Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1811
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1811

********************************************************
Plakat om fyra solenna tacksägelse- faste- bot- och böndagar under år 1811. Stockholm 9 januari
1811
Kungörelse angående förökade avgifter till Vadstena krigsmanshuskassa. Stockholms slott den
23 januari 1811.
Kungörelse angående användandet av de till bergverken och bruken upplåtna
recognitionsskogarna. Stockholm den 4 februari 1811.
Instruktion varefter kommitterade till förrättande av den soldatrotering, som vid riksdagens
beslut 1809 och 1810 kommer att verkställas på all oroterad jord i riket. Stockholm den 5
februari 1811.
Kungörelse varest sådana mål, som förut tillhört accisrätterna, bör tills vidare upptagas, sedan
bemälte rätter, genom landtullarnas indragning kommit att upphöra. Stockholm den 14
februari 1811.
Kungörelse angående tullfri införsel av utländsk sill. Stockholm den 15 februari 1811.
Kungörelse angående preskription för publika räkenskapers revision och redogörares ansvar;
Stockholm den 18 februari 1811.
Förordning angående vad som i anseende till utländska resande iakttagas bör. Stockholm den 19
februari 1811.
Kungörelse angående tiden, med mera, som vid räntedagsverkens utgörande bör iakttagas.
Påbud om ny kyrkohandbok. Stockholm den 7 mars 1811.Stockholm den 5 mars 1811.
Kungörelse hur med rikets styrelse förfaras skall, under Hans Maj:ts sjukdom. Stockholm den 17
mars 1811.
Kungörelse angående vederbörandes åliggande, att lämna prästerskapet del av
underdomstolarnas utslag om dem, som för lagbrott blivit tilltalade och fastställde eller under
framtiden ställda. Stockholm den 28 mars 1811.
Kungörelse angående vad iakttagas bör i avseende på den för allmogen i Hallands samt
Göteborgs och Bohus län beviljade fart till utrikes orter med öppna båtar och däckade fartyg
under femton lästers drägt. Stockholm den 9 april 1811
Kungörelse angående anläggning av en köping vid Arvika i Värmland. Stockholm den 22 april
1811.
Kungörelse rörande förstärkningsmanskapet. Stockholm 23 april 1811.
Cirkulärbrev till landshövdingar och biskopar angående ökning av avgiften för dem, som skola
intagas i kronohospital. Stockholm den 26 april 1811.
Kungörelse angående förhyrt sjöfolks avlösning under fångenskapstiden. Stockholm den 27 maj
1811.
Kungörelse om vad som bör iakttagas i avseende på den bland Kongl Maj:ts undersåtar vilka
med begagnande av den mellan Sverige och Ryssland år 1819 slutna fredstraktat, lämnade
rättighet, vilja bosätta sig i Finland och i sådan avsikt redan avsagt eller framledes ärna
avlägga tro och huldhetsed åt Hans Maj:t Kejsaren av Ryssland. Stockholm den 3 juni 1811.
Kungörelse angående sättet till uppbörden och redovisningen av de Vadstena krigsmanshus
beviljade nya inkomster. Stockholm den 4 juni 1811.
Kungörelse om tillökning i det underhåll, avskedade krigsmän av Vadstena krigsmanshuskassa
åtnjuta; Stockholm den 4 juni 1811.
Kungörelse angående de villkor, varmed vissa å allmänna indragningsstaten uppförde pensioner
för änkor och döttrar komma att fortfara. Stockholm den 7 juni 1811.
Cirkulärbrev till samtliga Konungens befallningshavare angående kronouppbörden i städerna.
Kungörelse angående anläggning av en köping vid Tössmark i Värmland. Stockholm den 17 juni
1811.
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Kungörelse angående vissa omständigheter, som komma att iakttagas vid verkställigheten av
Kongl Maj:ts förnyade förordning av den 27 september förra året, om bruket av stämplat
papper. Stockholm den 20 juni 1811.
Kungörelse angående fortfarandet tills vidare av fastställda handelsförhållanden mellan Sverige
och Finland. Drottningholm den 26 juni 1811.
Förklaring över Kongl Förordningen av den 27 april 1810 om värdering och försäljning av fast
egendom på landet, som tagit i mät för gäld. Drottningholm den 27 juni 1811.
Förordning om skyldigheten för sjöfolk, att med vissa avgifters erläggande bidraga till understöd
för de fattiga, samt hur med uppbörden och redogörelsen för sådana medel kommer att
förhållas. Drottningholm den 3 juli 1811.
Erinran och kungörelse om utländska överflödsvarors inskränktare bruk och en noggrann
efterlevnad av förbuden emot lurendrejeri och tullförsnillning. Drottningholm den 3 juli 1811
Kungörelse angående så väl den borgen, vilken skall ställas för fullgörande av arrendekontrakter
om militärboställen, som löftesmannens rättigheter och skyldigheter. Stockholm den 14
augusti 1811.
Kungörelse angående tullen på utrikes ifrån inkommande spannmål. Stockholm den 26 augusti
1811.
Direktionen av allmänna brandförsäkringsfonden kungörelse angående uppgift av husens ålder
vid brandförsäkrings värderings upprättande. Stockholm den 28 augusti 1811.
Kungörelse angående jämkning i tullen å utgående trävaror; Stockholm den 17 september 1811.
Reglemente varefter styrelsen av ön S:t Barthelemy kommer att tills vidare förvaltas och utövas.
Drottningholm den 25 september 1811.
Kongl Maj:ts och rikets kammarkollegiums cirkulärbrev till samtliga konungens
befallningshavare, angående kontroll å mantalsskrivningarna. Stockholm den 7 oktober 1811.
Kungörelse angående tills vidare förbjuden utförsel av svenskt guldmynt och utländska guld- och
silvermyntsorter, samt vad, så väl i hänseende därtill, som vid transport inom riket av guldoch silvermynt i allmänhet iakttagas bör. Stockholm den 9 oktober 1811.
Kungörelse angående tullförhöjningen och särskilda avgifter å vissa varor, till ersättning för
landtulls- och accisinkomsten. Stockholm den 11 oktober 1811.
Privilegium för ett bolag, till idkande av sillfiske på djupet. Stockholm den 23 oktober 1811.
Regler för det genom privilegium av den 23 oktober 1811 oktrojerade bolag till idkande av
sillfiske på djupet.
Kungörelse angående högre assurans å redan försäkrade egendomar. Stockholm den 23 oktober
1811.
Plakat om fyra allmänna solenna tacksägelse- faste- bot- och böndagar hållas 1812. Stockholm
den 13 november 1811.
Johan August Sandels hälsar. Stockholm den 22 november 1811.
Kungörelse om tillökning i dagspenningen för de hantlangningsdagsverken, som manskap vid
indelte regementena bör avlämna vid uppbyggandet av karaktärshus å militieboställen.
Stockholm den 23 november 1811.
Kungörelse angående posthemmans rotefrihet eller ersättning för rotering, i jämförelse med
postföringsskyldigheten. Stockholm 27 november
Kungörelse angående posthemmans rotefrihet eller ersättning för rotering, i jämförelse med
postföringsskyldigheten. Stockholm 27 november
Kungörelse angående åtskilliga omständigheter att iakttagas för kontrollen på de
bevillningsavgifter som, enligt 1810 års bevillningsstadga bör utgöras för gåvor, testamenten
behållen sterbhusförmögenhet och fideikommiss. Stockholm den 11 december 1811.
Kungörelse angående taxa på konvojavgift för utgående bräder. Stockholm den 17 december
1811
Förbud mot olovliga utflyttningar och resor ur riket, samt vad till förekommande därav, iakttagas
bör. Stockholm den 27 december 1811.
Kungörelse angående inrättningen av Kongl. Svenska Lantbruksakademin. Stockholm den 28
december 1811.
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Kungörelse angående inrättningen av Kongl. Svenska Lantbruksakademin. Stockholm den 28
december 1811.
Stadgar för Kongl Svenska Lantbruksakademin.

Lantbruksavdelningen
Skogs- och trädgårdsavdelning
Närings- och hushållsavdelningen
Byggnads-, redskaps- och mekaniska avdelningen
Vetenskapsavdelningen
Statistiska avdelningen
Räkenskapsavdelningen
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Svensk författningssamling 1811
Låssa kyrkas arkiv.
Sammanfattning av Gudrun Sandén 2001.
Plakat om fyra solenna tacksägelse- faste- bot- och böndagar under år 1811. Stockholm 9 januari
1811
Religionen, den Eviges dyrkan i tänkesätt och handlingar, grundar statens välmakt och den enskildes
dygd, ståndaktighet och sinneslugn. Så undervisas konungen på sin tron att uppbära sitt ansvarsfulla värv
och undersåten att giva konungen vad honom tillhörer. Så förenas styrande och lydande genom kärlekens,
fridens och lagarnas hand. Människan såsom överhet eller medborgare vördar samma domare och vet att
Gud är allas fader.
Dessa tänkesätt, älskade undersåtar, är de säkraste grundvalar för både enskild och offentlig
lycksalighet. Vi manar er nu att högtidligen upplyfta era hjärtan till givaren av alla goda gåvor, under bön,
åkallan och ett vördnadsfullt erkännande av alla hans välgärningar mot Vårt fädernesland.
Efter det märkvärdigaste riksmöte, sedan svenska folket, nyss på branten av sin undergång och dömt
att försvinna både till varelse och namn bland självständiga folkslag, genom försynens bistånd återtagit
sitt forna anseende, skildes Rikets Ständer under inbördes lyckönskningar. De hade sett kronan sättas på
en grånad hjässa, sett fridens och vänskapens förbund knytas med mäktiga fiender, sett en lycklig
regeringsform stadgas, sett en furste väljas, som med sina egenskaper skall föra regeringsstyret med stark
hand. Krossande var det slag, då Carl Augusts lovande bana bröts. Men herren övergav inte sitt folk.
Medan landet kläddes av rika skördar valdes en ny tronföljare enhälligt. Han skall bli stöd för Vår tron
och Vårt rikes ära. En prins med en älskvärd gemål och en lovande son ökade Vårt och Sveriges hopp.
Även om Vi mot Vårt hjärtas önskan måste deltag i ett krig, är Vi övertygade att Vi med den Högstes
hjälp även detta onda skall ha en snar övergång.
Samlas i Herrens helgedom med glad förtröstan, till andakt, lovsång och bön. Vi har förordnat fyra
solenna tacksägelse- faste- bot- och böndagar över hela riket, nämligen 3 mars, 21 april, 16 juni och 20
oktober.
Vi bjuder och befaller alla som inte är förhindrade av sjukdom eller annat oundvikligt förfall att sätta
alla världsliga sysslor åt sidan och träda in i Herrens hus. Alla styrande skall allvarsamt ha uppsyn över
att detta påbud efterlevs. Biskopar och kyrkoherdar skall i god tid kungöra påbudet. All försäljning av
kramvaror och drycker är förbjudna dessa dagar. Den som överträder, både säljare och köpare, bötar 3
riksdaler 16 skillingar. Böterna tillfaller närmaste hospital, socknens fattiga och sockenkyrkan. Den som
inte kan betala böterna, häktas och får spisa vatten och bröd under fyra dygn.
Stockholms slott den 9 januari 1811. CARL
Följer bönedagstexterna för år 1811.
Kungörelse angående förökade avgifter till Vadstena krigsmanshuskassa. Stockholms slott den 23
januari 1811.
Riksens Ständer har anmält att i avseende på samhällets skyldighet att dra försorg om dem som under sin
hälsas dagar offrat sina krafter på landets försvar, men nu är oförmögna att försörja sig, behöver
avgifterna till Vadstena krigsmanshuskassa ökas.
Den centonalavgift som hittills blivit erlagd av indelningshavare med 3 daler silvermynt på riksdalern
skall hädanefter utgå med 1 % på deras lön.
Av alla arvoden och traktamenten skall centonalen innehållas som för verkliga löner.
De eklesiastika personer som hittills inte betalt centonal skall erlägga 3 ½ % av den bevillning som utgår
på deras lön.
De personer som blir utnämnda till nedannämnda värdigheter betalar till kassan:
Till Rikets Högsta värdighet 33 riksdaler, Serafimerriddare 25 riksdaler, Kommendörer av Stora
korset av Vasa- och Svärdsorden och Nordstjärneorden 16 riksdaler, Kommendörer av Svärds- och
Vasaorden 16 riksdaler, Riddare 2 riksdaler.
Vid köp av all fast egendom betalas 1 per mille, fördelad på säljare och köpare. Den som löser
kronohemman till skatt betalar 6% på skatteköpskillingen.
Den som inom stad vinner burskap utom hantverk skall betala 16 skillingar om staden tillhör femte
klassen, sedan ökas summan beroende på staden status.
Stockholms slott den 23 januari 1811. CARL.

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1811 25-26.doc Skapat den 05-01-10 00:16 Senast utskrivet 05-01-10 16:25

Kungörelse angående användandet av de till bergverken och bruken upplåtna
recognitionsskogarna. Stockholm den 4 februari 1811.
De skogar som staten har ägt, men bergverk och bruk dragit nytta av genom överenskommen
recognitionsavgift har haft stöd i författningar från 1600-talet. Riksens ständer har nu undersökt hur staten
skulle kunna få största fördel av skogarna utan att bergverken går under. Bruken har på flera platser fått
större skogar än som behövs. Den övriga uppodlade marken skall indelas i hemmantal och ge flera
medborgare möjlighet till uppehälle.
Vid undersökning av den areala vidden av skog, skall bruken få vad de behöver. Att alla torp och
odlingar på skogen som bruken behöver tillhör dem. Bruksägaren har rättighet att indela skogen i
hemmantal som mot 6 % ränta kan köpas till skatte, då recognitionsavgiften upphör. De ställen som har
sämre jordmån kompenseras genom större areal. Rättigheten för bruksägare att göra sådana köp gäller
under 6 år.
Då överflödig skog i avlägsna trakter blivit upplåten ges frihetsår till personer som odlar där.
Befallningshavande skall snarast låta lantmätare göra de avmätningar som behövs för
skattläggningen. Protokollen insänds till kammar- och bergskollegierna som granskar och kommer med
sina utslag. Så snart utslaget vunnit kraft skall rågångar mellan kronans och brukets ägor göras. Delar inte
bruket sin mark i hemmantal för skattläggning innan nästa riksdag får de fortsätta att betala
recognitionsavgiften. Vid uppskattningen av mantal och ränta skall hela marken beaktas, som man gör i
de norra provinserna. Skogen är ju dessa hemmans verkliga värde och skall rikligen tilltas, så att inte
hemmanen grundas endast på den odlade marken. Allt ifrån 1200 till högst 3000 tunnland beroende på
skogens förmåga till återväxt och jordmån. Efter frihetsåren kan räntan komma att betalas antingen in
natura eller efter årlig markegång.
Överloppsmarken som ingen äger förmånsrätt till, säljes som skatte till högstbjudande.
Stockholms slott den 4 februari 1811. CARL.
Instruktion varefter kommitterade till förrättande av den soldatrotering, som vid riksdagens beslut
1809 och 1810 kommer att verkställas på all oroterad jord i riket. Stockholm den 5 februari 1811.
I händelse av krig har riket inte tillräckligt försvar. Därför har beslutats att upprätta förstärkningsmanskap
med uttryckligt förbehåll att en ny rotering av all oroterad jord i riket kommer att genomföras. Därför
skall tillsättas en roteringskommission med befallningshavaren som ordförande och översten för ortens
indelta infanteriregemente samt kunniga och ojäviga personer av de fyra stånden boende i orten. I stora
Härader kan arbetet fördelas på flera kommittéer.
Alla inom orten befintliga oroterade hemman och hemmansdelar skall beläggas med den extra
roteringen där infanteriregementen finns och även där förut rotering inte är inrättad. De kommer att bestå
av soldathåll. Undantag blir kaptensboställen och liknande. I övrigt gäller att boställen vid adelsfanorna,
utjordar och torp som inte är under andra hemmansräntor inbegripna, odlingar på recognitionsskogar,
kronoparker och allmänningar skall taga del i denna rotering. Undantagna är också rusthålls
stamhemman, som har häst och karl eller de som erlägger avgifter till statsverket. Posthemman kan man
inte besluta om ännu, då man väckt frågan om 8 mils postföring i veckan kan räknas som helt mantal eller
hel rotering i orten.
Man skall jämföra jordeboken och vad som står i roteringsverket. Innehavaren av oroterade hemman
och lägenheter kallas och skall medföra kartor, beskrivningar och upplysningar. De förmedlade mantal
som står i jordeboken skall ligga till grund vid roterandet, men om ett hemman i anseende till läge,
bördighet och förmåner av fiske, kvarn och såg är mindre till mantal så kan det ändå utgöra underlag för
en rote när det jämförs med ett större hemman av sämre beskaffenhet. I Skåne som aldrig är roterat
kommer vid kusttrakterna, där folk är fallna för sjöväsendet roteras till båtsmansrotering. De får inte vara
större än 2 mantal. På Västkusten gäller 2 ½ mantal som störst. I Härjedalen och Jämtland ökas mantalet
på grund av landets svaga beskaffenhet.
För att få rättvisa bland de roteringsskyldiga skall noga underrättelse hämtas från kartor,
beskrivningar och storskifteshandlingar.
Roteindelningen skall ske efter socknar och kyrkogällen så att varje socken och kapell får sitt antal
soldater. Hemman av större mantal och förmånligare beskaffenhet även om de är gamla och öde insätts
först i varje rote och sedan fylls på med mindre hemman. Ett hemman får aldrig läggas under flera rotar.
Skulle under förrättningen tvister uppstå gäller de flesta rösterna och om röstetalet är lika har ordföraren
utslagsröst.
Kommitterade skall skyndsamt avkunna sina beslut och meddela jordägaren, som i fall av missnöje
har 3 veckor på sig att överklaga hos befallningshavaren. Skulle under förrättningen några speciella
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omständigheter uppstå som fordra Kongl Maj:ts förordnande, skall kommitterade genast anmäla detta hos
Kongl Maj:t.
Datum ut supra. CARL.
Kungörelse varest sådana mål, som förut tillhört accisrätterna, bör tills vidare upptagas, sedan
bemälte rätter, genom landtullarnas indragning kommit att upphöra. Stockholm den 14 februari
1811.
Genom landtullarnas indragning kommer accisrätten att upphöra. Ärenden som hört dit behandlas nu i
stapelstäder med sjötullkammare av sjötullsrätten och i övriga städer vid rådstugurätten.
Stockholms slott den 14 februari 1811. CARL.
Kungörelse angående tullfri införsel av utländsk sill. Stockholm den 15 februari 1811.
För att lätta och uppmuntra införsel av sill, vilken nödvändighetsvara vars tillgång inom riket för
närvarande saknas, vill Vi förordna att utländsk sill tullfritt, med undantag av den s k holländska, må tills
vidare införas i riket.
Stockholm den 15 februari 1811. J LILJENCRANTS.
Kungörelse angående preskription för publika räkenskapers revision och redogörares ansvar;
Stockholm den 18 februari 1811.
Preskriptionstiden har beräknat till 10 år från den dag då handlingarna blivit granskade i kammarrätten.
Tiden ändras nu till 10 år från den dag de lämnats in. Redogörs för olika slags räkenskaper. Det finns flera
oreviderade räkenskaper liggande hos kammarrätten, då det under kriget inte funnits tillräcklig betjäning.
Stockholm den 18 februari 1811. SAMUEL af UGGLAS, CARL JOHAN GYLLENBORG
Förordning angående vad som i anseende till utländska resande iakttagas bör. Stockholm den 19
februari 1811.
Följande stadga för i riket vistande eller hit ankommande utlänningar gäller:
Var och en främmande makts undersåte, som vill vistas i landet antingen för enskilda angelägenheter
eller för sitt nöje skall begära tillstånd. Överståthållaren eller landshövdingarna har rätt att utfärda dylikt
tillstånd till personer som inte ådragit sig klagomål över deras förhållande eller genom misstanke om
deras avsikter. Överståthållaren skall senast dagen efter sådant tillstånd lämnats avgiva berättelse till
statsministern för utrikes ärenden, vilken åligger att Oss genast anmäla. Landshövdingarna skall lämna
sina berättelse med första post.
Alla de utlänningar, som inte vistats i Stockholm ett år eller erhållit tillstånd att stanna, skall inom 3
dagar ha lämnat Stockholm och efter 10 dagar ha lämnat landet. Den som inte hörsammar detta, sätts i
fängelse 1 år och avvisas sedan ur riket.
Förteckningar på alla i landet vistandes utlänningar skall upprättas, omfattande deras namn, ålder,
födelseort, ärende och uppträdande under tiden i landet. Varje år skall sådana förteckningar upprättas och
insändas till statsministern för utrikes ärenden.
Då någon främmande kommer till Våra gränser, skall han förpassas till landshövdingen, som granskar
hans pass och förhör honom om hans ändamål med resan. Han får inte lämna länsresidenset förrän han
fått Vårt tillstånd att stanna. Den, som har detta tillstånd vid ankomsten, skall inte onödigtvis uppehållas,
utan endast få sitt pass påskrivet.
Om någon främling hemligt insmyger sig i landet och blir anträffad, skall han genast kvarhållas i
närmast stad och förhöras av landshövdingen. Hantverksgesäller skall som tidigare tillåtas inträde i riket
om de kommer för att utöva sitt yrke. De skall dock förhöras av landshövdingen.
Våra tyska undersåtar skall ha generalguvenörens resepass. Finnar eller passagerare på finnskutor,
som kommer från tidigare svenskbygder, skall ha pass från landshövdingen i Finland. Ingen förändring då
det gäller utländska skeppsbesättningar. De skall noggrant förhöras, så att inga illasinnade under
föregivande att de tillhör besättningen, kan ta sig in i landet.
Genom denna förordning är ingen ändring gjord i vad som stadgas mellan Oss och Kejsarens av
Ryssland slutna traktat eller angående handeln med Finland, eller fredstraktaten med Danmark. Inte heller
påverkar det utländska sändebud eller deras följe, betjäning och kurirer.
Den som upplåter rum åt en utlänning är vid 6 riksdalers vite skyldig att inom 24 timmar anmäla detta
hos magistraten. När utlänningen reser ut ur landet skall han ha sitt pass påskrivet vid gränsen.
Förteckningar på de utlänningar som erhåller pass att resa ut ur landet skall varje månad insändas till
statsministern för utrikes ärenden.
Stockholms slott den 19 februari 18111. CARL.
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Kungörelse angående tiden, med mera, som vid räntedagsverkens utgörande bör iakttagas.
Stockholm den 5 mars 1811.
Räntetagare får inte utan räntegivarens medgivande fordra hela beloppet av räntedagsverken under den
brådaste tiden. En fjärdedel får tas ut under mars, april och maj, hälften under juni, juli, augusti och
september och resten under oktober och november. Ett dagsverke räcker 12 timmar för en dräng och 10
timmar för ett ökdagsverke med mat- och vilostunder. Under oktober och november är arbetstiden från
solens uppgång till dess nedgång.
Med ökdagsverke menas en häst och en karl, möjligen två hästar, där sådant erfordras.
Bonden skall minst två dagar innan säga till när arbetet skall ske. Skulle väderleken göra att arbetet
inte får att genomföra befrias bonden.
Stockholm den 5 mars 1811.SAMUEL af UGGLAS.
Påbud om ny kyrkohandbok. Stockholm den 7 mars 1811.
Det anses att förbättringar måste göras i den av Carl XI:s stadfästa kyrkohandbok från 1693.
Vid jubelfesten i Uppsala 1793, så hade prästerna anhållit att ärendet i nåder kunde upptas. Lärda,
upplysta och för den sanna trosläran nitiska män utsågs att överse handboken och utarbeta nödvändiga
rättelser och förbättringar. De skall utarbeta ny handbok, utan att på minsta sätt rubba eller förändra vad
som står i Svenska Församlingens Trosbekännelse eller vad som hör till det väsentliga i gudstjänsten. Den
skall vara mer lämpad efter vad de framsteg språket gjort och efter mer odlade begrepp.
När detta arbete som en provhandbok utkommit och vid riksdagen i Norrköping 1800 blivit granskad
av prästerskapet, har den undergått vidare förbättringar och slutligen vid riksdagarna i Stockholm 1809
och 1810 anmälts hos Oss för fastställande. Rikets ständer har yttrat sig och Vi tillstyrkt den föreslagna
handbokens antagande. Då denna handbok nu är färdig och tryckt kommer den att från första söndagen i
advent bli antagen och gälla vid den offentliga gudstjänsten, alla heliga förrättningar och
kyrkoceremonier. Undantag gäller vid hedningars, mohammedaners och judars omvändelse. Det beror på
deras eget val att antingen i offentlighet i kyrkan eller enskilt undergå dopet. Då det som föreskrivs i
handboken rörande prästers åtgärd vid sjuk- och dödssängar med dem som är svaga i tron eller med
fångar och deras beredande för döden, egentligen är en vägledning, får varje präst själv bestämma, vilket
som är bäst efter personers och omständigheters olika förhållanden.
Det åligger ärkebiskopen och biskoparna att tillse verkställigheten av vad som förordnas.
Stockholms slott den 7 mars 1811 CARL.
Kungörelse hur med rikets styrelse förfaras skall, under Hans Maj:ts sjukdom. Stockholm den 17
mars 1811.
Att Vi på grund av sjukdom, som Vi hoppas med den Högstes hjälp snart måtte tillfriskna ifrån, vill
avlägsna de bekymmer som med allmänna ärendens förvaltning stå i nära förening. För att inte under Vår
sjukdomstid uppehålla sakernas jämna gång förordnar Vi följande:
Rikets ständer har av grannlagenhet mot Oss inte upptagit i regeringsformen det fall som nu inträder.
Grundlagen ger inte besked vad som skall hända under Konungens sjuklighet, då tronföljaren är myndig.
Vi har dock som Vår plikt både mot Oss själva och riket ansett att den furste som är ämnad att en dag
uppstiga på Sveriges tron, under rådande förhållanden skall vara landets styresman. Därför förordnar Vi,
Vår kärälskelige son Carl Johan, Sveriges kronprins, generalissimus för Vår krigsmakt till lands och sjöss,
att under Vår sjukdom åtaga sig rikets styrelse uti Vårt namn.
Han skall underteckna alla utgående expeditioner och befallningar med överskrift: -Under min
allernådigaste konungs och herres sjukdom -; efter dess förordnande. Han får inte upphöja någon till
adligt, grevligt eller friherreligt stånd, eller utdela riddarvärdighet och alla sysslor endast tills vidare
kunna förvaltas av dem som hans Kongl Höghet förordnar.
Stockholms slott den 17 mars 1811. CARL.
Kungörelse angående vederbörandes åliggande, att lämna prästerskapet del av underdomstolarnas
utslag om dem, som för lagbrott blivit tilltalade och fastställde eller under framtiden ställda.
Stockholm den 28 mars 1811.
Prästeståndet klagade vid riksdagen i Stockholm 1810, att de inte alltid fick upplysningar om dem som
för lagbrott blivit tilltalade och dömda. En säker kännedom därom vore för prästerskapet oumbärlig, då de
skall meddela bevis och betyg om personens frejd och förhållanden. De begär att en förteckning på dessa
personer borde tillställas dem två gånger om året från domstolshavanden på landet och oftare från
kämnärsrätten i städerna. Vi och rikets hovrätter har ansett att detta leder till allmän ordning och säkerhet
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och bifaller förslaget. Vi ålägger också prästerskapet att hålla noggranna anteckningar över dessa
förteckningar så att deras betyg blir rättvisa.
Stockholms slott den 28 mars 1811. CARL JOHAN.
Kungörelse angående vad iakttagas bör i avseende på den för allmogen i Hallands samt Göteborgs
och Bohus län beviljade fart till utrikes orter med öppna båtar och däckade fartyg under femton
lästers drägt. Stockholm den 9 april 1811
Borgarståndet och fullmäktige för allmogen klagade vid riksdagarna i Stockholm 1809 och 1810 över
förbudet att med mindre båtar från Västkusten fara till utrikes hamnar. Förbudet har gällt sedan 1798 och
anses nu mera skadligt, därför förordnas följande:
Båtskepparen skall anmäla sig på tullkammaren, redovisa de varor han ämnar exportera, lasta dem
under överinseende av tullbetjäning, betala tull och ta ut behörigt pass. Han får inte fara förbi utlopps
tullkammaren utan anmäla och erhålla visitation samt hålla sig i den led som är utstakad.. han får inte
undandraga sig tillsyn eller visitation av tullbetjänter vare sig på öppen sjö eller i skärgården.
Vi återkomsten skall han anmäla sig i tullen.
Tullkammaren skall föra diarier över de skeppare som avgå från orten och när de återkommer. Skulle
någon skeppare vid årets slut fattas i diariet skall han inkallas till sjötullrätten och redogöra för sin
segling.
Man kommer att pröva om olika tullavgifter skall användas beroende på båtarnas byggnadssätt.
Stockholm den 9 april 1811. J LILJECRANTS
Kungörelse angående anläggning av en köping vid Arvika i Värmland. Stockholm den 22 april
1811.
Kongl Maj:t har i skrivelse till kommerskollegium givit tillkänna att för att befrämja lantmanna
näringarnas uppkomst och trevnad i Värmland, som har glest mellan städerna och det därför kan vara
svårt att få avsättning för sina produkter, att anlägga en köping i Jösse härad invid Arvika. En därtill
föreslagen plats blir Sohlbergs hemmans ägor. Köpingen bör vara fri och oberoende av städer. Svensk
eller utländsk undersåte av vad kristlig trosbekännelse som helst har rätt att efter tillstånd från
befallningshavaren äga frihet att bosätta sig där utan tvång av korporationer, skrån och gillen, idka lovlig
hantering, som egentligen anses för stadsmanna näring.
Ekonomiska mål och politieärenden står under befallningshavaren i Värmland och krono betjänten på
orten, justitie mål under häradsrätten, själavården under prästerskapet i socknen.
Även judar av god frejd och med ett kapital av 2000 riksdaler får bosätta sig och anlägga fabriker, handel
och sådan mindre hantering som gäller för reglementet för judiska nationen utfärdat 1782 i städerna
Stockholm, Göteborg och Norrköping.
Stockholm den 22 april 1811. J LILJECRANTS
Kungörelse rörande förstärkningsmanskapet. Stockholm 23 april 1811.
Vid riksdagarna i Stockholm och Örebro 1809 och 1810 erkändes att den nuvarande krigsmakten skulle
vara otillräcklig om landet anfölls av fiender. Då beslutades att Vi i nödens stund, om rikets gränser
hotades och oroades av fiendemakt uppfordra 50.000 vapenföra män. Därför har Vi redan den 5 februari
förordnat om extra rotering för all oroterad jord i landet, som utgör Ständernas första villkor för ökning av
Sveriges försvarsmedel.
Då Vi nu befinner Oss i krigstillstånd mot Storbritannien och Irland, och en engelsk örlogsflotta
väntas ankomma till Östersjön, anser Vi att även om inte roteringen är slutförd, begagna den rätt
Ständerna givit oss att uppbåda förstärkningsmanskap för att skydda Våra kuster. Alla tiders erfarenhet
säger att kraftiga förberedelser till försvar kan räcka för att avlägsna möjligheten till ett fientligt anfall.
Allt förstärkningsmanskap behövs inte nu, utan endast 15.000 man, som skall hålla sig beredda hemma.
Då Vi fått uppgifter av befallningshavarna hur många män mellan tjugo och fyrtiofem år som finns har Vi
beslutat att ta ut var tjugonde.
Förstärkningsmanskapet skall bestå av manbara, friska och färdiga karlar, utan avseende på viss
längd. Städer och socknar skall i proportion till sin manliga folkmängd ställa sitt antal till förfogande. De
får också använda lösdrivare. De som anmäler sig som frivilliga slipper betala personliga avgifter för sig
och hustrun. De som under tjänstgöring skadas, njuter under sin övriga livstid förmåner, pension och
näringsfrihet som värvade soldater.
Skulle inte antalet stridbara män från städer och socknar räcka, anskaffas resten genom lottning.
Undantagna är ämbetsmän, studerande som studerat de sista två åren, lotsen bör få behålla en dräng. I
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övrigt tas soldater ut så att först de ogifta, sedan de gifta utan barn. Genom lottning skall var tjugonde i
församlingen komma ifråga. Noggrann redovisning hur lottningen skall gå till.
Det underhåll de uttagna behöver innan de når samlingsplatsen där kronan kan försörja dem, skall
sammanskjutas av socknens innevånare, med undantag av dem som själva gått ut eller lämnat en son eller
dräng.
Förstärkningsmanskapet införlivas med det infanteriregemente som närmast befinns indelt. Han
erhåller samma sold och förplägnad som indelta soldater. Kronan bekostar hela munderingen
Ett blad med förteckning på manbara personer som genom lottning är underkastade att till arméns
förstärkning i N N socken N N härad och N N län 1811.
Sedan förstärkningsmanskapet blivit uttaget och utgått, försvinner så länge kriget varar all skyldighet
till rekrytering. När kriget är slut hemförlovas de och återgår till sin hembygd. De medför sin beklädnad
och det kommer senare att bestämmas, om de får behålla kläderna eller de skall återgå till kronan.
Vi är övertygade att Våra befäl behandlar fäderneslandets försvarare med foglighet, men ger ändå
order till dem att iakttaga så att soldaten inte förnärmas, vid bestraffning den yttersta uppmärksamhet
användes. Vi är betänkta på att låta överse de stadgar som rör krigsdiciplinen. Det är Oss en helig plikt att
förekomma de olyckor och det elände som efterlämnat ett så sorgligt minne av förra lantvärnet. Vi vill på
det kraftigaste försäkra Våra älskade undersåtar att det nya förstärkningsmanskapet skall omfattas med
synnerlig nåd och omsorg, i händelse av skada eller sjukdom noga skötas, och i övrigt behandlas på
samma sätt som Vår övriga armé. Vår kronprins, som kommer att leda rikets krigsmän till landets försvar,
kommer att vidtaga de verksammaste anstalter.
Stockholms slott den 23 april 1811. CARL JOHAN.
Cirkulärbrev till landshövdingar och biskopar angående ökning av avgiften för dem, som skola
intagas i kronohospital. Stockholm den 26 april 1811.
Serafimerordens gille har gjort hemställan om att på grund av dyrtid få höja avgiften för hospitalshjonen,
från 25 till 33 riksdaler16 skilling banco, för dem som hädanefter får njuta vård och underhåll på
hospitalerna På Kongl Serafimerordens gillets vägnar: OXENSTIERNA, WACHTMEISTER, BRAHE,
LILJENCRANTZ, RIDDERSTOLPE, RÅLAMB.
Stockholm den 26 april 1811
Kungörelse angående förhyrt sjöfolks avlösning under fångenskapstiden. Stockholm den 27 maj
1811.
Förvaltningen av sjöärenden gör veterligt att de förhyrda sjömän, som varit fångna och inte utnyttjade
som underofficerare skall så framt deras fångenskap varat över ett års tid erhålla tre månaders hyra.
Alla under kriget antagna officerare, underofficerare, civila betjänter, med extra löner, traktamenten
eller månadshyror skall under den tid de är i fångenskap endast få ¼ av lönen. De som verkligen
återkommer skall personligen inställa sig inom 6 månader, annars har de förlorat sin rätt.
Stockholm den 27 maj 1811. VICTOR von STEDINGK
Kungörelse om vad som bör iakttagas i avseende på den bland Kongl Maj:ts undersåtar vilka med
begagnande av den mellan Sverige och Ryssland år 1819 slutna fredstraktat, lämnade rättighet,
vilja bosätta sig i Finland och i sådan avsikt redan avsagt eller framledes ärna avlägga tro och
huldhetsed åt Hans Maj:t Kejsaren av Ryssland. Stockholm den 3 juni 1811.
Vid fredstraktaten mellan Sverige och Ryssland 1809 beslöts att medborgare skulle under 3 år få rätt att
sälja eller avhända sig sin egendom i det andra landet. De som upphöra att vara svenska medborgare
måste känna till omständigheterna och därför förordnas följande:
De som är i kronans tjänst men vill svära tro- och huldhetsed till kejsaren av Ryssland skall hos Oss
begära avsked. Anmälan skall göras hos befallningshavaren efter eden är given annars kommer samma
straff att utmätas, som för den utlänning som utan tillstånd vistas i landet. Den som kommer tillbaks till
Sverige och utverkar sig någon tjänst hos kronan eller vistas i landet bestraffas som ovan.
Stockholms slott den 3 juni 1811. CARL JOHAN.
Kungörelse angående sättet till uppbörden och redovisningen av de Vadstena krigsmanshus
beviljade nya inkomster. Stockholm den 4 juni 1811.
Till vinnande av ordning och säkerhet för uppbörden och redovisningen av de nya avgifterna till Vadstena
krigsmanshuskassa, som beslöts den 23 januari har följande föreskrifter utfärdats:
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Samma uppbördsmän som tidigare. De verk och ämbeten som anordnar och utbetalar arvoden och
traktamenten, skall ansvara för riktig beräkning, uppbörd och leverering till krigsmanshuskassan
Den avgift som tas ut vid alla fasta köp skall direkt insättas i Stockholm i Växelbanken för Vadstena
krigsmanshuskassa. Innan januari månads slut insänds förteckning på alla lagfarna fastighetsköp. Genom
magistratens försorg uppbärs den avgift som skall erläggas vid varje nytt burskap i städerna.
Stockholms slott den 4 juni 1811. CARL JOHAN.
Kungörelse om tillökning i det underhåll, avskedade krigsmän av Vadstena krigsmanshuskassa
åtnjuta; Stockholm den 4 juni 1811.
Genom den tillökning av Vadstena krigsmanshuskassas inkomster som Rikets Ständer beslutade 23
januari har Vi kunnat förbättra det knappa underhåll till avskedade krigsmän, som i krig om rikets fiender
blivit skadade till hälsa och lemmar. Vi har därför funnit för gott att från nästa års början och tills vidare
höja underhållet så att:
Första klassen får 9 riksdalers ökning, andra klassen 6 riksdaler, tredje klassen 3 riksdaler, fjärde
klassen knappt 2 riksdaler.
Avskedade krigsmän, som får underhåll av Gustaf Adolphs eller Fredrica Dorothea Wilhelminas
hospital, får inte pension från Vadstena krigsmanshuskassa. De som förlorat arm, ben eller fötter skall
efter anmälan och lämnade bevis till Krigskollegium, efter omständigheterna få dubbelt underhåll mot
Första klassen. Den underhållstagare, som gjort sig kända för brott och liderlighet, får inte behålla sitt
underhåll.
Stockholms slott den 4 juni 1811.
Kungörelse angående de villkor, varmed vissa å allmänna indragningsstaten uppförde pensioner
för änkor och döttrar komma att fortfara. Stockholm den 7 juni 1811.
De pensioner kallade beneficier och benådningar och tillfaller änkor och döttrar, som är fattiga och lever
torftigt, upphör i och med att de gifter sig.
Stockholm den 7 juni 1811. C E LAGERHEIM.
Cirkulärbrev till samtliga konungens befallningshavare angående kronouppbörden i städerna.
Stockholm den 10 juni 1811.
Borgarståndet har vid 1809 års riksdag anhållit att magistraterna så väl i Stockholm som andra rikets
städer skall slippa ansvarsskyldighet för kronouppbörden. Samtidigt ber de att få slippa ansvaret för den
tredje nyckeln till lantränterikassorna. De föreslår att man tillsätter kronokassörer som sköter debitering
och uppbörd och förses med tillräckliga löner. Kongl Maj:t anser inte att förslaget skall genomföras. Dels
därför att det fungerar bra med magistraterna och kronans säkerhet är tillräcklig och dels därför att det
inte finns pengar att avlöna kronokassörer.
Befrielsen från ansvaret med en av de tre nycklarna till lantränteriet, beviljas inte heller. Det är sedan
uråldriga tider en nödvändig befattning för både den enskiltda och kronans säkerhet, då där förvaras
depositionsmedel.
Stockholm den 10 juni 1811. SAMUEL af UGGLAS.
Kungörelse angående anläggning av en köping vid Tössmark i Värmland. Stockholm den 17 juni
1811.
Då frågan om två köpingars anläggande i Värmland, den ena vid Arvika och den andra vid Tössmark i
Nordmarks härad, kommit upp har Kungl Maj:t ansett att ge tillstånd till båda med lika villkor. De skall
vara fria och oberoende av städerna, och varje välfrejdad svensk och utländsk medborgare som har
svenskt medborgarskap men är av vad kristlig trosbekännelse som helst, skall ha rätt att bosätta sig och
utan tvång av korporationer, skrån och gillen och idka vilken lovlig hantering som gäller för städer. Även
judar av god frejd och med ett kapital på 2000 riksdaler får bygga och bo och driva fabriker, idka handel
och mindre hanteringar. I ekonomiska och polisärenden hör de till befallningshavaren och ortens
kronobetjäning, i justitiemål till häradsrätten och vad själavården beträffar under prästerskapet i socknen.
Stockholm den 17 juni 1811. J LILJENCRANTS.
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Kungörelse angående vissa omständigheter, som komma att iakttagas vid verkställigheten av Kongl
Maj:ts förnyade förordning av den 27 september förra året, om bruket av stämplat papper.
Stockholm den 20 juni 1811.
Vissa tillägg till Chartae Sigillatae förordningen av den 28 april 1810. Tullbetjäningen skall föra journaler
över avgiften för skepps- och lastdokumenter och insända dem granskade till kammarkollegium. De som
antagas till försäljare av stämplat papper skall ställa borgen för den uppbörd de kan få.
Befallningshavaren skall rekvirera nytt papper före mars månads utgång. Fiskaler och ombudsmän skall
varje halvår avlägga rapport till justitiekanslern om förordningens efterlevnad. Kartor på upprättade och
underskrivna köpebrev får inte utbytas förrän ny lagfart gäller.
Stockholm den 20 juni 1811. SAMUEL af UGGLAS.
Kungörelse angående fortfarandet tills vidare av fastställda handelsförhållanden mellan Sverige
och Finland. Drottningholm den 26 juni 1811.
Vi har gjort en ömsesidig överenskommelse med kejsaren av Ryssland, att under ett år förlänga
handelsförhållandena med Finland, vilka skulle gått ut den 13 oktober nästkommande år.
Drottningholms slott den 26 juni 1811.CARL JOHAN.
Förklaring över Kongl Förordningen av den 27 april 1810 om värdering och försäljning av fast
egendom på landet, som tagit i mät för gäld. Drottningholm den 27 juni 1811.
Auktioner på i mät tagen fast egendom på landet som inte hålls på landskansliet skall förrättas av
kronofogden på orten.
Den som tror sig ha anledning att besvära sig över förrättningen skall inlämna sina klagomål till
befallningshavaren före klockan 12 den fjortonde dagen efter auktionen.
Provisionen skall delas mellan landssekreteraren och auktionsförrättaren om auktionen inte hålls på
landskansliet.
Drottningholms slott den 27 april 1811. CARL JOHAN.
Förordning om skyldigheten för sjöfolk, att med vissa avgifters erläggande bidraga till understöd
för de fattiga, samt hur med uppbörden och redogörelsen för sådana medel kommer att förhållas.
Drottningholm den 3 juli 1811.
Allt sjöfolk, som hyrs i Göteborg och andra städer varifrån sjöfart idkas och där fattigvårdsanstalter finns
eller beräknas inrättas, skall betala avgifter så att skeppare betalar 1 riksdaler per år, styrmän, konstaplar
och timmermän betalar 24 skillingar, båtsmän, matroser och jungmän 12 skillingar samt kockar och
gossar 4 skillingar.
Drottningholms slott den 3 juli 1811. CARL JOHAN.
Erinran och kungörelse om utländska överflödsvarors inskränktare bruk och en noggrann
efterlevnad av förbuden emot lurendrejeri och tullförsnillning. Drottningholm den 3 juli 1811.
Vi har under oupphörliga omsorger för Våra kära undersåtars väl och samhällets förkovran med
uppmärksamhet omfattat alla tillfällen att återbringa säkerhet och stadga i rikets penningverk som utgör
huvudsakliga villkoret för bevarandet av statens självbestånd och tillbörliga anseende. Vår erfarenhet har
lärt Oss att det säkraste medlet att nå detta mål, är att öka förrådet av inhemska produkter och minska
behovet av utländska varors införsel. Stor import får fördärvliga följder vid ett krig då handeln med
utlandet är betydligt hämmad.
Kärleken till fosterjorden, den naturliga omsorgen om eget och efterlevandes bästa, förbinder varje
redlig medborgare att genom försiktighet, sparsamhet och framför allt genom åsidosättande av utländskt
överflöd förekomma att rikets återstående krafter och oreda i penningställningen, som av en minskad
varuavsättning och minskad varuinförsel måste uppstå.
Vi förväntar Oss att Våra undersåtar dels med omsorg om landet och dels för sin egen skull självmant
vill inskränka bruket av utländska varor, som endast är till för överflöd och yppighet.
Då Vi erfarit att lurendrejeri och tullförsnillning ej sällan blivit överträdda, erinrar Vi nu Våra
undersåtar att noga iakttaga förordningen om landtullarnas upphävande.
Drottningholms slott den 3 juli 1811. CARL JOHAN.
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Kungörelse angående så väl den borgen, vilken skall ställas för fullgörande av arrendekontrakter
om militärboställen, som löftesmannens rättigheter och skyldigheter. Stockholm den 14 augusti
1811.
På grund av arrendatorns misshushållning gör kronan och indelningshavaren förlust, genom att
arrendetiden är så lång som 30 år. Vid arrendeauktioner skall borgen ställas av en eller två personer under
5 år. Dessa personer skall prövas och godkännas av befallningshavare. Löftesmannen svarar för alla
villkor i kontraktet. Har två skrivit under borgen skall båda vara lika ansvariga. Löftesmannen får tillträda
bostället om inte arrendatorn klarar sina åtaganden.
Stockholm den 14 augusti 1811. SAMUEL af UGGLAS, JOHAN AUG. SANDELS.
Kungörelse angående tullen på utrikes ifrån inkommande spannmål. Stockholm den 26 augusti
1811.
Efter den rikliga skörden 1809 höjdes tullen på utländsk spannmål. Då nu årets skörd blivit sämre och
priserna stigit, har Kongl Maj:t funnit för gott att återsätta avgifterna till deras förra belopp.
Tabeller på de nya tullavgifterna.
Stockholm den 26 augusti 1811. SAMUEL av UGGLAS.
Direktionen av allmänna brandförsäkringsfonden kungörelse angående uppgift av husens ålder vid
brandförsäkrings värderings upprättande. Stockholm den 28 augusti 1811.
Direktionen ålägger värderingsmännen, att särskilt när det gäller trähus som skall försäkras, uppge husens
ålder åtminstone inom vilket 10-tal de kan tänkas vara byggda.
Stockholm den 28 augusti 1811. EDELCRANTZ, LEYONMARK, ÖVERBOM M FL.
Kungörelse angående jämkning i tullen å utgående trävaror; Stockholm den 17 september 1811.
Nya tullavgifter för utförande av bjälkar, balkar sparrar och spiror.
Stockholm den 17 september 1811. J LILJENCRANTS S af UGGLAS..
Reglemente varefter styrelsen av ön S:t Barthelemy kommer att tills vidare förvaltas och utövas.
Drottningholm den 25 september 1811.
Då Vi funnit att reglementet av den 15 oktober 1805 för styrelsen av ön S:t Barthelemy inte uppfyller
kraven för kolonins fördelar har Vi gjort följande förändringar.
På guvernören åligger att ombesörja allt vad militära ärenden och öns försvar angår. Han har också
befälet över garnisonen och milicen. Brevväxling med främmande makters befälhavare. Ordningsmål till
kolonins välstånd och trevnad, lugn och säkerhet. Till hans hjälp en adjutant. Guvernören avlägger sin ed
inför Oss.
Lagstiftning och justitieärenden handhas av en konselj bestående av 7 personer. De följer svenska
lagar och författningar som är lämpliga. Finns inga författningar som passar till ärendet, rättar man sig
efter tidigare regler och skäliga sedvanor som varit på de Västindiska öarna. Besvär insändes till Oss.
Polisärenden och expeditioner i de ekonomiska ämnen som inte hindrar handel eller rörelse, som
sjöpass, fribrev för slavar och sjöskador får avgöras av guvernören om de är brådskande.
En kommitte skall väljas bland öns innevånare och sammanträder vart tredje år och föreslår
förbättringar och allmänna fördelar. De kan kallas till extra sammanträde om extraordinära
omständigheter råder. De har ett eget reglemente att följa. Deras förslag lämnas till konseljen.
Öns inkomster bestäms genom särskilda författningar, utgifterna genom Vår utfärdade stat. Inga
förändringar eller extra avgifter får äga rum. Varje månad skall sammandrag av öns inkomster och
utgifter lämnas till konseljen. Räkenskaperna insänds till moderlandet varje år. Kontanterna förvaras i en
järnkista i ett säkert rum. Kistan är försedd med 4 lås.
Alla expeditioner till Sverige skall ske med första säkra lägenhet. Särskilt viktiga papper sänds i 3
exemplar med olika båtar.
(Reglementet har skrivits parallellt på franska.).
Drottningholms slott den 25 september 1811.CARL JOHAN.
Kongl Maj:ts och rikets kammarkollegiums cirkulärbrev till samtliga konungens
befallningshavare, angående kontroll å mantalsskrivningarna. Stockholm den 7 oktober 1811.
Mantalsskrivarna skall efter instruktion av den 20 december 1693, vara förbundna att den 1 juli lämna två
exemplar av mantalslängden till landskontoret.
Särskild utskrivna mantalslängder för varje socken skall lämnas till pastorerna. De skall noggrant jämföra
längderna med husförhörslängderna. Personerna skall beskrivas med namn, ålder, födelsedag, samt
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anteckning om de har någon kropps- eller sinnessvaghet som gör dem odugliga till arbete. Upptäcks något
fel skall det noga och redigt beskrivas och bifogas.
Stockholm den 7 oktober 1811. SAMUEL af UGGLAS..
Kungörelse angående tills vidare förbjuden utförsel av svenskt guldmynt och utländska guld- och
silvermyntsorter, samt vad, så väl i hänseende därtill, som vid transport inom riket av guld- och
silvermynt i allmänhet iakttagas bör. Stockholm den 9 oktober 1811.
I frågor om förbrytelser genom olovligt utförande av myntat svenskt guld och utländska myntsorter bör
författningarna tillämpas som om det rörde utförsel av svenskt silvermynt.
Resande till främmande ort får medföra 100 svenska dukater eller främmande guldmynt till samma värde.
Vill någon medföra större summa krävs Vårt tillstånd. Den som genom handel infört utländskt guld- eller
silvermynt i avsikt att utföra dem igen, har den rätten inom 90 dagar. Den som inom Sverige vill
transportera större summa svenskt eller utländskt mynt skall förse sig med pass vid tullkammaren. Annars
blir pengarna konfiskerade
Då utländsk man kommer till svenska gränsen skall tullkammaren noga underrätta honom om de regler
som gäller.
Stockholms slott den 9 oktober 1811. CARL JOHAN
Kungörelse angående tullförhöjningen och särskilda avgifter å vissa varor, till ersättning för
landtulls- och accisinkomsten. Stockholm den 11 oktober 1811.
För inkommande varor höjs tullen på:
Apelsiner, bomull, citroner, fikon, indigo, läder, pomeranser, pottaska, russin, salt, salpeter, silke,
utländsk spannmål, tobaksblad.
För utgående varor:
Levande kreatur av alla slag, kött, ost, smör.
Från Skåne får dessa varor endast utföras:
Pottaska, trävirke, bjälkar, sparrar, spiror.
Särskilt erlagd tull för socker och tobak.
Oraffinerad salpeter och kalsinerad pottaska är numera tillåtna att införas.
Stockholm den 11 oktober 1811. J LILJECRANTS S af UGGLAS.
Privilegium för ett bolag, till idkande av sillfiske på djupet. Stockholm den 23 oktober 1811.
Rikets ständer har anmält att sillfisket vid Bohusläns stränder helt upphört. Man har funnit nödvändigt att
göra försök med fiske på djupet. Ständerna föreslår att idkandet av detta fiske underlättas till förmån för
den allmänna nyttan och för den enskilde medborgaren att därpå använda någon del av sina pengar. Ett
bidrag på 50.000 riksdaler till en fond för denna fiskeriinrättning att bistå det bolag som är villig att göra
ett försök Vi inser bristen på denna nödvändighetsvara och det sedan flera år misslyckade skärgårdsfisket
och tillstyrker därför i Vårt öppna brev och privilegium att oktrojera ett aktiebolag, vilket skall bedriva
sillfiske på djupet med följande villkor och förmåner
Oktroj för detta bolag skall räcka i 5 år. Varje svensk medborgare äger rätt att deltaga genom
subskription till en eller fler aktier på 50 riksdaler specie. Skulle subskriptionssumman inte uppgå till
50.000 riksdaler skall staten täcka bristen genom räntefritt förskott.
Bolaget har rätt att från utlandet införskriva fartyg och fiskeredskap utan tull eller avgifter. De har
också rätt att ha upplagsställen i skärgården för att inte fiskeskutorna skall gå omvägar för att avlämna
sina laster. Dessa skutor har frihet från hamnavgifter.
Bolagsarbetare av vilket yrke som helst njuter samma fri- och rättigheter som inmönstrade sjömän.
Bolaget äger rätt att ha egen justerare, angående mått, mål och vikt. Alla kärl som sill och fisk säljs i skall
vara justerade och märkta.
Bolaget lägger inte hinder i vägen för den enskilde som vill idka sillfiske för egen räkning.
Stockholms slott den 23 oktober 1811. CARL JOHAN.
Regler för det genom privilegium av den 23 oktober 1811 oktrojerade bolag till idkande av sillfiske
på djupet.
Bolagets organisation och namnen på personer av vilka subskription mottagits skall kungöras i allmänna
tidningar. Vid teckningen betalas 20 % mot interimskvitto. Efter teckningstiden lämnas en med egen
underskrift, summor och antalet aktier till befallningshavaren, som med första post avsänder allt till
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kommitterade i Göteborg. Därefter utfärdas aktierna, dock ingen mindre än 50 riksdaler och aktierna kan
hämtas mot interimskvittot.
Sedan hålls bolagsstämma med samtliga aktieägare i Göteborg. Efter att privilegierna upplästs, väljs
med slutna sedlar en direktion, som för hela den fastställda tiden skall handha dess rörelse och vårda dess
angelägenheter. Direktionen kommer att bestå av 5 ledamöter. Revisorer väljs och avlägger
revisionsrapport varje år till Kongl Maj:t.
Då sillfiske på djupet är föga känt i landet, kan inga förskrifter utfärdas, som skulle kunna befordra
dess framgång. Det är direktionen fritt att besluta och föranstalta om sättet att bedriva fisket.
Direktionen erhåller inte lön och sammanträder så ofta det behövs. Under bolagstiden sammankallas
inte bolagsstämma om inte särskilda omständigheter föreligger. Det skall åligga direktionen att genom
tidningarna meddela allmänheten resultaten av de med detta fiske anställda försök samt draga försorg om
den fond som av kronan upplåtits, så att återbetalning kan ske så fort som möjligt. Gillas.
Stockholms slott den 23 oktober 1811. CARL JOHAN.
Kungörelse angående högre assurans å redan försäkrade egendomar. Stockholm den 23 oktober
1811.
Punkter för förhöjande av försäkring till inrättningens och delägarnas säkerhet.
Förhöjning av värdet på redan brandförsäkrad egendom må icke sökas förrän efter 12 år. Efter det tionde
skall en delägare i fonden ingiva, av behörig värderingsman författad beskrivning och värdering av
byggnaderna, uppgift om husens ålder och beskaffenhet. Skulle några nya mindre hus tillkommit hindrar
det inte förhöjningen av värderingen.
Från rättigheten till ny försäkring undantages hus som varit obebodda och vanvårdade. Fabriker och
andra inrättningar, som upphört och inte på samma ställe kan drivas.
Medeltalet på priser under de senaste 5 åren vad gäller byggnadsmaterial, dagsverken och löner skall
ligga till grund för värderingen. Lån på en försäkring får endast tas upp till hälften av den första
försäkringen.
Stockholm ut supra EDELCRANZ, LEYONMARK, ÖVERBOM, NORÉUS, GEIJER, BOVALLIUS.
Plakat om fyra allmänna solenna tacksägelse- faste- bot- och böndagar hållas 1812. Stockholm den
13 november 1811.
Dagarna firas den 1 mars, 26 april, 21 juni och 18 oktober. Följer bönedagstexterna för 1812.
Stockholms slott den 13 november 1811.
Johan August Sandels hälsar. Stockholm den 22 november 1811.
Då man upptäckt, att skrätt rågmjöl är nyttigare för sjuka än det sammalda som nu används på sjukhusen
,har beslutats att på alla Kronans sjukhus en ändring skall ske. De svagsjuka skall få halva vikten av sin
brödportion av skrätt mjöl och konvalesenterna hälften av varje mjölsort. Till besparande av kostnaden
skall Kronans bagerier förbaka brödet och att vid mjölets skrädning de avskilda ämnena noga tillvaratas
för Kronas räkning.
Stockholm den 22 november 1811. JOH. AUG. SANDELS.
Kungörelse om tillökning i dagspenningen för de hantlangningsdagsverken, som manskap vid
indelte regementena bör avlämna vid uppbyggandet av karaktärshus å militieboställen. Stockholm
den 23 november 1811.
Dagspenningen för hantlangare skall höjas från 3 skilling till 6 från och med nästa år.
Stockholm den 23 november 1811. JOH. AUG. SANDELS
Kungörelse angående posthemmans rotefrihet eller ersättning för rotering, i jämförelse med
postföringsskyldigheten. Stockholm 27 november
Då det ibland blivit förordnat annat än vad som egentligen gäller för postbönders friheter och förmåner,
har kungjorts att de roterade posthemman eller de som inte kan flyttas till oroterade hemman, skall
ersättas med pengar. Kronan vill dra in vissa posthemman för att vinna någon besparing som ges till
ersättning för de posthemman som inte kan flyttas från roteringsbesväret. Någon annan förmån ger
beslutet inte anledning till. Skyldigheten för posthemman är att föra post 8 mil i veckan.
I Uppland bör posthemman med 8 mils postföring i veckan vara helt rotebefriade. Beskrivs hur
penningersättningen skall beräknas och kungörelsen tolkas i olika delar av landet.
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I sammanhang härmed har hemställan gjorts om en allmän mätning av postvägarna i riket. Påstår
postförare att vägen är längre, får han på egen bekostnad göra mätning. Om kronan betalar för längre väg
än skäligt skall anmälan om mätning göras hos landshövdingen.
Stockholm den 27 november 1811. ENGESTRÖM, S af UGGLAS.
Kungörelse angående posthemmans rotefrihet eller ersättning för rotering, i jämförelse med
postföringsskyldigheten. Stockholm 27 november
Det har visat sig att en mer eller mindre skyndsam handläggning hos befallningshavaren påverkar, om hur
löftesmannen, som sökt laglig handräckning för sin fordran, bedöms. Därför gäller nu att fordringsägare
som i övrigt iakttagit vad honom till sin rätts bevakande ålegat, bör anses ha fullgjort vad som krävs av
honom.
Stockholms slott den 28 november 1811. CARL JOHAN.
Kungörelse angående åtskilliga omständigheter att iakttagas för kontrollen på de
bevillningsavgifter som, enligt 1810 års bevillningsstadga bör utgöras för gåvor, testamenten
behållen sterbhusförmögenhet och fideikommiss. Stockholm den 11 december 1811.
Vi har tillsammans med riksgäldskontoret funnit nödvändigt med kontroll över de avgifter som stadgas
för gåvor, testamenten, behållen förmögenhet och fideikommiss.
Bevillningsavgiften för gåva och testamente är 6 %. Gåvobrevet visas för domaren som håller hand
däröver. Avgiften för behållen förmögenhet i sterbhus är 3 %. Bouppteckningen skall visas för domaren
och betyg att bevillningsavgiften är betald. Han skall noga föra till protokollet, hur arvingarna är släkt
med den avlidne.
Alla av uppbördsmän meddelade attester och kvitton bör vara i två exemplar, så att den betalande för
sin säkerhet får behålla den ena.
Underdomstolarna skall varje år i januari till hovrätten och landshövdingen i orten översända
förteckning på under året ingivna gåvobrev, testamente, fideikommiss författningar och bouppteckningar
där behållen förmögenhet ägt rum.
För den särskilda kontroll och tillsyn landskontoret skall göra tilldelas dem 2 % av beloppet som
inbetalas till riksgäldskontoret.
Stockholms slott den 11 december 1811. CARL JOHAN.
Kungörelse angående taxa på konvojavgift för utgående bräder. Stockholm den 17 december 1811.
Kongl Maj:t förordnade 29 augusti att tullen för trävirke och bräder skulle vara densamma om utförseln
skedde inom eller utom Östersjön. Samma beräkning gäller nu för konvojavgiften på bräder. Tabell på
avgiften för trävirke av olika slag och längder.
Stockholm den 17 december 1811. J LILJENCRANTS S af UGGLAS.
Förbud mot olovliga utflyttningar och resor ur riket, samt vad till förekommande därav, iakttagas
bör. Stockholm den 27 december 1811.
Det förbud som gäller att utan tillstånd lämna landet har inte iakttagits. Det är särskilt vid gränstrakterna
som hantverks- och tjänstefolk överträder förbudet att olovligen och utan pass lämna landet, ofta
övertalade och förledda av i landet vistande utlänningar. Visserligen är det nödvändigt för näringarnas
tillväxt och förkovran att hantverksfolk på utrikes orter skaffar sig kunskaper och skicklighet i de slöjder
de idka, men det är inte nyttigt för landet att mista åkerbruksarbetare. Då det hör till god ordning och klok
polici att vederbörande äger kunskap om skedda utflyttningar har Vi förordnat följande:
Att de författningar som gäller skall hädanefter noga iakttagas. De som bygga och bo under
främmande herrskap skall räknas som utländska män. De hantverkare som kommer tillbaks från utlandet
skall undersökas om de haft tillstånd till vistelse utomlands och om de inte kan bevisa detta skall de
behandlas som utländska män.
Stockholms slott den 27 december 1811. CARL JOHAN.
Kungörelse angående inrättningen av Kongl. Svenska Lantbruksakademin. Stockholm den 28
december 1811.
Vi har betraktat de olyckliga följderna som folkmängd, industri och statsverket drabbats av på grund av
kriget och funnit att det är viktigt för ett land att genom egna naturprodukter och eget arbete göra sig
oberoende av främmande. Vi vill ge den försvagade idogheten nya krafter och värna om nationalandan
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hos Vårt folk. Liksom i alla länder beror dess styrka av två saker, landets fruktbarhet och människornas
flit.
Vi anse Sveriges jord och skogar innehålla stora förråd av nyttiga ämnen, vilka ej likt metallerna så
småningom minskas och försvinna ner i djupet, utan årligen återväxa med ökad kraft. Detta skall säkrast
nås genom att personer som har vetenskapliga och praktiska kunskaper med uppmärksamhet följer och
med sin omsorg befordrar lanthushållningens framsteg i landet. Därför inrättas under beskydd av
Kronprinsen Kongl Svenska Lantbruksakademin, som skall verka mellan regeringen och landets odlare.
De skall bevaka lantbrukets tillstånd, behov och brister och för odlarna underlätta utförandet av Våra
beslut till deras trevnad och välmakt.
Stadgar för Kongl Svenska Lantbruksakademin.
Hans Kongl Höghet Kronprinsen skall vara akademins ständiga praeses och i denna egenskap styra och
leda arbetet.
Akademins bestämmelse är att tända och sprida upplysning för att befrämja undervisning, uppmuntra
idogheten, stadga erfarenheten, lätta utövningen och avhjälpa hindren i alla delar av lanthushållningen.
Dess oavbrutna bemödanden bör vara att meddela kunskaper eller råd och att frambringa tävlan eller
efterdöme.
Akademin indelas i 7 avdelningar.
Lantbruksavdelningen skall omfatta praktiska utövningar av åkerbruket, ängs- och boskapsskötsel, odling
av sädesarter, gräs, rötter och hushållsväxter, förbättring av häst-, får- och boskapsaveln, att styra
experimentalfält och nya undersökningar.
Skogs- och trädgårdsavdelning skall förbättra vård av skogar, hägnader och tillväxt av skogarna,
inrättande av plantskolor samt utvidgad odling av dels vilda, dels fruktbärande träd.
Närings- och hushållsavdelningen skall verka för förädling, bevarande och användande av lantbrukets
produkter som smör, ost, dricka, cider, lin, hampa, pottaska, tjära med flera till lantmanna näringar och
slöjder hörande ämnen.
Byggnads-, redskaps- och mekaniska avdelningen skall ge beskrivningar på nyttiga lantbruksredskap och
maskiner och inrättande av verkstäder, som kan tillverka dem. Ge förslag på ritningar till bekväma
byggnader, hägnader och liknande för lantbrukets behov, befrämja praktisk mekanisk och geometrins
tillämpning vid lantmanna industrin, biträda vid markens avmätning och avvägning, ängars vattning eller
utdikning, kärrs avtappande, strömrensningar, väg- och kanalbyggen.
Vetenskapsavdelningen skall ge förslag på jordbruksklassens förbättrade undervisning i allmänhet, ge
särskild vårdad bildning till rättare, gårdsfogdar och arrendatorer och till förmögnare ståndspersoner ge
högre vetenskaplig undervisning i kemi, fysik och naturalhistoria, boskapsmedicin samt inrättande av
veterinärskolor. Denna avdelning besörjer även översättningar av nyttiga utländska hushållsskrifter samt
redaktion och utgivande av en Svensk Lanthushållnings-Journal.
Statistiska avdelningen skall ge utkast till plan för speciella beskrivningar över varje landsorts och dess
innevånares tillstånd i allt som angår den allmänna hushållningen, jämföra dem, uppmärksamma lokala
skillnader, visa utdrag ur deras resultat samt förslag till förbättrade ekonomiska författningar.
Räkenskapsavdelningen skall inrätta en fullständig och säker räknemetod för vinst- och förlust
beräkningar, förbättra lantbruksbokhålleriet, bestämma enkla förbättringars värde i avseende på tid,
arbetskraft och kostnad, pröva och jämföra olika jordbrukssystem och metoder såsom cirkulationsbruk,
stallutfodring, förslag till förbättrad värderingsmetod av egendomar.
Akademin kommer att bestå av hedersledamöter, arbetande ledamöter och korresponderande ledamöter
av alla rikets stånd samt av utländska ledamöter bland de berömdaste författare i lanthushållningen i andra
länder.
Akademin äger att få de upplysningar och biträde som de behöver av alla rikets publika verk och
ämbetsmän.
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Som Kongl Patriotiska Sällskapets i Stockholm mål är utom slöjder, näringar och handel även
lanthushållningen i allmänhet, bör därav följa ett kraftigt biträde mellan akademin och detta sällskap till
varandras enskilda och en förenad medverkan till bägges gemensamma föremål.
Akademin äger att i landsorterna söka befrämja inrättandet av nya hushållningssällskap och genom
brevväxling och meddelande av ömsesidiga underrättelser bibehålla en oavbruten förening. Dessa både
nya och gamla sällskaps mål är ju att på lokala och individuella omständigheter var och en på sin ort
upplysa och befrämja, uppmuntra och belöna idogheten och arbetsfliten, där de nu kan söka och erhålla
akademins biträde.
Akademin skall årligen avlägga rapport till Kongl Maj:t om sitt arbete och sina företag, om enskilda
hushållningssällskaps framsteg och lanthushållningens allmänna tillstånd i landet.
Kungl Maj:t är betänkt på en fond för akademin, som skulle främja inköp av nödvändiga böcker och
modeller, betala arvoden och belöningar samt till alla oundgängliga behov och kostnader för dess
utövning. Kongl Maj:t vill också genom särskild instruktion förordna ledamöternas utnämnande,
sammankomster och arbetets gång samt förvaltning i allmänhet.
Stockholms slott den 28 december 1811. CARL JOHAN.
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Svensk Författningssamling 1812
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1812

********************************************************
Kungörelse om bekräftelse på de utnämningar till ämbeten och tjänster, som av Hans Höghet
Kronprinsen blivit gjorde. Stockholm den 7 januari 1812.
Till Konungen av Hans Höghet Kronprinsen vid Hans Maj:ts återtagande av riksstyrelsen den 7
januari 1812.
Kungörelse om dess återtagande av rikets styrelse. Stockholm den 7 januari 1812.
Kungörelse hur förhållas skall med den del av ådömda böter och sakören, som kronan
tillkommer och årligen måste balanseras Stockholm den 13 januari 1812.
Kungörelse angående ändring av det i kungörelserna av den 23 januari och 4 juni påbjudna
betalnings- och uppbördssätt av en per milleavgift vid köp av all fast egendom i städerna som
på landet. Stockholm den 21 januari 1812.
Brev och påbud till samtliga ständer angående en urtima riksdag den fjärde april innevarande år.
Stockholms slott den 23 januari 1812.
Förordning rörande indelta infanteri regementets beklädnadssätt. Stockholm den 4 februari 1812.
Cirkulärbrev till samtliga konungens befallningshavare angående sättet att redovisa
durchtågsmedlen. Stockholm den 10 februari 1812.
Förbud för svenska undersåtar att ta tjänst på främmande kaparfartyg. Stockholm den 21 februari
1812.
Kungörelse angående ändring i Kongl Kollegii under de 20 mars 1809 utfärdade kungörelsen,
rörande så väl frihet till införsel av tågvirke och talgljus, ravenduk och segelduk samt
lindring i tullen å foderväv och grövre lärfter. Stockholm den 25 februari 1812.
Avskrift (handlar om salpeter). Stockholm den 3 mars 1812.
Förordning om vad i anseende till regeringsärendenas jämna och orubbade gång under Kongl
Maj:ts vistande vid urtima riksdagen i Örebro, iakttagas bör. Stockholm den 4 mars 1812.
Brev och påbud till samtliga Rikets Ständer att den, till den fjärde nästkommande april utsatta
urtima riksdagen, skall, i stället för Stockholm, hållas i Örebro den 13 i samma månad.
Stockholm den 4 mars 1812.
Brev och påbud till samtliga Rikets Ständer att den, till den fjärde nästkommande april utsatta
urtima riksdagen, skall, i stället för Stockholm, hållas i Örebro den 13 i samma månad.
Stockholm den 4 mars 1812.
Kungörelse angående underhåll för soldater, som vid Göta kanalbygge blivit skadade. Stockholm
den 7 mars 1812.
Kungörelse angående svenska handelsfartygs bevärande till eget försvar mot kaperier.
Stockholm den 11 mars 1812.
Reglemente för handelsfartyg som beväras till eget försvar mot kaperier. Stockholm den 11 mars
1812.
Förordning angående ändring av stadgan om värvning och manskaps lejande till krigstjänst.
Stockholm den 3 april 1812.
Kungörelse angående åtskilliga postinrättningen i riket rörande omständigheter. Stockholm den
24 april 1812.
Protokoll hållit inför konungen på Örebro slott den 27 april 1812
Kungörelse angående inställande tills vidare av brännvinsbränningen. Örebro den 4 maj 1812.
Kungörelse angående den nya stad, vilken i Norrbottens län kommer att under namn av Carl
Johans stad anläggas. Örebro den 20 maj 1812.
Kungörelse angående en vidare utsträckning av kungörelse av den 23 januari 1811, om förökade
avgifter till Vadstena krigsmanshuskassa, vid skatteköp förordnat blivit. Örebro den 2 juni
1812.
Kungörelse angående frihet för Gotlands innevånare, att till seglation inrikes orter emellan
begagna sig av däckade fartyg till 20 à 25 läster dräkt. Stockholm den 2 juni 1812.
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Reglemente för fältläkarkorpsen. Örebro den 9 juni 1812.
Regementsläkare.
Bataljonsläkare.
Pensionärer och stipendiater.
Överfältläkaren.
Fältläkare.
Sjukhusläkare.
Underläkare vid sjukhus och regementen.
Kungörelse angående den av Riksens Ständer fastställda instruktion för deras revisorer över
stats-, banco- och riksgäldsverken. Örebro den 10 juni 1812.
Reglemente för handelsfartyg, under konvoj av örlogsskepp. Örebro den 10 juni 1812.
Kungörelse angående inrättandet av en gränstullkammare vid Haparanda, samt en
inloppstullkammare vid Furusund, och tullbevakningens flyttande ifrån Kullboda till
Öregrund. Stockholm den 11 juni 1812.
Kungörelse angående förbud tills vidare mot utförsel av skriv- och tryckpapper. Stockholm den
30 juni 1812.
Kungörelse angående tillägg av handelstraktaten med Ryssland om förrymt sjöfolks
utlevererande. Örebro den 15 juli 1812.
Riksens Ständers fastställda tryckfrihetsförordning. Örebro den 16 juli 1812.
Förordning angående ansvar för svenska undersåtar, som utan tillstånd söka eller antaga tjänst
hos främmande makter. Örebro den 16 juli 1812.
Kungörelser angående förhållandet med turkiska passdokument för mindre fartyg, av till och
med femton lästers drägt, ävensom öppna båtar, vilka från rikets södra och västra skärgårdar
utgå till segelfart på danska och norska hamnar. Stockholm den 27 juli 1812.
Förklaring över Förordningen av den 28 juni 1798, angående lagsökning mot löftesmän. Örebro
den 29 juli 1812.
Kungörelse angående svenska hamnars öppnande för alla nationers handelsfartyg, och om vad, i
sammanhang härmed, bör vid tullavgifternas beräknande iakttas. Örebro den 29 juli 1812.
Förordning om ändring i 7:de kapitlet jordabalken angående nabos rätt till lösen av försålt hus
eller tomt i staden. Örebro den 29 juli 1812.
Förklaring över 29 punkten av Kongl Förklaringen över allmänna lagens stadganden i åtskilliga
rum av den 23 mars 1807. Örebro den 29 juli 1812.
Förklaring över 1§ av 5 kapitlet i jordabalken angående börds- och lösningsrätt till försålt hus
och tomt i staden. Örebro den 29 juli 1812.
Förordning angående åtskilliga omständigheter, som bör iakttagas vid ändrings sökande i
konsistoriernas utslag, Örebro den 29 juli 1812.
Kungörelse angående den städerna Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå
och Piteå tills vidare i nåder beviljade utvidgade stapelfrihet. Stockholm den 11 augusti 1812.
Fredsfördrag mellan Konungen av Sverige och Konungen av det förenade riket Storbritannien
och Irland. Avhandlat och slutat i Örebro den 18 juli 1812 och därstädes ratificerat den 17
augusti och i Carlton House den 4 augusti.
Kungörelse angående återupplivning med vissa förändringar och tillägg av artikel VIII i Kungl
Förordningen av 1799, till förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning. Örebro den 5
augusti 1812.
Kungörelse angående den städerna Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå
och Piteå tills vidare i nåder beviljade utvidgade stapelfrihet. Stockholm den 11 augusti 1812.
Reglemente varefter uppbördsmän och redogörare vid alla kronans magasin och sjukhus, samt
under sjöexpeditioner om skeppsbord, må sig till goda beräkna avgången å de under händer
havande uppbörder av spannmål, proviant och fouragepersedlar, samt hur förhållas bör, då
persedlar transporteras från ett till annat ställe, samt vid skeende gryn- och mjölförmalning.
Örebro den 11 augusti 1812.
Påbud om resandes skyldighet, att med behörigt pass vara försedd samt vad därvid bör iakttagas.
Örebro den 14 augusti 1812
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Beslut gjort, samtyckt och föravskedat på allmänna urtima riksdagen i Örebro, som slutades den
18 augusti 1812
Bevillning för år 1813,och de följande åren till slutet av 1817, så vida ej inom denna tid urtima
riksdag infaller. gjort och samtyckt vid urtima riksdagen i Örebro den 18 augusti 1812.
Personlig avgift.
Avgift av lön, rörelse och egendom
Bevillning för jordbruket.
Bevillning på bergverk.
Av åtskilliga manufakturer, fabriker, verk och inrättningar på landet.
Bevillning av kvarnar.
Bevillning av kapital, vinstmedel, samt av åtskilliga societeter, kassor och verk.
Om bevillning av sterbhus, testamenten, gåvor och fideikommiss.
Bevillningsavgift i progressivt förhållande för större förmögenhet.
Bevillningsavgift för vissa överflödsartiklars bruk och nyttjande.
Föreskrifter om mantalsskrifter o dyl.
Om taxeringskommittéerna på landet.
Om taxering i städerna.
Allmän prövningskommitte i varje län.
Om edgång vid taxeringarna.
Om ändrings sökande i taxerings- och prövningskommitténs beslut.
Om vad för progressiva avgiftens beräknande iakttagas bör.
Om uppbörd, avkortning och redogörelse.
Om avkortningar.
Om undantag och lindring i bevillningen.
Om redogörelsen.
Om fördelning av de i denna stadga utsatta böter.
Om skydd för taxeringsmän.
Kungörelse att brännvinsbränningen tills vidare kommer att förbliva inställd. Stockholm den 2
september 1812.
Förklaring rörande besvärs anförande mot underrättsutslag å invändningar om domstols
behörighet i brottmål. Stockholm den 3 september 1812.
Kungörelse angående preskriptionstiden för ersättningsfrågors anmälande rörande förlorade
persedlar under fälttåg och kommenderingar. Stockholm den 4 september 1812.
Cirkulär angående ersättning åt soldaten för beklädnadens slitning under arbetskommendering
hos bolag eller enskilta personer. Stockholm den 4 september 1812
Kungörelse att tiden för besittning eller försäljning av svenska mäns i Finland innehavande
egendomar blivit förlängd till slutet av år 1815. Stockholm den 10 september 1812.
Kungörelse om vad i anseende till legan för fångskjutsen i riket genom Kongl Brevet av den 11
juni 1809 blivit förordnat. Stockholm den 10 september 1812.
Kungörelse angående nedsättning i tullen för spannmål från utrikes orter. Stockholm den 25
september 1812.
Kungörelse angående uppbärandet av de avgifter för riddarhuskassan, vilka ridderskapet och
adeln, vid innevarande års urtima riksdag i Örebro, sig åtagit. Stockholm den 30 september
1812.
Förordning angående mantals- och skatteskrivningarna i riket Stockholm den 30 september
1812.
Kungörelse om ett noga iakttagande av vad lag och författningar påbjuda vid besvärsskrifters och
ansökingars inlämnande. Stockholm den 1 oktober 1812
Kungörelse angående upphävandet av nu gällande förbud mot utförsel av salt. Stockholm den 1
oktober 1812.
Kungörelse om vidtagen nådig författning till förebyggande av missbruk och underslev vid
krutförsäljningar. Stockholm den 5 oktober 1812.
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Kungörelse angående stämplade pappersavgiftens beräkning och utgörande från och med
nästkommande år 1813. Stockholm den 9 oktober 1812.
Kungörelse om vad som bör iakttagas för verkställigheten, i vissa delar, av Rikets Ständers, vid
sist hållna urtima riksdag, gjorda och samtyckta bevillning. Stockholm den 9 oktober 1812.
Kungörelse om vad iakttagas bör, i anseende till dem, vilka vid rättegångsverken samt Rikets
Kollegier söka inträde. Stockholm den 9 oktober 1812.
Kungörelse angående utgivande av två och tre riksdalers bancosedlar på enkla blad.
Stockholm den 9 oktober 1812.
Kungörelse angående husbehovs brännvinsbränningen och de därför bestämda avgifter.
Stockholm den 9 oktober 1812.
Kungörelse angående fortfarandet till 1815 års slut av det mellan Sverige och Ryssland år 1801
avslutade vänskaps- handels och sjöfartsförbund samt av XVII artikeln i fredsfördraget av år
1809. Stockholm den 14 oktober 1812.
Kungörelse om utskrivningssättet och inrättningen av allmänna beväringsmanskapet. Stockholm
den 27 oktober 1812.
Kungörelse angående åtskilliga föreskrifter i avseende på stämplade pappersavgiftens beräkning
och utgörande från och med 1813. Stockholm den 30 oktober 1812.
Kungörelse angående upphörandet av rättigheten till restitution av tull, erlagd för främmande
drycker, vilka åter utföras. Stockholm den 2 november 1812.
Kungörelse om uppbådande av en del av allmänna beväringsmanskapet. Stockholm den 3
november 1812.
Förordning om vad som bör iakttagas till behörig verkställighet av Kongl Kungörelsen den 9
oktober innevarande år, angående brännvinsbränningen i riket, samt om ansvaret för dem
som samma författning överträda. Stockholm den 4 november 1812.
Om brännvinspannors mätning och stämpling.
Om brännvinsförsäljning.
Om böter och ansvar för förseelser mot vad förordnat blivit rörande husbehovs
brännvinsbränningsrättigheten.
Kungörelse angående förbud tills vidare mot risgryns utförande ur riket. Stockholm den 7
november 1812.
Kungörelse angående fortfarande förbud mot brännvinsbränning samt om inställande tills vidare
av panneavgiftens uppbärande. Stockholm den 11 november 1812.
Kungörelse angående förbud tills vidare mot utförsel av hampa och segelduk. Stockholm den 20
november 1812.
Förordning angående förhöjning i den hittills gällande expeditionstaxan. Stockholm den 3
december 1812.
Kungörelse angående beloppet av den betalning, som, utom Charta Sigillata stämpelvalören,
under loppet av år 1813 bör erläggas för pappret till växlar, såsom ersättning för kostnaden
till deras gravyr och tryckning. Stockholm den 7 december 1812.
Kungörelse angående den av Kongl Maj:t i nåder fastställda preskriptionstid för
ändringssökanden i direktionens beslut. Stockholm den 9 december 1812.
Kungörelse angående en viss preskriptionstid, inom vilken de, som hos statsverket har någon
fordran, böra till utbekommande därav sig anmäla. Stockholms slott den 9 december 1812
Förbud mot all gemenskap med före detta konungen Gustaf Adolf, före detta drottningen och
deras barn. Stockholm den 10 december 1812.
Kungörelse angående förhöjning i tullen för vin, som på buteljer från utrikes ort inkommer.
Stockholm den 18 december 1812.
Kungörelse att den vid Arvika i Värmland anlagda stad skall kallas Oscarsstad. Stockholm den
23 december 1812.
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Svensk författningsamling 1812
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2001
Kungörelse om bekräftelse på de utnämningar till ämbeten och tjänster, som av Hans Höghet
Kronprinsen blivit gjorde. Stockholm den 7 januari 1812.
Vi bekräftar alla de utnämningar till nya ämbeten och tjänster som Kronprinsen under dess förvaltning
låtit utfärda.
Stockholms slott den 7 januari 1812. CARL.
Till Konungen av Hans Höghet Kronprinsen vid Hans Maj:ts återtagande av riksstyrelsen den 7
januari 1812.
Mina livligaste önskningar är uppfyllda, då Er förbättrade hälsa tillåter Er att återta riksstyrelsen.
Oaktat den dagliga redogörelse jag givit om landets inre och yttre ställning, tror jag mig likväl böra vid
detta tillfälle framlägga en kort målning därav.
Då Ers Maj:t beslöt att biträda fasta landets poletik och förklara krig mot Storbritannien, hade Sverige
ännu inte hunnit hämta sig från ett olyckligt krig. Dess sår var ännu blödande och trots det måste de göra
nya uppoffringar i en tidpunkt, då de förlorat av sina penningtillgångar, nästan hela beloppet av
tullinkomsterna.
Oaktat Sveriges avskilda läge, har, för den allmänna saken allt blivit gjort, som man kunde vänta av ett
troget folk. Över 2.000.000 riksdaler har använts för arméns förstärkning och för att sätta Våra kuster,
öar, fästningar och flotta i försvarstillstånd. I april skall armén kunna visa sig för både vänner och fiender.
Eget försvar är enda tanken med ökningen av vår militärstyrka. Utan annan äreslystnad än att bibehålla
lagar och frihet, både vill och kan Sverige försvara sig. Gränsande till havet på ena sidan och bergen på
andra är det inte allenast innevånarnas tapperhet eller förflutna tiders ärorika minnen, som utgör borgen
för dess självständighet. Vi har järnet och föresatsen att nyttja det, som kan försvara oss.
Jag har varit stödd av krigsmaktens goda anda och ämbetsmännens nit och skicklighet.
Domarmakten har behållit sitt forna anseende. Den har haft bedrövliga plikter att uppfylla, men har
därav hämtat ny rättighet till allmänhetens högaktning.
Departementen har tävlat att ge ärenden så hastig gång, som våra bruk och lagar tillåter.
Om Ers Maj:t värdes igenkänna den tavla jag framlagt, den livliga önskan jag hyst att svara mot det
höga förtroende Ers Maj:t visat mig, skall detta bliva den ljuvligaste belöning för min möda.
Må himlen, i överensstämmelse med mina önskningar, förlänga Ers Maj:ts dagar, och Sverige
beskyddat av Era dygder, skall för sina tillkommande öden ovillkorlig borgen för den kärlek mitt hjärta
ägnat Ers Maj:t, som en sons vördnadsfulla tillgivenhet, lagarnas okränkta helgd, redligheten hos statens
tjänare, i enighet, tapperhet och patriotism hos det svenska folket
Med uppriktigaste tillgivenhet och djupaste vördnad framhärdar jag, underdånige tropliktige undersåte
och son.
Stockholm den 7 januari 1811. CARL JOHAN.
Kungörelse om dess återtagande av rikets styrelse. Stockholm den 7 januari 1812.
Sedan Vi nu med den Högstes bistånd blivit återställd till hälsan återtar Vi rikets styrelse, som Vi med
oinskränkt och rättvist förtroende överlät till Vår kärälskelige son, Kronprinsen, den 17 mars. Vi vill
offentligt frambära en tacksamhetens gärd till honom för hans kraftiga förvaltning av fäderneslandets
angelägenheter; om den bibehållna självständigheten, aktning hos främmande, trevnad, säkerhet och lugn
inom landet. Vi kan inte kräva ytterligare prov på hans tänkesätt mot Oss och riket utan han har
fullkomligt svarat mot Våra önskningar. Den lyckliga förening mellan oss och Vår son skall alltid vara
orubbad och befästa fäderneslandets trygghet.
Stockholms slott den 7 januari 1812. CARL.
Kungörelse hur förhållas skall med den del av ådömda böter och sakören, som kronan tillkommer
och årligen måste balanseras Stockholm den 13 januari 1812.
Utbetalningen av den andel böter som tillfaller Kronan, kan genom att pliktfällda personer äger rätt att
söka prövning i högre instans bli så försenad, att personen kan hinna flytta och sedan inte påträffas igen.
Saköresmedlen måste alltså avskrivas och befallningshavarna har ingen författning att hålla sig till.
Därför har vi förordnat, att personer som inte betalt Kronan för sakören eller andra avgifter skall

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1812 26-27-28.doc Skapat den 05-01-09 22:39 Senast utskrivet 05-01-10 16:31

efterlysas. Om de inte inom natt och år påträffas kan deras skuld avskrivas. Skulle de senare anträffas
skall inte betalningsskyldigheten anses upphörd.
Stockholm den 13 januari 1812. SAMUEL af UGGLAS.
Kungörelse angående ändring av det i kungörelserna av den 23 januari och 4 juni påbjudna
betalnings- och uppbördssätt av en per milleavgift vid köp av all fast egendom i städerna som på
landet. Stockholm den 21 januari 1812.
Vid verkställigheten av betalning och uppbörd av den per mille avgiften, som tillfaller Vadstena
krigsmanshuskassa vid köp av fast egendom, har oklarheter uppstått, som givit olägenheter både för
Kronan och krigsmanshuskassan. Köpare på längre avstånd från landshövdingesätet har fått kostnader, då
summan genast skulle nedsättas i ränteriet.
Domstolarna har inte meddelat tredje uppbudet förrän avgiften redan varit betald, vilket givit osäkerhet
i äganderätten då lagfarten inte är klar. Domaren skall vid ting och i kyrkorna låta uppläsa tredje
uppbudet. Häradshövdingarnas och magistratens förteckningar skall sedan kontrolleras och avgifterna
indrivas till krigsmanshuset.
Brev och påbud till samtliga ständer angående en urtima riksdag den fjärde april innevarande år.
Stockholms slott den 23 januari 1812.
Tillbjuder Er Sveriges Rikets Ständer Vår synnerliga ynnest!
Då åtskilliga för fäderneslandets väl viktiga angelägenheter förekommit, som fordrar en skyndsam åtgärd
och är av den egenskapen, att Vi ansett nödvändigt vid en urtima riksdag överlägga, bjuder och befaller
Vi samtliga Rikets Ständer att den fjärde april infinna sig i Vår huvudstad.
Stockholms slott den 23 januari 1812. CARL.
Förordning rörande indelta infanteri regementets beklädnadssätt. Stockholm den 4 februari 1812.
Då de författningar som gällt enligt gamla roteringen för indelta infanteriregementets beklädnad inte alltid
medfört den åsyftade nyttan, har detta varit grund för senare tiders erfarenhet och ett viktigt föremål för
Våra omsorger. Regementena har av Kronan blivit försedda med livmunderingar. En del har fått
släpkläder av rotehållaren, en del fått skaffa dem själva för den högre lön de njuta. Släpkläder bör nyttjas
under alla arbetskommenderingar, kompanimöten och tjänstgöring inom regementena, utom vid möten
och mönstringar. 1792 klagade allmogen vid riksdagen att släpkläderna hade olika färger och
beståndsdelar vid de olika regementena. 1793 utgick ett förordnande att alla släpmunderingar skulle på
färgen när vara fullkomligt lika och bestå av samma persedlar. som själva livmunderingen Nu finns
fullgoda släpmunderingar, som anskaffas vart tredje år.
Då livmunderingarna ofta förvarats ovarsamt i rotekistorna har Vi betänkt att upphöra med Kronans
beklädnadsskyldighet och ersätta med pengar istället.
Vi förordnar:
Att de vid regementena befintliga kronomunderingarna med alla tillbehör överlämnas till soldaterna, så
att dessa har två brukbara munderingar. I fredstid skall den bäst bevarade förvaras i rotekistan under vård,
tillsyn och ansvar. Den får inte användas oftare än regementsbefälet befaller.
Så ofta regementena skaffar nya släpkläder byts de ut mot de gamla.
Om soldaten dör eller avskedas äger han ingen rätt till kläderna i rotekistan, utan de övertas av
efterträdaren.
Soldaterna får ersättning i pengar för varje dag de nyttjar sina munderingar. Landshövdingen och
regementschefen skall se till att pengarna används till kläder och inte till annat, så att munderingarna
alltid är i tjänstbart skick.
När nya kläder skall anskaffas, skall de vara av vadmal eller kläde och till färg och persedlar i
fullkomlig likhet med kronomunderingen. Skulle kläderna genom olyckshändelse eller rymning bli
förlorade, skall efter noggrann undersökning ersättning ges. Dessa regler gäller i fredstid. Vid krig skall
alla kommenderade regementena bli ordentligt avmönstrade och deras mundering bestå av:
Jacka, byxor, skärp, hatt med fina prydnader, halsduk, stövletter, 2 skjortor, 2 par ullstrumpor och skor
med lösa sulor.
Redovisas vad underofficerare skall få i beklädnadsbidrag och vad de olika prydnader som snören och
spel skall ersättas med.
Stockholms slott den 4 februari 1812. CARL
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Cirkulärbrev till samtliga konungens befallningshavare angående sättet att redovisa
durchtågsmedlen. Stockholm den 10 februari 1812.
Den 30 november 1810 gavs föreskrift att erforderliga medel skulle skjutas till från lantränterierna för
skjuts och traktamenten för tågande kommenderingar av krigsfolk. Durchtågsförskotten skulle varje år
redovisas till Kammarkollegium. Nu visar det sig att endast summan av medlen blivit reodvisade i
landsboken. Särskilda räkenskaper jämte verifikationerna skall insändas till Kammarkollegium, för att
därefter överlämnas till kammarrättens granskning.
Stockholm den 10 februari 1812. SAMUEL af UGGLAS.
Förbud för svenska undersåtar att ta tjänst på främmande kaparfartyg. Stockholm den 21 februari
1812.
Vi har inhämtat att svenskt sjöfolk befunnit sig på kaparfartyg utrustade med främmande makters
tillstånd. Med tanke på de svåra följder för de Våra undersåtar, som skulle uppkomma, om de skulle
uppbringa svenska skepp, har Vi förordnat att ingen svensk undersåte får ta tjänst på främmande
kaparfartyg från vilken nation som helst.
Stockholms slott den 21 februari 1812. CARL.
Kungörelse angående ändring i Kongl Kollegii under de 20 mars 1809 utfärdade kungörelsen,
rörande så väl frihet till införsel av tågvirke och talgljus, ravenduk och segelduk samt lindring i
tullen å foderväv och grövre lärfter. Stockholm den 25 februari 1812.
Den tidigare frihet som beviljades för införsel av tågvirke och talgljus samt lindring i tullen på foderväv
och grövre lärfter kommer att upphöra. Tillstånd att införa ravenduk och segelduk mot en tullavgift på 6
skillingar alnen får förekomma.
Stockholm den 25 februari 1812. J LILJENCRANTS
Avskrift (handlar om salpeter). Stockholm den 3 mars 1812.
I och med förordningen av den 3 december 1811, att varje hemmansägare har ovillkorlig skyldighet att
från sin gård lämna inhemsk salpeter och salpetergärden inte får lösas till underpris, är orsaken till
salpetergärdens avtagande undanröjd. Men som detta, för försvarsverket så viktiga ämne, måste ökas så
att det svarar mot rikets behov och den brist kunna ersättas, som uppstod efter förlusten av Finland, har Vi
beslutat att vidtaga flera verksamma åtgärder.
Nämligen upplysning till allmänheten om rätta sättet att tillverka salpeter och uppmuntringar till den
som befattar sig därmed. Vi har funnit att Småland, med sin stora boskapsskötsel och myckna skog är det
tjänligaste landskapet för denna tillverkning. Befolkningen har sedan äldsta tider sysslat med
salpetertillverkning och har stor kunskap, dessutom finns två krutbruk i närheten. Näringen bör kunna
drivas upp till samma höjd som den i Österbotten.
Vi har funnit för gott att stadga följande författning om salpetersjuderiinrättning i Kronobergs,
Kalmars och Jönköpings län samt Östra och Västra Göinge Härad Kristianstads län.
För att göra verket likstämmigt och så kraftfullt som möjligt skall dessa län och härader förenas under
en styresman eller direktör. Landshövdingarna skall utse den personen, men för denna gång förordnar Vi
överjägmästare Eric Kihlström, vilken i salpetersjuderi visat berömliga kunskaper.
Styresmannen bör vara boende inom distriktet. Hans skyldighet är att befrämja
salpeteriplantladugårdar och jordberedning, tillse att pannorna inte förbränns eller skadas, fördela det
befintliga manskapet, och 2 gånger om året göra en inspektionsresa och om så behövs göra rättelser och
ge goda råd. Han skall också hålla sig underrättad om några nyttiga rön görs t ex vid Kungsholms sjuderi
i Stockholm och i så fall sprida den nya kunskapen. Han skall genom brevväxling underrätta sjudarna var
de kan få avsättning för sin produkt. Hans arvode från kronan är 300 riksdaler per år plus 4 skillingar
lispundet för godkänd salpeter som han från sitt distrikt levererar till Oss.
I varje län och särskilt i Göinge Härader tillsätts en understyresman, som skall utföra de sysslor som
direktören inte hinner med.
Bland de kvarblivna sjudarna i länet utväljer direktören verkmästare. Deras antal får inte överstiga 20 i
varje län. Deras skyldighet blir att varje sommar förrätta sjudningsarbete antingen på den jord de själva
äger, eller på andra hemman. De skall antaga och inöva i sjuderikonsten så många lärlingar som de kan
undervisa och sysselsätta. Ingen bestämd lärotid anges, utan beror på visad flit och fallenhet. Prov skall
avläggas. Till uppmuntran får verkmästaren 3 tunnor spannmål efter ortens markegångspris. Lärlingarna
får ingen annan lön, än den de hos privata betingar. Både verkmästare och lärlingar behöver inte betala
skatt för sina personer, dock för näring och egendom. Landshövdingarna skall varje år kontrollera att
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antalet arbetsfolk stämmer med efterfrågan på salpeter. Han skall också avskeda dem som visar
försummelse, okunnighet och felaktigt uppträdande.
Alla de i distriktet anlagda plantlador, som byggts med förskott från kronan, skall hållas i stånd av ägaren.
I annat fall fordras förskottspengarna tillbaka. 10 nya plantlador skall byggas varje år efter det
Österbottniska sättet i vardera länen och 6 i i varje Göinge Härad. För att uppmuntra denna byggnation
utbetalas en premie på 50 riksdaler för varje. Hälften betalas, då ladan är färdig med jordblandningen och
resten efter första sjudningen. Den som vill lån panna och sjudare betalar 1 mark salpeter för varje
lispund. Landshövdingarna skall arbeta för att salpetersjudningen främjas.
Mottagningen av salpetern har inte fungerat. Okunniga och dåligt betalda uppbördsmän har mest sett
att salpetern inte varit uppblandad med grus eller liknande. Därigenom har kronan förlorat, då krutbruken
måste göra ny granskning och dra av för dålig kvalitet. Godset skall nu föras till Fliseryd och Torsebro
krutbruk för dem som inte har för lång väg och från Göinge Härader alltid till Torsebro.
För dem som har lång väg dit skall landshövdingen utsätta uppbördsställen, dit direktören eller annan
kunnig person gör eldprov och upplösningsprov, till dess någon säkrare provmetod uppfinns. Transporten
till krutbruken skall ske med så liten kostnad för kronan som möjligt.
Stockholm slott den 3 mars 1812. CARL
Förordning om vad i anseende till regeringsärendenas jämna och orubbade gång under Kongl
Maj:ts vistande vid urtima riksdagen i Örebro, iakttagas bör. Stockholm den 4 mars 1812.
Vi har funnit Oss föranlåtna att ändra platsen för den urtima riksdagen, som skulle hållas i huvudstaden
den 4 april till Örebro. Riksens Ständer skall infinna sig där den 13 april.
Under riksdagen skall ärenden insändas till Vårt kansli i Stockholm såväl brev, memorial, förklaringar
som förfrågningar. Om något kräver särskild skyndsamhet skall det hos Oss anmälas.
Stockholms slott den 4 mars 1812. CARL.
Brev och påbud till samtliga Rikets Ständer att den, till den fjärde nästkommande april utsatta
urtima riksdagen, skall, i stället för Stockholm, hållas i Örebro den 13 i samma månad. Stockholm
den 4 mars 1812.
På grund av den politiska ställning, som nu råder har Vi funnit anledning att ändra orten för den urtima
riksdagen som var utsatt till Stockholm den 4 april, till Örebro den 13 samma månad.
Stockholms slott den 4 mars 1812. CARL.
Brev och påbud till samtliga Rikets Ständer att den, till den fjärde nästkommande april utsatta
urtima riksdagen, skall, i stället för Stockholm, hållas i Örebro den 13 i samma månad. Stockholm
den 4 mars 1812.
Från och med den 19 februari är det förbjudet att utföra hästar ur riket.
Stockholm den 5 mars 1812. J LILJENCRANTS.
Kungörelse angående underhåll för soldater, som vid Göta kanalbygge blivit skadade. Stockholm
den 7 mars 1812.
Den 18 februari har Kongl Maj:t behagat bestämma hur mycket manskap från regementena till arbete vid
Göta kanal, som kommer att avgå. Kongl Maj:t har också stadgat att de som till äventyrs blir skadade, så
att de inte längre duger till krigstjänst och måste avskedas, har rätt till underhåll från Vadstena
krigsmanshuskassa. Detsamma har gällt manskap vid Trollhättekanal och slussverksbyggnad. Intyg från
befälhavaren samt läkare att skadan skett under arbetet skall uppvisas.
Stockholm den 7 mars 1812. JOH AUG SANDELS.
Kungörelse angående svenska handelsfartygs bevärande till eget försvar mot kaperier. Stockholm
den 11 mars 1812.
Då sjöfarten på Östersjön och vid Våra kuster en längre tid oroats av kapare, vilka dels varit försedda med
kaparbrev och dels under dubbel flagg varit utan laglig autorisation, har Vi betänkt att för en minskning
av dessa olägenheter, de skeppsrederier, som så önska, får bevära sina fartyg mot kapare. Vi vill taga de
armerade coopvaerdiefartyg i Vårt nådiga beskydd, om skeppare och redare ställer sig till ofelbar
efterlevnad av Vårt reglemente.
Stockholms slott den 11 mars 1812. CARL
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Reglemente för handelsfartyg som beväras till eget försvar mot kaperier. Stockholm den 11 mars
1812.
De skeppare som vill bevära ett coopvaerdiefartyg till större säkerhet vid lovliga handelsföretag, skall
göra anmälan som i laga ordning prövas. En borgensumma på 5.000 riksdaler som fond för ersättning
eller böter som kan ådömas vid missbruk av denna tillåtelse, skall bifogas. Fullständig uppgift på
fartygets namn, antal kanoner, handgevär och blanka vapen samt besättningslista.
Borgensskriften förvaras hos magistraten i Stockholm eller hos landshövdingarna.
Tillståndsbrevet kan gälla för enskild resa eller viss tid, dock inte längre än 6 månader.
Skeppare och besättning har rätt att försvara sig mot allt övervåld. Vid vite på 100 riksdaler och
skadestånd får de inte anfalla. Lyckas de övermanna kapare som angripit dem får de införa honom till
svensk hamn och överlämna honom till ortens ämbetsman.
Skeppare och besättning står under krigsartiklarna vad gäller rättigheter och skyldigheter.
Skulle bevärat handelsfartyg med destination till främmande krigförande makt inneha persedlar som i
traktaten är förklarat som krigsförnödenheter har rederiet förverkat hela borgensumman till kronan.
Detta reglemente anses inte verka till någon rubbning av de handels- och sjöfartstraktater med
främmande vänskapliga makter träffade överenskommelse om coopvaerdiefartygens visitation av
krigsskepp. Ett exemplar av detta reglemente skall finnas ombord på bevärade handelsfartyg annars
svarar rederiet och skepparen själva för följderna om de blir uppbringade.
Stockholm den 11 mars 1812. CARL
Förordning angående ändring av stadgan om värvning och manskaps lejande till krigstjänst.
Stockholm den 3 april 1812.
Enligt stadgan av den 7 april 1802 skulle hantverksgesäll, som i fredlig tid blivit värvad till krigstjänst
inte kunna tvingas betala sin skuld hos husbonden med mer än 5 riksdaler. Då priserna stigit avsevärt
sedan 1802 är den stadgan inte längre lämplig. Beloppet höjs till 10 riksdaler.
Stockholms slott den 3 april 1812. CARL.
Kungörelse angående åtskilliga postinrättningen i riket rörande omständigheter. Stockholm den 24
april 1812.
Både ordinarie och extra postens hästlega har ökats. Dock uppmanas postdirektionen att hålla noga
uppsikt så att större antal än nödvändigt används. Dessutom görs nådig hemställan om större skyndsamhet
i postgången. Böterna för den postförare, som fördröjer posten höjs från 16 skillingar till 1 riksdaler.
Postförare får inte ta högre betalning för speciella brev eller av Post och Inrikes tidningar - följer
specifikation. Vad övriga tidningar rör skall särskilda avtal göras mellan postföraren och utgivaren.
Stockholm den 24 april 1812. LARS v ENGESTRÖM.
Protokoll hållit inför konungen på Örebro slott den 27 april 1812.
Sedan en stor deputation av samtliga riksstånden och de övriga talmännen inträtt i konungens audiensrum,
där konungen var omgiven av statsrådets ledamöter, generalerna för armén och flottorna uppläste
lantmarskalken följande adress:
Vi har med tacksamhet sett till det beslut, att under konungens sjukdom överlåta landets vård och
styrelse till kronprinsen. Då landet befann sig i en kritisk ställning lyckades fursten bevara
fäderneslandets trygghet och självständighet.
Riksens Ständer har ännu inte trott sig fullkomligen svara mot svenska folkets rättmätiga fordringar. En
sorglig erfarenhet har övertygat Edra trogna undersåtar att de inte alltid kan påräkna konungens fortsatta
hälsa och en fortsatt utövning av kungamaktens mödosamma plikter. Om svenska folkets böner inte
kunnat avvända faran, borde Ständerna i förväg ha hos Eders Maj:t anhållit att kronprinsen inträder i
utövningen av kungamakten.
Med kännedom om Eders Maj:ts tänkesätt för kronprinsen, är ständerna förvissade om, att Ni skall
mottaga Vår önskan att förbinda Sveriges framtida öden med Ers Maj:ts och kronprinsens vårdande
namn. Undertecknat av talmännen.
Kongl Maj:t svarar:
Det är med stor tillfredsställelse jag mottager ett förnyat prov på Rikets Ständers tillgivenhet för min
person och mina tänkesätt. När jag den 17 mars förra året blev sjuk vändes min blick till kronprinsen, som
redan krönt segerns ära och endast väntade på att vinna fredligare lagrar och stadga för sitt nya
fädernesland. Med oinskränkt förtroende lämnade jag rikets styrelse i hans hand.
I min dubbla egenskap av konung och far bekräftar jag den genom Eder gode herrar och svenske män
gjorda anhållan att om jag av sjukdom hindras att utöva min plikt genast kronprinsen träder i mitt ställe.
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Genom vad nu stadgas kan Sveriges inbyggare med trygga sinnen kunna gå framtidens osäkra öden
tillmötes och Europas makter på det högtidligaste sätt övertygas om mitt tänkesätt för en värdig son.
Deputationens ledamöter hade därefter den nåden att kyssa konungens hand och avträdde.
Deputationens ledamöter begåvo sig därefter till kronprinsen, där lantmarskalken överlämnade en mut.
mut. lika lydande adress, varpå kronprinsen behagade svara.
Då konungen i anseende till sin vacklande hälsa anförtrodde mig rikets styrelse skulle detta prov på
förtroende varit smärtande, om jag inte genast blivit övertygad om sjukdomens mindre farliga
beskaffenhet.
Då jag mottog förvaltningen av de allmänna ärendena kände jag redan de hinder jag hade att undanröja
och svårigheter att övervinna. Övertygat att en tillräcklig armé utgör en stats väsentliga styrka har jag
vidtagit åtgärder för krigsmaktens förökning. De händelser som tid efter annan inträffat hade bort
övertyga oss om att inte endast goda lagar utan också en betydlig armé krävs för att bevara ett lands
självständighet. Nu tillkommer det Er att bestämma om krigsmaktens förstärkande. Ert beslut skall
bestämma Sveriges tillkommande öde. Mina förhoppningar är att Vi skall återse de lyckliga dagarna och
med trygghet inom sitt område och fruktat utom sina gränser uppnå samma höjd av ära, som var
grundvalen för dess fordna anseende.
Er erkänsla är mycket smickrande, då ingen personlig avsikt kunnat avvända min enda ärelystnad att
bidraga till mitt fädernesland sällhet. Mitt samvetes hemligaste vittnesbörd säger att aldrig någon svensk
livats av varmare deltagande för sin fosterbygds lycka och ära. Svenskarnas ära och lycka är mitt enda
föremål och skall ensamma bliva drivfjädern för mina handlingar. Denna självförsakelse meddelar jag till
min unge son, vars unga själ mottager dessa intryck och jag ser med glädje hans högaktning för det
svenska folket, som kommer att göra honom värdig att en dag regera det.
Den anhållan Ni framburit inför tronen är en ny borgen för er tillgivenhet. Jag skall med glädje se den
tid avlägsen, då jag blir tvungen att uppfylla konungens och Er gemensamma önskan. Minnet av
konungens förtjänster mot fäderneslandet bör hos varje svensk man väcka den livligaste önskan att den
Allsmäktige ville förlänga konungens dagar.
Deputerade hade därefter den nåden att kyssa kronprinsens hand och avträdde.
Kungörelse angående inställande tills vidare av brännvinsbränningen. Örebro den 4 maj 1812.
Ständerna har anhållit att brännvinsbränningen skyndsamt inställes för att avböja eller åtminstone mildra
den nöd, då en fullkomlig spannmålsbrist hotar landet. Vi stadgar och förordnar följande:
All brännvinsbränning både på landet som i städerna skall från och med den 18 denna månad inställas
och tills vidare upphöra. I avlägsna orter måste förbudet gälla från dagen efter det blivit uppläst i
kyrkorna. Den som har ofärdig mäsk får 4 dagar på sig att avsluta tillverkningen. Alla pannor och redskap
skall förseglas av kronobetjänt och Vi står för kostnaden.
Den som förbryter sig mot förbudet förlorar redskapen och bötar 33 riksdaler 16 skillingar. Angivarens
ensak.
Örebro slott den 4 maj 1812. CARL.
Kungörelse angående den nya stad, vilken i Norrbottens län kommer att under namn av Carl
Johans stad anläggas. Örebro den 20 maj 1812.
Hemställan har gjorts om en ny stad i Norrbottens län. Den skulle byggas under Nickala by i Nedertorneå
socken på en utmark som sträcker sig till havet och kallas Öustinkentå. Den ligger 1 ¼ mil från Torneå
stad och 1 mil från Torneå älvs mynning. Staden skall kallas Carl Johans stad.
Staden skall anläggas, till byggnader, gator och torg efter den planritning Vi i dag har fastställt.
Stadsrörelse skall inte grundas på åkerbruk utan på handel, fabriker, hantverks- och fiskerinäringar samt
så vida tillfälle gives på sjöfart. Därför skall jorden utom Öustinkentå användas till äng, bete, plantager,
nödvändigt vedfång och även begravningsplats, som skall anläggas utanför staden.
Innevånarna skall efter anmälan äga rätt att idka handel, fabriksyrke eller hantverk efter den kunskap
han förvärvat. De som bosätter sig där i början skall få 10 frihetsår för alla utskylder till Oss och Kronan.
Staden lyder i ekonomiska och polisärenden under landshövdingen och den vanliga kronobetjäningen på
orten. Justitiemål faller under häradsrätten samt kyrkoväsende under Öustinkentå församling tills
borgerskapet hunnit bygga kyrka och underhålla präst.
Örebro slott 20 maj 1812. CARL
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Kungörelse angående en vidare utsträckning av kungörelse av den 23 januari 1811, om förökade
avgifter till Vadstena krigsmanshuskassa, vid skatteköp förordnat blivit. Örebro den 2 juni 1812.
Ständerna har förklarat att avgift med 6 % skatteköpeskilling för kronan blivit beviljad, endast undantaget
båtsmansindelningen i Blekinge och Södermöre anslagna hemman, som erlägger sin avgift till amiralitets
krigsmans kassa. Vi förordnar, att skatteköp av kronlägenheter må inbegripa rusthåll, kvarnar, utjordar,
urfjällar av vad beskaffenhet som helst, vilka inte är till mantal satta.
Örebro slott den 2 juni 1812. CARL
Kungörelse angående frihet för Gotlands innevånare, att till seglation inrikes orter emellan
begagna sig av däckade fartyg till 20 à 25 läster dräkt. Stockholm den 2 juni 1812.
Kungl Maj:t har funnit skäligt att låta allmogen och andra lantmän på Gotland vid seglation mellan
inrikes orter, där de säljer sin avel och egna produkter samt vid strömmingsfisket, få begagna sig av
däckade fartyg till 20 à 25 lästers dräkt.
Stockholm den 2 juni 1812. J LILJENCRANTS.
Reglemente för fältläkarkorpsen. Örebro den 9 juni 1812.
Ordinarie fältläkarkorpsen.
Fältläkarkorpsen består av en ordinarie och en extra ordinarie korps.
Den ordinarie utgöres av regementsläkare, bataljonsläkare, pensionärer och stipendiater.
Den extra ordinarie av överfältläkare, fältläkare, sjukhusläkare och underläkare.
Regementsläkare.
Regementsläkare äger samma värdighet som kaptener och utnämns av Kollegium Medicum. De skall vara
kirurgiska magistrar eller medicine doktorer och helst med beröm ha tjänstgjort tidigare inom
fältläkarkorpsen. De som vinnlagt sig inom den veterinära vetenskapen äger företräde vid
kavalleriregementen.
Regementsläkaren står under Kollegium Medicum i anseende till det vetenskapliga. I krigstid vid en
större armé har överfältläkaren närmaste överinseendet. Regementsläkaren får permission en månad.
Regementets medicinalförråd mottages av regementsläkaren som insänder ett kvitterat exemplar till
Kollegium Medicum.
I fredstid skall han noga vårda medicinalförrådet. Att hos regementschefen föreslå till kungörelse på
regementsordern vad som är nödvändigt för hälsan och sundhetens bevarande. Att taga reda på soldatens
hemseder och söka rätta det som kan vara att anmärka mot hälsans bevarande. Att under regementets
vistande på roten och vid möten och mönstringar vårda de sjuka. Att verkställa och attestera besiktningar
av manskapet och insända till Kollegium Medicum. När regementet kommenderas i fält följer hela
läkarkorpsen med. Vid krig eller större kommenderingar rekvireras sjukdrängar.
Bataljonsläkare.
Som bataljonsläkare antas de som är magistre chirurgiae, medicine doktorer, licentiater och pensionärer.
Till uppmuntran för de större kunskaper bataljonsläkarna måste skaffa sig tilldelas de fänriks rang. De är
skyldiga regementsläkaren lydnad och hörsamhet. De skall med all sin förmåga bistå de sjuka. Om någon
är för sjuk att medfölja marschen skall de ombesörja karlens avpolletering till närmaste sjukhus. De skall
sparsamt hushålla med medicin, instrument och sjukhuspersedlar.
Pensionärer och stipendiater.
Dessa har inte några bestämda tjänstebefattningar, men hör dock till ordinarie fältläkarstaten.
Extra ordinarie fältläkarekorpsen.
Överfältläkaren.
Denna förordnas av Kongl Maj:t då någon armé sammandrages. Han skall ha kirurgisk eller medicinsk
utbildning och helst ha erfarenhet av krig. Hans rang är överstelöjtnant. Han har befäl över alla
tjänstgörande läkare och apotekare och har överinseende på allt som rör arméns sjukvård. Han skall
rapportera till Kollegium Medicum allt som rör tjänsten. Han bestämmer alla matordningar för de sjuka
och skall för övrigt göra förbättringar för de sjukas vård. Han skall se till att alla recept är skrivna med
vanliga bokstäver istället för farmaseptiska tecken. Han skall granska räkningarna så att apotekaren inte
tar för mycket betalt. Han har ansvar för att alla instrument och bandage är i ordning och finns i tillräcklig
mängd, särskilt inför fältslag. Varje år skall han inge en historisk berättelse om vad som rör sjukvården
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inom armén. Efter krigets slut översänder han alla handlingar till Kollegium Medici, som arkiverar dem.
Han har till sin hjälp med korrespondens en underläkare.
Fältläkare.
Kungen förordnar så många fältläkare som anses behövas. De har inseende över arméns sjukhus både
stationära och flyttande. Han ansvarar för allmänna sjukvården vid de stationer han blivit placerad. Han
medverkar vid sjukhusens anläggande och inrättande. Han är närvarande vid utmönstringen från sjukhus.
Om någon är obotligt sjuk eller oduglig till krigstjänst skall han anmäla och skriva ut attester. För att
förekomma trängsel om snar hjälp behövs med transporter, skall han se till att tjänliga hus finns där
sjukattiraljer hålls i beredskap.
Sjukhusläkare.
Sjukhusläkare anställs av Kollegium Medici. I fält då det är bråttom av överfältläkaren. Han ansvarar för
alla sjuka eller sårade. Vid svårare sjukdomshändelser skall han begära råd av andra. Två gånger om
dagen besöker han de sjuka. Större operationer gör han själv, mindre kan underläkaren göra. Han ser till
att alltid ha linne, bandage, ättika, brännvin, svampar och fnöske till blodstillning i tillräcklig mängd.
Varje morgon skickar han rapport till fältläkaren. Han skriver ut de sjuka och bestämmer om de som är
matta skall till konvalesenthus eller skickas tillbaka till sina korpser. Han har ansvar för de sjukas
intagande, placerande, vård och skötsel, allt material, mat och dryck, förrådens duglighet, snyggheten på
sjukhuset. Allt skall i händelse av uppbrott snabbt kunna packas och medtagas.
Underläkare vid sjukhus och regementen.
Till underläkare antas examinerade och godkända studiosi kirurgi och medicinare. De stå alltid under
någon edsvuren doktor. De skall genast uträtta det de blivit anbefallda att göra och hjälpa de sjuka så gott
de kan. Posterad hos någon svårt sjuk skall han genast rapportera om någon förändring inträffar. Han får
endast i nödfall utdela läkemedel.
Datum ut supra. CARL.
Kungörelse angående den av Riksens Ständer fastställda instruktion för deras revisorer över stats-,
banco- och riksgäldsverken. Örebro den 10 juni 1812.
Vid början av varje revision skall statskontoret avlämna en berättelse om statsverkets tillstånd och
förvaltning till revisorerna. Revisorerna skall ha tillgång till alla räkenskaper, protokoller och handlingar.
Revisorerna äger inte rätt att besluta några förändringar vad statsverket angår. Finner de att verket
överskridit sina anslag eller någon annan oegentlighet, skall de dessa anmärkningar anmäla hos Kongl
Maj:t. De skall även granska inkomsttitlarna. Revisionsberättelsen kommer att förvaras i
Riddarhuskansliets arkiv till nästa riksdag.
Revisorerna för banco och riksgäldsverket skall vid sitt första sammanträde i banken avlägga den
vanliga eden samt ta noga reda på verkets styrelse och förvaltning. De skall följa banco ordningen samt
de utfärdade instruktioner, reglementen och särskilda resolutioner. Skulle något vara i olag, skall det
genast rättas och till ordning återbringas. Riksgäldsfullmäktige skall rätta sig efter revisorerna. Ett
förseglat exemplar av revisionsberättelsen skall förvaras i Riddarhusarkivet. Berättelsen skall tryckas och
meddelas till allmänheten. Revisorerna har inte tillåtelse att befatta sig med någon slags disposition av
bankens medel. De får inte heller befatta sig med befordringsmål och tillökning i sysslor, löner eller
pensioner. Om någon tjänsteman vid verket utmärkt sig särskilt för flit och skicklighet, kan inte
revisorerna själva belöna honom, men anmäla sådant ärende till bankoutskottet. De skall genast anmäla
om de finner några förseelser begångna av verkets betjäning.
Örebro slott den 10 juni 1812. CARL
Reglemente för handelsfartyg, under konvoj av örlogsskepp. Örebro den 10 juni 1812.
När koopverdiefartyg mottagits i konvojen och signalbrev utfärdats åligger det skepparen på sådant skepp
att lyda alla befallningar på samma sätt som i krig. Skepparen på koopverdiefartyget är skyldig att för
patrullering lämna barkasser och slupar med befäl och manskap. De skall också hålla vakt på
konvojfartyget. De skall medföra minst 2 gevär och ammunition. Vid vistelse i hamn skall de ropa an
båtar och begära fältrop. De får inte lämna sitt fartyg utan tillåtelse. Alltid anmäla misstänkta båtar de ser
som kan smyga in i konvojen. Aldrig styra sitt skepp nära intill de övriga samt dag och natt vara
uppmärksamma på chefsskeppets signaler. Manskapet skall uppfylla allt vad chefen, till befrämjande av
konvojens säkerhet och Svenska Flaggans heder är nödvändigt. Varje fartyg som ingår i en konvoj, skall
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vara försett med blänkfyr för att nattetid kunna om misstänkt fartyg finns i närheten signalera. Upptäcks
fara skall skott avlossas från de alltid laddade gevären.
Om fartyg i konvoj överraskas av fiende och anfalls eller entras skall skepparen genast med skott, fyr,
klocka eller trumma ge signal för att underrätta om faran. Han skall genast förstöra alla ombord till
konvojen hörande handlingar, reglementen, instruktioner och signalbrev. Blir han jagad av fienden skall
han ge signal och styra efter chefsskeppet. Kommer han inte undan skall han kapa fallbrassar och
boglinor, så att fienden inte kan föra bort fartyget. Fartyget får inte lämna konvoj som de tillhör.
Denna instruktion skall uppläsas för manskapet två gånger vid vite av 50 riksdaler.
Örebro slott den 10 juni 1812. CARL.
Kungörelse angående inrättandet av en gränstullkammare vid Haparanda, samt en
inloppstullkammare vid Furusund, och tullbevakningens flyttande ifrån Kullboda till Öregrund.
Stockholm den 11 juni 1812.
Gränstullkammare vid Haparanda, inloppstullkammare vid Furusund kommer att inrättas med betjäning.
Den bevakning som funnits vid Kullboda flyttas till Öregrund. Från och med 1:sta augusti kommer varor
som förs över gränsen vid Haparanda att angivas och förtullas samt de skeppare som nyttja Furusunds och
Öregrunds farleder skall där vid inloppen fullgöra seglationsordningens allmänna föreskrift.
Stockholm den 11 juni 1812. J LILJENCRANTS, O E LAGERHEIM.
Kungörelse angående förbud tills vidare mot utförsel av skriv- och tryckpapper. Stockholm den 30
juni 1812.
Från och med den 3:dje i denna månad är det förbjudet att utföra inom riket tillverkade papperssorter som
används till skrivning eller tryck.
Stockholm den 30 juni 1812. J LILJENCRANTS
Kungörelse angående tillägg av handelstraktaten med Ryssland om förrymt sjöfolks utlevererande.
Örebro den 15 juli 1812.
Sjöfolk som rymmer i den ena nationens hamn från den andra tillhörigt skepp skall av befälhavare eller
skeppare återlämnas. Ansökning om deras utlevererande bör ingivas på orten där rymningen skett, till den
styrelse som det åligger att vidtaga landets gällande lagar att upptäcka och gripa rymlingen. Ersättning för
den kostnad som därvid ägt rum skall lämnas.
Örebro slott den 15 juli 1812. CARL
Riksens Ständers fastställda tryckfrihetsförordning. Örebro den 16 juli 1812.
De nu församlade Ständerna har beslutat att göra vissa förändringar av den hittills gällande
tryckfrihetsförordningen av den 9 mars 1810.
Alla tidigare lagar, stadganden och föreskrifter i avseende på tryckfriheten eller bokhandeln är
upphävda. Ordet skrift som i denna lag nyttjas, menas allt vad genom tryck under allmänhetens ögon
lägger. Med periodisk skrift förstås en sådan som utkommer i nummerföljd eller på bestämda tider.
Någon granskning innan tryckningen eller förbud av tryckning skall ej äga rum. Före utgivandet kan
ingen fordra att få se skriften, varken av boktryckerier, författare eller utgivare. Undantag är läroverken,
som har rätt att överse sådana avhandlingar som förvaras offentligt i deras lärosalar.
Inga privilegier på skriftens utgivande skall hädanefter behövas.
Utgivare av dagblad och periodiska skrifter anmäler sig hos Hovkanslern. Sökanden som inte för
nesligt brott blivit dömd eller förklarad ovärdig att föra andras talan erhåller bevis att inget hinder
föreligger. Inget hinder för att anlägga tryckeri finns. Anmälan skall dock göras, annars bötar han 100
riksdaler. Skulle någon skrift med brottsligt innehåll utges från ett icke godkänt tryckeri, har han förverkat
boktryckeriet.
Författare är inte skyldig att sätta ut sitt namn, dock lämna en förseglad sedel till boktryckaren med
namn och hemvist. Varje skrift är författarens lagliga egendom. Den som utan hans tillstånd trycker
mister upplagan. Dagbladen får dock utge anonyma skrifter. Diktat namn får förekomma om rätt
namnsedel finns.
Boktryckarens namn och tryckorten skall vara utsatt. Utan kostnad skall boktryckaren lämna av varje
skrift ett ex till Hovkanslern, Universiteten, Kongl Biblioteket, Riksarkivet och Vetenskapsakademien.
Verk med kostsamma planscher lämnas endast till Biblioteket.
Inget hinder för försäljning av böcker.
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Alla offentliga handlingar får tryckas. Undantag är protokoll från hos konungen hållna ministrella
ärenden och kommandomål, statsrådsprotokoll, hemliga utskottets, statsrådets och riksgäldens protokoll
bl a. För gamla handlingar gäller en tid av 50 år, innan de får offentliggöras.
I rättegångsmål får en part tillkännage alla inlagor, besvär och anklagelser till allmänhetens upplysning
om saken och behandlingssättet. Det är förbjudet att meddela till tryck utdrag ur kyrkböcker i avseende på
enskild persons leverne och seder. Sådant som innebär styggelser eller sårar blygsamheten eller innehåller
hädelser mot Gud eller Rikets överhet är förbjudet.
Om tveksamhet gäller skall man hellre fria än fälla. Hovkanslern skall vaka över all utgivning. Han äger
rätt att lägga kvarstad på en utgivning medan han prövar. Det kan gälla blad, häften eller tomer av en
skrift.
Skulle tryckfrihetskommitten ställas till ansvar, görs detta vid Svea Hovrätt. Domen och alla handlingar
skall genast tryckas till allmänhetens kännedom.
Böter mot denna lag får endast förvandlas till fängelse på fästning, så att 16 riksdaler 32 skillingar blir
28 dagars fängelse. Böterna delas mellan åklagaren och de fattiga i orten.
Örebro den 16 juli 1812. De fyra talmännen.
Alla som Oss och Våra efterträdare samt Riket med huldhet, lydnad och hörsamhet är förbundne bör
denna tryckfrihetsförordning erkänna.
Örebro den 16 juli 1812. CARL.
Förordning angående ansvar för svenska undersåtar, som utan tillstånd söka eller antaga tjänst hos
främmande makter. Örebro den 16 juli 1812.
Missgärningsbalken utsätter straff för svenska undersåtar, som tar gåva eller förläning av främmande
herrskap, låter sig bruka som dess sändebud. Det saknas dock lag efter vilken de skall dömas. Därför
stadgas detta:
Ny skrivning av missgärningsbalken, som går ut på att ingen utan konungens tillstånd få ta tjänst hos
främmande herrskap. Gäller också krigs- och sjöfolk, arbetare vid bruk och bergverk samt hantverkare
och tjänstehjon. Även de som redan olovligen är i utländsk tjänst skall anmäla sig inom 6 månader.
Örebro på rikssalen den 16 juli 1812. CARL
Kungörelser angående förhållandet med turkiska passdokument för mindre fartyg, av till och med
femton lästers drägt, ävensom öppna båtar, vilka från rikets södra och västra skärgårdar utgå till
segelfart på danska och norska hamnar. Stockholm den 27 juli 1812.
På förekommen anledning har Kongl Maj:t förordnat att mindre fartyg som utgår från landets södra och
västra skärgård och seglar endast på danska och norska hamnar blir befriade från skyldigheten att förse
sig med så kallade turkiska skepps- och passdokument. Avgiften per läst sänks till 8 skillingar från
nuvarande 16 skillingar. Denna avgift erläggs vid varje resa och betalas till tullkammaren.
Stockholm den 27 juli 1812. J LILJENCRANTS.
Förklaring över Förordningen av den 28 juni 1798, angående lagsökning mot löftesmän. Örebro
den 29 juli 1812.
Den fordringsägare, som för övrigt iakttagit vad honom till hans rätts bevakande enligt lag åligger, har
fullgjort innehållet i Förordningen av den 28 juni 1798, och inom 12 månader sökt laglig handräckning
hos befallningshavaren eller domare för att få sin fordran utbetald, även om löftesmannen inte fått
lagsökningen. Om målet hos domaren göres anhängigt, fordringsägaren är pliktig att på landet vid nästa
ting och i staden fullfölja stämningen, annars förlorar han sin rätt till talan.
Örebro den 29 juli 1812. CARL
Kungörelse angående svenska hamnars öppnande för alla nationers handelsfartyg, och om vad, i
sammanhang härmed, bör vid tullavgifternas beräknande iakttas. Örebro den 29 juli 1812.
För att öppna för en friare kommunikation, skydda och uppmuntra utförseln av landets produkter och
förekomma myntväsendets förfall, inskränka importen i förhållande till det verkliga behovet och den
nationella vinsten har Vi stadgat följande:
Från och med den 15 augusti är alla svenska hamnar öppna för alla nationers handelsfartyg, till in- och
utförsel av utländska och svenska produkter, så som taxor och reglementen föreskriva. Därmed upphör
författningarna från 1810.
Produktsplaktet från 1724 och förordningen från 1806 skall gälla, så att främmande fartyg ej inkommer
med andra varor än de som frambringats i deras hemort. Vid export från svenska hamnar skall främmande
fartyg njuta de förmåner som står i förordningen. Helfrihet för svenska klinkfartyg skall bestå.
Örebro den 29 juli 1812. CARL
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Förordning om ändring i 7:de kapitlet jordabalken angående nabos rätt till lösen av försålt hus
eller tomt i staden. Örebro den 29 juli 1812.
Köpare av hus eller tomt i staden skall utan undantag innan uppbud tages, bjuda ut till nabo. Han skall
fjorton dagar därefter lösa huset eller tomten. Då missbruk skett, ändras i jordabalken så, att nabo äger rätt
att lösa sådan egendom om lagfarten blivit påbörjad. Däremot gäller andra regler om lagfarten inte varit
påbörjad.
Örebro den 29 juli 1812. CARL.
Förklaring över 29 punkten av Kongl Förklaringen över allmänna lagens stadganden i åtskilliga
rum av den 23 mars 1807. Örebro den 29 juli 1812.
1807 föreskrevs att om någon av hovrätten är ansedd saker till döden, får inte domen verkställas utan
skall underställas Oss. Olika meningar om det endast är den som blivit dömd till dödsstraffet som skall
underställas Oss eller också de som varit delaktiga i brottet och blivit dömda. Vi har funnit Ständernas
yttrade mening vara att både den till dödsstraffet och de medbrottsliga skall underställas Oss.
Örebro på rikssalen den 29 juli 1812. CARL.
Förklaring över 1§ av 5 kapitlet i jordabalken angående börds- och lösningsrätt till försålt hus och
tomt i staden. Örebro den 29 juli 1812.
Bördsman som vill lösa sin rätt till såld arvejord, blir förlustig sådan rätt om han inte till senaste ting
instämt köpare och lagfarten är avslutad. Domare har uppfattat detta olika. Nu gäller att den bördsman
eller nabo i staden som vill ha sin lösningsrätt bevarad skall i likhet med bördsmän på landet nedsätta
bördsskilling i rätten och lagligen instämma köparen inom den tid från tredje uppbudet.
Örebro på rikssalen den 29 juli 1812. CARL.
Förordning angående åtskilliga omständigheter, som bör iakttagas vid ändrings sökande i
konsistoriernas utslag, Örebro den 29 juli 1812.
Ständerna har anmält att då konsistorierna utövat domarmakt att vaka över eklesiastika ämbetsmäns och
tjänstemäns förhållanden i och utom tjänsten inte fått nödvändig upplysning om deras utslag vunnit laga
kraft, detta lett till åtskilliga olägenheter. Den som vill söka ändring i konsistoriernas utslag skall få veta
om konsistorierna fört ärendet vidare. Han skall själv anmäla om han vill ha ärendet prövat i högre rätt
allt inom 30 dagar.
Örebro på rikssalen den 29 juli 1812. CARL.
Kungörelse angående den städerna Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå
och Piteå tills vidare i nåder beviljade utvidgade stapelfrihet. Stockholm den 11 augusti 1812.
Borgarståndet har vid riksdagarna 1809 och 1810 hemställt att den beviljade stapelfriheten som endast
rört export av i landet tillverkade varor och frakthandel borde utvidgas för Söderhamn, Hudiksvall,
Härnösand, Umeå, Luleå och Piteå. Den borde tillåta mottagande av främmande fartyg. Detta har Kongl
Maj:t godkänt till idoghetens och sjöfartens uppmuntran och förkovran. Särskilt de tre förstnämnda
hamnarna får tillstånd att idka sjöfart utanför Östersjön och liksom de övriga handla med utländska
hamnar. Söderhamn, Hudiksvall och Härnösand förbinder sig att införskaffa salt och hålla lager till de
kvantiteter som anses gå åt.
Stockholm den 11 augusti 1812. J LILJENCRANTS
Fredsfördrag mellan Konungen av Sverige och Konungen av det förenade riket Storbritannien och
Irland. Avhandlat och slutat i Örebro den 18 juli 1812 och därstädes ratificerat den 17 augusti och i
Carlton House den 4 augusti.
Vi har hos Hans Kongl Höghet Prinsen Regenten i Hans Maj:ts Konungens av Förenade Riket Stora
Britannien och Irland funnit motsvarande benägenhet att sluta det krig som uppkommit mellan Våra
länder. Vi träder i underhandling till upprättande av ett freds- och vänskapsförbund mellan de båda
rikena. Våra fullmäktige har varit friherre Lars von Engeström och friherre Gustaf af Wetterstedt.
Storbritanniens fullmäktige var riddaren Edvard Thornton.
Det skall vara en stadig oavbruten fred samt en uppriktig och fullkomlig vänskap och förening mellan
de båda kungarna, deras arvingar och efterträdare. Även mellan deras undersåtar, riken och ömsesidiga
stater skall vänskap råda. Så att det från detta ögonblick allt slags missförstånd anses ha upphört och
förfallit.
Vänskaps- och handelsrelationerna mellan de båda länderna skall återställas som de var den första
januari 1791. Alla fördrag och överenskommelser skall anses förnyade och bekräftade.
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Om någon makt, vilken som helst, är missnöjd med fredsfördraget och gör krig mot Sverige förbinder
sig Storbritannien att tillsammans med Sverige vidtaga sådana mått och steg som kunna bibehålla dessa
staters säkerhet och självständighet.
Vi har underskrivit detta fördrag med Våra anborna sköldemärken i Örebro den 18 juli 1812. Von
Engeström, af Wetterstedt, Edvard Thornton.
Vi gillar, antager och ratificerar detta fredsfördrag med dess artiklar, punkter och klausuler och skall
troget utan svek hålla och uppfylla det.
Med egen hand och under Vårt stora sigills fästande den 17 augusti 1812. CARL.
Hans Kongl. Höghets Prinsen Regenten av England ratificerar ovannämnde fredsfördrag.
Vi Georg den tredje, konung av det förenade Riket Stora Britannien och Irland har ingått fredsförening
och vänskapstraktat med dess goda broder Konungen av Sverige, som blivit överenskommet och
undertecknad i Örebro den 18 juli 1812. GEORG P.R.
Kungörelse angående återupplivning med vissa förändringar och tillägg av artikel VIII i Kungl
Förordningen av 1799, till förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning. Örebro den 5
augusti 1812.
En beklaglig erfarenhet har visat nödvändigheten av kraftiga anstalters vidtagande för att hämma
lurendrejeri och tullförsnillningsbrott, vilka alltmer oförsynt utövas utan aktning för lagarna. Vi vill därför
återuppliva artikel VIII i Kongl Förordningen till förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning av
den 6 april 1799 med följande tillägg:
Om förbjudet gods hittas vid visitation i rum, där inte försäljning äger rum, konfiskeras varorna endast
om deras värde uppgår till 100 riksdaler.
Om någon påträffas på vägen med misstänkta varor, skall han följa med krono-, eller tullbetjänten till
närmaste stad eller tullplats och i tullföreståndarens närvaro öppna och visitera godset. Finns inget
förbjudet eller dess värde inte överstiger 100 riksdaler bötar beslagaren och ersätter skada. Skulle den
som har varorna ta till flykten bötar han 200 riksdaler och döms ovärdig att deltaga eller komma under
omröstning vid val av förtroendeposter.
Den som nu har förbjudet gods, men visar det inom 4 dagar i staden och 8 dagar på landet, slipper åtal.
Han skall dock erlägga dubbel tull. Dessa författningar träder i kraft i staden fredagen och på landet
måndagen veckan efter den kungjorts.
Örebro slott den 5 augusti 1812. CARL.
Kungörelse angående den städerna Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Luleå
och Piteå tills vidare i nåder beviljade utvidgade stapelfrihet. Stockholm den 11 augusti 1812.
Borgarståndet har vid riksdagarna 1809 och 1810 hemställt att den beviljade stapelfriheten som endast
rört export av i landet tillverkade varor och frakthandel borde utvidgas för Söderhamn, Hudiksvall,
Härnösand, Umeå, Luleå och Piteå. Den borde tillåta mottagande av främmande fartyg. Detta har Kongl
Maj:t godkänt till idoghetens och sjöfartens uppmuntran och förkovran. Särskilt de tre förstnämnda
hamnarna får tillstånd att idka sjöfart utanför Östersjön och liksom de övriga handla med utländska
hamnar. Söderhamn, Hudiksvall och Härnösand förbinder sig att införskaffa salt och hålla lager till de
kvantiteter som anses gå åt.
Stockholm den 11 augusti 1812. J LILJENCRANTS
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Reglemente varefter uppbördsmän och redogörare vid alla kronans magasin och sjukhus, samt
under sjöexpeditioner om skeppsbord, må sig till goda beräkna avgången å de under händer
havande uppbörder av spannmål, proviant och fouragepersedlar, samt hur förhållas bör, då
persedlar transporteras från ett till annat ställe, samt vid skeende gryn- och mjölförmalning.
Örebro den 11 augusti 1812.
Allmänna regler.
Avskrivning äger rum vid levereringen från magasinen enligt särskilt belopp. Skulle uppbördsmannen
göra större förluster på grund av oförutsedda händelser skall undersökning göras och
undersökningsprotokollet insändas till ekonomiadministrationen.
Magasinsuppbördsmannen skall först leverera de persedlar som lagrats längst. För all förskämning som
kunnat undvikas med bättre ans och vård, ansvarar den som vården brustit.
För varor som levereras från magasinen får viss avräkning ske. Dock inte om varorna är avsända i
samma kärl och säckar som de inkommit. Varorna skall vårdas så att ingenting rubbas eller förstörs och
om någon förskämning märks skall det anmälas.
Regementsuppbördsmän, som levererar direkt till trupp äger inte rätt till avskrivning.
Uppbördsman som avyttrar något utan vederbörligt tillstånd mister genast sin befattning.
Avskrivningsprocent beräknas för minskning som uppstår genom vägning, mätning, miutering,
intorkning, råttfrat, läckage, grusning, damning, spillning eller hantering. Skulle istället överskott uppstå
inlöses det av kronan efter medelpriset av upphandlingen.
Magasinsdisponeneterna skall noga tillse att magasinshusen är fria från takdropp och försedda med täta
och säkra bottnar. De står för reparationer.
Avskrivning på spannmål och proviant samt fouragepersedlar vid magasin och sjukhus, där
beräkningen görs varje månad.
Rietorr eller torkad säd av vete, råg, korn och ärter 1 ½ %.
Rietorr blandsäd och havre, oriad eller rå säd 2 ¼ %.
Oriad blandsäd eller havre, gryn av alla slag 3 %
Potatis 4 %
Då mjöl och gryn inkommer i spilträd eller mattor och förvaras så tills levereringen, bestås endast hälften.
Torrt bröd 6 %.
Mjukt bröd 5 %.
Avskrivning får inte beräknas på mjöl som levereras direkt till bageri från kvarn vart efter det behövs.
Torrt, rökt och s k lakegods av kött, fläsk, fisk, sill och strömming 4 %. Om färskt kött måste förvaras
mer än två dagar och fordrar salt räknas 5 %.
Salt, tobak, sviskon, ingefära, peppar, talg, såpa, brännvin och hackelse 3 %.
Smör, ost, surkål, sirap, tran, olja, vin, ättika och halm 4 %.
Pepparrot och dricka 5 % samt hö 6 %.
Om avskrivning under sjöexpeditioner med örlogsfartyg utan undantag större och mindre.
Vete-, råg- och kornmjöl 4 % om det kan mottagas i fastager och bli kvar där 4 % annars 5 %.
Risgryn, ärter, salt, tobak, ingefära, peppar, talg, såpa, kökenfett och sviskon 3 %.
Korngryn, havregryn, torrt, rökt och s k lakegods av kött, fläsk, fisk, strömming och sill 4 %.
Potatis, smör, pepparrot, surkål, brännvin och dricka 5 %.
Torrt bröd 7 %.
Denna avräkning till uppbördsmännen gäller när det är fråga om daglig utspisning. Skall större partier
levereras vid t ex proviantering av annat fartyg får han endast hälften.
Om avskrivning vid reserv- eller stående proviant och fourage magasiner samt vid avsändning från ett till
annat magasin.
Sker avsändning till annan ort eller annat magasin är avskrivningen 1 ¼ % för rietorr eller torkad säd på
vete, råg, korn och ärter.
För blandsäd och havre 1 1/3 %.
Oriad eller rå vete, ärter, vicker, råg och korn 1 ¾ %
Oriad blandsäd och havre, malt och gryn av alla slag, riat vete, råg- och kornmjöl 2 ½ %.
Tobak och brännvin 2 %.
Kött, smör, ost, tran, olja, vin, ättika 3 %.
Dricka och torrt bröd 4 %.
Finns goda förvaringsmöjligheter får uppbördsmännen inte mer än 2 % i avskrivning om inte leverering
gäller i mindre partier, då de får 5 % på hö, 3 % på halm och 2 % på hackelse.
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Om avskrivning vid ombyte av betjäning och vid inventeringar.
Om en uppbördsman dör eller avgår måste ny uppvägning göras och då njuter avträdaren och den
tillträdande halva behållningen var. Magasinsrummen skall var indelade i avdelningar och varje
avdelnings kubikrymd utsättas, för att underlätta uträkningen i tunnetal och magasinsbehållningen.
Vad iakttagas bör till kontroll vid varors avsändande och mottagande, samt om proviantering eller
fouragering sker direkt från fartyg eller fora.
All mätning och vägning sker av edsvurna män. De skall upprätta ett reversal i två ex, där persedlarnas
kvantitet och kvalitet och om de är förvarade under försegling eller inte skall anges. Därefter blir det
skepparens ansvar att avleverera varan på ort och ställe. Helst bör alla säckar och kärl förseglas med
samma sigill, som på reversalet. Skulle större brist uppstå än vad som det förseglade provkärlet anvisar
skall undersökning göras. Om transporten skett på land skall alla mottagare lämna bevis till leverantören i
vilket skick han mottagit varorna för att man skall kunna se var bristen uppstått. Skulle brist uppstått på
grund av olyckshändelse eller på annat sätt som inte kunnat förutses skall det antecknas på reversalet och
anmälas till befallningshavaren på orten, som låter undersöka skadan. Detta stadgande skall lämnas från
man till man för att ingen av okunnighet skall kunna påstå sig vara ovetande om hur man skall förfara.
Om gryns förmalning.
Av 1 ½ tunna rietorrt eller 2 tunnor oriat korn som lämnas till förmalning till gryn skall 1 tunna gryn från
Kronans förråd levereras, väl rengjorda samt fria från sådor och mjöl.
Om mjöls förmalning.
Innan ett allmänt bagerireglemente som kommer att innehålla vad som bör iakttagas vid malning av mjöl,
gäller reglementet från 1790, där utom tullkappen betalas för avdamning av torkad säd 3 mark på tunnan.
På blandsäd av rå och rie 4 mark per tunna.
Rå säd som den någon gång males enbart 5 mark tunnan.
Gröpe skall inte förstås som en vid Kronans magasin behövlig vara.
Säckvikten är 3 mark stycket och skall fyllas med 13 lispund mjöl.
Örebro slott den 11 augusti 1812. CARL.
Påbud om resandes skyldighet, att med behörigt pass vara försedd samt vad därvid bör iakttagas.
Örebro den 14 augusti 1812.
Tid efter annan har inträffat händelser, som visat nödvändigheten av en mera utsträckt och allvarsam
tillsyn över resande, därför har Vi stadgat följande:
Resande bör hädanefter vara försedd med pass och vid anmodan visa det. Undantag är allmogen och de
som är kända i den ort där de reser. Den som inte har giltigt pass skall anhållas och överlämnas till
befallningshavaren. De kostnader som uppkommer i dessa fall för resa och traktamenten till
kronobetjänter skall den resande stå för.
Inga pass gäller, som inte är tryckta och utgivna av statsministern för utrikes ärenden, överståthållaren i
Stockholm eller övriga befallningshavare. Posteringscheferna vid gränserna skall vara försedda med
nödvändiga exemplar för att kunna förse utländska sändebud och deras betjäning och andra inkommande
personer.
Soldater på permission skall ha pass utfärdade av regementsbefälhavare.
Pass skall innehålla namn, ämbete, tjänst eller yrke, varifrån han kommer, vart han skall resa och de
orter där han får vistas samt tiden som resan varar. Kända och säkra svenska personer kan få pass som
gäller för obestämd tid. Pass för utlänningar med undantag för sändebud skall innehålla deras ålder och en
kort beskrivning av deras utseende.
Ämbetsmän och tjänstemän skall visa tillstånd från sina chefer för sin resa. Kronobetjänter, fiskaler och
gästgivare åligger att tillse att ingen obehörig färdas utan pass. Får sådan person skjuts på gästgivargården
bötar gästgivaren 25 riksdaler. Samma böter för den som hyser eller döljer sådan passlös person.
Skeppare skall vid ankomsten till Stockholm anmäla sina passagerare hos poliskammaren eller
magistraten. Döljer eller hjälper någon en veterligen efterlyst brottslig person straffas han efter lag.
Journal på alla pass som utfärdas skall föras och i början av varje månad inlämnas till
befallningshavarna.
Böter i dessa ärenden bliver angivaren eller åklagarens ensak. I brist på tillgång skall de omvandlas till
fängelse.
Efterlevnaden skall taga sin början fjorton dagar efter kungörelsen blivit uppläst från predikstolen.
Örebro slott den 14 augusti 1812. CARL.
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Beslut gjort, samtyckt och föravskedat på allmänna urtima riksdagen i Örebro, som slutades den
18 augusti 1812
Efter åkallan av Den Högstes beskydd har vi den 20 april mottagit Hans Majestäts berättelse om vad som
i riket tilldragit sedan sista riksdagen och statsverkets tillstånd och behov blivit överlämnat till
statsutskottet. Den 17 mars förlidet år tog konungen beslutet att under sin sjukdom överlämna rikets
styrelsen till kronprinsen.
Erfarenheten har övertygat Oss om möjligheten till missbruk av tryckfriheten av den 9 mars 1810.
Kungl Maj:t har meddelat sin fastställelse av en ny av den 16 juli, då den gamla upphör att gälla.
Då Vi i Våra hjärtan känt att ingen uppoffring är för stor, när det gällt att försvara fäderneslandet, har
Vi enhälligt och högtidligen beslutat uppsättande av beväringsmanskap på följande allmänna grunder.
Skyldighet att deltaga i beväringsmanskapet skall börja vid fyllda 20 år och ovillkorligen upphöra vid
fyllda 25. Det skall vara frivilligt att antingen personligen eller genom lejd fullgod karl i sitt ställe
uppfylla denna skyldighet. I mån av behov till rikets försvar skall klass efter klass övas i krigstjänst.
Beväringsmanskapet skall antingen förstärka den indelta armén eller utgöra särskilda korpser under
särskilt befäl.
Beväringsmanskapet skall vara befriade från alla arbetskommenderingar och även från att erlägga
mantalspengar. De äger lika rätt till pension och underhåll som ordinarie sjömän och soldater.
Alla är skyldiga att delta som inte redan är i krigstjänst, är sjuka eller har något lyte, som gör dem
odugliga. Alla som redan varit i tjänst vid förra lantvärnet och inte vill fortsätta, lotsar, lotsdrängar och
lotslärlingar på stat, postförare samt statliga ämbets- eller tjänstemän undantages.
Var och en som inte fyllt 25 år får inte befordras till något statligt ordinarie ämbete eller tjänst, inte
erhålla burskap eller antagas till mästare i något hantverk, utan vara inskriven i national beväringen och
därmed förenade skyldigheter.
Det är tillåtet att sätta fullgod ersättningskarl i sitt ställe, men han skall då vara mellan 25 och 37 års
ålder.
Beväringsmanskapet skall av Kronan förses med beklädnad och beväring. För att inte dessa skall
forslas långa vägar genom landet, skall varje härad eller socken ha ett särskilt förvaringsställe för dessa
persedlar.
För den indelta armén i krig skall dessa författningar kompletteras och rust- och rotehållare
rekryteringen försvinna. Den återgår till det vanliga efter 3 månaders fred, sedan trupperna återkommit till
hemorten. Den på Gotland uttagna allmänna beväringen blir i dess nuvarande skick.
Om någon, som är skyldig att förstärka armén rymmer eller avstympar sig någon lem, anses med
vanära och skall straffas. Äger han förmögenhet används den till att skaffa ersättningskarl.
Ständerna har rätt att tillsammans med kungen stifta allmän civil- och kriminal- samt kyrkolag och också
att göra ändringar i desamma. Vi har därför beslutat följande:
Rättighet för nabo att genom börd åtkomma en egendom eller tomt i staden, som blivit såld till annan,
skall inskränkas så till vida att han inte äger rätt att inlösa den om den inte är avstyckad från honom och är
honom till men och trängsel eller säljaren nyttjar halva hans väg och mur. Han skall insätta sin
bördeskilling i rätten och stämma köparen innan tredje uppbudet.
Då en häktad och för stöld anklagad person uppger inför domstol att han har begått andra brott på andra
orter, skall domstolen genom skriftväxling söka upplysning om sanningshalten i dessa erkännande.
Tillägg till missgärningsbalken:
Tager någon gåva eller förläning av främmande herrskap för att främja fördel mot konungen och riket har
han förverkat livet och det han fått.
Tager någon ämbetsman gåva från främmande herrskap och inte inhämtar konungens lov till detta,
miste han ära och ämbete och förlorar det han fått.
Tager någon svensk man tjänst hos främmande herrskap utan konungens tillstånd har han förlorat sina
rättigheter som svensk och behandlas som utländsk man.
Andra förändringar av stadgar och författningar är:
Den som anför besvär över konsistoriets utslag skall bevisa att han gjort det inom rätt tid.
Vi har upphävt en paragraf i Kungl Brevet av den 4 april 1807 att grövre brott och brott mot konungen
alltid skall underställas konungens prövning innan utslaget utfärdas.
Konungens prövningsrätt av hov- och överhovrätternas utslag, då någon blivit dömd till döden skall
utsträckas även till dem som anses mer eller mindre delaktiga i brottet.
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De svenska besittningarna St. Barthelemy och Pommern och eventuella tillkommande besittningar skall
inte styras efter svensk administration, författningar och drätsel. Dock skall vid varje riksdag redovisas
vad styrelsen där företagit sig.
Staten för kronprins Carl Johan, hans gemål och arvsfursten Oscar har höjts till 100.000 riksdaler.
Dessutom har prins Oscar fått 16.660 riksdaler 32 skillingar till sin uppfostran och hovhållning.
Vi har inhämtat hur hushållningen på Strömsholm och Kungsör samt stuterianläggningen vid
Strömsholm blivit skött och godkänt vad som blivit gjort. För upphjälpandet av hästaveln i Södra Sverige
har beslutats att stuterianläggning vid kungsgårdarna Flyinge och Dalby åter begagnas. Arrendet på
Eldgarns, Ventholms, Hamnskär och Engholms kungsgårdar löper ut 1816. Då kommer dagsverken att
försvinna, men åtminstone lika kvantitet hö skall avlämnas.
Vi har anslagit 20.000 riksdaler för byggande av en väg mellan Värmland och Jämtland. Vägen kommer
att befrämja närmare kommunikation med landets nordliga provinser och främja handel, näringar,
arbetsflit och population. Pengarna tas ut fonden för allmänna företag för handelns, näringars och
jordbrukets understöd.
Vi har givit Vårt samtycke till propositionen till inrättande av ett invalidhus vid något av de Kungl
Lustslotten. Vilket kommer kungen att i nåder utse. Alla lediga boställen vid Adelsfanan och Regementet
skall med indelning och räntor anslås till understöd av detta invalidhus.
Vi har beslutat att alla de officerare av f d Finska armén som haft ordinarie anställningar skall erhålla
sina ackord. Även befälet vid de Pommerska regementena skall få ackordsersättning.
Rikets kapitalskuld i Holland, Brabant och Genua skall försvinna.
Då underrättelser om de hotande omständigheter och ett möjligt krigsutbrott som föreligger, har Vi
givit Riksgäldskontoret tillstånd att upptaga ett lån på 1 ½ miljon riksdaler. De skall också för att
konungen skall kunna trygga rikets gränser och försäkra landets innevånare säkerhet mot våld och
förtryck, förskottsvis i riksgäldssedlar betala vad konungen rekvirerar till ett värde av 3 ½ miljoner
riksdaler. Dessa sedlar är på Vår garanti utfärdade och skall mottagas och gälla i Kronans uppbörder och i
den allmänna rörelsen.
Statens utgifter redovisas under 9 huvudtitlar och uppgår till 4.297.718:15. Inkomsterna beräknas till
1.500.468:41. Därtill kommer inkomster från tull post, charta sigillata och brännvinsbränningsavgifter till
ett belopp av 1.437.349:14. Bristen i statskassan uppgår då till 1.354.900 riksdaler 7 skillingar 2
runstycken. Genom höjning av bl a brännvinsavgifterna kommer 1.987.349 riksdaler att minska bristen
som riksgäldskontoret skall ersätta med 804.900 riksdaler. Rikets allmänna bevillningsbehov uppgår till
2.294.019.
För att riksgäldskontoret skall kunna bispringa statsverket med förskott har Vi beslutat att
riksgäldskontorets diskontorättighet i banken ökas från 1 till 1½ miljon riksdaler att återbetalas på två år.
För oförutsedda utgifter har Vi avsatt två krediter till en summa av tillsammans 2 ½ miljon.
Vargeringsuppgiften, som var frivillig för de skånska kavalleriregementena har upphört.
För att vinna större rörlighet av den indelta armén samt att soldaterna även under mötestider kan vänja sig
vid det levnadssätt som förekommer i krig och som ofta leder till dödlighet i krigets början, då soldaterna
inte är vana vid den hastiga omställningen till det nya levnadssättet, har Vi beviljat en s k
passewolanceavgift i stället för den kostnad rotehållaren har för matsäck, drickspengar och skjuts till
mötesplatserna.
Vid denna riksdag har många frågor kommit om rikshushållsförfattningar och andra ekonomiska
anstalter, som skulle leda till en allmän och till menighetens nytta. Vi har hemställt om önskningar och
förslag i följande ämnen:
Inrättande av länslasarett i Uddevalla.
Författning rörande skogars rensande från stubbar och skatar.
Inskränkning i tillåtelsen för skojare och tattare att stryka omkring på marknader.
En undersökning rörande förhållandet med fjärdingsmäns boställen.
Om författningar rörande gårdfarihandeln.
Angående straff för den som felat i fullgörandet av åliggande snöskottning.
Inskränkningen i rätten för näringsidkare att besöka frimarknader.
Angående den till fromma stiftelser anslagna kronotionde spannmålens förauktionerande.
Inrättande av fyrbåkar vid Kvarken och Gotland.
Angående slagavgiften vid auktioner.
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Ersättning till stamrotarna av s k hjälprotar för soldattorp, mulbete, vedbrand och gärdsel.
Rättighet att begagna ekskogar.
Medel till fabrikers upphjälpande.
Skärpning av straffet för lurendrejeri och tullförsnillning.
Jämkning av extra rotering.
Höjd postlega och åtskilliga förbättringar för postbönder.
Anläggande av spannmålsmagasiner på Gotland.
Nederlagsfrihet för Visby stad.
Prisets stadgande på tiondetackjärn med upprättande av tiondetaxan.
Om medel att åstadkomma förbättringar för folket och landet.
Den inställda brännvinsbränningens frigivning.
Fångars forslande och vård.
Centonalavgiften till Vadstena krigsmanshuskassa.
Vattenverksägares skyldighet att mottaga lösen för verk, vilka skada kringliggande odelbara landsträckor.
Landtullbetjäningens förflyttande till strand- och vägbevakning.
Förslag till markegångssättningarnas jämkande.
Om saltbitters tillverkningen i riket.
Vi har beviljat ansvarsfrihet för statsrådets ledamöter och konungens rådgivare.
Vi har utsett justitieombudsman och 6 kommitterade som tillsammans med honom skall ha vård om
tryckfriheten. Även revisorer är utsedda.
Till nästkommande ständer har Vi hänskjutit alla grundlagsfrågor som inte blivit avgjorda vid detta
riksmöte.
Efter det Vi fulländat de värv, som svenska folket ålagt Oss har Vi bestämt nästa lagtima riksdag till
den 15 september 1817. Ständerna skall infinna sig i huvudstaden.
Örebro den 18 augusti 1812. Undertecknat av samtliga ständer.
Bevillning för år 1813,och de följande åren till slutet av 1817, så vida ej inom denna tid urtima
riksdag infaller. gjort och samtyckt vid urtima riksdagen i Örebro den 18 augusti 1812.
För att fylla behoven har Vi antagit en bevillning på 2.650.000 riksdaler förutom de till statskontoret
inflytande inkomster från postverket, charta sigillata, stora sjötullen, landstullen och
husbehovsbränningen. För att få en rättvisare fördelning har denna förordning blivit sammansatt till
Kronans och undersåtarnas bästa.
Personlig avgift.
Alla i Sverige mantalsskrivna personer utan avseende på stånd eller förmögenhet erlägger bevillning.
Män mellan 15-18 år 32 skilling, från 19 år 1 riksdaler, kvinnor fyllda 15 år 24 skilling. Denna avgift
fortgår även för dem som fyllt 63 år. Undantag krigsfolk men inte deras hustrur och barn.
Avgift av lön, rörelse och egendom
Alla som erhåller lön betalar viss bevillning i stigande skala beroende på lönens storlek. De som har
pensioner, gratialer eller benådning av allmänna medel betalar skatt, gäller också kvinnor, om inkomsten
överstiger 50 riksdaler. Traktamenten och resor under kommenderingar är undantagna.
Handlande, fabrikörer, hantverkare och borgare taxeras efter deras villkor och rörelse med 5 % på
inkomsten för föregående år sedan löner och arbetskostnad för själva rörelsen avräknats. Det är den
skattskyldiges plikt att lämna taxeringsmännen alla upplysningar. Denna prövning beror helt på
taxeringsmännen, som skall med ed och samvete söka strängaste rättvisa. Tabeller på den minsta avgift
som skall utgå, där städerna är uppdelade i klasser.
Driver någon fler rörelser räknas de tillsammans. Borgaränka som driver rörelse räknas som borgare.
Räknas sedan upp vad de olika yrkesmännen skall betala.
Bevillning för jordbruket.
För alla hemman och lägenheter utan avseende på dess natur erläggs bevillning med 12 skillingar på var
hundrade riksdaler, som egendomen är värd. Åbor erlägger skatt efter samma grund, som om de vore
jordägare. Frälsehemman betalar 10 skillingar för varje rusttjänstmark. Utgör inte deras ränta i
rusttjänstpersedlar beräknas bevillningen lika med ett närliggande frälsehemman av samma godhet och
storlek. Post- och lotshemman som är frikallade från rotering och kronoskjuts betalar 2 riksdaler för varje
helt hemman. Räknas upp alla yrken på landet, som skall betala skatt och hur mycket.
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Bevillning på bergverk.
Järnverk, bergsmanshamrar och ankarsmedjor erlägger 12 skillingar på varje hundra riksdaler, som de
anses vara värda. Räknas upp de yrken, som hör till bergsbruken och gruvor och vad de personerna skall
betala.
Av åtskilliga manufakturer, fabriker, verk och inrättningar på landet.
Alunbruk, askekalsineringsbruk, beckbruk, berlinerblåtts fabrik, blyvittsfabriker, buldans- och
segelduksfabriker, kattunsfabriker, koboltsverk, degelfabriker, florslinne fabriker, gevärsfaktorier,
glasbruk, kalkugnar, kimröksbruk, klinge- och bajonettssmide, krutbruk, lädergarverier, oljeslagerier,
pappersbruk, porslinsbruk, puder- och stärkelsebruk, repslageribanor, rödfärgs- svavel- och vitriolbruk,
skedvattenfabriker, sillsalterier, trankokningsverk, skeppsbyggeri, skålvästgötar som idka gårdfarihandel,
sockerbruk, stenkärlsfabriker, såpbruk, tegelbruk, tobaksfabriker, snuskvarnar, tobakspipbruk,
vitriololjebruk, valsverk, ättiksfabriker, alla betalar skatt.
Bevillning av kvarnar.
Alla mjölkvarnar, som gå för vatten, väder, eld eller luft i städer som på landet skall betala 12 skillingar
på hundradet av sitt värde. Samma avgift för alla fin- och flerbladiga sågkvarnar, som såga för tull liksom
valk- och stampkvarnar. Undantag om kvarnen används för husbehov eller behövs vid fabriksinrättningar.
Bevillning av kapital, vinstmedel, samt av åtskilliga societeter, kassor och verk.
Det är tillåtet för en låntagare att dra ifrån vad han betalar i ränta innan beskattningen. Vid tullarrende,
och aktieverk betalas 5 % av utdelningen. Undantaget Göta kanaldiskontoverk. För insatt kapital i
Trollhätte gamla slussverk, som betalas av Kronan med 12 % utgör skatten ¼. För vinst i nummerlotteriet
på över 50 riksdaler betalas tionde penningen sedan insatsen är bortdragen. Bevillningen innehålles när
vinsten betalas ut.
Om bevillning av sterbhus, testamenten, gåvor och fideikommiss.
För testamenten, arv och gåvor som inte berör maka eller arvingar i rakt nedstigande led och inte anslås
till skolor, hospital och fattiginrättningar betalas 6 % om värdet uppgår till 300 riksdaler.
Bevillningsavgift i progressivt förhållande för större förmögenhet.
Förutom bevillning skall ytterligare avgift påföras den som har synbar förmögenhet. Tabell med tre
spalter, procenten, avgiften och beloppet som avgiften beräknats på. För 50 riksdaler erläggs 1 ½ % = 36
skilling. För 5000 riksdaler 73 ¼ % = 3662 riksdaler. Därefter gäller 73 ¼ % för alla högre belopp.
Bevillningsavgift för vissa överflödsartiklars bruk och nyttjande.
Den som begagnar sig av huspräst betalar 25 riksdaler.
Privata hushåll får ha 2 betjänter. För den tredje betalas 2 riksdaler, för den fjärde 4, för den femte 6 och
för den sjätte och övriga 10 riksdaler. Med betjäning menas kammartjänare, taffeltäckare, jägare och
andra av mankön, som brukas till uppassning. Tjänstegossar undantas. All betjäning skall sammanräknas,
så att för fru eller barn inte någon särskild betjänt kan uppgivas för att undvika den förhöjda avgiften.
Varje mansperson av ridderståndet, adeln, prästerskapet, borgare och alla ståndspersoner över 15 år,
som röker tobak eller snusar betalar 12 skilling. Var och en av allmogen eller den arbetande klassen
betalar 6 skilling. Undantag är kronans krigsfolk så länge de är i verklig tjänst. Om någon säger sig inte
röka, men ändå gör det bötar han 5 riksdaler. Mantalsskrivaren skall upprätta en förteckning på dem som
avsagt sig förbrukning av tobak. Förteckningen skall uppläsas i sockenstämman och anslås i
sockenstugan.
För varje rum med sidentygstapeter erläggs 6 riksdaler årligen. För sidenmöbler, sängar, stolar och
gardiner betalas 2 riksdaler för varje rum. Alla ståndspersoners fruar och hustrur, som brukar sidentyg
betalar 24 skillingar. Deras döttrar över 15 år betalar 12 skillingar. Alla tillhörande den arbetande klassens
hustrur, döttrar, pigor, torparhustrur, soldathustrur betalar 4 skillingar. Skulle någon påstå sig inte bruka
siden, men ändå gör det bötar 5 riksdaler.
Den som brukar fickur av guld betalar 12 skillingar och för andra fickur 6 skillingar. Vid
mantalsskrivningen skall alla fickur anges, upptecknas och kontrolleras.
För varje kortlek som tillverkas erläggs 2 skillingar i stämpelavgift. Varje biljard eller s k partipengar
betalar i Stockholm och Göteborg 66 riksdaler, i övriga orter 50 riksdaler. Biljarder vid hälsobrunnar är
undantagna, då inkomsten tillfaller brunnskassorna eller de fattiga.
För varje knähund betalas 8 skillingar.
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Föreskrifter om mantalsskrifter o dyl.
Varje år under november och december skall mantalsskrivning ske i hela riket för dem som fyllt 15 år.
Förrättningen anställs i närvaro av konungens befallningshavares ombud och pastor. Alla husbönder skall
infinna sig och lämna upplysningar om sitt hushåll. Där uppges alla personer med namn, kön och ålder
samt övriga upplysningar. Om personen är orkeslös, vilken befattning han har, hans fastigheter, verk och
inrättningar. Dessa uppgifter skall lämnas i 2 exemplar. Allmogen och mindre skrivkunniga personer får
lämna upplysningarna muntligen. Den som underlåter att infinna sig eller undanhåller inhyses personer
som bor hos honom bötar 2 riksdaler. Böterna tillfaller till hälften mantalskrivaren och till hälften de
fattiga. Uppgifterna vid mantalsskrivningen skall noggrant jämföras med husförhörslängderna, så att
ingen skattskyldig person blivit utesluten. Handlingarna överlämnas till beredningskommitten.
Beredningskommitten skall bestå av pastor som ordförande och 6 besuttna män. Flera socknar kan ingå
i samma kommitte. De skall föreslå grunderna för hur var och en skattskyldig skall debiteras och pröva de
uppgifter som föreligger. Där överses de fastighetsköp som skett under året.
Om taxeringskommittéerna på landet.
När sockenberedningskommittéerna avslutat sitt arbete anmäler häradsskrivaren det till länets
befallningshavare. Han bestämmer antalet taxeringskommittéer som behövs i länet och när de skall
sammanträda. Kommitten skall bestå av 9 ledamöter utom ordföraren. Vid första sammanträdet skall
ledamöterna från alla beredningskommittéer inställa sig. Om en fastighetsägare har angivit ett värde på
sin egendom kan taxeringskommitten höja men inte sänka värdet. De skall känna till egendomarnas
gångbara pris i orten och deras godhet. Vid värderingar av bruk och bergverk skall jämföras med andra
liknande. Går inte det tar man hänsyn till tillverkningspris, avsättningstillfälle, utgifter och hammarskatt.
All taxering skall beräknas på mantalsskrivningstillfället. Tjänstefolk taxeras vid den egendom där de
är mantalsskrivna. Taxeringskommitten skall hålla sina sammanträden inom slutna dörrar. Då ledamot
skall taxeras avträder han. Om taxeringsmännen har olika åsikt anställs omröstning. Är rösterna lika antas
den mening som ger Kronan största förmån. Senast 15 september skall debetsedlarna vara utdelade. På
debetsedeln skall stå den skattskyldige själv, hans hustru och barn samt övriga mantalsskrivna personer
och tjänstefolk. Dessutom vad han skall betala för egendom, rörelse eller hantering. Husbonden skall
betala för sitt tjänstefolk, landbönder, torpare och arbetare deras kronoutskylder, om de inte själva förmår.
Gäller inte backstugu- och inhyseshjon, som bor på egendomen, men som han inte har nytta av.
Häradsskrivaren får ersättning för varje debetsedel han skriver ut. Ju större skatt dess mer får han.
Om taxering i städerna.
Taxeringen i Stockholm sker inför överståthållaren och i andra städer inför konungens befallningshavare.
I Stockholm består kommitten av 51 personer från adel, präster, borgare, handel, fabriks- och
hantverksklasserna.
Dessa delas på 3 distrikt. I Falun och Sala skall hälften av borgarståndet vara bergsmän. I städer med
gymnasier skall en ledamot vara lektor. Taxeringsmännen byts efter ett eller två år, dock inte alla på en
gång. I Stockholm med dess större folkmängd kan det var svårt att få fram korrekta upplysningar. Därför
skall taxeringskommitten inhämta uppgifter från farbrikssocieteten och hantverksåldermannen. Hus,
åbyggnader och tomter värderas efter det gångbara värdet och hänsyn tas till sista försäljningspriset. Även
brandförsäkringsvärdet ligger till grund för bedömningen. Kommitten kan dock höja värdet.
Allmän prövningskommitte i varje län.
I varje län inrättas en prövningskommitte, där anmärkningar mot taxeringskommittéerna granskas.
Om edgång vid taxeringarna.
Ledamöterna i berednings-, som taxerings- och prövningskommittéerna skall första gången de träder till
avge ed.
De lovar att varje skattskyldig person blir påförd den skatt han skall ha. Kronan skall inte lida förfång
lika litet som den enskilde.
Om ändrings sökande i taxerings- och prövningskommitténs beslut.
Skattskyldig som vill söka ändring av sin skatt skall inom en månad lämna sina besvär. Han får betala vad
som står på debetsedeln, men i händelse av rättelse återfår han kostnadsfritt det han betalt för mycket.
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Om vad för progressiva avgiftens beräknande iakttagas bör.
Har någon inrättningar eller egendom på andra ställen än där han bor skall de sammanställas och den
progressiva avgiften erläggas på mantalsskrivningsorten.
Om uppbörd, avkortning och redogörelse.
När taxerings- och prövningskommittéerna fullgjort sitt arbete skall ordentliga uppbördsböcker upprättas.
Därefter fastställs tid för uppbördsstämmor under hösten, som skall vara färdiga vid årets utgång. I
städerna skall de skattskyldiga efter kvarter och nummer på vissa dagar erlägga sin skatt. Den som inte
infinner sig eller inte kan betala får påföljd. Avgifterna skall vara redovisade, insatta och levererade före 1
maj. Sjömanshusen skall vid sjömännens utmönstring innehålla skatten och vid deras hemkomst undanta
den avgift de under sin resa blivit debiterad.
Om avkortningar.
Ingen annan avkortning får äga rum utom för de personer som avlidit innan uppbördsårets början, eller
om den skattskyldige råkat i bevislig oförmögenhet och fattigdom. Avkortningslängderna skall lämnas till
landshövdingarna för ytterligare prövning.
Om undantag och lindring i bevillningen.
Allmänna kassor, fonder, undervisnings- och skolinrättningar, stipendier, arbetshus, hospital och
fattigförsörjningsinrättningar samt övriga fromma stiftelser skall beskattas på ränta av lån. Lägenheter
som hör till akademierna är fria från skatt då avkastningen går till lärarlöner, som beskattas. Fattiga barn,
fattighjon och medellösa fångar betalar inte skatt. Likaså Kronans manskap vid armén och flottan.
Ynglingar som idkar studier och inte undervisar barn med en lön på minst 100 riksdaler. Vanföra,
svagsinta och bräckliga och andra med bristande arbetsförmåga som inte kan förvärva sitt uppehälle och
inte äger egendom. Allmogen som inte äger eller brukar mer än fjärdedels hemman, torpare,
gärningsmän, inhyseshjon, bruks- och fabriksarbetare på landet, arbetskarlar, fiskare och fattiga personer i
städerna som har 4 barn, egna eller styvbarn, det yngsta under 8 och det äldsta under 15 år, skall betala de
avgifter de påföras med 10 skilling avdrag.
Uppsala, Uddevalla och Åmåls innevånare som lidit av stora eldsvådor befrias från bevillningen.
Borgare i Östersund som driver rörelse får en eftergift på 1/3.
Innevånare i Västerbotten och den norr om Öre älv belägna del av Nordmalings socken, som lidit
betydliga förluster genom sista kriget bör njuta viss befrielse eller lindring.
Allmogen i Kopparbergs län, som är ålagd gruvhjälp till Stora kopparberget, innevånarna i Särna, som
är ålagda gruvhjälp till Löfås silververk och den s k ladugårdshjälpen får lindring med ¼.
Kronans och statens publika byggnader, verk och inrättningar samt alla hus tillhörande
barmhärtighetsinrättningar.
Om redogörelsen.
Instruktioner, författningar och stadgar över redovisning av räkenskaperna skall ofelbart iakttagas av dem
som det berör. De har personligt ansvar. Sammandrag över hela rikets uppbörd upprättas varje år.
Om fördelning av de i denna stadga utsatta böter.
Då böter utdömds tillfaller de om inte annat är angivet åklagaren och de fattiga på den ort där den felande
är mantalsskriven.
Om skydd för taxeringsmän.
Ledamöter i berednings-, taxerings- och prövningskommittéerna njuter samma skydd som riksdagsmän.
Örebro 18 augusti 1812 undertecknat av talmännen för Ridderskapet och Adeln C LAGERBRING, för
Prästeståndet JAC. AX LINDBLOM, för Borgarståndet H N SCHVAN, för Bondeståndet LARS
OLSSON
Formulär för uppgifter till beredningskommitten.
Formulär för uppgifter till taxeringskommitten.
Kungörelse att brännvinsbränningen tills vidare kommer att förbliva inställd. Stockholm den 2
september 1812.
Ständerna har frågat hur det skall förfaras med brännvinsbränningen under oktober, november och
december. Då Vi inte fått fullständiga underrättelser hur årets skörd har utfallit och spannmålsförråden
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från förra året är uttömda samt införseln från främmande ort är oviss, har Vi förordnat att
brännvinsbränningen i hela riket blir inställd och förbjuden tills vidare.
Stockholm slott den 2 september 1812. CARL
Förklaring rörande besvärs anförande mot underrättsutslag å invändningar om domstols
behörighet i brottmål. Stockholm den 3 september 1812.
Stadgan av 1807 punkt 35 bör inte tillämpas då en domstol förklarat sig obehörig att upptaga brottmål och
till följd härav överrätt är obehindrad att upptaga till prövning och avgöra underdomstolens utslag i laga
ordning anförda besvär.
Stockholm slott den 3 september 1812. CARL.
Kungörelse angående preskriptionstiden för ersättningsfrågors anmälande rörande förlorade
persedlar under fälttåg och kommenderingar. Stockholm den 4 september 1812.
På förekommen anledning har Kongl Maj:t givit Krigskollegium tillkänna att preskriptionstiden blir
stadgad och utsatt då det gäller ersättningsanspråk för förlorade persedlar under fälttåg och
kommenderingar. Senast sex månader efter återkomsten från fälttåg skall anmälan göras. Helst skall
anmälan göras tidigare så att persedlarna kan rekvireras till regementena utan skadlig tidsutdräkt. Detta
underlättar också räkenskaper och kontroll över förlorat gods.
Stockholm den 4 september 1812. JOH AUG SANDELS.
Cirkulär angående ersättning åt soldaten för beklädnadens slitning under arbetskommendering
hos bolag eller enskilta personer. Stockholm den 4 september 1812.
Bondeståndet har genom sin talman vid senaste riksdag gjort en ansökning, att då bolag eller enskilda
personer anlitar Kronans manskap till arbetskommenderingar, de ersätter dem för slitage på deras
släpmunderingar och arbetskläder. Kongl Maj:t ger tillkänna en förordning, där manskapet själva skall
svara för sina kläder mot en skälig ersättning för varje dag och tillfälle. De kläder som manskapet nyttjar
vid arbetskommenderingar är ofta inte av den beskaffenhet och värde som själva munderingen. Därför
skall de innan arbetet börjar få sin beklädnad värderad i närvaro av något befäl. Senare kommer beslut för
dem som arbeta vid Göta kanalbygge.
Stockholm den 4 september 1812. JOH AUG SANDELS.
Kungörelse att tiden för besittning eller försäljning av svenska mäns i Finland innehavande
egendomar blivit förlängd till slutet av år 1815. Stockholm den 10 september 1812.
Den överenskommelse, som vid fredsfördraget mellan Sverige och Finland utsatte tiden för försäljning av
svenska mäns egendom i Finland, kommer till nytta för både svenska och ryska undersåtar att förlängas
till slutet av 1815.
Stockholms slott den 10 september 1812. CARL.
Kungörelse om vad i anseende till legan för fångskjutsen i riket genom Kongl Brevet av den 11 juni
1809 blivit förordnat. Stockholm den 10 september 1812.
Ständerna har begärt och Vi bifallit att legan för fångskjutsar skall vara lika som för kronoskjuts,
nämligen 8 skillingar banco per mil och häst.
Stockholms slott den 10 september 1812. CARL
Kungörelse angående nedsättning i tullen för spannmål från utrikes orter. Stockholm den 25
september 1812.
Kongl Maj:t har med nuvarande omständigheter funnit för gott att nedsätta tullavgiften för spannmål från
främmande orter till:
En tunna havre 4 skillingar
En tunna vete 16 skillingar
Korn och malt 8 skillingar
Råg 12 skillingar
Ett lispund havremjöl och ärtmjöl 1 skilling
Kornmjöl, korngryn och rågmjöl 2 skillingar
Havremjöl och bovetegryn 3 skillingar.
Havregryn och helmjöl 4 skillingar
Ärter må fritt införas. Denna förordning gäller både fartyg från riket och främmande fartyg. All utförsel
av spannmål och brännvin förbjuds på det strängaste.
Stockholm den 25 september 1812. OLOF E LAGERHEIM
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Kungörelse angående uppbärandet av de avgifter för riddarhuskassan, vilka ridderskapet och
adeln, vid innevarande års urtima riksdag i Örebro, sig åtagit. Stockholm den 30 september 1812.
Ridderskapet och Adeln beslöt vid pågående riksdag att två extra avgifter på 24 skilling årligen skall utgå.
Den ena för att trycka ridderskapets och adelns pleniprotokoller från riksdagarna i Stockholm och Örebro
åren 1809 och 1810. Den andra till en reparationsfond för en nödvändig reparation av riddarhuset.
Avgiften skall uppbäras av Kronans tjänstemän och erläggas vid samma uppbördsstämma som den
allmänna kapitationsavgiften och brännvinsskatten. Kronbetjäningen skall föra särskilda räkenskaper över
dessa avgifter och sända dem och uppbördsmedlen till Våra befallningshavare. De skall njuta 1 % av vad
som inflyter i arvode.
Stockholms slott den 30 september 1812. CARL.
Förordning angående mantals- och skatteskrivningarna i riket Stockholm den 30 september 1812.
Då säker och tillförlitlig beräkning av alla bevillningar beror på att mantals- och skatteskrivningarna i
riket verkställs med noggrannhet, har Vi ansett det nödvändigt att utfärda en instruktion för
mantalsskrivarna.
Över hela riket skall mantalsskrivning äga rum under november och december månad.
Befallningshavare utser dag och kungör den från predikstolen 14 dagar innan. Kungörelsen skall också
innehålla vad man vid mantalsskrivningen är skyldig att uppgiva. Denna uppläsning sker i sockenstugan
efter gudstjänsten.
Mantalsskrivningarna skall förrättas av Vår befallningshavare eller hans ombud. Pastor skall också vara
närvarande. Han skall medföra husförhörslängden och en förteckning på alla som inom årets slut fyller 15
år eller däröver. Förteckningen upptar hemvist, namn, ålder och kön med undantag för församlingens
fattighjon och minderåriga barn. De skall endast anges till antal och kön.
På mantals- och skatteskrivningsdagen skall alla i socknen som besitter, brukar eller förestår hemman,
egendomar och lägenheter själva eller genom ombud infinna sig och överlämna skriftliga uppgifter.
Allmogen och mindre skrivkunniga får lämna sina uppgifter muntligen. Om någon uteblir eller inte tar
upp alla personer han skall, pliktar han 2 riksdaler. Han får 14 dagar på sig att komplettera sina uppgifter,
annars pliktar han 4 riksdaler.
Var och en är skyldig att låta mantalsskriva sig där han är bofast eller vistas större delen av året. Den
som har egendom i flera socknar skall på varje ställe meddela var han blir mantalsskriven. Ämbetsmän
och tjänstemän skattskrivs där de verkar och får lön.
Skattskrivaren skall infinna sig från första timmen av förrättningen. Uteblir han utan laga skäl pliktar
han 2 riksdaler för andra timmen, 4 för den tredje timmen. När de till skattskrivningen kallade väntat 3
timmar, får de bege sig därifrån.
Skattskrivaren skall under dagen upprätta en förteckning an alla på ett linjerat koncept där han skriver
så glest att ändringar kan göras. Där upptas även de som för ålderdom och bräcklighet är befriade från
bevillning. Två personer borgar för att de uppgifterna är sanna.
På alla prästbevis som skrivs ut i november och december skall antecknas om skattskrivning ägt rum.
I mars året därpå skall skattskrivningslängden uppläsas i allmän sockenstämma och bekräftas av pastor
och två sockenmän. Längden förvaras av pastor och tillställs socknens beredningskommitte.
Bötesförteckning insändes till Vår befallningshavare och böterna tillfaller odelat de fattiga. De böter
som beror på försummelse i uppgiftslämningen delas mellan skattskrivaren och de fattiga.
I Stockholms stad sker mantalsskrivningen efter särskilda föreskrifter.
Denna Vår nådiga förordning skall årligen till allmänhetens underrättelse kungöras från predikstolen
samma söndag som befallningshavarens kungörelse om mantalsskrivningstiden uppläsas.
Stockholms slott den 30 september 1812. CARL
Formulär N:o 1. Förteckning på N N sockens, enligt husförhörslängden till 18-- års skattskrivning
hörande personer.
Formulär N:o 2 (A). Uppgift till mantals- eller skattskrivningen i N N socken för år 18-Formulär N:o 2. (B) Anmälan till skatteskrivning i N N socken för år 18--.
Till brännvinsbrännings utövande på Stjernborg med tvenne pannor om nittio kannors rymd eller
tillsammans 180 kannor, uppgives värdet av nedanstående hemman, som inom en mils omkrets är belägen
och skötes med eget folk och dragare.
Formulär N:o (C) Kvarteret N N Huset N:ris Uppgift till mantals- eller skattskrivningen uti staden N N
för år 18-Formulär N:o 2 (D) Anmälan till skattskrivningen uti N N stad för år 18--.
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Till brännvinsbrännings utövande i undertecknads ägande (innehavande) Gård N:o
panna, uppgives nedanstående skattskrivna innevånare, som därom sig förenat näml.

med

kannors

Kungörelse om ett noga iakttagande av vad lag och författningar påbjuda vid besvärsskrifters och
ansökingars inlämnande. Stockholm den 1 oktober 1812.
På förekommen anledning är det nödvändigt att erinra vederbörande att vid besvärsskrifters och
ansökningars ingivande iakttaga vad allmänna lagen och flera författningar påbjuda. Om sakägaren inte
själv kan skriva eller underteckna handlingen, skall författaren sätta ut sitt namn och yrke och bifoga
fullmakt annars äger ingen prövning av ärendet rum.
Stockholms slott den 1 oktober 1812. CARL
Kungörelse angående upphävandet av nu gällande förbud mot utförsel av salt. Stockholm den 1
oktober 1812.
Den 20 november 1810 utfärdades det nu gällande förbudet mot utförsel av salt. Från och med 16
sistlidne september är det åter tillåtet att utföra salt.
Stockholm den 1 oktober 1812. J LILJENCRANTS.
Kungörelse om vidtagen nådig författning till förebyggande av missbruk och underslev vid
krutförsäljningar. Stockholm den 5 oktober 1812.
Då tidigare vidtagna författningar för att hindra missbruk och underslev vid försäljning av
krutförsäljningar inte haft åsyftad verkan, har Kongl Maj:t förordnat följande.
Alla krutrekvisitioner från landet och städerna skall anmälas till Krigskollegium genom
befallningshavaren. Ämbetet uttalar sig om det verkliga behovet. Undantag är Bergslagernas krutbehov
som rekvireras som vanligt genom Bergskollegium och Krigskollegium.
Krut som påträffas utan tillstånd tillfaller Kronan och ägaren bötar för varje centner med årets
fastställda försäljningspris. Befallningshavarna skall ha allvarsam och noggrann översyn i sina län.
Gränsposteringar och tullar skall iakttaga uppmärksamhet.
I anseende till rikets nu varande behov av en så oumbärlig vara för försvaret som krut och då vissa
äldre bruk haft tillstånd att exportera ett visst kvantum indrages detta tillstånd.
Stockholm den 5 oktober 1812. JOH AUG SANDELS
Kungörelse angående stämplade pappersavgiftens beräkning och utgörande från och med
nästkommande år 1813. Stockholm den 9 oktober 1812.
Åtskilligt i Charta Sigillata Förordningen är förändrat. Huvudgrunden är en höjning av 50 %. 25 sidor
som talar om vilka papper som beläggs med avgift och hur mycket. Undantagna är allmogen, ryttare,
dragoner, soldater och båtsmän som gör ansökningar hos Kongl Maj:t. Ansökning om att fälla ekar, göra
svedjeland, nya ängar och beteshagar. Alla fattiga, där domaren påtecknar ordet gratis. Allt som rör Kungl
Maj:t och Kronan. Ansökningar som rör akademier, gymnasier, fattiginrättningar. Förklaringar och
besvärshandlingar i brottmål. Publika byggnader, brobyggen, vargskall, gästgivarskjuts, kvittenser för
omyndiga barns medel, respass till riksdagar, avsked för soldater, permissionssedlar för officerare,
orlovssedlar för privat tjänstefolk m m.
I fall där flera tillämpningar kan äga rum till Chartans beräknande, gäller den där avgiften blir högst.
Geometriska kartor skall förses med Charta Sigillata så att den klistras på handlingen. Böter om man
underlåter att använda rätt stämpelpapper.
Underlåter prästerskapet att använda stämplat papper vid lysningssedlars utgivande bötar han 6
riksdaler 32 skilling. Det sker ingen påföljd för dem som lysningssedeln berör.
Utbyte av makulerat papper tillåts om det tydligt syn att misskrivning eller annat orsakat Chartans
obrukbarhet.
Underslev med stämplat papper eller att högre betalning tas ut än tillåtet betecknas som förfalskning
eller grov förbrytelse.
Den 31 december varje år skall allt osålt stämpelpapper inventeras.
Vid köp betalas stämpelns värde plus provision till försäljaren enligt tariff som förordningen utstakar.
Stämplat papper skall finnas i tillräcklig mängd i landsorten. Landskontoret skall anmäla behovet till
landshövdingen i tid så att förrådet kan fyllas på. Pappret översänds med tjänlig skjuts eller i brist på
sådan med kronoskjuts.
Brott mot denna förordning prövas och döms i den rätt eller det verk, där gärningen är gjord.
Stockholms slott den 9 oktober 1812. CARL.
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Förteckning av beloppet av Charta Sigillata avgiften för pastorernas fullmakter i städerna, i förhållande
till deras löneinkomster.
Tariff över den försäljningsprovision, som bestås de personer, vilka hava försäljningen av Charta Sigillata
papper.
Kungörelse om vad som bör iakttagas för verkställigheten, i vissa delar, av Rikets Ständers, vid sist
hållna urtima riksdag, gjorda och samtyckta bevillning. Stockholm den 9 oktober 1812.
Förklaring och lättad verkställighet för vissa artiklar i bevillningen.
Extra roterat krigsfolk, som blivit undantagen från erläggande av personlig avgift om de tjänstgjort tre
månader vid garnisonen, skall till styrkande av detta finnas på en behörigt upprättad förteckning, som
regementschefen skall göra.
Förteckning över personer som avsagt sig bruket av sidentyger, förgyllda möbler eller fickur blir svår
att kontrollera och en vidlyftig apparat, då endast en mindre del av rikets innevånare nyttjar
överflödsartiklar. Förteckningar skall i stället upprättas över dem, vilka, till minsta antalet å varje ort,
antingen nyttjar eller icke nyttjar dessa ting.
Häradsskrivaren har att i januari hos landshövdingen föreslå terminerna, då flera socknar slås ihop till
en beredningskommitte.
Regementsskrivarna skall lämna bestämda uppgifter på ämbetsmännens och tjänstemännens indelta
löner efter förra markegången för alla som tillhör regementet.
För att underlätta för den skattskyldige behöver han inte längre skaffa bevis från
brandförsäkringsdirektionen om värdet på sin egendom. Direktionen skall varje år sända en förteckning
på alla i städerna och på landet försäkrade hus.
Ändrade regler för den som tror sig ha fog för klagan.
Kronofogden skall ensam ansvara för avkortningslängden.
Riksgäldskontoret skall få ett exemplar av det sammandrag över hela uppbörden inom varje län.
Stockholms slott den 9 oktober 1812. CARL.
Kungörelse om vad iakttagas bör, i anseende till dem, vilka vid rättegångsverken samt Rikets
Kollegier söka inträde. Stockholm den 9 oktober 1812.
Då Vi är övertygade om angelägenheten, att de som söka inträde i Vårt och rikets tjänst skall äga den
stadga i begrepp och omdöme som genom studier bereds. De skall vara försedda med de kunskaper, som
om de blivit försummade under läroåren knappast kan tas igen under tjänstemanna arbetet. Detta gäller
särskilt de som skall antagas vid Rättegångsverken och därför stadgar Vi följande:
Från universiteten må ingen som inte uppnått 18 års ålder dimitteras till Vårt kansli, rättegångsverken
eller rikets kollegier. På examensbetyget skall åldern vara inskriven.
De som avlagt examen för anställning vid rättegångsverk skall ha vistas vid universitetet 4 terminer
räknat från studentexamen. De som är filosofie kandidater och under gymnasietiden fått förberedande
kunskaper kan efter tre terminer avlägga juridisk examen.
För att vinna inträde vid rättegångsverken fordras följande: Vanlig teologisk examen, latinsk
stilskrivning, förhör för matematum inferiorum professor i elementena av geometri och aritmetik samt
fäderneslandets historia.
Kameralexamen avläggs efter två terminer.
För att undvika att få odugliga tjänstemän, fordras av lärarna vid universiteten att de sorgfälligt
uppfyller vad deras ämbetsplikt kräver. Även hovrätter, kollegier och andra verk skall iakttaga vad som
sägs om dem vars kunskaper inte motsvarar medförda betyg.
Stockholms slott den 9 oktober 1812. CARL
Kungörelse angående utgivande av två och tre riksdalers bancosedlar på enkla blad.
Stockholm den 9 oktober 1812.
Till lättnad och mer bekvämlighet för den allmänna penningrörelsen ger banken ut sedlar av två och tre
riksdalers valörer på enkla blad. De på dubbla blad som finns utgivna skall användas tills de är
förbrukade.
Stockholms slott den 9 oktober 1812. CARL
Kungörelse angående husbehovs brännvinsbränningen och de därför bestämda avgifter. Stockholm
den 9 oktober 1812.
Rikets ständer har efter förnyad prövning överlämnat sitt beslut och Vi i överensstämmelse därmed
förordnar följande bestämmelse, att träda i kraft 1 januari 1813.
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En fri husbehovs bränning skall vara tillåten under 8 månader av året mot en bestämd bevillning. Under
årets 5 första och 3 sista månader är det tillåtet att bränna om inte Vi finner nyttigt för landet att förbjuda
brännvinstillverkningen för längre eller kortare tid.
På landet skall rättigheten åtfölja hemmanen med åsatt mantal efter jordeboken. Det är dock tillåtet att
upplåta rättigheten till någon annan. Redovisas pannrymd som får användas. Den som äger flera hemman
eller hemmansdelar som drivs med eget folk och dragare och är belägen på en mils avstånd från brukarens
vistelseort får på ett ställe bränna till så stor rymd som de sammanslagna delarna tillåter.
Pannrymden må uppgivas vid mantalsskrivningen. Den som inte vill nyttja hela den tillåtna rymden
betalar endast för vad han tillverkar. Destillationspannor om högst 6 kannors rymd är fria från avgift.
Beskrivs hur man skall mäta pannrymden i olika pannor.
I städerna får 80 personer av man- och kvinnokön begagna en panna om 50 kannors storlek, 120
personer = 60 kannor, 180 personer = 70 kannor,. 240 personer = 80 kannor, 300 personer = 90 kannor.
Bevillningsavgiften är fastställd att utgå på landet efter pannrymden, hemmansvärdet och
konsumtionen. I städerna efter pannrymden, personalen och konsumtionen. Redovisas i detalj vad
avgiften blir. Särskilda bestämmelser i Dalarna, där hemmansklyvning är tillåten.
Konsumtionsavgiften för mansperson blir 12 skillingar. Krogar och näringsställen betalar efter sitt mer
eller mindre förmånliga läge. Avgiften är beständig. Tillåtelse att transportera brännvin gäller för var och
en som är berättigad att bränna, dock inte sälja i minut. Den som avstår från brännvinets brukande slipper
konsumtionsavgiften. Skall ovillkorligen anmälas vid mantalsskrivningen.
Stockholms slott den 9 oktober 1812. CARL.
5 sidor med tariffer som utvisar vad var och en till brännvins efter hemmansvärdet äger nyttja i pannavgift
Kungörelse angående fortfarandet till 1815 års slut av det mellan Sverige och Ryssland år 1801
avslutade vänskaps- handels och sjöfartsförbund samt av XVII artikeln i fredsfördraget av år 1809.
Stockholm den 14 oktober 1812.
Vi har med Kejsaren av Ryssland överenskommit att det vänskaps-, handels- och sjöfartsförbund som
slöts i Petersburg den 13 mars 1801 och XVII artikeln i fredsfördraget av den 17 september 1809 skall
gälla till slutet av 1815.
Stockholms slott den 14 oktober 1812. CARL.
Kungörelse om utskrivningssättet och inrättningen av allmänna beväringsmanskapet. Stockholm
den 27 oktober 1812.
Vår plikt påkallade, för att trygga fäderneslandets lugn och självständighet, ändringar i utskrivningssättet
av det redan fastställda förstärkningsmanskapet. Vi är övertygade att Svenska Folket är villigt att
underkasta sig varje uppoffring, varigenom deras frihet och urgamla ära bevaras. Vi har med livligaste
erkänsla känt Ständernas tänkesätt mot Oss och riket Och igenkänt en värdig efterföljd av den osvikliga
fosterlandskärlek som under seklernas gång och ofta under hårda villkor, utgjort borgen för Sveriges
bestånd och stundom vid branten av dess undergång, berett nya och oväntade medel till dess räddning.
Varje svensk man mellan 20-25 år är skyldig att ingå i allmänna beväringen. Endast de som redan är i
krigstjänst undantas. Eller om de genom lyten eller sjuklighet är oförmögna att delta i krigstjänst samt de
som tillhört det nu upplösta lantvärnet. Lotsar, lotsdrängar och lotslärlingar, postförare med
beställningsbrev och ordinarie ämbetsmän i staten undantas.
Bevis om lyten och sjuklighet skall utfärdas av någon medicine doktor eller kirurgie magister och
anskaffas av den som vill bli befriad.
Skulle några av de utskrivna vara straffade för vanfrejd eller liderlighet skall de tillhöra särskilda
kompanier med speciell uniform.
Den som är skyldig att göra tjänst kan sätta annan duglig karl i sitt ställe, vilken han anmäler hos
landshövdingen. Han skall vara mellan 25 - 49 år och varit i krigstjänst, så att han äger erfarenhet.
Rymmer den lejde skall han som lejt sätta annan karl istället eller själv träda i tjänst. Blir han däremot
sjuk eller skadad behöver inte den som lejt honom skaffa ersättare.
Från och med nu må ingen som ej fyllt 20 år upphöjas till grevligt stånd, få ordinarie tjänst inom
statsverket, erhålla burskap eller borgarrätt eller antas som hantverksmästare.
Pastor är skyldig att hålla listor på alla personer som kan komma ifråga till utskrivning.
Då beväringsmanskapet till verklig tjänstgöring uppbådas skall de av Oss förses med beklädnad,
beväring och annan utrustning De har samma rättigheter som Vårt övriga manskap. I fredstid skall han
syssla med sådan lovlig hantering att han försörjer sig.
Efter han fullgjort sin tjänst skall han ha ett arbete, annars anses han som lösdrivare.
25 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1812 26-27-28.doc Skapat den 05-01-09 22:39 Senast utskrivet 05-01-10 16:31

Beväringsmanskapet skall vara underkastat samma lydnad och skyldighet som Vår övriga krigsmakt
enligt krigsartiklarna. Förbryter han skall han straffas efter de fastställda bestraffningar som nämns i
krigsartiklarna.
Beväringsmanskapet skall antingen uppgå i indelta armén eller bilda egna korpsar. På orter med
båtsmanshåll kan den som så önskar få tillhöra lantarmén istället för sjöstaten.
Den stående armén har rätt att värva karlar mellan 18 - 36 års ålder. Ingår man där har man uppfyllt sin
beväringsplikt.
Beväringsmanskapet skall under tjänstgöringen vara befriat från arbetskommenderingar med undantag
av sådana som räknas till fältarbetet.
Beväringsmanskapet befrias från bevillning och mantalspengar för varje år de gör minst 3 månaders
tjänst. De äger lika rätt till pensioner och gratialier som övriga soldater. Vi har uppmuntrat rikets
innevånare att göra frivilliga sammanskott till invalidkassor för de i krig stupades änkor och barn.
Den som rymmer eller avstympar sig någon lem skall straffas enligt krigslagarna och anses vanärad.
Äger han förmögenhet skall så stor del därav tas, som det kostar att ersätta honom med annan man.
Husbonde eller mästare får inte hindra den som får kallelse att inträda i tjänst. Blir han inte utnyttjad
utan kan återvända till hemorten skall han anmäla sig hos sin husbonde och fullgöra sin tidigare
förbindelse.
I avseende på de besiktningar, som skall utröna den utskrivnes duglighet till krigstjänst, vill Vi meddela
vederbörande sådana föreskrifter att oriktigt förfarande eller underslev kan förekommas.
Den på Gotland antagna allmänna beväringen kommer att i dess nuvarande skick fortsätta.
Slutligen förklarar Vi, att beväringsmanskapet skall njuta den sorgfälligaste omvårdnad till bibehållandet
av hälsa och krafter och att de som under tjänstgöringen utmärker sig för gott mannamod, ordentlig
levnad och god vandel skall omfattas av Oss med särskild nåd och antingen bli befordrade eller få andra
förmåner.
Stockholms slott den 27 oktober 18112. CARL
Tabell som visar födelseår och det årtal då beväringen skall entledigas.
Kungörelse angående åtskilliga föreskrifter i avseende på stämplade pappersavgiftens beräkning
och utgörande från och med 1813. Stockholm den 30 oktober 1812.
Den s k extra stämpeln, som 1809 blev avskaffad, men likväl medgiven för chartering av turkiska sjöpass,
kommer att införas av kollegier, verk och växelblanketter.
Det åligger Kammarkollegiet att gravera kopparplåtar och på fint papper trycka växelblanketter på
tyska, franska och engelska. De skall lämnas till riksgäldskontoret och där vitstämplas, varefter de
svartstämplas på Chartasigillata kontoret. De distribueras sedan till överståthållaren i Stockholm och
landshövdingarna i länen.
Vid misskrivning får de bytas efter beviljande av Kammarkollegium. Med undantag av
växelblanketterna kommer det stämplade pappret att bestå av hela ark.
Stockholm den 30 oktober 1812. OLOF E LAGERHEIM.
Kungörelse angående upphörandet av rättigheten till restitution av tull, erlagd för främmande
drycker, vilka åter utföras. Stockholm den 2 november 1812.
Kungl Maj:t har funnit det lämpligt att Kongl Förordningen av 21 april 1774, som medgav rättighet att få
tillbaks tullavgifterna för främmande drycker, som redan var förtullade och därefter utförts ur riket skall
upphöra.
Stockholm den 2 november 1812. J LILJENCRANTS.
Kungörelse om uppbådande av en del av allmänna beväringsmanskapet. Stockholm den 3
november 1812.
I ett Europa där ett blodigt krig sträcker sin förödelse över nästa alla fasta landets stater har Vi ansett att
inget får uraktlåtas för att försäkra riket lugn och självständighet. Vi vill i förväg upprätta en kraftig här
av medborgare, som är beredda att uppoffra allt för den jord som burit dem och för den frihet de ärvt av
sina fäder och som de vill överlåta till sina söner. Därför har Vi inrättat allmänna beväringsmanskapet den
27 oktober detta år och där stadgas följande:
De som är födda 1792 och är antecknade skall hållas i beredskap, att när vi befaller infinna sig till
vapenövning eller krigstjänst. Även de som är födda 1791 och är upptagna i rullorna skall kunna utgå om
så fordras.
Stockholms slott den 3 november 1812. CARL
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Förordning om vad som bör iakttagas till behörig verkställighet av Kongl Kungörelsen den 9
oktober innevarande år, angående brännvinsbränningen i riket, samt om ansvaret för dem som
samma författning överträda. Stockholm den 4 november 1812.
Om brännvinspannors mätning och stämpling.
Landshövdingarna skall utse pålitliga lantmätare och justerare i länen och städerna, att ha ansvar för
uppmätning och stämpling av brännvinspannorna.
Den som äger inmurad panna skall ovillkorligen vid nästa mantalsskrivning anmäla sig. Efter
mantalsskrivningen insänds en förteckning av varje socken till Vår befallningshavare. Lantmätare eller
justerare mäter och stämplar sedan pannorna på plats eller när det gäller lyftpannor på vissa ställen i
socknen. Beskrivning av hur man skall mäta olika sorters pannor. Kopparslagare får inte tillverka pannor
över 90 kannors rymd, annars utgår dryga böter. Bleckslagare eller andra hantverkare får inte tillverka
brännvinsredskap alls. Tackjärnspannor som gjuts vid bruken och gjuterierna får användas i stället för
kopparpannor.
Det är kopparslagarens skyldighet att när han tillverkat en panna förse den med sitt namn, hemvist och
årtalet när den tillverkats. Därefter ombesörjer han att lantmätare eller justerare gör mätning och
stämpling. Gör någon ändring av en äldre panna skall det anmälas inom fjorton dagar till
kronobetjäningen.
Lantmätaren skall på pannans lösa bröst märka med stålsatt stämpel initialerna i sitt namn, kanntalet
och årtalet. Han skall också lämna ägaren ett skriftligt bevis. Lantmätaren får 6 runstycken för varje
kanna som kärlet rymmer i arvode och resekostnad. Han skall också ha fri husmanskost och nattkvarter.
Han kan också begära handräckning.
Den som utövar brännvinsbränning i ostämplad panna bötar 10 riksdaler och redskapen och det
tillverkade brännvinet är förbrutet.
Om brännvinsförsäljning.
Den som inte äger rättighet att sälja brännvin i minut får inte sälja mindre än två kannor. Böterna är 10
riksdaler första gången och sedan 20 riksdaler varje gång.
Större kvantum skall i stad säljas vid köparens hem och på landet vid särskilt anvisat ställe på
marknadsplatsen.
Gästgivare som säljer till andra än resande och då mat inte intas, bötar första gången 10 riksdaler.
Gäller även värdshus, marketenterier och andra näringsställen. Efter tredje gången förlorar de sin
näringsrättighet.
Vid kyrkorna på landet och ¼ mil däromkring får inte något brännvin alls säljas på sön- och helgdagar.
Den som inte följer förbudet bötar andra gången 40 riksdaler och vid tredje sätts han i stocken vid
kyrkdörren.
Vid auktioner må icke brännvin försäljas varken i parti eller minut.
Den som endast får sälja 2 kannor får inte låta köparen dricka det köpta på stället.
Alla brännvinskrogar och allt krögeri med brännvin skall från och med nästa år förbjudas. Undantag
några vid allmänna lands- och farvägar. De får dock inte ligga närmare varandra än 1 mil eller närmare
kyrkan än ¼ mil.
Stockholm får speciella villkor.
Om böter och ansvar för förseelser mot vad förordnat blivit rörande husbehovs
brännvinsbränningsrättigheten.
Den som inte har rätt att tillverka brännvin skall inte heller ha i förvar redskap. Beträdes han med att ändå
bränna bötar han första gången 33 riksdaler och 16 skilling, övriga gånger 66 riksdaler 32 skilling.
Redskapen vem de än tillhör och brännvinet är förbrutet. Gäller även sur mäsk på malt och jäst.
Stadsbrännerierna, som använder större pannrymd än den tillåtna bötar dubbelt och mister sina
rättigheter i två år om de överträder tre gånger.
Under de tider då bränning inte är tillåten skall pannägare lämna sina redskap till förvaring eller om de
är inmurade få dem förseglade. Förseglingen sker genom att mässingstråd träds i fina hål genom hatten
och pannan samt hopknytes med linne eller blångarnslapp och får sigill i båda ändarna. Kostnaden sker
med Kronans medel.
Husbonden eller om sådan inte finns matmodern är ansvarig för att bränningen går rätt till. Husbonden
är ansvarig för vad hustrun eller tjänstefolket bränner, även om han inte vet om deras tillverkning. Är han
borta på annan ort ansvarar tjänstefolket själva för gärningen.
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Visitation i avseende på att upptäcka missbruk får ske mellan klockan 5 på morgonen och 9 på aftonen
i kök, brygg- och bagarstugor. Blir kronobetjänterna vid sådana tillfällen utsatta för våld eller utövar de
själva våld döms efter missgärningsbalken. Straffet kan vara böter som omvandlas till vatten och bröd
eller spö och fästningsarbete.
Alla mål som rör denna förordning avdöms i häradsrätten. Böter fördelas så att 1/3 tillfaller Kronan och
resten målsägaren. Vid böters förvandling till vatten och bröd gäller att 10 riksdalers böter blir 8 dagar,
upp till 20 riksdaler blir 12 dagar och 50 riksdaler 16 dagar. Däröver 20 dagar, som är det högsta straffet.
Stockholms slott den 4 november 1812. CARL.
Kungörelse angående förbud tills vidare mot risgryns utförande ur riket. Stockholm den 7
november 1812.
Konungen har prövat nödvändigt förordna att risgryn tills vidare inte får utföras till främmande orter,
med undantag till Finland.
Stockholm den 7 november 1812. J LILJENCRANTS.
Kungörelse angående fortfarande förbud mot brännvinsbränning samt om inställande tills vidare
av panneavgiftens uppbärande. Stockholm den 11 november 1812.
På grund av den svåra nattfrosten och efterföljande långvarigt regn har skörden blivit alldeles förstörd. Då
vintern snart är här och krigsoroligheterna stänger sjöfarten, kommer Vi inte att kunna få tillräcklig
import av spannmål. Därför anser Vi Oss nödsakade att förlänga det nu gällande brännvinsbrännings
förbudet. Det höga spannmålspriset kan komma att höjas än mer till stor skada för de obemedlade och
arbetande folkklasserna.
Den bevillning på 40000 riksdaler som skulle komma in under titel av bränneavgift kommer inte att tas
ut med tanke på de fattiga. Kungörelsen av den 9 oktober som föreskrev uppbörd av pannerymdsavgift,
kommer att inställas.
Vi har, trots att det medfört en brist i statskassan, sökt avhjälpa och mildra bristen på bröd i landet och
begagnat nödens ögonblick till att erinra nationen till ordning, måttlighet och försakelse. Vi förväntar oss
att Våra kära undersåtar belönar Våra omsorger med obrottslig lydnad av detta givna förbud. Det är
omtanken om eget bestånd och samhällsvärde, deras ömhet och deltagande för lidande bröder och deras
kärlek till fäderneslandet, som Vi hoppas blir den kraftigaste borgen för en villig lydnad.
Vi vill dock förklara att Vi med all lagens stränghet och Vår onåd skall anse dem som överträder Vårt
förbud. Den brottslige kommer att föraktas och hans namn utsättas i allmänna tidningar och hans
förbrytelse kungöras från predikstolen i hans hemförsamling.
Stockholms slott den 11 november 1812. CARL
Kungörelse angående förbud tills vidare mot utförsel av hampa och segelduk. Stockholm den 20
november 1812.
Konungen har funnit nödvändigt att förbjuda all utförsel av hampa och segelduk till utrikes orter tills
vidare.
Stockholm den 20 november 1812. J LILJENCRANTS.
Förordning angående förhöjning i den hittills gällande expeditionstaxan. Stockholm den 3
december 1812.
Rikets Ständer har vid urtima riksdag anhållit om en nödvändig förbättring av tjänstemännens knappa
inkomster, vilkas löner inte vunnit någon ökning. Vi tillåter en höjning av andra förmåner och den lösen
som för vissa expeditioner är deras ansvar.
En kansliavgift på 16 skillingar skall erläggas på ansöknings- och besvärsskrifter.
Taxan för domar, resolutioner och utslag kommer att höjas med 50%.
Lösen för gravationsbevis kommer att införas. Är egendomen belägen under flera tingslag, skall varje
härads hövding åtnjuta lösen på sin del.
Stockholms slott den 3 december 1812. CARL
Kungörelse angående beloppet av den betalning, som, utom Charta Sigillata stämpelvalören, under
loppet av år 1813 bör erläggas för pappret till växlar, såsom ersättning för kostnaden till deras
gravyr och tryckning. Stockholm den 7 december 1812.
I den i oktober utfärdade kungörelsen angående avgiften för stämplade papper, sägs att man mot slutet av
varje år skall besluta om beloppet. För år 1813 kommer det att kosta 6 runstycken för varje prima och
sekunda växel
Stockholm den 7 december 1812.O E LAGERHEIM.
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Kungörelse angående den av Kongl Maj:t i nåder fastställda preskriptionstid för ändringssökanden
i direktionens beslut. Stockholm den 9 december 1812.
Inom 4 månader skall den, som vill ha ändring i direktionens beslut gällande för högt satt värde på
egendom som brandförsäkrats, göra ansökning. För delägare i Finland och Gotland gäller 6 månaders
preskriptionstid. Vilket direktionen härmed till allmän efterrättelse skall kungöra.
Stockholm ut supra. EDELCRANTS, WETTERSTEDT, LEYONMARK, NORÉUS, GEYER, PORATH,
BOVALLIUS.
Kungörelse angående en viss preskriptionstid, inom vilken de, som hos statsverket har någon
fordran, böra till utbekommande därav sig anmäla. Stockholms slott den 9 december 1812
För att kunna med säkerhet utröna hur inkomst och utgift förhåller sig till föregående års riksstat, är det
nödvändigt att alla statsförslag insändas till rikets statskontor inom tredje kvartalet. Det har hänt att
genom försummelse eller efterlåtenhet antingen av fordringsägarna själva eller de som skall godkänna
och anmäla fordringarna, statsutgifterna inte blivit synliga förrän efter längre tid. Därför skall alla som har
fordringar och utlägg för leveranser, resor, förrättningar, mantalsskrivningar eller vad annat kan vara
anmäla sin fordran till den 1 juli varje år. I annat fall förfaller betalningen.
De enskilda personer, som inte får betalningen från statskontoret direkt, utan vänder sig till särskilda
verk- och ämbetsmän, skall lämna sin fordran 15 maj. De tjänstemän, som åsidosätter sin anmälningsplikt
ställs till ansvar för tjänstefel. De kan i vissa fall få ersätta de därigenom orsakade kostnaderna.
Stockholms slott den 9 december 1812. CARL
Förbud mot all gemenskap med före detta konungen Gustaf Adolf, före detta drottningen och deras
barn. Stockholm den 10 december 1812.
Efter riksdagens beslut den 12 november 1810, har Rikets Ständer i underdånighet uppdragit åt Oss, att
utan hinder vidtaga mått och steg, varigenom f d konung Gustaf Adolf, f d drottningen och deras barn för
all framtid avhållas att beträda rikets gränser. Så har Vi, med Vår konungsliga plikt, för framtiden velat
främja och bibehålla enighet och förtroende inom fäderneslandet. Önskat begagna rikets nuvarande lugn
att ge ännu kraftigare säkerhet åt Våra trogna undersåtars tillgivenhet för de nuvarande sakernas tillstånd.
Vi vill återföra dem, som till äventyrs ännu kunna hysa ett brottsligt hopp och avskräcka uppsåtliga
fredsförstörare, om sådana möjligen kunna finnas. Vi stadgar och förordnar således:
Försöker någon av vad stånd och ställning som helst att genom hemlig stämpling, rubba, häva eller
förändra den av Rikets Ständer den 26 september 1810 antagna successionsordningen straffas han som
rikets förrädare och miste liv, ära och gods.
Försöker någon införa f d konung Gustaf Adolf, f d drottningen eller något av deras barn eller genom
skiftliga eller muntliga yttranden styrka, mana eller råda, straffas han som rikets förrädare och miste liv,
ära och gods. Den som genom brevväxling eller bud söker gemenskap med f d kungliga familjen förvisas
från landet och mister den rätt och de förmåner, som varje svensk tillhör. Åstadkommer han buller i riket
miste han livet.
Skulle någon få brev från f d kungliga familjen är han skyldig att i Stockholm innan dagens utgång
eller på landet med första post anmäla detta till Ministern för utrikes ärende. Sker inte detta straffas han
med landsflykt på fem år.
Ministern för utrikes ärenden äger att översända de medel som Rikets Ständer anslagit för f d kungliga
familjen och varje gång anmäla detta inför Oss.
Stockholms slott den 10 december 1812. CARL
Kungörelse angående förhöjning i tullen för vin, som på buteljer från utrikes ort inkommer.
Stockholm den 18 december 1812.
Från och med nästa år skall avgiften på vin, som kommer på buteljer från utlandet och inte efter
sjötulltaxan är uppfört med högre tull, betalas med 24 skillingar kannan och 8 skillingar buteljen.
Stockholm den 18 december 1812. ISERHJELM, LJUNGGREN, LENNGREN, STRÅLE, CASSTRÖM,
HERTZMAN, PETERSON, WIGIUS, HAGERT, DANCKWARDT, WIDELL.
Kungörelse att den vid Arvika i Värmland anlagda stad skall kallas Oscarsstad. Stockholm den 23
december 1812.
I anledning av Värmlands innevånares underdåniga anhållan, har Vi funnit för gott att tillåta, att den stad
som anlagts på Solberga hemmans ägor vid Arvika i Jösse härad i Värmlands län, må kallas Oscarsstad
efter Vår kärälskliga sonson, Hans Kungl Höghet Hertigen av Södermanland.
Stockholms slott den 23 december 1812 CARL
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Förordning angående sättet till stämpling av spelkort och kontrollen därav, i avseende på
stämpelbevillningens erläggande. Stockholm den 30 december 1812.
Vid senast hållna riksdag beslutades att avgift för varje i landet tillverkad kortlek skulle vara 2
skillingar eller 4 för paret. Författning för den nödvändiga kontrollen föreskriver följande:
Hädanefter kommer alla spelkort att ha en bevillningsstämpel som sätts på hjärter ess. Denna stämpling
verkställs i Stockholm vid riksgäldskontorets kommissariat och i landsorterna genom befallningshavarens
försorg. Tillverkaren är skyldig att inlämna kortlekarna.
Innan stämplingen skall avgiften vara betald. Hallrätten har ansvar för att inga andra än de spelkort,
som blivit märkta med stämpelavgiften också förses med hallstämpel. Den sätts på den pappersremsa som
sitter på omslaget och där tillverkarens namn också skall finnas. Varje år sänds en förteckning till
Kommerskollegium om antalet hallstämplade kortlekar.
Den som tillverkar, försäljer eller nyttjar ostämplade kort bötar 5 riksdaler, som går till angivaren.
Den som använder falsk stämpel, döms för lurendrejeri och tullförsnillning.
Stockholms slott den 30 december 1812. CARL.
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1813
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1813

********************************************************
Henning Adolph von Strokirch hälsar: januari 1813
Cirkulär-Brev till samtliga Konungens Befallningshavande, angående Bondeståndets vid 1809
års riksdag gjorda underdåniga anhållan om befrielse för dagsverkens utgörande in natura.
Stockholm den 2 februari 1813.
Kungörelse angående Kollegii-Medici förändring till Sundhets-Kollegium. Stockholm den 27
januari 1813.
Kungörelse angående de för landtullsersättningens utgörande och fördelning fastställda grunder;
Stockholm den 10 februari 1813.
Avskrift (handlar om salpeter). Stockholm den 12 februari 1813.
Kungörelse angående den tull, som hädanefter kommer att erläggas, för bjälkar och balkar av fur
och gran, vilka till utrikes orter utföras. Stockholm den 23 februari 1813.
Föreningsförbund mellan Hans Maj:t Konungen av Sverige och det förenade Riket Stor
Britannien och Irland. Stockholm den 3 mars 1813.
Särskild artikel. 3 mars 1813, (23 mars 1813, 7 april 1813)
Cirkulär angående ersättning åt soldaten för beklädnadsslitning under arbetskommendering.
Kungörelse om truppers underhåll och inkvartering under tåg och marscher. 9 mars 1813
Avskrift. Vördsamt memorial. Av C. S Edman den 13 mars 1813.
Kungörelse angående huspredikanters tjänstgöring. Stockholm den 17 mars 1813
Medicinaltross.
Utredningspersedlar.
Kungörelse om tills vidare förbjuden utförsel ur Riket av beväringspersedlar och
krigsammunition. Stockholm den 5 maj 1813.
Förordning om nederlag och vad därvid bör iakttagas. Stockholm den 5 maj 1813.
Om Nederlagsrättigheten
Om nederlagsvarors mottagande och uppläggning.
Om Nederlagsrecognitionen.
Om angivningen och räkenskaperna.
Om bevakning och förpassning av nederlagsvaror.
Om förvaring och vården av nederlagsgods
Kungörelse om ändring uti vad, angående åverkansböters förvandlande, blivit stadgat uti 3 mom.
62 § uti Kongl. Förordningen om skogarna i riket av den 1 augusti 1805. Den 6 maj 1813.
Påbud om allmän eftergift i ansvaret för de oriktiga uppgifter av Brännvinspannerymd, vilka
kunna, vid Mantalsskrivningarna, hittills blivit gjorda. Stockholm den 6 maj 1813.
Kungörelse angående gesällers skyldighet, att vara skattskrivna och med behörigt pass försedda,
innan de äga rättighet att förändra vistelseort, eller till godo njuta skråförfattningarna.
Stockholm den 10 maj 1813.
Kungörelse hur tillvidare förhållas bör i anseende till på Hamburg dragna, med protest
återkommande, växlar. Stockholm den 16 juni 1813.
Allmän kungörelse. Stockholm den 16 juni 1813
Kungörelse angående revision över stats-, banco- och riksgäldsverken . Haga slott den 23 juni
1813.
Kungörelse angående kaffekokares, vinskänkares, traktörers och spiskvartersidkares förpassande
till rikets marknader. Stockholm den 29 juni 1813.
Vi Henning Adolph von Strokirch hälsar: Stockholm den 13 juli 1813
Påbud om eftergift av tilltal för brännvinsredskap, som blivit, under ostörd försegling, i förvar
behållen. Haga den 14 juli 1813.
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavare angående sättet att till Kammarkollegium insända
recepissen (skriftligt erkännande) och förklaringar i bytesmål. Stockholm den 19 juli 1813.
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Kungörelse angående upphävandet av förbudet mot utförsel av segelduk och hampa. Stockholm
den 6 augusti 1813.
Kungörelse om grevliga, friherrliga och adliga ätters åliggande att komplettera sina uti
Riddarhusarkivet förvarade genealogier. Haga slott den 10 augusti 1813.
Kungörelse angående uppbörden av den Serafimerlasarettet och Frimurarbarnhuset i nåder
anslagna kortavgift. Haga den 11 augusti 1813.
Kungörelse om en allmän föreskrift vid besiktning och värdering av handelsfartyg, som för
Kronans räkning befraktas, varefter besiktningsberättelser upprättas och värdet bestämmas.
Stockholm den 24 augusti 1813.
Förordning mot fylleri och dryckenskap. Haga den 24 augusti 1813.
Kungörelse angående vidare fortfarande av de för det närvarande gällande tullavgifter å utländsk
spannmål. Stockholm den 26 augusti 1813.
Berättelse om den Seger Hans Kongl Höghet Kronprinsen den 6 september 1813 vunnit vid
Dennewitz, Samt de övriga segrar och fördelar Hans Kungl Höghet och Sveriges
bundsförvanter under närvarande fälttåg erhållit.
Kungörelse om krig mot Kungen av Danmark Haga den 15 september 1813.
Kungörelse angående chartering av de certepartier som på utrikes ort med främmande skeppare
avslutas om frakter här i riket. Stockholm den 15 september 1813.
Kungörelse angående upphävandet av förbudet mot utförsel av risgryn. Stockholm den 27
september 1813.
Kungörelse angående husbehovs brännvinsbränningen för innevarande år. Haga den 29
september 1813.
Kungörelse om kaparfartygs utrustande under nuvarande krig. Haga den 29 september 1813.
Kungörelse angående tullen å utländsk spannmål. Stockholm den 4 oktober 1813.
Kungörelse om inskränkning i rättigheten att sälja rom och s k toddy. Haga den 5 oktober 1813.
Kungörelse angående förhöjning i tullen å utländska stenkol. Stockholm den 6 oktober 1813.
Kungörelse angående förbud mot s k provbränning av brännvinspannor av större rymd än den
uppgivna och som vid mantalsskrivningen blivit antecknad. Stockholm den 11 oktober 1813.
Berättelse rörande de av norra tyska armén under Hans Kungl Höghet Kronprinsens befäl, i
förening med de övriga allierade makters arméer, erhållna segrar den 16 och 18 oktober, i
grannskapet av Leipzig, jämte erövring av nämnda stad den 19 oktober. (Texten saknas)
Kungörelse angående tiden, inom vilken resolutioner med tillåtelse, att sjö- eller landvägen
transportera nederlagsvaror, böra begagnas. Stockholm den 5 november 1813.
Kungörelse rörande de ännu oavgjorda bytesmålens avslutande. Stockholm den 16 november
1813.
Cirkulärbrev till landshövdingar och biskopar, angående en närmare prövning och undersökning
om de personers tillstånd, som hädanefter anmäls till vård och underhåll på länshospitalerna.
Stockholm den 18 november 1813.
Kungörelse om den Landskrona stad förunnade allmänna nederlagsrätten. Stockholm den 24
november 1813.
Kungörelse angående beloppet av den betalning, som, utom Chartasigillata stämpelvalören,
under loppet av år 1814 och tills vidare bör erläggas för pappret till växlar såsom ersättning
för gravör och tryckningskostnaden. Stockholm den 3 december 1813.
Kungörelse angående så väl Chartasigillata stämpling av växlar i Göteborg, som inrättning av ett
stämpelverk därstädes för detta ändamål. Stockholm den 3 december 1813.
Henning Adolph Strokirch hälsar. Stockholm den 6 december 1813
Kungörelse om vad som iakttagas bör då brännvinsbränningen inställes. Stockholm den 8
december 1813.
Cirkulärbrev till konungens befallningshavande angående forsellönen för hospitalers och
barnhusens överskottsspannmål. Stockholm den 22 december 1813.
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Svensk författningssamling 1813
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2001
Henning Adolph von Strokirch hälsar:
Domare som efter varje tings slut skall uppteckna alla uppbjudna fastigheter i landet skall göra undantag
med avgiften till Vadstena krigsmanshus kassa för säteri- och skatterusthåll. Kongl Hovrätten skall
underrätta häradshövdingarna.
Stockholm den 12 januari 1813. H A von STROKIRCH.
Cirkulär-Brev till samtliga Konungens Befallningshavande, angående Bondeståndets vid 1809 års
riksdag gjorda underdåniga anhållan om befrielse för dagsverkens utgörande in natura.
Stockholm den 2 februari 1813.
Bondeståndet anhöll vid riksdagen 1809 att med pengar får lösa sin dagsverksskyldighet. De skadas nu
av att behöva göra arbete ibland flera mil bort hos kungsgårdar, boställen och även rusthåll, i stället för
att sköta sin egen jord. De som inte tillåter att dagsverksskyldigheten löses med pengar får inte beräkna
arbetstiden mer än från 6 på morgonen till 6 på kvällen.
Kungl Maj:t har i skrivelse förklarat att indelningshavare som äger rätt att fordra dagsverken in natura av
räntegivare som bo 2 mil bort fortfarande har den rätten. De får dock inte ta ut hela arbetstiden under
skördetid.
Vad kronodagsverken angår får inga dagsverken beviljas de nya kungsgårdarna. Där det finns gamla
arrendekontrakt skall dessa gälla tills ny arrendator tillsätts.
Beträffande hjälpdagsverken som allmogen haft skyldighet att uträtta t ex vid bärgning av Kungs-,
Hov- och Stallängar och inte fått någon ersättning för, tillåter Kongl Maj:t att de upphör.
Vad gäller dagsverken vid kungsgårdar och boställen i Skåne, där särskilda förhållanden råder skall
de bli vid de redan befintliga författningarna.
Stockholm den 2 februari 1813. O, E. LAGERHEIM.
Kungörelse angående Kollegii-Medici förändring till Sundhets-Kollegium. Stockholm den 27
januari 1813.
En av Våra angelägnaste omsorger har varit att förbättra Medicinalverket. Ständerna har också gått Oss
till mötes och beviljat högre anslag. Föreningen mellan den egentliga medicinen och kirurgin har på ett
närmare sätt blivit stadgad. Den militära läkevården i fred och krig har förbättrats. Ett praktiskt läroverk
under namn av Medico-Chirurgiskt Institut har inrättats i huvudstaden. Lasarett och kuranstalter har
förbättrats. Flera provinsialläkare har utbildats och en början är gjord till att utbilda präster, så att de
kunna liksom läkare gå sina åhörare tillhanda. Allt detta har medfört att Kollegii-Medici behöver fler
arbetande ledamöter och en förändrad form. Kollegium kan befrias från vissa göromål, som andra kan
uträtta.
Av denna anledning har Vi inrättat ett nytt Kollegium under namn av Sundhetskollegium. Det skall
bestå av en preses, en vice preses, ett medicinalråd och 6 assessorer. De överläkare och professorer som
ägt säte och stämma i Kollegium- Medicum kommer att vara ledamöter av Sundhetskollegium så länge
deras tid varar. Vi är sinnade att utfärda en instruktion för Vårt Sundhetskollegium.
Stockholms slott den 27 januari 1813. CARL
Kungörelse angående de för landtullsersättningens utgörande och fördelning fastställda grunder;
Stockholm den 10 februari 1813.
Den landtullsersättning, som beslutades vid förra riksdagen, 90.000 för städerna 30.000 för kvarn och
saluaccis samt för landtull och husbehovsaccis 60.000 riksdaler skall gälla även hädanefter. I Stockholm,
Göteborg och Karlskrona skall mantalspengar utgå istället för kvarntull och saluaccisen. Accis kommer
att tas ut av särskilda näringar och hantverk. Städernas innevånare har rätt att själva enas om en annan
fördelningsgrund. Då Vi inte varit ense med ständerna i hur fördelningen skall ske och beskattning slår
ojämnt har Vi anmärkt på detta.
Stockholms slott den 10 februari 1813. CARL.
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Avskrift (handlar om salpeter). Stockholm den 12 februari 1813.
Rikets ständer har vid senaste riksdag gjort framställning, att nödvändiga anstalter görs för att säkra den
inhemska tillgången på salpeter, som är oumbärlig för kruttillverkningen. Den förlust som Vi måst
vidkännas, när Vi köpt varan utomlands och varje hemman har fått betala en avgift i pengar., måste för
framtiden avvärjas.
Från år 1816 skall varje hemmansägare vara tvungen att leverera salpeter i natura, beräknat på ett
halvt lispund per mantal.
Det åligger landshövdingarna att göra de anstalter härads- eller länsvis som anses verksammast att
befordra en skyndsam och fullkomlig tillverkning av salpeter inom ert län.
Vi anser att både för det allmänna och för den enskilde är det förmånligaste att tillverka i stort. Det
sparar både ved och arbete. Därför bör salpeterlador anläggas, vårdas och underhållas. Tillverkningen
kan ske antingen genom entreprenad av enskilda eller genom bolag.
Då det råder okunnighet om hanteringen och brist på salpetersjudare, har Salpetersjuderi
styresmannen kapten Edman utgivet en tryckt handledning. I varje län helst i residensstaden bör finnas
en större anläggning där undervisning kan ske. Belöning till enskild som bygger en lada stor nog att
rymma minst 30 lispund ren och oluttrad salpeter. Även verkmästaren skall belönas.
Kronan förskotterar pengar till den som vill börja ett sjuderi.
Städerna skall på samma villkor som landet betala salpeterskatt in natura. De kan förena sig med
närliggande socknar. Landshövdingarna skall i annat fall efter pålitliga kartor räkna ut stadens
hemmanstal och hur mycket salpeter som skall levereras.
Det kommer att vara tillåtet att avyttra överskott av luttrad eller oluttrad salpeter inrikes när som helst
och utrikes efter år 1816.Vid försäljning utrikes måste noga iakttagas att det sker med länder där Vi slutit
förbund angående de varor som för krigsförnödenheter anses. Vi kommer att utfärda en författning
rörande salpeternäringen och gärdsskyldigheten, samt att föreskriva hur provning av varans duglighet
skall ske. Detta för att undkomma förlust om varan är oduglig och underhaltig.
Stockholms slott den 12 februari 1813. CARL.
Kungörelse angående den tull, som hädanefter kommer att erläggas, för bjälkar och balkar av fur
och gran, vilka till utrikes orter utföras. Stockholm den 23 februari 1813.
Den 14 oktober förra året upphävdes förbudet att utföra gran- och furubjälkar, som i tjocklek innehöll
112 tum. Fråga har därför uppstått om tullavgifter. Följer 5 sidor med olika virkes dimensioner och
tullavgiften för dessa.
Stockholm den 23 februari 1813. O. E. LAGERHEIM.
Föreningsförbund mellan Hans Maj:t Konungen av Sverige och det förenade Riket Stor
Britannien och Irland. Stockholm den 3 mars 1813.
För att nå en vidare utveckling av mellan Oss och Hans Maj:t Konungen av Storbritannien redan träffade
överenskommelser, har Vi underhandlat med Hans Kongl Höghet Prinsen Regenten. Våra fullmäktige är
Lars von Engeström och friherre Gustaf af Wetterstedt. Storbritannien har å sin sida förordnat Alexander
Hope och Edward Thornton. Den 3 mars har upprättats ett förbund i Stockholm.
De båda regenterna är livade att öka en vänskap och det goda förtroende, som lyckligen härskar
mellan den. De ingår nu en förtrolig överenskommelse att bibehålla Nordens självständighet och
påskynda tidpunkten för allmän fred. De har beslutat att uppfylla detta dubbla mål genom denna traktat.
Hans Maj:t Konungen av Sverige förbinder sig att använda en arme med 30.000 man mot de
gemensamma fienderna. Armen skall agera i förening med de Ryska trupper som ställs under
Kronprinsens av Sveriges befäl. En överenskommelse om detta är redan träffad mellan Ryssland och
Sverige. Hans Storbritanniska Majestät har för avsikt att lämna sitt bevis att förena sitt rikes intressen
med Sveriges och Rysslands fördelar. Han lovar och samtycker till de överenskommelser som träffats
och ställer inte något hinder mot Norges beständiga införlivande med Sverige. Han biträder Sverige dels
genom sina goda kontakter men också om det blir nödvändigt med sin flotta i förening med svenska och
ryska krigsstyrkan. Härvid förstås att Norges förening med Sverige inte skall ske med vapen så vida inte
Danmark vägrar deltaga i Nordens förening.
Sveriges Konung förbinder sig att denna förening skall verkställas med all skonsamhet som är möjlig
för det norska folkets sällhet och självständighet. För att Sverige så snart årstiden medger, skall kunna
genomföra sina operationer ställer Storbritannien en summa på 1 miljon pund sterling till förfogande att
utbetalas i London med 200.000 pund per månad.
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Som bevis på den fasta och säkra borgen för varaktigheten av deras handelspolitiska förbindelser
avstår Storbritannien till Sverige sin besittning Guadeloupe i Västindien. Denna koloni skall avlämnas
under loppet av augusti månad, eller efter svenska truppernas landstigning på fasta landet.
Som en följd av denna traktat förbinder sig Sverige att under en tid av 20 år upplåta Brittiska undersåtar
nederlagsfrihet i Göteborgs, Karlshamns och Stralsunds hamnar, så snart den senare återkommer i svensk
ägo. Det gäller alla produkter och handelsvaror antingen från Storbritannien eller dess kolonier, som är
lastade på svenska eller engelska skepp. En nederlagsavgift skall betalas vid varans införande och
utförande. Annars skall Svenska förordningar råda och undersåtarna i Storbritannien behandlas på
samma fot som de mest gynnade nationerna.
De båda staterna förbinder sig att från denna traktats undertecknande inte genom någon
underhandling med sina gemensamma fiender avsöndra sina ömsesidiga fördelar.
Stockholm den 3 mars 1813. Undertecknat av de fyra fullmäktige.
Särskild artikel. 3 mars 1813, (23 mars 1813, 7 april 1813)
Som en följd av Storbritanniens avträdandet av ön Guadeloupe utfäster sig Hans Maj:t av Sverige
följande.
Att troget uppfylla de kapitulationsvillkor som upprättades den 5 februari 1810. De privilegier som
genom denna akt blivit kolonins innevånare tillerkända skall bevaras och behållas. De skall förunnas
samma beskydd och fördelar som lagar och författningar ger i Sverige.
Det skall vara förbjudet att överföra afrikanska slavar till ön och till andra svenska besittningar i
Västindien. Svenska undersåtar får inte sysselsätta sig med slavhandel. Detta är lätt för Sverige, då
slavhandel aldrig varit tillåten här. Att under kriget utestänga krigsskepp och kapare som tillhör makter,
som är i krig med Storbritannien, från Guadeloupe. Att inte avyttra denna ö utan Storbritanniens
samtycke. Att lämna all möjlig beskydd till de engelska undersåtarna, vare sig de vill stanna på ön eller
lämna den.
Stockholm den 3 mars 1813. Undertecknat av fullmäktige.
Alltså har Vi velat ratificera detta förbund med dess särskilda artikel. Vi gillar och antager detta med alla
artiklar, punkter och klausuler och vill uppriktigt, troget och utan svek hålla och uppfylla.
Stockholms slott den 7 april 1813. CARL.
George den III sänder sin hälsning till alla som får kunskap om denna alliancetraktat mellan Vår gode
broder Konungen av Sverige och Oss, som blivit överenskommen i Stockholm den 3 mars 1813.
Vi har i Hans Maj:ts namn och å Hans vägnar gillat, ratificerat, antagit och fastställt traktaten med
dess artiklar och klausuler och lovar Vi på Vårt ord att Vi vilja uppriktigt och troget uppfylla och iakttaga
allt som ingår och aldrig så vitt det står i Vår makt bryta det.
Vårt Palats Carlton House den 23 mars 1813. GEORGE P.R.
Cirkulär angående ersättning åt soldaten för beklädnadsslitning under arbetskommendering.
Stockholm den 9 mars 1813.
Bondeståndets anhållan att de bolag eller enskilda personer som har tillåtelse att begagna sig av Kronans
manskap till arbetskommenderingar måtte åläggas att ersätta de släpmunderingar och arbetskläder som
manskapet slitit ut. För arbetet med Göta kanal erläggs inga slitpengar, då de har så stor dagsinkomst att
det borde räcka även till arbetskläder. Vid andra arbeten skall tidigare författningar gälla, alltså ingen
ersättning.
Hädanefter skall vid ankomsten till en arbetsplats bestämmas vilken ersättning trupperna skall ha. Där
bör ingå mer än födan. Har karlen egna kläder får han slitningspengar.
Stockholm den 9 mars 1813. JOH. AUG. SANDELS.
Kungörelse om vad i avseende på truppers underhåll och inkvartering, under tåg och marscher
innevarande år, iakttagas bör. Stockholm den 9 mars 1813.
Då omständigheterna under innevarande år kan komma att behöva befrämja truppförflyttningar, vill Vi i
tid stadga underhåll, skjutsnings- och inkvarteringsbidraget, för att på så sätt minska det tunga som
landets innevånare drabbas av.

3

Kyrk 23 1813-1814.doc

05-01-10

2001-09-26 stavkontr

Då priserna stigit ökas betalningen för portionerna till 8 skillingar om dagen för trupper som skall tåga
genom landet. Dessutom skall manskapet erhålla 2 skillingar om dagen. Får man bröd från kronans
magasin beräknas det till 3 skillingar portionen.
Manskapet skall nöja sig med det kvartersvärdarna kan åstadkomma, dock skall det vara nödtorftig
och tjänlig husmanskost. Foder för kavalleriets och statens hästar betalas efter gångbart pris i orten.
Befallningshavare skall så snart som möjlig meddela när trupper på marsch är att vänta. Då Vi är
medvetna om att detta är betungande för landets innevånare, är det av största vikt att fördelningen blir så
rättvis som möjligt. Befallningshavarna skall i möjligaste mån försöka få persedlar ur Kronans magasin.
Anmälan därom göres hos kronprinsen.
Det åligger befallningshavaren att med yttersta sorgfällighet se till att fördelning av inkvarteringen
blir så rättvis som möjlig. Helst skall särskilda vägar användas. Vi skall med onåd se till den som inte
följer arméns plikter, vilka är ordning och lydnad för lagarna. Den som vid marscher och tåg genom
landet ofredar innevånarna eller kommer med obehöriga fordringar skall straffas.
Våra befallningshavare har rätt att efter omständigheterna göra överenskommelser med provinsens
innevånare.
Länsmännen skall varannan söndag visa förteckningar på hur många som under nästa fjorton dagar
skall inkvarteras i gård eller by och hur skjutsarna fördelar sig. Dessa förteckningar skall finnas i
sockenstugan för att alla skall kunna jämföra och om klagomål föreligger söka rättelse på orten.
Stockholms slott den 9 mars 1813.CARL
Tillägg provianteringsstat.
Matsedel för 7 dagar innehållande mjukt bröd, salt kött, torrt kött, färskt kött, sill, salt fläsk, torrt fläsk,
smör 2 gånger, ärter samt 1/30 mark koksalt om dagen.
Underrättelse om att vissa varor kan bli utbytta mot andra och hur man då beräknar vikten.
Fourageringsstat. Vad som skall ges till varje häst per dygn beräknat på hur tillgången är av säd, hö,
halm, hackelse, havre.
Avskrift. Vördsamt memorial. Av C. S Edman den 13 mars 1813.
Redan vid 1800 års riksdag beslöt ständerna att varje hemman årligen in natura skulle göra 10 marker
salpeter. Den forna salpetersjuderistaten skulle indragas och kronans pannor avyttras. Detta olyckliga
beslut har haft till följd att salpetertillverkningen endast uppgått till ¼ av vad som behövs. Denna vara är
oundviklig för apotek, bergverk, vissa fabriker samt fosterlandets försvar. Förlusten av Finland
förvärrade situationen, då endast från Vasa län levererades mer än i hela landet tillsammans.
Den okunnighet och liknöjdhet som visat sig under de sista 12 åren, då man istället för in natura löst
sig fri med pengar och inte utnyttjat regeringens milda och landsfaderliga behandling, har lett till att
tillverkningen snarare minskat än ökat. Detta oväntade förhållande har föranlåtit Kongl Maj:t att genom
brev av den 3 december 1811 befalla att salpeterskatten efter 1816 ovillkorligt skall betalas in natura
efter 10 marker på varje hemman. Vilket blivit i riksdagen i Örebro fastställt.
Kungl Maj:t har med stora uppoffringar fästat mig inom detta land, för att jag med mina 16 år av
erfarenhet från Österbotten skall bidraga med mina insikter i att tillverka denna för vårt försvar
oundgängliga varan. Min första åtgärd blir att från trycket utge en instruktion om tillverkningen av
salpeter. Hans Maj:t vill inte spara någon kostnad på att få höjd på salpetertillverkningen, vilket jag får
erfara prov på. Jag har fått en summa för att bygga upp mitt eget etablissemang för att kunna göra en
salpeteranläggning. Där kan inhämtas hur man bygger, sköter och bereder jorden och även
framställningssättet. Denna anläggning blir färdig till sommaren och är belägen på min egendom Staby,
Lagunda Härad, Giersta socken, Uppsala län. Hans Maj:t står för kostnaden av 6 kunniga sjudare från
Vasa län, som skall fördelas i länen. Det återstår nu länets innevånare att rätteligen begagna sig av denna
Kongl Nåd.
För att inom den föreskrivna tiden kunna anskaffa det erforderliga behovet av salpeter fordras:
Byggning av lador, skötsel av jorden, inrättning för att samla urin under stall och ladugårdar, så att inte
husen skadas. Jag överlämnar här 2 modeller på salpeterlador.
Sjudarpannor kostar 250 - 300 riksdaler stycket beroende på storleken. Kongl Maj:t torde förskottera
anläggningen och när det visar sig bli lönsamt inlösa pannorna, så att de blir enskild egendom.
Det behövs också kunniga sjudare, dessa i detta land så föraktade men oumbärliga varelser, bör förses
med bostad, vedbrand, bete för några kor, jord till potatisland. De skall dock inte vara bundna vid något
vanligt jordbruk, då de kan behöva resa omkring och undervisa och arbeta. De skall vara befriade från
bevillningar och utskrivningar för sin person. Med detta kan man undvika de kringstrykande sjudare,
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som fanns i Småland, vilka liksom zigenare var utrustade att utföra bedrägerier och underslev. Jag har 2
sjudare från Vasa län att erbjuda länet.
För att undvika den besvärliga hanteringen med små poster som levereras, föreslår jag att uppbörden
skall ske sockenvis eller i större poster. En gång om året kunde hållas auktion i sockenstugan på poster
om 10 - 12 lispund, då spekulanter kunde anmäla sig. På detta sätt stannar förtjänsten inom socknen. Den
som åtar sig leveransen kan antingen själv tillverka eller köpa upp av andra. Då skulle allmogens
misstänksamhet att herrarna och uppbördsmännen trissade upp priset för egen räkning försvinna. För att
undvika långa transporter bör man ha insamlingsställen på flera ställen i länet.
Helst skulle en lada efter den tryckta beskrivningen byggas i varje stad, men då vedtillgången kan vara
dålig i städerna, är det kanske lämpligare att bygga vid gästgivargårdar, kvarnar, kyrkor eller allmänna
vilställen.
Att mångfaldiga hinder kommer att uppstå vid införandet av denna nya näringsgren är jag övertygad
om, då gamla fördomar, tröghet och okunnighet skall besegras. Men då vi nu är gynnade av regering och
alla upplysta sanna patrioter hoppas jag mina bemödanden skall lyckas. Det skulle underlätta om i varje
socken fanns en kommitte av 4 personer, med kyrkoherden eller annan ståndsperson i spetsen som
bevakade verksamheten och kom med förslag till förbättringar. Dessa skulle informera en länskommitté
under ledning av landshövdingen, som håller 2 sammanträden om året och där jag inställer mig.
Om dessa min förslag förtjäna något anseende och kommer att understödjas av landshövdingen och
deputerade, skall det uppmuntra mig att använda mitt yttersta bemödande att gagna detta län med den
erfarenhet jag förvärvat.
Staby den 13 mars 1813. C S EDMAN.
Förteckning över nödvändiga kärl till en salpetersjuderipanna.
Kungörelse angående huspredikanters tjänstgöring. Stockholm den 17 mars 1813
Prästståndet har vid senaste riksdag klagat över brist på yngre präster till församlingarna. De anhåller
därför att någon författning i möjligaste mån inskränkte antalet huspredikanter och ålade dem verklig
tjänstgöring i församlingarna. Den präst som inte på 3 månader vistas hos den som kallat honom utan att
hos konsistoriet anmält skäl därtill, skall vara förbunden att ingå i den tjänstgöring som konsistoriet
ålägger honom. Detta skall församlingarna sig efterrätta.
Kungörelse angående trossens förändring vid armén. Stockholm den 9 april 1813.
Kungl Maj:t har förordnat att tross och utredning för ett infanteri regemente fördelat på 3 bataljoner,
vardera av 4 kompanier á 150 man skall ha följande persedlar.
Olika tält, ludna kalvskinnsränslar, koppardricksflaskor, kokkittlar, skyfflar med skaft, yxor, liar,
proviantsäckar, krutsäckar, sjukbårar, järnstörar, ammunitionskärror, olika kärror, hästtäcken,
fodertornistrar, reservbroddar, ströborstar, skrapor, reservhjulspik, hovslagarverktyg m m.
Medicinaltross.
Instrumentkista, medicinkista, bl a.
Tross och utredning för varje kavalleriskvadron bör ha följande persedlar. Kärror 150 hästar, grimmor
och grimskaft, hönät, reservsöm, skopåse av läder m m.
Utredningspersedlar.
Tält, betsman och rymdmått, liar, sjukfiltar, krubbstreck, trosskuskbeklädnad, 2500 patroner och 250
flintor, 120 par hästskor, handklövar bl a.
Det åligger samtliga regementschefer att genast från Kronans närmaste förråd leverera dessa persedlar.
Stockholm den 9 april 1813. JOH. AUG . SANDELS.
Kungörelse angående bärgning av skärbåtar. Stockholm den 9 april 1813.
I skrivelse från Förvaltningen för Sjöärenden har väckts frågan, hur man skall förfara med bärgning av
skärbåtar. Alla slags båtar som kommer eller går utrikes vid svenska kuster skall Dykeriet ansvara för vid
sjöskador. Inrikes seglande skepp som är däckade och av minst 5 lästers dräkt eller 4 fot djupgående,
öppna båtar av minst 15 lästers dräkt lyder under Dykeriets åtgärder. Övriga båtar som används till
transporter mellan inrikes orter och har mindre dräkt får bärgas av besättningen även om hela lasten
måste lossas. De få anlita främmande hjälp och om tillgång finns även ta hjälp av Dykeriet.
Stockholm den 9 april 1813. VIKTOR von STEDINGK.

5

Kyrk 23 1813-1814.doc

05-01-10

2001-09-26 stavkontr

Kungörelse om tills vidare förbjuden utförsel ur Riket av beväringspersedlar och
krigsammunition. Stockholm den 5 maj 1813.
Vi har under nuvarande omständigheter funnit nödvändigt att förbjuda all utförsel ur riket av
beväringspersedlar och krigsammunition av vad slag som helst, så vida inte Vårt särskilda tillstånd ges.
Stockholms slott den 5 maj 1813. CARL.
Förordning om nederlag och vad därvid bör iakttagas. Stockholm den 5 maj 1813.
Det har lyckats Oss att genom allmänna inskränkningar bevara betydande handelsförmåner. Vi vill
särskilt följa verkningarna av den hastigt utvidgade nederlags- och transitohandeln. De hittills gällande
författningarna är beräknade på betydligt mindre omfattande rörelse. Därför förordnar Vi denna stadga.
Om Nederlagsrättigheten
Till Göteborg och Karlshamn skall hädanefter alla slags utrikes varor tillåtas både till in och ut- försel
uppläggas i nederlag.
De får föras på svenska eller främmande handelsfartyg av in- eller utländsk man och varorna får
Stockholm får nederlagsfrihet för alla med svenska fartyg inkommande till export lämpliga produkter
om de kommer från Östersjöhamnar. Undantag endast brännvin.
I Strömstad kommer nederlag att finnas för danska och norska varor.
I alla stapelstäder oräknat det ständiga saltupplaget, får nederlag finnas för omalen spannmål och
hampa.
För svenska Ostindiska Kompaniet gäller det privilegium som utfärdades den 3 mars 1806.
Nederlagsfrihet gäller för Göta Kanalbolag och har blivit förlagt till Göteborg och Söderköping. Gäller så
snart kanalen blir klar.
Om nederlagsvarors mottagande och uppläggning.
Om ägaren önskar att varorna blir kvar i landet betalas tull. Skall de åter utföras till annat land eller till
någon berättigad stapelstad får detta inte ske på landsväg.
Varor som inte är tillåtna skall alltid föraras i särskilda magasin. I Göteborg, som har mindre
magasinsutrymme kan ägaren få förvara varorna under eget ansvar, när han betalt tullavgiften. Gäller
inte vin och utländska drycker.
Om Nederlagsrecognitionen.
Recognitionsavgiften (nederlagsavgift) är ½ % för tillåtna varor och 1 % för förbjudna. Gäller inte salt.
Ligger varorna mer än 2 år betalas ny avgift. Undantag salt och spannmål. Avgiften beräknas på
inköpspriset.
Om angivningen och räkenskaperna.
När skeppen kommit skall ägaren till varorna lämna upplysning till tullkammaren om sina varor. Namn,
antal mått eller vikt, märken, nummer på packar, fat eller kistor skall uppges. I lossningsrulla som
tullkammaren utfärdar skall tullavgiften påtecknas.
Vill godsägaren överlåta eller panta nederlagsvaror skall detta meddelas till nederlagsinspektionen.
Om bevakning och förpassning av nederlagsvaror.
Tullbetjänten som bevakar fartyget skall vid lossningen av nederlagsgodset noga skilja det ifrån den
övriga lasten. Noga markera ägarens namn, varornas art och mängd. Samma anteckningar skall göras av
den tullbetjänt som ansvarar för magasinet och varje dag skall dessa anteckningar jämföras.
Varor som i allmänhet är förbjudna att införas och skrymmande gods kan få öppnas i magasinet. Vin
och andra främmande drycker skall provas och mätas vid Skeppsbro. Lika noga som vid införsel skall
man vara vid utförsel av varor.
För transport av varor utrikes ansvarar först skepparen personligen och därefter fartyget, Oss och
Kronan. Ompackning och avtappning är inte tillåten om inte emballaget är trasigt och risk finns för att
varan förstörs. Ägaren är ansvarig inför Oss för eventuellt svinn, stöld eller förskämning och tullar för
vad som införts från början. Endast på salt får han räkna bort 2 % i läckage.
Om förvaring och vården av nederlagsgods.
Privata magasin och källare får användas om inte andra finns. Dock bör de vara i säker och fast byggnad.
De får inte vara av bräder uppslagna till skjul och skall endast ha en ingång. I källare där vin eller andra
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främmande drycker förvaras får inte finnas tomma kärl eller vatten. Nederlagsgods av liknande slag från
olika båtar och flera ägare tillåts förvaras i samma rum. Nederlagsrummen skall ha dubbla lås där tullen
har ena nyckeln och ägaren den andra. Godsägare får titta till och vårda sina varor. Dock alltid i närvaro
av tullbetjänt. Tullat gods skall genast tas bort och inte blandas med oförtullat.
Stockholms slott den 5 maj 1813. CARL.
Kungörelse om ändring uti vad, angående åverkansböters förvandlande, blivit stadgat uti 3 mom.
62 § uti Kongl. Förordningen om skogarna i riket av den 1 augusti 1805. Stockholm den 6 maj
1813.
Flera har anmält olägenheter vid åverkansböters förvandling till arbete i kronoparker. Det skall nu vara
tillåtet för den som finner sig hugad att betala bötesbeloppet och låta den sakfällda arbeta hos sig så länge
att summan blir avbetald. Finns ingen som vill betala böterna straffas den brottslige med fängelse.
Stockholms slott den 6 maj 1813. CARL
Påbud om allmän eftergift i ansvaret för de oriktiga uppgifter av Brännvinspannerymd, vilka
kunna, vid Mantalsskrivningarna, hittills blivit gjorda. Stockholm den 6 maj 1813.
Då Vi erfarit, att felaktigheter vid beräkning av brännvinspannors rymd, vilka skulle redovisas vid
mantalsskrivningarna enligt förordningen av den 9 oktober 1812 uppkommit, har Vi med omsorg om
Våra undersåtar beslutat överse med de brottsliga. Deras brott har ju blivit begånget av misstag och
endast den riktiga lagbrytaren skall straffas. Den som blivit anklagad för en sådan förbrytelse skall
ersättas med 16 skilling I övrigt varnas att uppmärksamt mäta och stämpla pannorna och uppge riktiga
underrättelser vid mantalsskrivningarna.
Stockholm den 6 maj 1813. CARL.
Kungörelse angående gesällers skyldighet, att vara skattskrivna och med behörigt pass försedda,
innan de äga rättighet att förändra vistelseort, eller till godo njuta skråförfattningarna. Stockholm
den 10 maj 1813.
Ingen gesäll får utan att vara skattskriven eller att ha giltigt pass flytta eller njuta skråförfattningarna.
Varje mästare som antar en gesäll är skyldig att efterfråga hans pass. Saknar han sådant skall anmälan
genast göras hos magistraten, vid vite av 6 riksdaler och 32 skillingar.
Stockholm den 10 maj 1813. A. N EDELCRANTZ.
Kungörelse hur tillvidare förhållas bör i anseende till på Hamburg dragna, med protest
återkommande, växlar. Stockholm den 16 juni 1813.
Genom nuvarande krigsoroligheter och genom att Hamburg är besatt av franska trupper, har det blivit
omöjligt att upprätthålla postgången och vanliga handelsförhållanden. Vi vill inskränka de i Hamburg
dragna växlar tills vanliga förhållanden råder igen. Innehavare av med protest från Hamburg
återkommande växel är inte berättigad att fordra växelns inlösen till högre belopp än 4 skillingar
förhöjning i den växelkurs, som i svenska bankosedlar erlades då växelbrevet utgavs. Innehavaren kan
välja om han vill anta detta förslag eller ha likviden oavslutad.
Stockholms slott den 16 juni 1813. CARL.
Allmän kungörelse. Stockholm den 16 juni 1813
Vid riksdagen i Örebro har prästerskapet andragit hur genom en mängd världsliga befattningar särskilt de
senare åren, uppmärksamheten vänts från kyrkolärans huvudsakliga ändamål, nämligen själavård,
undervisning, sedernas bibehållande och omsorgen om de fattiga. Vi anser dock att flera av de borgerliga
befattningarna hör till deras ämbete. Dock är det angeläget att kyrkoherdar och folklärare så lite som
möjligt dras från deras viktigaste göromål, därför förordna Vi:
Prästerskapet skall i allmänhet vara befriat från befattning med allmänna världsliga mål, utom att
meddela upplysningar och betyg som kunna begäras och som tillhör deras ämbete.
Uppstår nya ämbetsskyldigheter för prästerskapet i världsliga mål, skall konsistorierna höras om
möjligheten för prästerskapet att verkställa dem utan att det inkräktar på själavård och undervisning.
Alla befallningar skall gå genom konsistoriet om inte särskild brådska gäller.
Om Våra befallningshavanden infordrar skriftliga upplysningar från prästerskapet t ex stämmoprotokoll,
utlåtande m m kan de lämna sådana handlingar till kronobetjäningen som genom kronobrevsposten står
för portot.
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Allmänna förrättningar skall läggas på avpassad tid och ställe, så att de inte stör de ecklesiastika
göromålen. De bör inte läggas i anslutning till helger eller husförhörstiden.
Stockholms slott den 16 juni 1813. CARL.
Kungörelse angående revision över stats-, banco- och riksgäldsverken . Haga slott den 23 juni
1813.
Riksens Ständer beslöt vid sista urtima riksdagen att revision av stats-, banko- och riksgälden skall äga
rum med början den 15 september. Då vederbörande utsedda revisioner befalls infinna sig i Stockholm.
Haga slott den 23 juni 1813.
Kungörelse angående kaffekokares, vinskänkares, traktörers och spiskvartersidkares förpassande
till rikets marknader. Stockholm den 29 juni 1813.
Då erfarenheten visat att kaffekokare, vinskänkare, traktörer och spiskvartersidkares besök på marknader
ofta leder till osedlighet och oordning och att konkurrensen mellan dylika näringsidkare är större än
behovet, har beslutats att befallningshavaren skall pröva hur många sådana idkare efter omständigheterna
på varje marknadsplats kan anses nödvändiga. Endast de som är kända för god vandel och bedriver
liknande verksamhet i någon stad får komma i fråga. De skall hos landshövdingen begära tillstånd och
uppge hur många av varje kön de behöver som hjälp i rörelsen. Han skall tillse att ingen liderlighet eller
vanart begås i det hus där rörelsen hålls och understödja och befrämja god ordning.
Stockholm den 29 juni 1813. A. N. EDELCRANTZ
Vi Henning Adolph von Strokirch hälsar: Stockholm den 13 juli 1813
Kungl Maj:t har givit Hovrätten tillkänna att de tvister rörande militärboställen och vad därmed rörande
är under kriget inte kan avgöras. De får vara vilande tills kriget är slut.
Stockholm den 13 juli 1813. H. A. v STROKIRCH.
Påbud om eftergift av tilltal för brännvinsredskap, som blivit, under ostörd försegling, i förvar
behållen. Haga den 14 juli 1813.
Det har blivit anmält till Oss att en mängd åtal på åtskilliga orter blivit anställt för personer, som inte haft
rätt att tillverka brännvin men ändå behållit sina redskap. Då författningen varit ofullständig och det blir
stor förlust för den som måste förstöra sina redskap, har Vi velat eftergiva åtal för felaktiga uppgifter om
pannrymd och om förseglingen på pannan är obruten. Den åtalade befrias från all annan påföljd än 16
skilling som ersättning för åklagarens instämningskostnad. Hädanefter varnas alla att blottställa sig för
sådant åtal och att noga iakttaga vad som står i författningen rörande brännvinstillverkningen.
Haga slott den 14 juli 1813. CARL.
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavare angående sättet att till Kammarkollegium insända
recepissen (skriftligt erkännande) och förklaringar i bytesmål. Stockholm den 19 juli 1813.
Kungl Maj:t har inhämtat att inte alla brev som angår förklaringar i bytesmål har kommit Kungl
Kollegium tillhanda, vilket föranlett försening och onödig brevväxling i bytesmålens avgörande.
Därför är förordnat att alla brev som skall gå till Kammarkollegium och innehålla ärenden i bytesmål
skall rekommenderas.
Stockholm den 19 juli 1813. OLOF E. LAGERHEIM
Kungörelse angående upphävandet av förbudet mot utförsel av segelduk och hampa. Stockholm
den 6 augusti 1813.
Förbudet av den 20 november 1812 mot utförsel av segelduk och hampa har upphävts.
Stockholm den 6 augusti 1813. A N EDELCRANTZ.
Kungörelse om grevliga, friherrliga och adliga ätters åliggande att komplettera sina uti
Riddarhusarkivet förvarade genealogier. Haga slott den 10 augusti 1813.
Trots adelns beslut vid 1800 års riksdag att till vederbörande göra anmaningar att fullständiga
riddarhusets genealogier för grevliga, friherrliga och adliga ätter, saknas fortfarande uppgifter, i historiskt
avseende, vid arv och testamenten samt vid en ättegrens utgång och vem som skall efterträda erfordras
fullständiga stamtavlor. Den som inte har sin stamtavla komplett förlorar rätten att bli riksdagsman
De genealogiska uppgifterna skall innefatta födelse, giftermål och dödsfall från 1797 och framåt.
Haga slott den 10 augusti 1813. CARL.
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Kungörelse angående uppbörden av den Serafimerlasarettet och Frimurarbarnhuset i nåder
anslagna kortavgift. Haga den 11 augusti 1813.
Avgift på 6 runstycken på varje i landet tillverkat spelkort som sedan den 1 mars 1756 lämnats som stöd
till Serafimerlasarettet och Frimurarbarnhuset skall fortsätta. Redovisas i Riksgäldskontoret.
Haga slott den 11 augusti 1813. CARL.
Kungörelse om en allmän föreskrift vid besiktning och värdering av handelsfartyg, som för
Kronans räkning befraktas, varefter besiktningsberättelser upprättas och värdet bestämmas.
Stockholm den 24 augusti 1813.
Stadga och föreskrifter vad som gäller enskilda personers fartyg, som kan komma att användas av kronan
som fraktfartyg.
Fartygets bil- och mätarbrev uppvisas, där man kan utläsa fartygets ålder och lästetal.
Besiktningsmännen skall i närvaro av skepparen och besättningsmännen underrätta sig om hur lång tid
fartyget varit i fart eller om det legat stilla; när det senast drevades, om det håller tätt såväl tomt som
lastat, om någon hemlig eller synbar skada är känd, om fartyget någon gång gått på grund, när det sist
pumpades läns och om det reparerats.
I berättelsen upptas på vilket sätt fartyget är byggt och av vilket material, ek eller furu. Om
lastutrymmet är lämpligt för det kronan tänker använda det till. Undersöks fartyget utifrån och om rodret
har hjärtstock och alla andra delar är ordentligt fästade och av erforderligt antal. Om botten är försedd
med beckning och lappfalsning. Skulle fartyget visa sig ha brister kasseras det.
Undersöks fartygets master, tackling, segel, ankare, tåg, inventarium och fartygets tillhörande båtar.
Värderingen sker efter värdet per läst, efter ålder och beskaffenhet i jämförelse med ett nytt i
hemorten, så att det anses äga helt, 1/3 eller 1/2 värde.
Det biträde av manskap som är nödvändig vid en sådan besiktning och värdering hålls av
fartygsägaren och bekostas av honom.
Stockholm den 24 augusti 1813. VICTOR v STEDINGK
Förordning mot fylleri och dryckenskap. Haga den 24 augusti 1813.
Rikets Ständer har överlämnat åt Oss att vidtaga författningar mot överdrivet bruk av starka drycker.
Den som genom missbruk av starka drycker i åtbörder och sinnesförfattning visar att han är drucken, har
gjort sig skyldig till fylleribrott.
De olika bötesbeloppen ökas för varje gång, som någon uppträder berusad Vid fjärde gången skall han
dessutom en söndag sitta i stocken och förklaras oberättigad att delta i val eller att väljas till något som
innefattar medborgerliga förtroenden. Från predikstolen i den församling där den brottslige bor meddelas
om personens förbrytelse. Vid femte gångens förbrytelse sänds han till kronans arbetsinrättning eller
spinnhus under ett halvt år. Den som sjätte gången eller mer tas för fylleri sänds till sådant arbete under
ett år varje gång.
Den som inför konungens befallningshavande eller vid domstol, allmänna sammankomster, läsförhör,
stämmor, auktioner, marknader, skjutsningar eller skallgång uppträder berusad straffas med dubbla böter.
Han skall också genast avvisas från platsen. Särskilda författningar gäller för person som uppträder
berusad i kyrkan eller vid värvning.
Den som trugar någon att dricka för att få honom berusad bötar 3 riksdaler 16 skillingar.
"Övermaga" d v s omyndiga som överlastar sig med starka drycker agas av föräldrar eller husbönder i
närvaro av krono-, stads- eller polisbetjänt och den som förleder till sådan förtäring bötar 3 riksdaler 16
skilling.
Om prästman uppträder berusad under tjänsteutövning och åstadkommer oreda eller uppför sig
oskickligt miste han tjänsten. Om någon i Kungl Maj:ts tjänst uppträder berusad bötar han första och
andra gången men blir sedan avsatt.
Begår någon brott under fylleri är det ingen ursäkt.
Förtär någon så mycket starka drycker att han dör, skall han begravas i tysthet.
På platser där brännvin säljs har värden skyldighet att bistå fulla personer, som inte kan ta vara på sig
själva. Underlåter värden detta och skada uppstår pliktar han 6 riksdaler och 16 skillingar. Händer detta
flera gånger dras han tillstånd att sälja sprithaltiga drycker in.
Böter och förlust av betalning för varan drabbar den som säljer till studerande vid akademier,
gymnasier och skolor utan föräldrars och lärares vetskap. Detsamma gäller tjänstefolk, gesäller,
lärgossar.
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Den som påträffas överlastad av starka drycker på gator eller vägar förvaras i häkte, tills han
återvinner sina sinnens full bruk. Stör han eller förnärmar andra på värdshus, näringsställen och krogar
sätts han ovillkorligen i häkte.
De böter som tas ut enligt denna förordning delas så, att åklagaren erhåller 2/3 och de fattiga 1/3.
Saknas medel att erlägga böter omvandlas straffet till fängelse på vatten och bröd. Men om någon vill
erlägga böterna för den straffade mot att han sedan får dennes arbete gratis, tillåts det. Arbetslönen
beräknas till 1/3 av markegångstaxan på orten.
Den som åtalas för fylleri skall inställa sig antingen i stad vid vanlig domstol eller på landet vid
lagtima ting. Uteblir han, skall han hämtas och kostnaderna skall gottgöras av den tredskande.
Den som inte godtar utslag i fyllerimål skall inlämna besvär till Befallningshavande, som lämnar
ärendet till Hovrätten.
Denna förordning skall en gång om året kungöras från predikstolarna, nämligen söndagen näst före
Mikaelidag och åligger det alla värdar vid värdshus, källare, näringsställen och gästgivargårdar vid 5
riksdalers vite att ha denna förordning väl synlig på väggen.
Haga slott den 24 augusti 1813. CARL.
Kungörelse angående vidare fortfarande av de för det närvarande gällande tullavgifter å utländsk
spannmål. Stockholm den 26 augusti 1813.
Den tidigare utfärdade kungörelsen som skulle gälla till utgången av augusti detta år angående tullavgift
på utländsk spannmål, skall fortfarande och tillsvidare gälla.
Stockholm den 26 augusti 1813. OLOF E LAGERHEIM
Berättelse om den Seger Hans Kongl Höghet Kronprinsen den 6 september 1813 vunnit vid
Dennewitz, Samt de övriga segrar och fördelar Hans Kungl Höghet och Sveriges bundsförvanter
under närvarande fälttåg erhållit.
Sedan i januari månad 1812 har Pommern utan förklaring blivit besatt av franska trupper. Sveriges
deltagande i kriget mellan Frankrike och Ryssland har slutligen blivit oundvikligt. Franska härens intrång
i Ryssland sommaren 1812 och reträtten genom Polen och Preussen intill floden Elbe i Tyskland har
blivit världsbekanta. Franska armens nederlag och ofantliga förluster har givit en förändrad vändning på
kriget. Det tycks vara tid, att när den franska övermakten nu är krossad, Europas lugn och staternas
självständighet återvinnes. Detta stora ändamål har förenat Sverige med Ryssland och Storbritannien.
När de segrande ryska trupperna anlände till Tyskland, öppnade det möjligheterna för Preussens monark
att biträda det Stora Nordiska Förbundet. I 6 år har hans länder förtryckts och utblottats efter den
olyckliga utgången efter sista kriget. Flera tyska furstar slöt sig samman för att nå självständighet. Men
kejsaren av Frankrike återkom med stora förstärkningar, vilket för ögonblicket gav honom övermakt. De
förbundna armérna visade stort mod och tapperhet vid flera blodiga slag under maj månad. Stillestånd
inleddes den 4 juni. Man hoppades på fred. Detta infriades inte och då ett längre stillestånd, bara skulle
leda till att fienden ökade sin makt, uppsades detsamma och striderna började igen den 17 augusti. Nu
hade Österike förenat sig med det Stora Förbundet.
Den 18 maj återkom kronprinsen till Stralsund och blev med förtjusning mottagen av armén och
innevånarna. Danska trupper hade oväntat ingått förening med Frankrike.
Kronprinsen hade av de allierade fått överbefälet över en stor korps. Den 13 augusti upprättade han
högkvarter vid Oranienburg och fördelade armén så att på en och en halv timme 80.000 man kunde nå
stridslinjen. Vid denna tid hade olika allierade trupper inte minst Kronprinsens, tvingat franska armén till
betydande förluster. Den 21 augusti kom underrättelse att en fientlig styrka på 80.000 man var i
antågande och ryckte fram mot Berlin. Nu satte Kronprinsen sina trupper i rörelse. De allierade angrep
på flera punkter och förföljde fienden. Vid segern vid Grossbeeren togs 26 kanoner, 30
ammunitionsvagnar, mycket bagage och 1500 fångar däribland 40 officerare.
De närmaste dagarna togs flera nya fördelar och fienden fick retirera. De gjorde svagt motstånd. Den 2
september togs 16.000 fångar.
Kronprinsen förlade 4 september sitt högkvarter till Rabenstein för att marschera till Leipzig. Vid
Jütterbock blev det strider och den fientliga armen retirerade. Slaget vid Dennewits blev viktigt.
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De svenska trupperna har i tapperhet och mod inte eftergivit de ryska och preussiska och general
Adelcreutz, generallöjtnant Tavast och generalmajor Lövenhielm har ärofullt tävlat med de andra
arméernas chefer i förberedandet av den vunna segern.
Kungörelse om krig mot Kungen av Danmark Haga den 15 september 1813.
Sedan Kungen av Danmark efter länge ovänligt bemötande trots fredsslutet av år 1809, nu börjat oroa
svenska sjöfarten genom kapare och att ta besättningen på uppbringade skepp tillfånga, har Vi funnit Oss
nödsakade att möta våld med våld. Därför har krigstillstånd med Danmark inträtt. Från och med nu skall
all handel, skeppsfart och postgång upphöra med Danmark och Norge och därunder liggande länder och
orter. Vi befaller alla Våra fältmarskalkar, överståthållare, generaler, amiraler och landshövdingar att
hålla allvarsam hand över obrottslig efterlevnad.
Haga slott den 15 september 1813. CARL
Kungörelse angående chartering av de certepartier som på utrikes ort med främmande skeppare
avslutas om frakter här i riket. Stockholm den 15 september 1813.
Dessa frakter skall åtföljas av svenskt stämplat papper. Inga undantag får göras, då missbruk skulle
åsamka Kronan förlust.
Stockholm den 15 september 1813. OLOF E LAGERHEIM
Kungörelse angående upphävandet av förbudet mot utförsel av risgryn. Stockholm den 27
september 1813.
Utförsel av risgryn blir tillåtet och förbudet från 4 november förra året är upphävt.
Stockholm den 27 september 1813. A. N. EDELCRANTZ
Kungörelse angående husbehovs brännvinsbränningen för innevarande år. Haga den 29
september 1813.
Då tillgången på både inhemsk och utländsk spannmål varit god och priserna sjunkit har Vi velat gå en
allmänt yttrad väntan tillmötes och återigen tillåta fri husbehovs bränning. Då visserligen skörden varit
god i södra landskapen med endast medelmåttig i övriga landet, så att sparsamhet är oundgänglig, har Vi
endast tillåtit bränning från 1 november till 15 december detta år. Vi inskränker Oss att tillägga att
beslutet kommer att bero på hur denna tillåtelse begagnas. Om husbehovs bränning förvandlas till
fabrikstillverkning och det blir brist på spannmål eller att priset stegras som följd, så blir Vi urstånd satta
att tillåta utövningen av denna rättighet, hur fördelaktig den än är, när den begagnas med måtta.
Statens viktigaste intresse, att ge undersåtarna uppehälle, får inte bli lidande.
Haga slott den 29 september 1813. CARL.
Kungörelse om kaparfartygs utrustande under nuvarande krig. Haga den 29 september 1813.
Då Vi blivit anfallna av fiender, har Vi tillåtit att de som önskar och uppfyller de föreskrivna villkoren
får utrusta och nyttja kaparfartyg. De skall erhålla kapar- och kommissbrev, men ställa sig till
efterrättelse vad i Vårt reglemente av den 30 april 1808 för kapare är utfärdat.
Haga slott den 29 september 1813. CARL.
Kungörelse angående tullen å utländsk spannmål. Stockholm den 4 oktober 1813.
Då de utomordentligt stora spannmålsbehoven upphört, som uppkom på grund av förra årets misslyckade
skörd och ansenliga spannmålsförråd blivit införda till riket har beslutats att den nedsatta tullavgiften åter
kan höjas till normalt läge. Denna tullhöjning träder i kraft omedelbart.
Stockholm den 4 oktober 1813. O. E. LAGERHEIM
Kungörelse om inskränkning i rättigheten att sälja rom och s k toddy. Haga den 5 oktober 1813.
Då vi nu kunnat tillåta fri husbehovs bränning av brännvin, har Vi funnit skäl att inskränka bruket av de
utländska drycker, som användes under saknandet av brännvinet.
All försäljning av rom eller s k toddy är förbjuden och näringsidkare förlorar sina rättigheter.
Försäljning av rom är endast tillåten för verkliga handlare och inte till mindre partier än 2 kannor. Den
som häremot bryter bötar lika som för olovlig brännvinsförsäljning.
Den som köpt rom får inte på stället i salubod eller på gata utdela eller förtära den. Detta vid 10
riksdalers vite, både för köpare och säljare.
Haga slott den 5 oktober 1813. CARL.

11

Kyrk 23 1813-1814.doc

05-01-10

2001-09-26 stavkontr

Kungörelse angående förhöjning i tullen å utländska stenkol. Stockholm den 6 oktober 1813.
För att uppmuntra och främja den inhemska stenkolsbrytningen har Kongl Maj:t i skrivelse meddelat att
så länge Skånska Stenkolsverket drivs och vidmakthålls skall tullavgiften på utländska stenkol höjas från
6 runstycken till 12 skillingar per tunna.
Stockholm den 6 oktober 1813. OLOF E. LAGERHEIM.
Kungörelse angående förbud mot s k provbränning av brännvinspannor av större rymd än den
uppgivna och som vid mantalsskrivningen blivit antecknad. Stockholm den 11 oktober 1813.
Med anledning att en hemmansägare för 1811 anmält vid mantalsskrivningen en brännvinspanna av
mindre volym än den han uppger året därpå. Han bedriver då provbränning. Förklaring ges, att han skall
betala avgift för den större pannan så länge han använt den och endast till provbränning. Annars skall
han bestraffas för missbruk enligt nu gällande författningar.
Stockholm den 11 oktober 1813. O. E. LAGERHEIM.
Berättelse rörande de av norra tyska armén under Hans Kungl Höghet Kronprinsens befäl, i
förening med de övriga allierade makters arméer, erhållna segrar den 16 och 18 oktober, i
grannskapet av Leipzig, jämte erövring av nämnda stad den 19 oktober.
(Texten saknas)
Kungörelse angående tiden, inom vilken resolutioner med tillåtelse, att sjö- eller landvägen
transportera nederlagsvaror, böra begagnas. Stockholm den 5 november 1813.
Om inte de resolutioner med tillstånd att transportera nederlagsvaror begagnas inom 3 månader upphör
det till sin kraft och verkan.
Stockholm den 5 november 1813. A. N. EDELCRANTZ
Kungörelse rörande de ännu oavgjorda bytesmålens avslutande. Stockholm den 16 november
1813.
Vid riksdagarna 1809 och 1810 anhölls att alla byten som är gjorda från 1680 till 1723 men inte fått
slutgiltigt utslag skall avskrivas och anses som fastställda. De byten som gjorts senare skall utredas och
avgöras innan nästa lagtima riksdag. Då skall byteskontoret helt upphöra.
Stockholms slott den 16 november 1813. CARL.
Cirkulärbrev till landshövdingar och biskopar, angående en närmare prövning och undersökning
om de personers tillstånd, som hädanefter anmäls till vård och underhåll på länshospitalerna.
Stockholm den 18 november 1813.
Då varje länshospital har ett visst antal platser och då dyrtiden fordrar att man noga efterföljer
föreskrifterna för dessa inrättningar, har Serafimerordensgillet beslutat att nya hospitalshjon endast får
antagas om det finns rum ledigt. Man hoppas att deras antal är ringa. Men även de vars sinnessvaghet
uppnått den grad att de måste hållas under bevakning ständigt för att inte skada sig själva eller andra
skall få vård i väntan på hospitalsplats. Detsamma gäller dem som är behäftade med obotliga sjukdomar
eller kroppslyten, så att de måste avskiljas från samhällslivet.
Detta är enda undantaget från föreskriften. Därför måste noggrann undersökning och prövning av den
svagsintas och sjukes tillstånd göras. Sockenstämmoprotokoll bestyrkt av pastor och några av socknens
äldsta måste omständligt uppgivas och beskrivas. Innan någon antas på serafimerhospitalet skall
personen vårdas på egen, anhörigas eller församlingens bekostnad på länets hospital eller lasarett. Där
skall han av provinsialläkaren och lasarettsläkaren undgå behandling under minst en månads tid för att
försöka återvinna förståndet eller hälsan. Läkarna skall visa ett ämbetsbetyg och med livlig ed bekräfta
patientens tillstånd.
För att kontrollera platsernas antal vid hospitalet skall upprättas rullor över de intagna, som en gång i
halvåret justeras. Där uppges de intagnas tillstånd, om förbättring eller försämring inträffat.
Stockholm den 18 november. OXENSTIERNA, WACHTMEISTER, BRAHE, RIDDERSTOLPE,
CLAES RÅLAMB.
Kungörelse om den Landskrona stad förunnade allmänna nederlagsrätten. Stockholm den 24
november 1813.
Vi anser att Landskrona stad både för dess fördelaktiga läge och dess utmärkta hamn är fullkomligt
tjänlig till nederlagshamn. Vi har inhämtat att nödvändiga upplags- och förvaringsrum redan finns eller
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kan efter behov anskaffas, därför vill vi till transitohandelns befrämjande på den sidan av kusten tillåta
allmän nederlagsrättighet.
Stockholms slott den 24 november 1813.
Kungörelse angående beloppet av den betalning, som, utom Chartasigillata stämpelvalören, under
loppet av år 1814 och tills vidare bör erläggas för pappret till växlar såsom ersättning för gravör
och tryckningskostnaden. Stockholm den 3 december 1813.
Föreskrift med avseende på stämpelpappersavgiften och fastställd betalning för växelpapper, som
kommer att beräknas till 6 runstycken som ersättning för gravering och tryckning.
Stockholm den 3 december 1813. OLOF E LAGERHEIM.
Kungörelse angående så väl Chartasigillata stämpling av växlar i Göteborg, som inrättning av ett
stämpelverk därstädes för detta ändamål. Stockholm den 3 december 1813.
Alla utländska stämplar som säljs i Sverige skall vara försedda med svensk Chartasigillata stämpel.
I Stockholm skall förfaras som vanligt, men i Göteborg skall extra stämpling genom ett inrättat
försäljningskontor verkställas.
Utländska växlar skall hos landskontoret vitstämplas och hos försäljningskontoret svartstämplas.
Varje försäljare skall föra noggrann motbok i försäljningskontoret, vilken varje månad skall redovisas
hos befallningshavaren. Pengarna skall inlevereras varje vecka till lantränteriet.
Presentation över de vanligaste beloppen.
Notarius Publikus har ansvar för att kontrollera alla försålda utländska växlar som återkommer
protesterade till landet, att de är ordentligt stämplade och redovisade.
Den handlande som för att erhålla billigare postporto använder tunnare papper kan få detta även i
Göteborg. Växlar som säljs i stapelstäder i landet skall insändas till Stockholm eller Göteborg för att
undergå stämplingen. Ersättning till landskontorsbetjäningen och försäljningsmannen i Göteborg får
samma arvode som i andra landsorter.
Stockholm den 3 december 1813. O. E. LAGERHEIM.
Henning Adolph Strokirch hälsar. Stockholm den 6 december 1813
Kongl Maj:t har förordnat att de den 15 augusti 1789 och den 18 maj 1808 utkomna stadganden
angående de tvister som rör boställen och liknande inte under krigstiden skulle upptagas och avgöras.
Undantages att alla skiftesförrättningar som påbörjats skall i vanlig ordning fortsättas och avslutas.
Stockholm den 6 december 1813 H. A. von STROKIRCH.
Kungörelse om vad som iakttagas bör då brännvinsbränningen inställes. Stockholm den 8
december 1813.
Den 15 december efter 6 veckors tillåten brännvinsbränning kommer den att inställas. Vi vill erinra vad
som gäller pannornas försegling och förvaring. Små pannor om 6 kannors rymd må vara tillåtna till
destillation även under förbudstiden, då tillverkning och destillation är två skilda saker. Skulle någon
bränna i en sådan panna betalas dubbla böter och varan konfiskeras.
Stockholms slott den 8 december 1813. CARL.
Cirkulärbrev till konungens befallningshavande angående forsellönen för hospitalers och
barnhusens överskottsspannmål. Stockholm den 22 december 1813.
Hospital- och barnhusinrättningar, som får sitt underhåll genom avrad- och tiondespannmål skall åtnjuta
samma förmån som andra tionde indelningstagare.
Stockholm den 22 december 1813. OXENSTIERNA, WACHTMEISTER, BRAHE,
RIDDERSTOLPE, CLAES RÅLAMB.
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1814
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1814

********************************************************
Henning Adolph Strokirch hälsar. Stockholm den 10 januari 1814
Fredsfördrag mellan konungen av Sverige och konungen av Danmark. Avhandlat den 14 januari
1814.
Särskild artikel.
Kungörelse angående tiden, inom vilken syn och värdering av brandskada bör anställas, samt
syneförrättning till direktionen inlämnas. Stockholm den 19 januari 1814.
Kungörelse angående skyldighet, att icke på andra ställen, än där tullkammare finns, verkställa
lossning ur fartyg och skutor, som från Finland till Sverige kommer med varor. Stockholm
den 31 januari 1814.
Kungörelse angående användandet av stubbar å allmänningar och kronoparker. Stockholm den 8
februari 1814.
Cirkulärbrev till samtliga Konungens befallningshavande, angående ekars begagnande på kronooch skattehemman. Stockholm den 8 februari 1814
Kungörelse om den titel Kongl Maj:t, i anseende till kungariket Norges återförening med
Sverige, antagit. Stockholm den 8 februari 1814.
Kungörelse angående vad iakttagas bör i anseende till innevånarnas å S:t Barthelemy segelfart på
Amerika och Västindien. Stockholm den 17 februari 1814.
Kungörelse om mönstringen med första klassen av allmänna beväringsmanskapet för
innevarande år. Stockholm den 1 mars 1814.
Kungörelse angående utländska fartygs Naturalisation och den lästavgift, som därför bör
erläggas. Stockholm den 7 mars 1814.
Kungörelse om vad iakttagas bör vid de utbetalningar som, i anledning av Domstolars fällda
utslag, skola av Kongl Maj:t och Kronan utgöras. Stockholm den 23 mars 1814.
Kungörelse angående produktplakatets återupplivande även i anseende till varor som av
främmande fartyg ifrån Sverige utföras. Stockholm den 30 mars 1814.
Kungörelse om lindring i tullen för järn, som till utrikes ort utföres. Stockholm den 30 mars
1814.
Kungörelse angående ett nogare bestämmande av förpassningsskyldigheten på varor, som inrikes
orter emellan avsändas. Stockholm den 30 mars 1814.
Henning Adolph von Strokirch hälsar. Stockholm den 5 april 1814
Kungörelse ang den lästavgift, som bör erläggas för Naturalisation av svenska från utlänningar
återköpta fartyg. Stockholm den 7 april 1814.
Kungörelse om en allmän blockad, tills vidare av kungariket Norges hamnar. Stockholm den 12
april 1814.
Kungörelse angående tillstånd för svenska undersåtar, att utrusta och nyttja kaparfartyg, under
den tid, blockaden av kungariket Norge varar. Stockholm den 12 april 1814.
Kungörelse angående ett extra tillskott för alla de hus och byggnader i städerna, som intill den 1
november 1813, blivit brandförsäkrade och vilket tillskott, i anseende till den i Göteborg sist
timade olyckliga eldsvåda, före den 1 november innevarande år erläggas skall. Stockholm
den 20 april 1814.
Kungörelse angående rättighet för Kongl Maj:ts befallningshavande att upptaga och döma frågor
om ansvar för olovlig brännvinsförsäljning å landet. Stockholm slott den 20 april 1814.
Kungörelse om de avgifter, som av svenska till Storbritanniska hamnar ankommande
handelsfartyg, till understöd för svenska kyrkan i London, skall erläggas. Stockholm den 4
maj 1814.
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Förordning angående järnvräkeriet i riket. den 17 maj 1814
Hur för odugligt och oartat tackjärn ansvaras.
Om stångjärn, hur det bör vara beskaffat för att exporteras, samt om ansvaret för felaktigt
stångjärn.
Om manufaktursmide som får exporteras, samt om ansvar för sådant smide, när det felaktigt
befinnes.
Om järneffekters stämpling, samt hur för bristande eller oriktig stämpling ansvaras.
Om järnvräkare, deras skyldigheter och rättigheter.
Om järneffekters besiktning, varest och hur den må ske.
Om järneffekters förande förbi våg.
Om böters betalande och fördelning.
Om användande av konfiskerade eller med böter belagda järneffekter.
Om den ersättning, ägaren av järneffekter som konfiskerats eller med böter beläggas måtte
åtnjuta.
Kungörelse angående förbud för införande av pulvriserad china. Stockholm den 23 maj 1814.
Kungörelse om produktplakatets inställande i vad det rör Sveriges exporthandel. Stockholm den
25 maj 1814.
Henning von Strokirch hälsar. Stockholm den 26 maj 1814.
Henning von Strokirch hälsar. Stockholm den 26 maj 1814.
Kungörelse angående preskripstionstiden för fordringar, sedan 1808 och 1809 årens krig med
Ryssland och Danmark. Stockholm den 9 juni 1814.
Henning von Strokirch hälsar. Stockholm den 21 juni 1814.
Instruktion för dess och Rikets Kammarrätt. Stockholm den 21 juni 1814
Kungörelse om växelförbindelsernas återställande med staden Hamburg och vad, i anledning
därav, iakttagas bör. Stockholm den 29 juni 1814.
Förklaring över Kongl Förordningen angående kronorusthåll den 22 februari 1749, hur förfaras
bör då kronorusthåll av innehavaren å annan man transporteras. Stockholm den 29 juni 1814.
Kungörelse angående Ostindiska kompaniets upplösning, och handeln på Ostindien öppnande för
var och en som vill delta. Stockholm den 6 juli 1814
Taxa varefter tullavgifter för ostindiska varor, som i riket inkomma och så kvarbliva, kommer att
beräknas och erläggas. Stockholm den 6 juli 1814.
Kungörelse angående den under dess resa till Västra delen av riket tillförordnade regering.
Stockholms slott den 13 juli 1814.
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavare angående försegling av trädbröst till
brännvinspannor. Stockholm den 25 juli 1814.
Henning von Strokirch hälsar. Stockholm den 17 augusti 1814.
Kungörelse angående en obehindrad spannmålsutförsel till norska hamnar; Stockholms slott den
29 augusti 1814.
Kungörelse om tillåtelse till brännvinsbränning. Stockholms slott den 14 september 1814.
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavare angående, vad till verkställigheten av den, rörande
brännvinsbränningen, under den 9 oktober 1812 utgivna författning, bör iakttagas. Stockholm
den 27 september 1814.
Kungörelse angående anstånd till innevarande års slut, med försäljning av den i Kongl Maj:ts
Påbud av den 14 juli förra året omförmälde brännvinsredskap. Stockholm den 27 september
1814.
Kungörelse angående ansvarighet för dem, som avsagt sig brännvins bruk, men likväl sig därav
begagnar, samt för underlåtenhet, eller felaktig uppgift av vissa i bevillningsstadgan påbjudna
överflödsartiklar. Stockholm den 10 oktober 1814.
Kungörelse angående brännvinsbränningens fortsättning. Stockholm den 14 december 1814.
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Förordning om upphävande av den s k droit d´aubaine eller danaarv, samt jus detractus mellan
Sverige och Frankrike. Stockholms slott den 7 december 1814
Brev och påbud till samtliga Sveriges Rikes Ständer angående en urtima riksdag den 27 februari
nästkommande år 1815. Stockholms slott den 13 december 1814.
Kungörelse angående vederbörandes skyldighet att anmäla sina fordringar för senaste årens
krigsrustningar och tiden för sådan anmälan. Stockholm den 21 december 1814.
Kungörelse angående anmälandet inom viss tid av hos Kongl Maj:t och Kronan ägande
fordringar för till flottorna under sista krig gjorda leveranser m m . Stockholm den 22
december 1814.
Kungörelse angående en viss preskriptionstid, inom vilken de, som hos Kongl Krigskollegium
eller de under Kongl Kollegium lydande auktoriteter äga någon fordran till utbekommande
därav sig anmäla . Stockholm den 22 december 1814.
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Svensk författningsamling 1814.
Låssa kyrkas arkiv.
Sammanfattning av Gudrun Sandén 2001.
Henning Adolph Strokirch hälsar. Stockholm den 10 januari 1814
Om någon begått flera brott, som straffas med böter, fängelse på vatten och bröd, spö eller ris skall dessa
straff uträknas så, att det svåraste gäller. Gäller inte när straffet är böter, som man på grund av att man
inte kan betala omvandlas till fängelse. Har den skyldige blivit dömd till både fängelse och kroppsstraff
skall han undergå båda.
Stockholm den 10 januari 1814. H. A. von STROKIRCH
Fredsfördrag mellan konungen av Sverige och konungen av Danmark. Avhandlat den 14 januari
1814.
Vi önskar att med Danmarks kung, Fredric VI, Vår kärälskelige broder nå en fredsuppgörelse, som skall
göra slut på kriget Oss emellan. Vårt sändebud är friherre Gustaf af Wetterstedt och Danmarks Edmund
Bourke. De har överenskommit att träffas för förhandlingar i staden Kiel den 14 januari.
Det skall hädanefter råda fred, vänskap och gott förstånd mellan länderna. Man skall sorgfälligt
undvika allt som kan störa denna lyckliga förening.
Kungen av Sverige har förklarat att inte skilja sina intressen från sina bundsförvanter och Danmarks
konung vill i möjligaste mån utsträcka fredens välgärningar och att på svenska kronprinsens begäran
ryska och preussiska hoven lämnar officiella försäkringar att Danmark återställer de fredsförbindelser,
som före kriget ägde rum. Fredric VI vill inte underlåta något, som kan leda till ett skyndsamt fredsslut
med kejsaren av Ryssland och konungen av Preussen.
Kungen av Danmark lämnar övertygande bevis på sin goda vilja, genom att förklara krig mot kejsaren
av Frankrike och för detta ändamål förena ett antal trupper med de under kronprinsens befäl stående tyska
trupper, på det sätt och med de villkor som det fredstraktat han undertecknat med konungen av
Storbritannien och Irland.
Konungen av Danmark avträder för evärdeliga tider för sig och sina efterkommande till Sverige,
konungariket Norge. Undantag för Grönland, Färöarna och Island. Norge skall hädanefter utgöra ett
kungadöme förenat med Sverige. Danmark kommer aldrig att göra anspråk på konungariket Norge, vilkas
innevånare är frikända för den tro- och huldhetsed som de avlagt till Danmark. Sverige utfäster sig att
innevånarna i Norge skall ha samma fri- och rättigheter och privilegier som tidigare.
Danmarks skulder som delas av Norge och andra danska stater, kommer att övertas av Sverige,
lämpade efter folkmängd och tillgångar. Beloppet skall uppgöras av kommissarier som båda regeringarna
utnämner för att göra en rättvis fördelning, grundad på Danmarks och Norges befolkning och tillgångar.
Kommissarierna skall sammanträda i Köpenhamn en månad efter det att denna traktat ratificerats.
Svenska kungen avträder för all framtid till Danmark, Svenska Pommern och furstendömet Rügen.
Innevånarna blir frikända från den tro- och huldhetsed de avlagt till konungen av Sverige. Kungen av
Danmark förbinder sig att innevånarna åtnjuter lagar, rättighet och privilegier som för närvarande är
gällande och är stadgade i konstitutionsakterna av 1810 och 1811. Då svenska pappersmyntet aldrig blivit
infört i svenska Pommern förbinder sig danska kungen att inte göra några förändringar. Även den
nederlagsfrihet som Sverige givit Storbritannien i Stralsund skall gälla. Danska kungen tar också över alla
skulder i Pommern. Danska kungen godkänner de donationer som gjorts av Sverige till Pommern. Man
skall heller inte ändra de fonder som är anslagna till välgörande ändamål i de båda länderna. Sverige lovar
att bibehålla det i Norge grundade universitetet och Danmark lovar att bibehålla universitetet i
Greifswald. Löner och pensioner skall inte förändras.
Sveriges kung vill så mycket det på honom beror, skaffa Danmark skadestånd för förlusten av Norge.
Han vill försöka förmå sina allierande att lämna passande ersättning för Norge.
Så snart denna traktat är undertecknad skall alla fientligheter upphöra både till lands och till sjöss. Det
som är taget skall återställas. Alla penningtransaktioner skall upphöra, egendom som är tagen i beslag av
tyska armén skall återlämnas.
Kommissarier skall utses för att genomföra de beslut som ges i traktaten, nämligen:
Att hertigdömet Schleswig, med Fredricsorts fästning skall utrymmas.
Att de allierade trupperna skall utrymma hertigdömet Hollstein och överlämna det till danska trupper.
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Att Glückstads fästning skall utrymmas och överlämnas till danska trupper och utväxlas mot kronprinsens
av Sveriges provisoriska.
Att de svenska trupper som blir kvar tills det slutliga utrymmandet skall betala sitt underhåll.
Att svenska trupper skall rycka in i Norge och befästa fasta platser.
Att Svenska Pommern och Rügen skall utrymmas så snart fästningarna Fredricshall, Kongsvinger,
Fredricsstadt och Aggerhus i Norge blivit besatta av svenska trupper.
Proklamationer skall utsändas till innevånarna i de områden som byter styrelse, så att de vet vad som
gäller i fortsättningen. De skall uppmanas att med stillhet motta de nya trupperna. Generalguvernörer och
andra ej infödda ämbetsmän vilka inte vill stanna kvar, skall tillse att inga dröjsmål av traktatens
genomförande sker.
Krigsfångarna skall friges utan undantag och oberoende av antal. Utlämnandet skall ske så snart som
möjligt på ett eller flera lämpliga ställen vid gränsen. Regeringarna skall vara ansvariga för de skulder
som krigsfångarna kunnat åsamka sig och betala inom två månader.
Kvarstad och embargo på respektive undersåtars egendom skall upphävas. Svenska kungen avstår fråm
krav.
Kungen av Sverige avstår från de skepp och laddningar som blivit kapade av danskarna sedan freden i
Jönköping.
Norrmän i Danmark, danskar i Norge och pomrare i Sverige har rätt att flytta till sitt fädernesland och
förordna om deras fasta och lösa egendom, utan att avlägga någon avgift. Detta gäller under en tid av 6 år.
De som inte efter den tiden uppfyllt vad som är stadgat kommer att få sin egendom såld på auktion.
Kartor och handlingar skall efter 6 månader ha återlämnats till respektive länder. Skulder så väl
enskilda som allmänna skall återbetalas. Handelsförbindelser, som en lång vana, grannskapet och ett
ömsesidigt behov gjort nästan oumbärliga skall behållas. Så länge kriget varar skall svenska poster,
kurirer, troppar, kanoner och militära transporter få gå genom Pommern och ön Rügen. Gamla
fredsfördrag som blivit slutna 1660, 1720, 1809 skall bli upplivade och återställda i deras kraft till
innehåll och ordalydelse.
Traktatet skall ratificeras inom 4 veckor.
Kiel den 14 januari 1814. WETTERSTEDT, BOURKE,
Särskild artikel.
Kungen av Danmark räknar med att genom Sveriges och Storbritanniens bemedling så fort som möjligt
de fredsförbindelser må återställas, som före krigets utbrott ägde rum mellan kungen av Danmark och
kejsaren av Ryssland och kungen av Preussen. Han samtycker att låta fientligheterna mot dessa med
Sverige och Storbritannien allierade makter upphöra. Denna särskilda artikel skall äga samma kraft som
traktaten.
Kiel den 14 januari 1814. WETTERSTEDT, BOURKE.
Alltså har Vi denna traktat och den särskilda artikeln gillat och antagit. Lovar Vi att uppriktigt, troligen
och redligen uppfylla dess villkor.
Stockholm den 31 januari 1814. CARL.
Fredric VI gör veterligt att han gillar antar och upprättar de goda och vänskapliga förbindelserna mellan
länderna.
Köpenhamn den 7 februari 1814. FREDRIC R
Kungörelse angående tiden, inom vilken syn och värdering av brandskada bör anställas, samt
syneförrättning till direktionen inlämnas. Stockholm den 19 januari 1814.
När eldsvåda timat i brandförsäkrat hus skall syn och värdering av skadorna ske inom en månad. Inom 2
månader skall syneförrättningen inlämnas till direktionen. Annars blir ersättningen en fjärdedel mindre.
Stockholm den 19 januari 1814. SILVERSTOLPE, WETTERSTEDT, LEYONMARK, GEYER, ZAAR,
BOVALLIUS M FL.
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Kungörelse angående skyldighet, att icke på andra ställen, än där tullkammare finns, verkställa
lossning ur fartyg och skutor, som från Finland till Sverige kommer med varor. Stockholm den 31
januari 1814.
Alla varor med undantag av tackjärn som inkommer från Finland måste lossas där tullkammare finns.
Stockholm den 31 januari 1814. A N EDELCRANTZ.
Kungörelse angående användandet av stubbar å allmänningar och kronoparker. Stockholm den 8
februari 1814.
Till fördel för den fattiga klassen och för tjärproduktionens förkovran tillåts att vem som helst får hämta
stubbar på kronoallmänningar och parker. Villkoret för den som vill bränna tjära är, att anmäla detta och
söka tillstånd hos Vår befallningshavare. Han hör med överjägmästaren innan han beslutar. Den som får
tillstånd skall visa resolutionen för skogsbetjänterna, som anvisar vilka stubbar som får tas samt hur
uppbrytningen och avhämtningen skall ske. Bränningen får inte anställas inom eller nära kronopark eller
allmänning.
Stockholm den 8 februari 1814.
Cirkulärbrev till samtliga Konungens befallningshavande, angående ekars begagnande på kronooch skattehemman. Stockholm den 8 februari 1814.
Rättigheten för innehavare av krono- och skattejord att begagna där växande ekar, måtte förändras till mer
likstämmighet med den allmänna fördelen av jordens fria uppodling.
Ekar som är eller ser lovande ut att bli byggnadstimmer anses som Kronans. De övriga får skatteägaren
använda.
Ägare av hemman varifrån ekar för Kronans behov fraktas till Kronans varv eller hamn får 2/3 av
virkets värde. 1/3 går till dem som med tillsyn och undervisning vid trädens fällning och huggning tagit
befattning. Om Kronan beställt ekar men inte hämtat dem efter 3 månader tillfaller de skatteägaren.
Stockholm den 8 februari 1814. OLOF E LAGERHEIM.
Kungörelse om den titel Kongl Maj:t, i anseende till kungariket Norges återförening med Sverige,
antagit. Stockholm den 8 februari 1814.
Genom den slutna freden med konungen av Danmark, där konungariket Norge blivit från Danmark avträtt
och återförenat med Sverige för evärdelig tid, har konungen av Sverige velat antaga följande titel: CARL
med Guds Nåde Sveriges, Norges, Götes och Vendes konung, Hertig till Schleswig Hollstein, Stormarn
och Dittmarsen, Greve till Oldenburg och Delmenhorster m m.
Stockholms slott den 8 februari 1814. CARL.
Kungörelse angående vad iakttagas bör i anseende till innevånarnas å S:t Barthelemy segelfart på
Amerika och Västindien. Stockholm den 17 februari 1814.
För främlingar som anmält att de vill idka s k mindre näringar eller sjöfart på ön S:t Barthelemy har
regeringskonseljen där fastställt följande:
Även den mindre naturalisationen av främmande makts undersåtar får inte förekomma utan att
personen är kvalificerad genom att bo där eller var anställd i svensk tjänst. Svenskar som varit i
främmande makts tjänst skall innan de får anses som borgare på ön avlägga tro- och huldhetsed till
konungen. De skall efter en tid kvalificera sig för den stora naturalisationen för köpmän och skeppsredare.
Handel på Nordamerika och Västindien får bedrivas av dessa skeppare. De sjöpass som är giltiga skall ha
orden: "Sjöpass för S:t Barthelemy", intryckt i pappret.
Stockholm den 17 februari 1814. A N EDELCRANTZ.
Kungörelse om mönstringen med första klassen av allmänna beväringsmanskapet för innevarande
år. Stockholm den 1 mars 1814.
Då rullorna över beväringsmanskapet av första klassen nu inkommit är Vår vilja att detta manskap skall
besiktigas och inkallas till övning i vapen.
Under befäl av Kronprinsen, stödd av Sveriges stridsmän, som på andra sidan havet har verkat för en
förening mellan fäderneslandet och ett ädelt folk, som liksom Vi har känsla för ära och frihet, samma
tänkesätt, seder och språk och givit åt varje svensk medborgare den lyckliga tillfredsställelsen att bevara
rikets urgamla rang bland nationerna, ger Vi allmänt bifall till den svenska krigsmannens ädla
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egenskaper. De har befriat Oss från tyranniets ok och med glans av en ökad krigsära bör de
hemmavarande inte bli overksamma för samma stora ändamål.
Infinn er därför mangrant Ni fäderneslandets unga söner, när befallningshavaren kallar. Era bröder, som
bäst kämpa för en fred, som skall ge lugn åt folken även till kommande släkter, skall finna Er brinna av
samma nit som de, övade i samma yrke och starka av gemensam vilja.
Då Våra skäliga förhoppningar om en snar fred inte är för avlägsen, blir Ni dem som möta dessa i ära
höljda krigare och föra dem till deras boningar.
Ni skall sedan återuppta Era fredliga yrken, varefter den vapenövning, som till befästande av rikets
säkerhet aldrig får åsidosättas, kommer att vara en återkommande fest till minne av Sveriges hjälte och
han tappra vapenbröder.
Stockholms slott den 1 mars 1814. CARL
Kungörelse angående utländska fartygs Naturalisation och den lästavgift, som därför bör erläggas.
Stockholm den 7 mars 1814.
För utländska fartyg byggda av ek, vilka inte tillhört undersåtar under Frankrike har för en avgift av 5
riksdaler banco per läst utfärdats fribrev. Avgiften beräknas beroende hur stor reparationskostnaden varit.
Stockholm den 7 mars 1814. A N EDELCRANTZ
Kungörelse om vad iakttagas bör vid de utbetalningar som, i anledning av Domstolars fällda utslag,
skola av Kongl Maj:t och Kronan utgöras. Stockholm den 23 mars 1814.
När arvorden eller traktamenten av domstolen bestäms att utbetalas av allmänna medel, skall den som är
berättigad till detta inge räkningarna till befallningshavaren. Han insänder dem till statskontoret där
prövning äger rum och överlämnas till Oss, som utbetalar beloppet.
Stockholms slott den 23 mars 1814. CARL
Kungörelse angående produktplakatets återupplivande även i anseende till varor som av
främmande fartyg ifrån Sverige utföras. Stockholm den 30 mars 1814.
Genom förändrade politiska förhållanden har de hinder och den osäkerhet upphört, som lagt band på den
svenska sjöfarten. Svenska handelsfartyg bör till största delen ombesörja utförandet av de varor Sverige
har att avsätta och förse Vårt behov utifrån. Därför återges de rättigheter svenska handelsfartyg hade före
1806.
Utländska fartyg äger inte längre helfrihet att utföra varor från svenska hamnar, med undantag av järn
och metaller. Import av salt får inte ske med utländska fartyg, om det inte är deras egen nationalprodukt.
Förordningen om salthandeln från 1731 skall gälla.
Stockholms slott den 30 mars 1814. CARL.
Kungörelse om lindring i tullen för järn, som till utrikes ort utföres. Stockholm den 30 mars 1814.
Bergverken och järntillverkningen har under senare tid på grund av dålig avsättning och höga priser blivit
svårt nedtryckta. Dessutom har tullavgifterna till utlandet genom penningställningens ändrade skick gjort
ställningen ännu mer tryckande. Till lindring för bruksrörelsen har Vi beslutat att ta bort de dryga
tullavgifterna på järn. För att kompensera Våra minskade inkomster skall avgiften höjas på varor som har
med vällevnad och överflöd att göra istället.
Järn som förs ut antingen på svenska eller utländska fartyg skall klareras med svenska bankosedlar
utan avseende på växelkursen och inte som tidigare med växlar.
Manufakturtillverkningar av järn av vilken dimension som helst skall endast förtullas med 8 skillingar
per skålpund.
Tull på inkommande vin, arrak, rom och engelskt öl skall betalas antingen med växlar eller med
bankosedlar som beräknas efter kursen.
Stockholms slott den 30 mars 1814. CARL.
Kungörelse angående ett nogare bestämmande av förpassningsskyldigheten på varor, som inrikes
orter emellan avsändas. Stockholm den 30 mars 1814.
Järn, metaller, socker och tobak som fraktas på insjöar med förbindelse med Saltsjön underkastas samma
kontroll och tillsyn som i Saltsjön. Järn och metaller som sänds från bruk till våg antingen på landsväg
eller insjöar skall vara försedda med dubbel frakt- och forsedlar. Ett exemplar stannar i tullen och det
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andra underskrivet följer järnet till vågen. Över- eller undervikter får endast vara 5% skillnad från
fraktsedeln till vägningen vid vågen.
Stockholms slott den 30 mars 1814. CARL.
Henning Adolph von Strokirch hälsar. Stockholm den 5 april 1814
En minskning i kronans tillhörighet har anmälts då flera enskilda och socknar blivit ägare av kronans
skogar genom domstolsbeslut. Detta har skett på grund av att kronoombud och överjägmästare inte
tillräckligt bevakat kronans rätt. För att undvika sådana tvister i framtiden vidtas följande åtgärder. En
jägeribetjänt utses som noga bevakar kronans talan. Sedan befallningshavaren fått stämningen skall han
noga granska handlingarna och skaffa sig kunskap om den tvistiga lägenheten. Följer hur dessa ärenden
skall bevakas i häradsrätt, lagmansrätt och hovrätt.
Stockholm den 5 april 1814. H. A. von STROKIRCH
Kungörelse ang den lästavgift, som bör erläggas för Naturalisation av svenska från utlänningar
återköpta fartyg. Stockholm den 7 april 1814.
Naturalisationen av de svenska skepp som återköps från utlänningar hädanefter bör betalas med 5
riksdaler för varje läst.
Stockholm den 7 april 1814 A N EDELCRANTZ
Kungörelse om en allmän blockad, tills vidare av kungariket Norges hamnar. Stockholm den 12
april 1814.
Danska ståthållaren, prins Christian Fredric har gått emot traktatets helg, folkrätten och sin konungs
uttryckliga order, att söka förhindra Norges förening med Sverige. Han har försatt Oss i den smärtande
nödvändigheten att tillgripa medel för att ta vara på egna rättigheter och göra norska folkets frihet
gällande. Vi beordrar Våra flottor att utlöpa och förklarar alla norska hamnar i blockad.
Varje fartyg som anträffas med destination till Norge och är lastat med krigsförnödenheter, spannmål
eller proviant skall uppbringas av Våra örlogsfartyg och förklaras för god pris. Är det lastat med
köpmansgods skall skepparen första gången avvisas, men fortsätter han och uppbringas skall målet enligt
prisreglementet hanteras. Alla fartyg som utgår från Norge utan avseende på flagg eller last skall beläggas
med kvarstad.
Stockholms slott den 12 april 1814. CARL.
Kungörelse angående tillstånd för svenska undersåtar, att utrusta och nyttja kaparfartyg, under
den tid, blockaden av kungariket Norge varar. Stockholm den 12 april 1814.
Då Vi förklarat Norges hamnar i blockad tills den högtidliga traktaten om en förening mellan Sverige och
Norge är avgjord och verkställd, har Vi tillåtit att enskilda svenska undersåtar får utrusta kaparfartyg så
länge blockaden varar.
Stockholm den 12 april 1814. CARL.
Kungörelse angående ett extra tillskott för alla de hus och byggnader i städerna, som intill den 1
november 1813, blivit brandförsäkrade och vilket tillskott, i anseende till den i Göteborg sist timade
olyckliga eldsvåda, före den 1 november innevarande år erläggas skall. Stockholm den 20 april
1814.
Brandförsäkringsfonden har en förlust efter de stora brandskadorna 1805, 1806, 1807 som drabbade
Uddevalla, Göteborg och Kristinehamn. Hittills har utbetalats 316.379 riksdaler. Extra tillskott måste tas
ut.
Stockholm den 20 april 1814. SILVERSTOLPE, WETTERSTEDT, LEYONMARK GEYER, M FL.
Kungörelse angående rättighet för Kongl Maj:ts befallningshavande att upptaga och döma frågor
om ansvar för olovlig brännvinsförsäljning å landet. Stockholm slott den 20 april 1814.
Vid handhavandet av den författning mot fylleri och dryckenskap och den oordning och de brott som ofta
blir följden, har Vi ansett det viktigt att Våra befallningshavare har rättighet att uppta och döma vid dessa
förbrytelser. Det gäller olovlig försäljning av brännvin vid allmänna sammankomster och om någon anges
för lönnkrögeri. Detsamma gäller försäljning av rom och toddy.
Stockholms slott den 20 april 1814. CARL.
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Kungörelse om de avgifter, som av svenska till Storbritanniska hamnar ankommande
handelsfartyg, till understöd för svenska kyrkan i London, skall erläggas. Stockholm den 4 maj
1814.
Då Vi erfarit att svenska kyrkan i London med dess nuvarande inkomster saknar möjlighet att
underhållas, har Vi med tillfredsställelse erfarit att de flesta handlanden är villiga att betala avgift för
inkommande handelsfartyg till Storbritannien, som skulle tillfalla kyrkan. Vi förordnar följande för att nå
nödvändig jämkning:
Till svenska kyrkans underhåll i London erläggs en avgift av alla svenska handelsfartyg som kommer
till staden med 3 pence per läst. Anlöper fartyg andra hamnar blir avgiften 2 pence. Denna avgift betalas
för endast en resa per år och fartyg. I London uppbärs avgiften av Vår handelsagent. Föreståndaren för
kyrkan skall varje år redovisa hur medlen använts och också ge förslag på vad vidare behövs.
Stockholms slott den 4 maj 1814.CARL
Förordning angående järnvräkeriet i riket. den 17 maj 1814
På förekommen anledning finner Vi nödvändigt att se över de författningar angående besiktning och
vräkning av tackjärn, stångjärn och manufaktursmide så att de lämpar sig bättre efter närvarande tids
förändrade skick. Deras angelägna mål skall bibehållas och vårdslöshet vid järnberedningen samt
försäljning och utförsel av felaktiga och odugliga järneffekter måtte förekommas. Vi upphäver de nu
gällande författningar och stadgar och förordnar följande:
Hur för odugligt och oartat tackjärn ansvaras.
Järnets mer eller mindre goda egenskaper beror på malmens art, som används vid tackjärnsblåsningen och
hur hyttorna är avpassade. Bergskollegiet skall göra en översyn och meddela övermasmästarna
instruktioner och nödvändiga föreskrifter om det bästa sättet att få ett felfritt järn. Gruvor som är kända
för att föra dåliga malmer skall förbjudas att användas till tackjärnsblåsning för smide. De kan dock
användas vid särskilda blåsningar och användas för gjutgods vid hyttorna eller till barlastjärn. Är tackjärn,
som säljs av sämre beskaffenhet än vanligt gott tackjärn och inte kan smidas med normal åtgång av kol, är
säljaren eller tillverkaren skyldig att återta det och ersätta skadan som uppstått genom försäljningen eller
vågförandet.
Om stångjärn, hur det bör vara beskaffat för att exporteras, samt om ansvaret för felaktigt stångjärn.
Stångjärn som skall exporteras skall vara av fullgott ämne, väl arbetat i härden och jämnt smitt, så att det
överallt har samma bredd och tjocklek. Det skall vara fritt från vällar, hammarhugg, brakor i kanterna,
förbrända ställen, grova flagor och råa ändar. Är stångjärnet behäftat med mindre fel får det inte säljas
utomlands, men ägaren har rätt att avyttra det till inrikes förbrukning. Den som försöker exportera dåligt
järn bötar. Grövre sorters stångjärn, som är svårare att smida skall inte vara underkastade böter eller
förbud till export, om de har mindre fel.
Kallbräckt eller rödbräckt stångjärn får endast säljas om tillverkaren kan visa att han fått en sådan
beställning.
Allt stångjärn som skadats och brutits vid lastning och vägning får inte säljas utomlands men skall
återställas ägaren till fri inrikes försäljning.
Om manufaktursmide som får exporteras, samt om ansvar för sådant smide, när det felaktigt befinnes.
Bultjärn och saltpanneplåtar får inte anses som manufaktursmide och säljas. Finare bultjärn eller
knippjärn skall vara smitt efter tolk och angivna dimensioner med jämna och hela kanter för att få säljas
utomlands. Band- och skärjärn, som skall utskeppas, skall vara av segt och gott järn och skall kunna böjas
utan att brista. Samma gäller smidda eller valsade plåtar. De sämre används inom landet.
Utskeppningsförbud och böter med halva värdet beläggs på sådana plåtar som inte tål tvärbrytning eller
har hål. Allt manufaktursmide skall vara noga sorterat efter dimensioner. Lupp eller hammarstål är
förbjudet till utskeppning.
Om järneffekters stämpling, samt hur för bristande eller oriktig stämpling ansvaras.
Allt tackjärn skall vara stämplat med för varje masugn tillåten stämpel och varje hyttlags bistämpel.
Annars åtalas tillverkaren. Stångjärn skall vara stämplat med brukets eller hammarens stämpel. Gäller
också saltpanneplåtar och grövre bultjärn. Knippband och bultjärn får inte packas tyngre än 10 lispund för
att inte hindra arbetet vid vågen och skall ha stämpel i varje knippa. Plåtar skall ligga i täta och i spåntade
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lådor. På locket bränns in brukets stämpel och antalet plåtar och storlek. På lådorna med utskottsplåtar
skall står II Cl.
På spiklådorna skall stå brukets stämpel, spikens storlek, antal och vikt samt en provspik fästad utanpå
lådan. Är tackjärn, stångjärn eller manufaktursmide märkt med annan stämpel än som är tillåten för varje
hytta, bruk eller manufakturverk är tillverkningen förbruten. Stämplas det med stämpel från annat bruk
eller hytta skall varan konfiskeras och böter på 16 riksdaler 32 skillingar betalas.
Om järnvräkare, deras skyldigheter och rättigheter.
Vid alla järnvågar skall för tillsyn och bedömning av järnet järnvräkare finnas. De skall utöva sin
befattning på de tider och i vågbetjäningens närvaro då in- och utbärning av järn förrättas. De får inte
bryta, böja eller vidtaga annan våldsam åtgärd. Misstänker han osynliga fel kan han begära tillverkningen
med kvarstad för att anmäla hos advokatfiskalkontoret vid Bergskollegium att utföra prov. Han äger
skyldighet att i ägarens närvaro öppna på knippor, fat, kistor och bunkar för att kontrollera att ingen
felsortering är gjord. Han skall samla alla under transporten avbrutna järnstänger och göra sig underrättad
till vilken post de tillhör.
Om järneffekters besiktning, varest och hur den må ske.
Besiktningsmännen skall avge rapport till Bergskollegium.
Om järneffekters förande förbi våg.
Förs tillverkningen olovligen förbi vågar för att slippa avgifter är den förbruten. Manufakturvaror som
skadas av att ligga ute kan få förvaras utanför stadsvågen om där inte finns plats.
Om böters betalande och fördelning.
Böter för felaktiga produkter skall betalas inom en månad. Kan man inte betala anmäler man till
landshövdingen att få sälja så stor del att det täcker böterna. Böter eller den konfiskerade varan delas
mellan angivaren, bergskollegium och kronan.
Om användande av konfiskerade eller med böter belagda järneffekter.
Tackjärn som har dålig kvalitet får endast säljas till gjuterier. Stångjärn får sedan böterna är betalda säljas
inom landet. Sker olovlig handel med smide, som för oartat ämne blivit bötfällt skall säljaren böta efter
det pris som prima vara kostar. Böterna delas mellan angivaren och kronan.
Om den ersättning, ägaren av järneffekter som konfiskerats eller med böter beläggas måtte åtnjuta.
För böter för de varor här menas njuter innehavaren ersättning om han inte tillverkat dem själv. Kan han
inte bevisa varifrån han fått dem skyller han sig själv. Smeden är fri så snart varan är godkänd av
husbonden eller bruksbetjänten.
Stockholms slott den 17 maj 1814. CARL.
Kungörelse angående förbud för införande av pulvriserad china. Stockholm den 23 maj 1814.
All införsel av pulvriserad kina är förbjuden från den 4 maj.
Stockholm den 23 maj 1814. A N EDELCRANTZ
Kungörelse om produktplakatets inställande i vad det rör Sveriges exporthandel. Stockholm den 25
maj 1814.
Då det blivit nödvändigt att med beväpnad makt återbringa norska folket till känslan av sin plikt och
fördel måste vi skyndsamt hemförskaffa Våra trupper från Tyskland. För att inte skada och hindra
exporthandeln måste Vi inställa verkan av författningen angående produktsplakatet. Alla neutrala
nationers fartyg får fortfarande njuta förmåner att utföra varor från svenska hamnar.
Stockholms slott den 25 maj 1814. CARL.
Henning von Strokirch hälsar. Stockholm den 26 maj 1814.
Hinder har uppstått att få svenska domstolars stämningar i konkursmål till personer som vistas utomlands
trots annonsering i utländska tidningar. Därför har Kongl Maj:t beslutat att upphöra med den
annonseringen, särskilt som andra regeringar inte uppmärksammar svenskars fordringar i utländska
konkurser.
Stockholm den 26 maj 1814. H. A von STROKIRCH.
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Henning von Strokirch hälsar. Stockholm den 26 maj 1814.
Särskilda tillförordnade domare skall som tidigare insända de av dem författade domböcker till
Hovrättens advokatsfiskalkontor, när de innehåller en hel årgång av underdomstolens protokoll. Om de
endast innehåller en del av dem skall han avlämna dem till ordinarie domhavanden som sänder dem med
sina egna protokoll. Inteckningsprotokoll skall dock skyndsamt insändas, då de berör allmänhetens
säkerhet.
Stockholm den 26 maj 1814. H A STROKIRCH
Kungörelse angående preskripstionstiden för fordringar, sedan 1808 och 1809 årens krig med
Ryssland och Danmark. Stockholm den 9 juni 1814.
Alla som har fordringar till kronan för leveranser, upphandlingar eller andra ersättningsanspråk för 1808
och 1809 års krigsutrustning skall inom detta år anmäla sig hos Kammarrätten. Annars mister de sin talan.
Stockholm den 9 juni 1814. FR TERSMEDEN.
Henning von Strokirch hälsar. Stockholm den 21 juni 1814.
Stridigheter mellan Konsistorium och Magistraten i Lund om gränserna för deras domsrätt i vissa fall.
Gäller rättighet att inom staden hålla bouppteckningar och arvsskiften, att ta emot testamenten och
äktenskapsförord, att tillsätta förmyndare och hålla auktioner. Nu önskar Magistraten bestämda
föreskrifter. Kongl Maj:t stadgar därför och förordnar följande:
Till akademisk jurisdiktion hör de hantverkare som endast arbeta för akademien, änkor och barn, som bor
kvar och inte bytt stånd, tjänstemän och betjänter, som sedan de erhållit avsked bor kvar.
Magistraterna i Uppsala och Lund får inte ta befattning med bouppteckningar och arvsskiften efter
personer som lyda under akademien. Bokauktioner och annan egendom som tillhört personer inom
akademien får förrättas av akademien liksom i Uppsala. Tjänstefolk hos personer som lyda under
akademien svarar för brott och förseelser under tiden de är i tjänst inför akademiska domstolar. Gäller
även tvister med husbonden.
Stockholm den 21 juni 1814.H. A. von STROKIRCH.
Instruktion för dess och Rikets Kammarrätt. Stockholm den 21 juni 1814.
Rikets Kammarrätt kommer att bestå av 1 president, 2 kammarrättsråd och 5 assessorer, jämte betjäning i
kansliet och advokatfiskalskontoret och revisionskontoren. Då genom laga förfall någon ledamot är
förhindrad att delta och det hindrar ärendena, kan man hos Kongl Maj:t föreslå någon person till biträde
Kammarrätten äger att uppta och avgöra:
Anmärkningar vid revision av Kronans allmänna medel beräkning och indrivning samt förvaltning av
utgifterna. Besvär över kommissariaternas vid flottorna och landarmén resolutioner och redogörelser.
Tillgrepp och förskingring av uppbördsmedel. Felaktigheter begångna av uppbördsverkets ämbets- och
tjänstemän. Tvistigheter rörande borgen för kronans uppbördsmän. Försummelser som begåtts av städer,
societeter eller bolag som fått privilegier. Tvister mellan magistrater och borgerskap. Fel och förbrytelser
av Kammarrättens egen betjäning. Särskilda ärenden som Kongl Maj:t kan finna nödvändigt som har
gemenskap med Kammarrättens befattning.
Kammarrätten sammanträder så ofta ärendena fordrar. Presidenten har överinseendet av ärendenas
gång, så att de sköts med nit till rikets sannskyldiga nytta. Kammarrättsråden har olika områden att
bevaka. Assessorerna har överinseende av var sitt revisionskontor. Advokatsfiskalen är skyldig att noga
bevaka kronans rätt. Han skall erhålla alla handlingar och upplysningar han behöver för detta.
Revision av kammarrättens räkenskaper sker på 5 revisionskontor. Dessa leds av en kommissarie.
Den som förskingrat och tagit till flykten, skall efterlysas genom offentlig stämning, som sätts på
rättens dörr, och 3 gånger införs i Stockholms Posttidning samt i någon utländsk tidning. Är hans
egendom inte redan tagen i beslag skall det göras nu. Kommer han inte tillrätta blir han ändå dömd.
För att uppmuntra kammarrätten att vara nitiska, kommer 25 % av alla medel som inflyta med
anledning av gjorda anmärkningar att fördelas bland betjäningen.
Stockholms slott den 21 juni 1814. CARL.
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Kungörelse om växelförbindelsernas återställande med staden Hamburg och vad, i anledning
därav, iakttagas bör. Stockholm den 29 juni 1814.
Sedan fredliga förhållanden nu råder i de flesta europeiska städer och Hamburg blivit befriat från franskt
herravälde, har Vi funnit tidpunkten vara inne att de vanliga handelsförbindelserna och växelförhållanden
med staden skall återupplivas.
Stockholms slott den 29 juni 1814. CARL.
Förklaring över Kongl Förordningen angående kronorusthåll den 22 februari 1749, hur förfaras
bör då kronorusthåll av innehavaren å annan man transporteras. Stockholm den 29 juni 1814.
Förordningen av den 22 februari 1749 innehåller hur man skall förfara med kronorusthåll om innehavaren
dör och hemmanet övergår till skyld man eller avlägsen släkting. Landshövdingen tillkännager i häradet
att rusthållet blivit ledigt. De som är intresserade skall efter uppläsningen från predikstolen anmäla sig.
Rusthållarens barn och arvingar ända till syskonbarn har rätt att lösa sådan rustningsrättighet.
Stockholms slott den 29 juni 1814. CARL.
Kungörelse angående Ostindiska kompaniets upplösning, och handeln på Ostindien öppnande för
var och en som vill delta. Stockholm den 6 juli 1814
Direktionen för Ostindiska kompaniet har begärt att få upphöra med kompaniets oktroj och återlämna
privilegiet från 3 mars 1806. Vi vill i nåder förordna att det nu är fritt för vem som vill att handla och
upplägga nederlag med ostindiska varor i städer som njuter nederlagsrätt. Tullavgift kommer att kvarstå
efter av Oss beräknad taxa
Stockholm den 6 juli 1814. CARL.
Taxa varefter tullavgifter för ostindiska varor, som i riket inkomma och så kvarbliva, kommer att
beräknas och erläggas. Stockholm den 6 juli 1814.
Varor som uppräknas och tullavgifter är bl a:
Arrak, bomullslärfter, kattuner, borax, kanel, kardemumma, ingefära, peppar, pärlemor, porslin, rabarber,
risgryn, sagogryn, sidentyger, tafter, silke, skinn, snörrottingar, soya, spanska rör och käppar, stjärnanis,
tamarind, tenn, många olika sorters te.
Underrättelser om vad härvid bör iakttagas.
Beräkningar hur olika tulltaxor skall beräknas på tillåtna och otillåtna varor.
Kungörelse angående den under dess resa till Västra delen av riket tillförordnade regering.
Stockholms slott den 13 juli 1814.
Vi ärnar för Vår hälsa företaga en resa till Västra delen av riket. Kronprinsen är gången i fält och kan inte
leda riksstyrelsen i huvudstaden. För att inte ärenden skall hindras under Vår resa förordnas 4 ledamöter
av Vårt statsråd, nämligen Justitie Statsminister greve Fredric Gyllenborg, Rikets Herrar friherre Mathias
Rosenblad, herr Claes Fleming, samt friherre Carl Lagerbring. Vi bjuder ämbetmän och undersåtar att
lyda och verkställa denna tillförordnade regerings beslut.
Stockholms slott den 13 juli 1814. CARL.
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavare angående försegling av trädbröst till
brännvinspannor. Stockholm den 25 juli 1814.
Olägenheter drabbar allmogen och villrådighet domare då de förseglade brännvinspannornas lock eller
bröst är av trä. De är inte förseglade och så enkla att allmogen själv kan slå ihop dem av ett par bräder och
göra ett hål i mitten. Flera har blivit bötfällda för att de haft dessa lock. De är nu tillåtna.
Stockholm den 25 juli 1814. OLOF E LAGERHEIM.
Henning von Strokirch hälsar. Stockholm den 17 augusti 1814.
Då någon begärt ersättning för skjutsning, men tvist har uppstått på grund av att den skjutsande inte utfört
tjänsten i tid, har förordnats att detta är tjänstefel och skall behandlas som kriminell handling och inte som
tvistemål.
Stockholm den 17 augusti. H A von STROKIRCH.
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Kungörelse angående en obehindrad spannmålsutförsel till norska hamnar; Stockholms slott den
29 augusti 1814.
Till följd av Vår faderliga omtanke, som utgör grunden för Vårt tänkesätt mot alla undersåtar och särskilt
i anseende till de i Norge timade förändringarna vill Vi genast öppna möjligheten till delaktighet av de
fördelar som de båda rikenas förening skall medföra. Vi har därför beslutat att all slags spannmål,
antingen den är svensk eller i nederlag liggande liksom jordfrukter av alla slag får obehindrat utföras till
norska hamnar. En lika förmån är att förvänta för den spannmål som införes till de av svenska trupper där
besatta orter.
Stockholms slott den 29 augusti 1814 GYLLENBORG, ROSENBLAD, FLEMING, LAGERBRING.
Kungörelse om tillåtelse till brännvinsbränning. Stockholms slott den 14 september 1814.
Då skörden blivit god är Vi betänkte på att tillåta Våra trogna undersåtar tillverkningsfrihet i anseende till
husbehovsbränning, vilken genom författningarna är medgiven, men som genom de föregående årens
felslagna årsväxt Vi nödgats dels förbjuda och dels inskränka. Då Vi ännu inte vet den exakta
avkastningen bör Vi inte medgiva tillverkningen för längre tid än detta år. Från och med 15 oktober till
årets slut är det alltså tillåtet att husbehovsbränna.
Stockholms slott den 14 september 1814. CARL.
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavare angående, vad till verkställigheten av den, rörande
brännvinsbränningen, under den 9 oktober 1812 utgivna författning, bör iakttagas. Stockholm den
27 september 1814.
På frågan om rätta tydningen av förordningen av den 4 november 1812 rörande brännvinsbränning
förklaras att de som inte har tillåtelse att bränna ej heller skall ha redskap även om de är förseglade. Dock
skall inte den som vid tidigare tillåtelser förvärvat redskap och nu inte kunnat avyttra dem dömas om
redskapen har rätt rymd och förseglingen är obruten.
Stockholm den 27 september 1814. O E LAGERHEIM.
Kungörelse angående anstånd till innevarande års slut, med försäljning av den i Kongl Maj:ts
Påbud av den 14 juli förra året omförmälde brännvinsredskap. Stockholm den 27 september 1814.
De personer, som under obruten försegling bibehållit sin enligt förra författningarna tillåtna, men efter
den närvarande för dem obrukbara redskapen fått uppskov med två månader för att avyttra dem. Nu blev
det 6 veckors tillstånd att bränna och således kan man inte hitta köpare till dessa överflödiga redskap, så
tillåts ytterligare anstånd till årets slut.
Stockholm den 27 september 1814. O E LAGERHEIM.
Kungörelse angående ansvarighet för dem, som avsagt sig brännvins bruk, men likväl sig därav
begagnar, samt för underlåtenhet, eller felaktig uppgift av vissa i bevillningsstadgan påbjudna
överflödsartiklar. Stockholm den 10 oktober 1814.
Det finns inget ansvar för den som avsäger sig brännvin, för att slippa betala konsumtionsavgiften på 12
skillingar per person, men lika fullt begagnar brännvin. Till förekommande av sådan anledning och till
förekommande av befarat missbruk och underslev skall böter på 5 riksdaler nu tas ut. Detsamma gäller
den som lämnar oriktiga uppgifter om överflödsartiklar. Söner och drängar kommer sällan till
mantalsskrivningarna, utan det sker genom husbonden. Det blir alltså han som får böta. Han får sedan om
han anser det befogat ta ut böterna av den person uppgiften angår. Sedan får den personen själv inställa
sig vid mantalsskrivningarna och där avsäga sig brännvinets bruk, vilket antecknas i protokollet.
Stockholm den 10 oktober 1814. O. E. LAGERHEIM.
Kungörelse angående brännvinsbränningens fortsättning. Stockholm den 14 december 1814.
Då Vi nu fått berättelser om årsväxten i riket, som säger att den blivit mindre förmånlig än väntat, men
ändå i allmänhet skall vara tillräcklig för behovet, har Vi beslutat att medgiva fortsatt tillverkning av
brännvin för husbehov t o m sista april nästa år. Vi hoppas, att så vitt möjligt är, lämna obehindrad
utövning av en rättighet, som med klokhet begagnad är av vikt för den enskilda hushållningen. Vi önskar
att Våra trogna undersåtar skall gå tillväga med försiktig sparsamhet och omtanke, som kan göra det
mindre betänkligt att ge sådan frihet i framtiden.
Stockholms slott den 14 december 1814. CARL.
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Förordning om upphävande av den s k droit d´aubaine eller danaarv, samt jus detractus mellan
Sverige och Frankrike. Stockholms slott den 7 december 1814
Sedan 1752 är det stadgat att om någon fransk undersåte dör här i landet skall hans rätta arvingar antingen
de bor här eller är främmande ha rätt att njuta den dödes efterlämnade lösa egendom utan avgifter eller
förminskning. Då nu Frankrike har upphävt denna stadga vad som gällt svenska medborgare i Frankrike,
har Vi beslutat att samma stadga upphör i Sverige också.
Stockholms slott den 7 december 1814. CARL.
Brev och påbud till samtliga Sveriges Rikes Ständer angående en urtima riksdag den 27 februari
nästkommande år 1815. Stockholms slott den 13 december 1814.
Då sedan Ständerna sista sammanträde flera betydliga fördelar genom Försynen och Vår kärälskelige son,
Kronprinsens kraftiga och visa omsorg vunnits, vilkas rätta och snara beredande för Vårt rikets ytterligare
förkovran och Våra undersåtars väl, är det en glad anledning till överläggning med Rikets Ständer.
Alltså bjuder och befaller Vi eder att samlas till urtima riksdag den 27 februari 1815 i Stockholm.
Stockholms slott den 13 december 1814. CARL.
Kungörelse angående vederbörandes skyldighet att anmäla sina fordringar för senaste årens
krigsrustningar och tiden för sådan anmälan. Stockholm den 21 december 1814.
Vid förra kriget visade det sig att fordringsanspråk inkom flera år efter och det ledde till betydliga utgifter
för staten som inte kunde beräknas. Nu är föreskrift och befallning att krigskommitten skall uppmana och
erinra alla som tror sig äga någon fordran för de senaste rustningarna genast göra anmälan.
Stockholm den 21 december 1814. FR. TERSMEDEN.
Kungörelse angående anmälandet inom viss tid av hos Kongl Maj:t och Kronan ägande fordringar
för till flottorna under sista krig gjorda leveranser m m . Stockholm den 22 december 1814.
Den som tror sig under en eller annan rubrik äger fordring för till flottorna levererat för senaste krig skall
ofördröjligen göra anspråk hos förvaltningen av Sjöärenden. De inlämnade räkningarna bokförs i den
ordning de inkommer. Fordringar rörande avlöningar och leveranser skall var inlämnade sista mars och
övriga fordringar innan första juli. Efter den tiden kommer inte fordringar att prövas utan fordringsägare
får skylla sig själva för sina förluster.
Stockholm den 22 december 1814. VICTOR von STEDINGK
Kungörelse angående en viss preskriptionstid, inom vilken de, som hos Kongl Krigskollegium eller
de under Kongl Kollegium lydande auktoriteter äga någon fordran till utbekommande därav sig
anmäla . Stockholm den 22 december 1814.
Alla fordringar för leveranser och löner skall vara inne sista mars och övrigt den första juli.
Stockholm den 22 december. JOH, AUG. SANDELS
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1815
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1815
********************************************************
Kungörelse till rättande av en misskrivning i Kongl Maj:ts den 31 augusti 1814 i nåder utfärdade
kungörelse om mantalsskrivningen i Stockholm. Stockholm den 13 januari 1815.
Kungörelse angående förbud mot införsel av rom och manufakturerade bomullsvaror samt om
tullens förhöjning å kaffe, given Stockholms slott den 23 januari 1815.
Privilegium för ett bolag, kallat Östersjö-Kompaniet; Stockholms slott den 25 januari 1815.
Regler för det genom Kongl Maj:ts nådiga privilegium av den 25 januari 1815 oktroyerade
Bolag för Östersjökompaniet; Stockholm den 25 januari 1815.
Om kompaniets organisation.
Om förvaltningen genom direktionen.
Om årlig allmän bolagsstämma.
Om utdelning av ränta och vinst.
Kungörelse om fri utförsel av inom riket tillverkat papper. Stockholm den 26 januari 1815.
Kungörelse angående upphörandet av namns införande i allmänna tidningar på de personer som
för förbrytelser mot kungörelse om brännvinsbränningen i riket den 4 november 1812 blivit
dömda. Stockholm den 31 januari 1815.
Kungörelse angående boställstvisters upptagande och avgörande. Stockholm den 31 januari
1815.
Förordning hur laggild stängsel bör vara beskaffad. Stockholm 31 januari 1815
Kungörelse att underrätts utslag i mål som angå förbrytelser mot kyrkofrid och rättegångsfrid ej
böra överrättens prövning underställas. Stockholm den 10 februari 1815.
Kungörelse om tillåtelse till utförsel av silver och guld samt främmande myntsorter. Stockholm
den 13 februari 1815.
Kungörelse angående tillrättaskaffandet av i landsorterna, under och efter sista kriget, av
regementen och korpser, möjligen kvarlämnade bevärings, beklädnads, remtyg, tross och
utredningspersedlar. Stockholm den 24 februari 1815.
Berättelse om vad som sig i rikets styrelse tilldragit, sedan sista riksdagen; Stockholm 6 mars
1815.
Riksens Ständers Tacksägelse Adress till Kongl Maj:t och Hans Kongl Höghet Kronprinsen,
samt Hans Maj:ts och Hans Kongl Höghets Svar. Stockholms slott den 13 mars 1815.
Kungörelse angående antalet av nämndemän som bör biträda domhavande vid militära
boställssyner. Stockholm den 16 mars 1815.
Kungörelse angående försäljning av den till fromma stiftelser anslagna kronotiondespannmålen.
Stockholm den 21 mars 1815.
Kungörelse angående en ytterligare fortsatt brännvinsbränning. Stockholm den 5 april 1815.
Kungörelse angående tullen å inkommande utländskt spannmål. Stockholm den 12 april 1815.
Proposition till Rikets Ständer om den nya konstitutionella förhållanden, som, till följe av
föreningen mellan Sverige och Norge, uppkommit. Stockholm den 12 april 1815.
Instruktion angående vården och förvaltningen av kyrkornas fastigheter, medel och övriga
tillhörigheter i Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Hallands samt Göteborgs och Bohus län.
Stockholm den 12 april 1815.
Kungörelse att de, som efter Sveriges och Norges förening, rymt från det ena riket till det andra,
skola, uppå vederbörlig anmälan utlevereras. Stockholm den 19 april 1815.
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Protokoll hållit inför konungen i närvaro av Svea Rikes Ständer på Riksdagen i Stockholm, den
20 april 1815.
Högborne furste, Sveriges och Norges arvprins, Nådigast Herre
Ärkebiskopens tal.
Borgarståndets talman.
Bondeståndets talman.

Kungörelse angående upphävandet, tills vidare, av förbudet mot svenska trävarors utförande med
främmande fartyg. Stockholm den 26 april 1815.
Kungörelse om den för kungarikena Sverige och Norge fastställda örlogsflaggans allmänna
anläggande. Stockholm den 3 maj 1815.
Kungörelse angående rättighet för Kongl Maj:ts befallningshavare, att låta avhöra vittnen i
politiemål, som enligt författningarna av dem upptagas och avgöras. Stockholm den 10 maj
1815.
Förordning angående vad som hädanefter bör, med avseende på Sveriges och Norges inbördes
sjöfart och handelsgemenskap, iakttagas. Stockholm den 24 maj 1815.
Om de gemensamma rättigheter båda rikenas fartyg böra äga.
Om förtullningen av de från det ena till det andra riket ankommande varor.

Kungörelse angående beräknandet av traktamentet och skjuts för provincialmedici under
ämbetsresor. Stockholm den 2 juni 1815.
Kongl Maj:ts och Rikets Ständers fastställda REGERINGSFORM; daterad Stockholm den 6 juni
1809. Med de sedermera av konungen och Riksens Rtänder antagna förklaringar.
Instruktion varefter tjänstemän och betjänter vid salpetersjuderiverket har att sig i underdånighet
rätta. Stockholm den 6 juni 1815
Kungörelse angående fortfarande till 1816 års slut, av det mellan Sverige och Ryssland år 1801
avslutade vänskaps-, handels- och sjöfarts förbund, samt av XVII artikeln i fredsfördraget av
år 1809. Stockholms slott den 14 juni 1815.
Kungörelse angående ekbarksinsamlingen för garveriernas behov. Stockholm den 14 juni 1815.
Kungörelse angående förhöjning av introduktionsavgifterna till Riddarhus- och Adliga
kadettskolekassorna. Stockholm den 21 juni 1815.
Kungörelse angående förhöjning av arvodet för skeppsavmätning. Stockholm 22 juni 1815.
Cirkulär till landshövdingar och regementschefer rörande benämningen av f d General
krigskommisariedepartementet inom Krigskollegium, samt underrättelse om ett särskilt
inrättat Departement för indelta arméns underhåll under mönstringar och möten. Stockholm
den 22 juni 1815
Kungörelse angående befrielse från erläggande av naturalisationsavgifter för sådana fartyg, som,
byggda i Norge, av svensk undersåte förvärvas, även som för sådana, som, byggda i Sverige,
kunna genom köp eller annan avhandling bli norsk mans egendom. Stockholm den 4 juli
1815
Kungörelse angående kontroll mot missbruk i avseende på förtullad rom. den 10 juli 1815.
Förordning angående vissa omständigheters iakttagande vid värderingar till försörjning av utmätt
fast egendom å landet. Stockholm den 14 juli 1815
Tryckfrihetsförordningen, daterad Örebro den 16 juli 1812, med de sedermera av kungen och
riksens ständer antagna förändringar.
Förordning om ändring av sista momentet 1 § 23 kapitlet rättegångsbalken. Stockholm den 19
juli 1815.
Kungörelse angående det belopp vartill gärningsören böra utgöras. Stockholm den 19 juli 1815.
Kungörelse angående rättighet till deltagande i Adliga Jungfrustiftet för Döttrarna av varje
adelsman, friherre eller greve, som tillhör en efter 1809 års regeringsforms antagande, till
sådan värdighet upphöjd ätt. Stockholm 19 juli 1815.
Förordning om Värmlands läns avsöndring från Göta Hovrätt, och förläggande under Svea
Hovrätts Jurisdiktion. Stockholm den 19 juli 1815
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Förordning om vad som iakttagas bör vid underdåniga besvärs anförande hos Kongl Maj:t i
Brottmål. Stockholm den 19 juli 1815
Kungörelse angående avgifter för trävaror, som av främmande fartyg utföras från svensk hamn.
Stockholm den 19 juli 1815.
Kungörelse angående en tillåten allmän spannmåls utförsel. Stockholm den 25 juli 1815.
Riksakt till bestämmande av de genom föreningen mellan Sverige och Norge uppkomna
konstitutionella förhållanden; Beslutad, samtyckt och föravskedad på Allmän Urtima Riksdag
i Stockholm den 6 augusti och på Lagtima Storting i Kristiania den 31 juli 1815.
Förordning om ändring av 3 § i Kongl Förordningen den 28 juni 1798, angående vissa
omständigheter, som i Lagsöknings- och Utmätningsmål hädanefter komma att iakttagas.
Stockholms slott rikssalen den 31 juli 1815. CARL
Förordning om ansvar för gäldenär, som inom de trettio sista dagarna förr än han om
avträdesförmån sig anmäler, upplånar eller annorlunda åtkommer pengar och varor, dem han
icke kan behörigen redovisa. Stockholm den 31 juli 1815.
Förordning om ändring av 2 § 2 kap Utsökningsbalken. Stockholm den 31 juli 1815.
Kungörelse så väl Om Kongl Maj:ts Befallningshavandes rättighet att upptaga klagomål över
nya vattenverks olagliga anläggning eller gamla vattenverks obehöriga förändring, som
angående tiden för vattendämning om hösten. Stockholm den 6 augusti 1815
Förordning om ansvar för dem, vilkas kreatur vintertid orsakar skada på annans åker och äng.
Stockholm den 6 augusti 1815
Förordning om en, efter 2 art 6 § i bevillningsförordningen 1815 lämpad förändring, av det i
kungörelsen den 18 januari 1810, stadgade edsformulär, till bestyrkande av fordringar, vilka i
konkurser bevakas. Stockholm den 6 augusti 1815
Kungörelse angående förhöjning i avgifterna till Adliga Jungfrustiftskassan, vid introduktion å
riddarhuset. Stockholm den 8 augusti 1815.
Bevillning för år 1816, och de påföljande åren, intill slutet av 1820, så vida ej inom denna tid
urtima riksdag infaller. gjort och samtyckt vid urtima riksdagen i Stockholm den 8 augusti
1815.
Kongl Maj:ts tal till rikets ständer på rikssalen, då riksdagen slutade, den 9 augusti 1815.
Förordning angående tillägg vid 9 kapitlet 6 § Handelsbalken. Stockholms den 11 augusti 1815.
Cirkulationsbrev till samtliga konungens befallningshavande angående kostnadens bestridande
vid lantmäteriförrättningar å kyrkobord och annexhemman. Stockholm 29 augusti 1815.
Kungörelse angående barnhusbarns befrielse till en viss ålder från allmänna utskylder.
Stockholm den 29 augusti 1815
Kungörelse angående tid för återförande av den under åren 1811, 1812, 1813, och 1814 i
Stockholm och Göteborg erlagda kvarntull. Stockholm den 31 augusti 1815
Kungörelse angående den ytterligare avgift till Riddarhuskassan, som ridderskapet och adeln vid
sista urtima riksdag sig åtagit. Haga den 31 augusti 1815.
Kungörelse angående tills vidare beviljad tillåtelse, för utländska fartyg, att mot helfrihets
åtnjutande, utföra plankor och bjälkar. Haga den 31 augusti 1815.
Kungörelse att judar icke hädanefter få, utan särskilt nådigt tillstånd, till riket inflytta och sig där
bosätta. Haga slott den 31 augusti 1815.
Kungörelse om en fri viktualiehandel. Haga slott den 31 augusti 1815.
Kungörelse angående brännvinsbränningens fortsättning. Haga den 6 september 1815.
Kungörelse angående husbehovs brännvinsbränningen och de därför bestämda avgifter. Haga
den 6 september 1815.
Förordning angående åtskilliga ändringar och jämkningar i vad författningarna nu innehålla
rörande markegångssättningen i riket samt tionde- och avradsspannmåls utgörande; såsom
ock angående räntedagsverkens utfordrande in natura. Haga slott den 20 september 1815.
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Kungörelse angående det utanför Göteborg vid Klippan inrättade bevakningsställe. Haga den 20
september 1815.
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavande angående nedsättning i Lantränterierna av
allmänna sammanskott. Stockholm den 26 september 1815
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavande angående rotefrihetsavgiftens beräknande för extra
rotar efter återställd fred. Stockholm den 26 september 1815.
Kungörelse angående beräknande av de i stället för kvarntullen ålagda mantalspengar i
Stockholm, Göteborgs och Carlskrona städer. Stockholm 26 september 1815
Kungörelse angående villkoren vid Bancolåns beviljande till understöd för nyttiga uppodlingar i
landsorterna. Haga den 27 september 1815.
Kungörelse angående grunderna och villkoren vid bancolåns beviljande å lant- och
stadsegendomar. Haga den 27 september 1815.
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen till avskedade krigsmän för
innevarande år. Stockholm den 27 september 1815.
Kungörelse angående befrielse för köpare av fast egendom att vid andra och tredje uppbudet
erlägga annan avgift än för uppbudsbevisets påtecknande på köpehandlingen. Stockholm den
28 september 1815.
Kungörelse om nedsättande av tullen för zink. Stockholm 2 oktober 1815
Kungörelse angående preskriptionstiden för revision av krigsräkenskaper. Stockholm den 9
oktober 1815.
Kungörelse angående ändring i Kongl Förordningen av den 31 sistledne januari om höjden på
stengärdsgårdar. Stockholm den 17 oktober 1815.
Kungörelse angående förändring i den pastorerna ålagda skyldigheten, att till mantalsskrivningen
avlämna förteckning på dem, som fylla femton år. Stockholm den 23 oktober 1815.
Kungörelse om tiden, inom vilken godsägare bör uppgiva kvantiteten av förtullad rhum.
Stockholm den 23 oktober 1815.
Kungörelse angående vad iakttagas bör i avseende på extra ordförande i Sjö- eller
Gränstullrätter, då ordinarie ordföranden har laga förfall. Stockholm den 24 oktober 1815.
Kungörelse angående stämplade pappersavgiftens beräkning och utgörande ifrån och med
nästkommande år 1816 Stockholms slott den 8 november 1815.
Cirkulärbrev till befallningshavande, angående vad vid skattläggningar å hemman och andra
lägenheter, samt därvid åsatta räntors påförande och uppbärande bör iakttagas; Stockholm
den 22 november 1815.
Underhållsreglemente för Vadstena krigsmanshus gratialister. Stockholm den 5 december 1815.
Reglemente för den här i staden inrättade Medico Chirurgiska Institutet; Stockholm den 6
december 1815.
Instruktion för dess Sundhetskollegium; Stockholm den 6 december 1815.
Kungörelse angående tullen för inkommande utländsk spannmål; Stockholm den 12 december
1815.
Kungörelse angående skyldighet för skeppare, som segla under svensk flagg, att för svenska och
norska konsulerna å utrikes hamnar uppvisa sina skeppshandlingar; Stockholm den 18
december 1815.
Förordning om vad iakttagas bör till behörig verkställighet av Kongl Kungörelsen den 6
september innevarande år, ang brännvinsbränningen, samt om ansvar för överträdelse därav.
Stockholm den 20 december 1815.
Kungörelse angående det bevis från vederbörande tullkammare, varmed svenska och norska
fartyg bör vara försedda i avseende på medförda produkter från Sverige och Norge;
Stockholm den 28 december 1815
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Svensk författningssamling 1815
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2002
Kungörelse till rättande av en misskrivning i Kongl Maj:ts den 31 augusti 1814 i nåder utfärdade
kungörelse om mantalsskrivningen i Stockholm. Stockholm den 13 januari 1815.
Felskrivning på ett paragrafnummer i Missgärningsbalkens 18 kap, står 8 § skall var 9 §. På nådig
befallning har Kongl Kanslistyrelsen kungjort rättelsen.
Stockholm den 13 januari 1815. LARS von ENGESTRÖM m fl
Kungörelse angående förbud mot införsel av rom och manufakturerade bomullsvaror samt om
tullens förhöjning å kaffe, given Stockholms slott den 23 januari 1815.
Då nu är allmän fred och handelsärendena blivit ordentliga, är det nödvändigt att återställa den jämvikt i
konsumtion av utländska överflödsvaror, vilka har inflytande över den allmänna välmågan. Utan saknad
kan umbäras både rom och utländska bomullsvaror. Vi har därför förordnat att införsel och förtullning av
rom genast blir förbjuden. Likaså den tills vidare givna frihet, som gavs Göteborgs stad den 30 september
1812, att få införa alla slags manufakturerade utländska bomullsvävnader samt bomullsgarn. Den
minskning i tullinkomsten som blir följden skall kompenseras genom att tullen på kaffebönor ökas från 3
skillingar till 4 per skålpund.
Stockholms slott den 23 januari 1815. CARL
Privilegium för ett bolag, kallat Östersjö-Kompaniet; Stockholms slott den 25 januari 1815.
För att underhålla en förmånlig transitohandel har Vi på åtskilliga handlandes i Göteborg anhållan, bifallit
att ett Bolag kallat Östersjö-Kompaniet inrättas där. De skall inte försämra för de undersåtar, som driver
handelsrörelse varken nu eller i framtiden. De skall ha samma rätt som andra svenska medborgare att från
utländska hamnar i Östersjön mottaga till förvaring och försäljning natur- och konstprodukter med
undantag av järn. De skall under 20 år verka med följande rättigheter och förmåner.
§ 1 I det under namn av Östersjö-Kompaniet i Göteborg inrättade bolag, skall var och en infödd som
utlänning äga rätt och frihet att delta genom subskription till en eller flera aktier i silver efter svensk
myntfot.
§ 2 Detta bolag inskränker sig att i sitt nederlag motta varor som utskeppats från Östersjöhamnar, de
svenska undantagna. De kommer inte att befatta sig med svenska varor eller dem från länder utom
Östersjön eller andra världsdelar.
§ 3 Då Vi erfarit att man använder järn som barlast, vid transport av lättare varor har Vi tillåtit att detta får
ske, dock inte mer än 15.000 skeppspund årligen.
§ 4 Kompaniets fond kommer att bestå av silver i svensk eller utländsk myntsort eller i silvertackor.
Denna fond kommer att användas till förskott på varor. Beloppet beror helt på styrelsemännen efter det
begrepp de gör sig om varornas värde och säljbarhet.
§ 5 Kompaniet avstår från alla varuinköp och all handel för egen räkning och skall endast till försäljning
utbjuda genom offentlig auktion eller på annat sätt de varor som de fått sig tillsända. All handel är
förbjuden för kompaniets betjäning och fullmäktige. De kan inte under någon förevändning vare sig i sitt
eller andras namn driva handel med mindre än att de förlorar sin tjänst och döms att betala vite.
§ 6 Aktieägarna kan inte begära mer än 6 % ränta på sitt insatta kapital till dess fonden dubblerats.
Därefter skall hela vinsten när förvaltningskostnaderna är avdragna utdelas bland aktieägarna.
§ 7 Om dessa åtaganden uppfylls, lovar Vi att under 20 år all kompaniets egendom, vare sig aktier,
pengar, varor eller effekter skall njuta fullkomlig säkerhet. Detta gäller även vid krigsutbrott så vitt det
ankommer på Oss och Våra undersåtar. Kompaniets anförtrodda egendom får aldrig som represalier
tillgripas eller kvarhållas.
§ 8 Den egendom, som anförtros kompaniet kan inte tas i mät för skulder och fordringar till tredje mans
fördel. Innehavare av pant skall betala sina varor och kompaniet är skyldigt att redovisa behållning och
som gäldenär fullgöra vad lag och författningar föreskriver.
§ 9 Förbudet att utföra silver och guld samt utländska myntsorter upphör. Kompaniet har samma rätt som
andra att in- och utföra guld och silver dock inte svenskt silvermynt.
§ 10 Till lättnad för kompaniets rörelse och att befordra försäljning av deras anförtrodda varor tillåts de
liksom Ostindiska kompaniet att anställa offentliga auktioner. De får också liksom Båtförar-Gillet i
Göteborg vid varors transport inom hamnen använda egna båtar och farkoster.
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§ 11 Då kompaniet hunnit skaffa sig egna magasiner skall de för egen räkning få bevakningsinspektor
boende vid nederlaget. Detta för att underlätta och befordra hastigheten av deras expeditioner.
Inspektoren och den övriga betjäningen kommer att avlönas av kompaniet.
§ 12 Jämte stadfästande av bolagsreglerna tillåter Vi kompaniet att föreslå regler för dess
kassaförvaltning. Ännu förbehåller Vi Oss rätten, att som rättesnöre antaga den metod som används av
Hamburger Bank.
§ 13 För att mottaga subskriptionerna och utstaka bolagsreglerna har Vi till kommitte utsett
kommerserådet Santesson, handlandena Jan Lamberg, A R Lorent och Pehr Malm.
Stockholm slott den 25 januari 1815. CARL.
Regler för det genom Kongl Maj:ts nådiga privilegium av den 25 januari 1815 oktroyerade Bolag
för Östersjökompaniet; Stockholm den 25 januari 1815.
Artikel 1
Om kompaniets organisation.
§ 1 Östersjökompaniets fond kommer att samlas genom aktier av vardera 1.000 silver specie efter svensk
myntfot. Antalet aktier blir så stort som under den bestämda subskriptionstiden tecknas.
§ 2 Subskriptionen mottas av de kommitterade i Göteborg, som i svenska och utländska tidningar kungör
tiden för de första två inbetalningarna. Kommitterade skall också på de betydligaste handelsplatser ge
spekulanterna kännedom om kompaniets syfte och fördelar och villkoren för affärerna.
§ 3 Östersjökompaniet är öppet för både svenska och utländska män. Subskriptionstiden blir fyra
månader.
§ 4 Vid subskriptionen erläggs 5% av det tecknade kapitalet i verksilver utländskt silvermynt eller avlysta
svenska silvermyntsorter efter halt och vikt.
§ 5 Efter 3 månader erläggs ytterligare 20 % och återlämnas de första 5 % interimskvittenser mot aktier.
§ 6 Betalas inte de 20 % bibehåller aktieägaren sin rätt under 2 månader mot 1 % ränta. per månad. Efter
den tiden har man förverkat sin rätt och de första 5 % tillfaller bolaget. Anståndstiden skall uppges i
tidningarna i det land där aktietecknaren bor. Medför detta inte åsyftad verkan skall aktierna dödas.
§ 7 Fjorton dagar efter teckningens bestämda sluttermin, sammanträder i Göteborg samtliga aktieägare till
överläggning om arvode till direktörerna samt att bland dem välja första årets revisorer. Alla dessa
personer måste vara aktieägare och under den tid de inneha dessa befattningar vistas i Göteborg. Valen
sker med slutna sedlar och rösterna räknas efter det vid sammankomsten uppvisade aktieantalet. Genom
lottning avgörs hur länge de valda direktörerna skall sitta i styrelsen, 1 - 5 år.
§ 8 Till de valda direktörerna lämnar kommitterade alla handlingar och akteimedel.
Artikel II
Om förvaltningen genom direktionen.
§ 1 Direktörerna skall skyndsamt skaffa kontor och säkra kassavalv och anställa kontors- och
magasinsbetjäning. De skall bestämma deras lön och utfärda lämpliga instruktioner.
§ 2 Direktörerna avgör sins emellan den ordning, efter vilken minst två av dem dagligen skall vara
tillgängliga för befullmäktige, som har att framlägga ankommande brev och förslag till avgående brev,
gjorda anbud och förfrågningar.
§ 3 Samtliga på stället befintliga direktörer skall sammanträda en gång i veckan, för att inhämta kunskap
om verksamheten.
§ 4 Direktörerna överenskommer själva om vilka två som skall ha ansvaret för kassa och silvermagasin.
Tillsammans med kassaförvaltaren har de nyckel.
§ 5 Direktionen tillsätter och avsätter betjäningen när som helst med anseende på verkets fördel.
§ 6 Brev och räkningar undertecknas av befullmäktige, samt kontrasigneras av korrespondens- och
bokföraren. Direktören godkänner avgående brev och räkningar.
§ 7 Minst en direktör bör bevista auktioner och en av direktören utsedd person föra protokollet.
§ 8 Befullmäktige åligger att dagligen ha tillsyn över affärernas gång och att kontrollera att de anställda
uppfyller sina skyldigheter.
§ 9 Varken befullmäktige eller betjäningen får under några omständigheter idka egen handels- eller
kommissionsrörelse.
§ 10 Försäljning får inte ske med mindre partier än att värdet uppgår till 250 riksdaler silver.
§ 11 Direktionen får inte ta upp ytterligare inbetalning på aktierna utan att revisorerna ger tillstånd och
inte heller upptaga lån, om inte bolagsstämman så anser.
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§ 12 Böckerna skall ofelbart vara avslutade den sista mars och överlämnas till revisorerna tillsammans
med protokoll, diarier och korrespondans.
§ 13 Revisorerna skall anmärka om de upptäcker något fel mot kompaniets regler eller instruktioner eller
någon förbrytelse som åsamkat att kompaniets medel blivit förslösade eller till enskild nytta använda eller
att förtroendet blivit förbrukat. Befullmäktige skall alltid kunna uppvisa order, annars blir han ansvarig.
Bolagsstämman äger rätt att avskilja en tjänsteman, som gjort oegentligheter. Dock skall 2/3 av stämman
vara överens.
Revisorerna är skyldiga att efter varje revision ingiva fullständig rapport till befallningshavaren i
Göteborg, om något järn inkommit under året, hur stort beloppet därav varit och till vad pris det blivit
sålt.
Artikel III
Om årlig allmän bolagsstämma.
§ 1 Första torsdagen i maj sammanträder i Göteborg samtliga aktieägare, antingen själva eller genom
ombud, för att höra revisorernas berättelse om förvaltningen och besluta om direktionen skall få
ansvarsfrihet.
§ 2 Sedan följer val av ny direktör.
§ 3 Avgår någon direktör, fylls hans plats av en suppleant intill nästa bolagsstämma. Detsamma gäller
revisorerna.
§ 4 Alla val och frågor, där aktieägarna är av olika mening, avgörs genom votering. Varje aktie á 1.000
riksdaler ger en röst.
Artikel IV
Om utdelning av ränta och vinst.
§ 1 Genast efter sammankomsten har aktieägarna rätt att uppbära förra årets utdelning. De lämnar in sina
original kuponger för året. Fonden skall dock ha uppnått en vinst av 6 %, därefter utdelas fullt
vinstbelopp.
§ 2 Då efter 20 år eller vid 1835 års slut kompaniet upplöses skall hela behållningen utdelas till
aktieägarna.
GILLAS Stockholms slott den 25 januari 1815. CARL
Kungörelse om fri utförsel av inom riket tillverkat papper. Stockholm den 26 januari 1815.
Kongl Maj:t har i skrivelse av den 11:te denna månad tillkännagivit att det förbud, som utfärdades den 30
juni 1812 mot utförsel av alla slags papper tillverkade i riket upphävs och får efter sjötullstaxans
bestämda avgift utföras.
Stockholm den 26 januari 1815. A N EDELCRANTZ m fl
Kungörelse angående upphörandet av namns införande i allmänna tidningar på de personer som
för förbrytelser mot kungörelse om brännvinsbränningen i riket den 4 november 1812 blivit
dömda. Stockholm den 31 januari 1815.
Justitiekanslersämbetet har frågat om namnen på personer som dömds för förbrytelse mot kungörelsen
angående brännvinsbränningen bör införas i allmänna tidningar. Svaret är att varken i kungörelsen av den
29 september 1813 eller 9 oktober och 4 november 1812 innehåller något stadgande om att så skall ske.
Därför bör det upphöra, då det varit tänkt endast för särskilt tillfälle.
Stockholm den 31 januari 1815. H A v STROKIRCH
Kungörelse angående boställstvisters upptagande och avgörande. Stockholm den 31 januari 1815.
Genom skrivelse den 10:de denna månad har Kongl Maj:t förklarat att den under kriget inställda
upptagande och avgörande av boställstvister och byggande av karaktärshus kommer att upphöra, Det har
vållat hinder för de återvändande.
Stockholm den 31 januari 1815. H A v STROKIRCH

Förordning hur laggild stängsel bör vara beskaffad. Stockholm 31 januari 1815
Enligt lag i Byggningabalken skall stängsel vara tät och fast, 2 alnar hög och 2 alnar mellan varje par stör.
Är den byggd av sten bör den vara så fast, att den inte kan rivas och att boskap och svin hålls ute.
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För att undvika tvistigheter och osäkerhet har Vi funnit nödvändigt med ett mera beständigt stadgande.
Efter att ha hört Våra befallningshavare och lantbruksakademien har Vi funnit att hägnader i riket kan
indelas i 5 klasser.
1:o Stängsel av träd, gärdesgård, staket eller plank.
2:o Stengård, med eller utan gärdesgård eller vall ovanpå.
3:o Jordvall, med eller utan gärdesgård eller häck ovanpå.
4:o Vattengrav
5:o Levande häck.
Lagens föreskrift om gärdesgård bör förbliva och övriga stängsel av träd anses tillåtna om de har samma
höjd och fasthet som vanlig gärdsgård.
Stengård av sprängd sten bör vara 2 alnar hög över jordytan, men av kullersten 2 ½ alnar. Ställs
gärdesgård eller vall av torv ovanpå bör höjden tillsammans vara 2 ½ alnar.
Jordvall bör vara 2 ¾ alnar över jordytan eller om dike finns vid vallens kant 2 ¾ alnar från botten av
diket. Diket bör vara 3 alnar upptill. Planteras häck av taggiga växter får den inberäknas i höjden, liksom
de i Skåne vanliga stängsel av tång uppå jordvall.
Vattengrav som används vid kärr och ibland är den enda möjligheten skall vara minst 1 ¼ aln djup och
minst 3 alnar bred upptill. Dessutom bör finnas en kant vid ena sidan som är 1 ½ alnar.
Levande häckar anses inte som lagligt stängsel om de inte har samma höjd och täthet som gärdesgård.
I övrigt må flera stängningssätt, som efter tillgång på material och andra omständigheter i olika
landsorter vara lagliga, bara de i höjd och fasthet motsvarar vad om här beskrivits. Dit räknas inte
rishögar eller nedfällda kvistar av träd, som på en del orter används och kallas rishag eller brottgård.
Dessa kan svårligen göras så täta att kreaturen inte kan ta sig igenom.
Vi vill i nåder förklara att då fråga om stängsel mellan grannar i by eller rågrannar, var och en får nyttja
det stängselsätt av de gillade, som han finner bäst.
Stockholms slott den 31 januari 1815. CARL
Kungörelse att underrätts utslag i mål som angå förbrytelser mot kyrkofrid och rättegångsfrid ej
böra överrättens prövning underställas. Stockholm den 10 februari 1815.
Edsöresbrott som medfört straff av ärans förlust har inte ställts under överrättens prövning. Däremot har
de lindrigare brotten som kyrkofrid och rättegångsfrid fått en allvarligare behandling och utsatts för
överrättens prövning. Så har inte varit lagstiftarens mening.
Stockholm den 10 februari 1815. H A v STROKIRCH
Kungörelse om tillåtelse till utförsel av silver och guld samt främmande myntsorter. Stockholm den
13 februari 1815.
Från den 25 januari är det tillåtet att utföra silver, guld och utländska myntsorter jämte den vid deras
transport genom landet utsatta transitoavgiften. Endast svenskt silvermynt som 1799 års tulltaxa
föreskriver är förbjudet
Stockholm den 13 februari 1815. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående tillrättaskaffandet av i landsorterna, under och efter sista kriget, av
regementen och korpser, möjligen kvarlämnade bevärings, beklädnads, remtyg, tross och
utredningspersedlar. Stockholm den 24 februari 1815.
Kongl Krigskollegium kungör att om någon tagit reda på persedlar som kvarlämnats, dessa skall antingen
lämnas till kronobetjäningen i orten, till befallningshavande eller närmaste förråd.
Stockholm den 24 februari 1815. JOH AUG SANDELS
Berättelse om vad som sig i rikets styrelse tilldragit, sedan sista riksdagen; Stockholm 6 mars 1815.
De märkliga år, som förflutit, sedan Kongl Maj:t såg Rikets Ständer inför sin tron, har varit så rika på
stora och ovanliga händelser, att de väl aldrig går ur hävderna. Knappast lär någonsin en så hastig
förändring, som Europa under denna tidrymd erfarit. Från höjden av en tron, byggd på segrande vapen
och omgiven av lydkonungar, härskade en kraftfull man över stora delar av Europa. Endast Ryssland med
sin makt, Sverige med sitt avskilda läge, England genom sina hundrade segrar på havet och Spanien
genom sina söners mod stod utanför hans välde. Hur hade det gått om kejsar Napoleon i juni månad 1812
nått sina beräkningar riktade mot Ryssland?
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Men en högre makt hade beslutat annorlunda. Det blod som flutit för en jämnare fördelning av staters
krafter och en därigenom uppkommen säkerhet för de svagares bestånd, skulle inte spillts förgäves. Snart
reste sig flera stater och kämpade för sin frihet. Sverige, som Napoleon försökt skrämma genom inbrott i
Pommern, hade vid utbrottet av kriget mellan Ryssland och Frankrike en ställning som skulle bli
betänklig. Å ena sidan försökte Frankrikes regent förmå riket till anfallskrig mot Ryssland, å den andra
bjöd försiktigheten att inte lyssna på Napoleons bedrägliga löften.
Stora Brittaniens sorgliga behandling av Sveriges sjöfart under en tid, då riket befann sig i ett tvunget
krigstillstånd mot denna makt, hade trots allt rätt att vänta en bestämd upplysning över Sveriges politiska
system.
Allt sedan Vi genom ett olyckligt krig förlorat tredjedelen av Vårt område fanns ingen varaktig borgen
för självständighet. Vi var angripna av Danmark. Förlusterna fortsatte genom svenska handelns
ofredande. Stängt mellan fjäll och hav skulle Sverige vid anfall få lov att sönderdela sitt försvar.
Föreningen med Norge borde alltså bli den egentliga grundvalen för Sveriges politik och det högsta målet
för dess bemödanden. Ingen som tittat på kartan kan förstå, varför denna landsträcka bebos av två folk
därtill ofta fientliga. De har samma ursprung, samma religion, samma språk, samma frihetsanda och
samma nationallynne.
Detta för Sverige viktiga mål hade förmodligen inte utvecklats om inte Försynen skänkt Sverige en
Furste, som deltagit i de stora händelser, som lett till Europas nya utseende.
Från det ögonblick han lämnade Frankrikes ärelystne regent förstod han att möta vidden av de plikter
Kongl Maj:t och Svenska Folkets förtroende ålagt honom.
Om Sverige vid Frankrikes fredsbrott mot Ryssland hade varit i besittning av de länder de nyss
förlorat, hade Vi kunnat grunda Vårt beslut på beräkningen av krigets vådor och framgångens ära. Nu
blev det regeringens plikt att handla annorlunda. Sverige hade på hundra år endast gjort förluster.
Konungen kunde inte lämna sin son till stora och fruktade faror. Därför befästes ett förbund mellan
Rysslands kejsare och kronprinsen, varigenom Sverige garanterades en förening med Norge. En armé på
35000 man ryska trupper blev ställd under kronprinsens befäl, därav befordrades det antal som var
bestämt att nyttjas mot Norge.
Sverige hade redan i augusti 1812 samlat sin armé för att förenas med ryska trupperna. Krigshändelser
som bidrog till Napoleons missöde inträffade och Sveriges krig uppsköts till våren. Under vintern
öppnades nya förhandlingar med England, som hittills slutit fredsfördrag med Sverige, men inte med
Norge. De gav tillsammans med Ryssland och Preussen garantier för att Sverige skulle få Norge.
Sedan kronprinsen tillsammans med Sveriges bundsförvanter delat de lagrar som evigt skall utmärka
denna minnesvärda tid, vände han sin blick mot Norden, för att där tillkämpa sig den enda belöning han
eftersträvade, nämligen föreningen med Norge. Detta bekräftades vid Österrikiska hovet i februari 1814
och i den fred som undertecknades mellan Frankrike och Sverige i maj. När svenska armén vände tillbaka
till floden Rhen för att på skynda världsfreden hejdades den av motstånd av Norges Ståthållare, som
hotade att tillintetgöra alla förhoppningar för framtiden.
Kungen har i en första proklamation till norska folket lämnat borgen på en regeringslära, som skulle
följas. Den medgav inte införandet av envåldsmakt i Norge, varigenom Sveriges frihet alltid varit hotad
och i jämförelser med folkens rättigheter, en oundviklig söndring mellan dem förr eller senare
uppkommit. Norrmännen fick nu en säkrare grundlag än deras egen. Hade de fått ett förhatligt ok, skulle
de varit säkra om att varje redlig svensk man skulle rest sig till deras bundsförvant. Kongl Maj:t trodde
länge att detta skulle ske utan blodsutgjutelse, men slutligen måste han gripa till vapen, då ingen
överenskommelse med Norge nåddes.
Konungen och kronprinsen delade arméns faror, inte i avsikt att vinna någon ny lager, utan för att
bjuda frid och försoning. Så fort det märktes fredliga tänkesätt på den norska sidan ställde de in sina
vapen. Den 14 augusti avslutade i Moss en konvention, som gav konungen rättighet att förhandla med
norska stortinget. Följden av denna underhandling blev stadfäst den 10 november.
Konungen ämnar inom kort till ständerna överlämna den proposition som efter prövningarnas och
olyckornas tid låtit en ny dag randas och den förening mellan Skandinaviens båda riken som skall leda till
inbördes kärlek och förtroende. Det blir slut på det hundraåriga hat som rått mellan de båda länderna.
Konungen går nu att ägna sin uppmärksamhet åt rikets inre styrelse. En kommitte har tillsatts med
ärkebiskopen som ordförande för att tillsammans med lärda och lekmän skapa en ny psalmbok. De har
hunnit så långt i sitt arbete, att med konungens gillande ett förslag till psalmbok blivit tryckt. Man har nu
möjlighet att inkomma med anmärkningar. 1813 utkom förklaringar till författningar och stadgar av
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kyrkolagen från 1686, vilken ännu gäller. Även har utsedda kunniga män fortsatt och rättat de redan
utgivna samlingar av förordningar som skall uppläsas från predikstolen. Den 28 oktober 1812 utfärdades
en förordning angående prästernas åtgärder vid mantalsskrivningar med förhörsböcker och prästbevis.
Den 29 april 1813 har stadgats vad som gäller vid prövningar av prästers vederlagsspannmåls
indragning eller bibehållande. Åtskillig spannmål har blivit indragen eller kommer att dras in vid
innehavarens avgång. Ständerna har begärt upplysningar om beloppet av denna spannmål och tillkomsten
av avtalen. Dessa uppgifter är mödosamma och fordrar mycket tid. Under utredningen fastställs
förläningsspannmål inte på behaglig tid längre, utan endast i innehavarens tid.
Den 16 juni 1813 har konsistorierna givit nya stadgar för präst- och pastoralexamina, samt de bevis
som utfärdats däröver. Den 17 mars 1813 stadgas vad som bör iakttagas vid krigsprästers antagande.
Den 27 januari 1813 ombildades det gamla Kollegium Medicum till Sundhetskollegium.
Den 6 maj 1812 utfärdades ett provisoriskt reglemente för de vid universiteten inrättade Medico Theologiska stipendier.
Den 3 mars 1813 har beslutats om utvidgning av Lunds lasarett med ett kliniskt institut.
I cirkulär 1812 och 1813 har föreskrivits vad som bör iakttagas om smittsamma sjukdomar uppträder.
Dessa påbud skall i förekommande fall uppläsas från predikstolarna. Då de medel som anslagits till
farsoters botande och för kuranstalter varit otillräckliga, har Kongl Maj:t anordnat 10.000 riksdaler. Nya
provinsial medici sysslor har inrättats.
Den 31 mars 1813 har fastställts reglemente för veterinärinrättningen i Skara, samt inväntas
Sundhetskollegiets berättelse, som kommer att ligga till grund för veterinärundervisningens utvidgande.
Veterinär har genom enskild frikostighet inrättats i Daga härad i Södermanland.
Den angelägna vaccinationens främjande har för Kongl Maj:t varit ett ömt föremål. Den 8 juli 1812
avgick ett cirkulär till biskopar och konsistorier som syftade till att antaga vaccinatörer i varje socken.
Kungen har med tillfredsställelse inhämtat att detta skett på de allra flesta håll. För att råda bot på bristen
av vaccinations ämne har 10 depåer i landsorterna blivit upprättade. De premier som tidigare gavs endast
åt läkare, ges nu bara till andra vaccinatörer som utmärkt sig. En del av premiepengarna används till
medaljer att utdelas till dem som varit nitiska och med framgång vaccinerat.
Många socknar har anställt examinerade barnmorskor.
Nu anser man tiden vara mogen att utfärda en författning att var och en har skyldighet att låta
vaccinera sina barn.
Kongl Maj:t har oavbruten omtanke om undervisning och uppfostran. 1813 har ny stat för Uppsala
universitet blivit utfärdat. Vid universitetet i Lund har kanslirådet Norberg testamenterat 16.666 riksdaler
till lön för en professor i franska, tyska och engelska. Professor Retzii profession har delats i tre, kemi,
naturalhistoria och ekonomi och botanik.
Dessutom inrättas nya professioner i grekiska, astronomi och
fysik.
Den 9 oktober 1812 har utfärdats en kungörelse som har till föremål att öka fordringarna på dem som
ämna sig till rättegångs - och kameralverken samt skärpt examina hos dem som anställs. För att
uppmuntra till ökade kunskaper har juris doktorer, licentiater och kandidater fått vissa förmåner vid
befordran.
Den 3 april 1810 anhöll ständerna att kunniga och erfarna män skulle undersöka tillståndet vid
läroverken, så att dessa kunde få ett efter tidens upplysning mer lämpat skick. Konungen har tillsatt en
kommitte, som skall granska förslagen och avge yttrande om de ändringar och förbättringar som kan
göras. Genom Kongl Maj:ts beviljade penningtillskott och kronprinsens enskilda gåva har kommitten
börjat ge ut sina handlingar.1807 års skolordning skall gälla tills annat förordnas. Vissa provisoriska
åtgärder för förbättringar vid läroverken skall vidtagas. De frågor kommitten gav till konsistorierna har
besvarats och innehåller rikhaltiga källor för kommitténs kommande arbete. Konungen har bifallit, att en
gymnastisk läroanstalt anläggs i Stockholm, för att utbilda gymnastiklärare. Stiftaren, Ling, får av
konungen 500 riksdaler i arvode årligen, 100 riksdaler i hyra och i ett för allt 400 riksdaler till
anskaffande av den nödvändiga attiraljen. Reglementet utfärdades 14 mars 1814 men är redan i
verksamhet.
Konungen har vid flera tillfällen väckt frågan att återuppliva den sjunde lektionen, vilket redan görs
vid Linköping, Härnösand och Göteborg.
Kommittén har undersökt om man inte till billigt pris kan tillhandahålla goda läroböcker, som är
lämpade efter tidens krav. Förslaget till ny skolordning har gått fortare än man trodde, tack vare den
bredvillighet som alla visat. I Norrköping och Västervik har nya reglementen blivit fastställda. Konungen
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har alltid tillmötesgått de förslag till inrättningar av sockenskolor, som finns i åtskilliga landsorter. Det
finns ett förslag att involvera fattiga barns undervisning med fattigvården.
Nya stadgar har utfärdats för Kongl Musikaliska Akademien, som fått en vidsträcktare befattning.
Akademien skall behandla musiken både som vetenskap och konst, varför 4 lärare blivit tillsatta.
Undervisningsverket är gratis för eleverna.
Nya stadgar har också blivit givna åt Kongl Patriotiska Sällskapet.
Ständerna har vid riksdagen frågat efter de Hwittfeldska Stipendiegodsens förvaltning. Då arrendet snart
löpt ut beslöts, att godsen skall bortarrenderas genom offentlig auktion. Hemmanen skall skiljas ifrån och
åborna skall betala en årlig avgift istället för de tidigare dagsverkena. Genom denna förordning får
allmogen lindring och stipendiefonden betydligt ökad inkomst
Den kommitte, som utsetts att utarbeta en allmän författning till nästa riksdag rörande fattigvården i
riket, lämpad efter de lokala behoven, har ännu inte hunnit längre än att insamla de omständiga
underrättelser, som skall ligga till grund. Konungen har hela tiden haft fortsatt uppmärksamhet på allt vad
som rör fattigvården. I Stockholm har de tre befintliga barmhärtighetsverken, Stora Barnhuset, Danvikens
Hospital och Spinnhuset blivit satta under en styrelse och en förvaltning. Flera fattigvårdsanstalter i
landsorten har fått stadfästelse. Korrektionshuset i Örebro, Arbets- och korrektionshus i Uppsala och
Härnösand. De föreslagna reglementena för fattigvårds- och arbetsinrättningarna i Karlskrona och
Karlshamn är stadfästa.
Rapporter om att rikets hovrätter skötts med drift och vaksamhet har inkommit. Den ringa obalans,
som uppstått i Svea hovrätt beror på själva målens beskaffenhet, som fordrat flera förberedande åtgärder.
Den större obalans vid Göta Hovrätt beror på ökning av ärenden. Kongl Maj:t vill uppmärksamma
ständerna på, att det är nödvändigt att få en jämkning i Hovrättens jurisdiktion, för att skyndsammare nå
ärendenas slut i Göta hovrätt.
Inte utan bekymmer har konungen uppmärksammat att ämbets- och tjänstemän vid hovrätterna och
andra penninglöntagare trots att de uppoffra krafter och tid, genom tidens tilltagande dyrhet försatts i
ansenligt lidande och allt större förluster. Det har inte stått i konungens makt att avhjälpa deras billiga
fordringar och klagomål.
Med tillfredsställelse kan man konstaterat att brottmålen avtagit, under den tid brännvinsbränningen
varit förbjuden. De åtgärder, som vidtagits för att minska fylleri och dryckenskap har haft verkan. Hur
rättvisan i övrigt handhafts saknar inte Ständerna underrättelse om genom de uppgifter, som deras
justitieombudsman meddelar.
Det har varit konungen kärt, att vid några tillfällen då allmogen genom missförstånd drabbats av
olägenheter, kunnat mildra lagens krav. Den kommitte som skall utarbeta ny civil- och kriminallag har
sedan riksdagen fortsatt sitt arbete. Då en ledamot avgått med döden och några andra återgått till sina
ämbeten har arbetet fördröjts. En balk är genom pressen utlämnad till allmänhetens granskning.
Förändringar är föreslagna i avseende på domstolarna antal och organisation samt inrättning av nya straffoch korrektionshus, som nödvändiga för lagens förbättring och lagskipningens säkra och skyndsamma
gång.
Erfarenheten har visat hur mycket åkerbruket och lanthushållningen vunnit genom de redan vidtagna
enskiftes förrättningar. Den 24 juli 1812 utfärdades en förnyad förordning och enskiftes delning i Skåne
och Skaraborgs län. För att underlätta utflyttandet för åborna kvarstår de förra anslagen på 10,00 riksdaler
för Skåne och 6.000 för Skaraborg årligen. Konungen har i detta sammanhang beviljat vissa förmåner åt
den som uppför hus av lera
För att befrämja detta byggnadssätt, där sten saknas eller medför för dryg kostnad.
För att bereda Öland förkovran och välstånd är flera anstalter gjorda med delning av utmarker och odling.
Medel är anslagna.
Kongl Maj:t har anbefallt en undersökning av den mosse i Östergötland, Dagsmosse kallad, vilken bör
uppodlas för Kronans räkning.
För de på Strömsholm, Dalby och Flyinge kungsgårdar inrättade stuterier är anstalter vidtagna för att
befrämja verksamheten.
Förordning om lagliga stängsel är utfärdad. Översyn av författningar angående besiktning och
vräkning av tackjärn, stångjärn och manufaktursmide. Vårdslöshet vid tillverkning och utförsel av
felaktiga och odugliga järneffekter må förekommas genom en förnyad förordning angående järnvräkeriet
i landet.
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Den kommitté, som enligt ständernas vid 1812 års riksdag önskning, bör sysselsätta sig med granskning
och utarbetande av mer lämpade ekonomiska författningar för civila och ekonomiska verk, har inte
kunnat samla förslag och upplysningar till något helt.
Sedan riksmötet har krigsmakten varit i aktiv tjänst både inom och utom rikets gränser. Denna tid har
Kongl Maj:t varit i obruten omsorg om att förse dem med förnödenheter. En särskild utredning i allt som
rör kriget skall föreläggas ständerna. Till följd av detta krigstillstånd har de allmänna regleringar i
försvarsverkets administrativa grenar måst uppskjutas till lugnare tider.
Kongl Maj:t utnyttjar tillfället att högtidligen erkänna sin höga tillfredsställelse och behag över
tillgivenheten och det bredvilliga biträde undersåtarna visat. Rikets vinst på denna vilja och kraftiga
medverkan ligger i uppenbar dager.
Allmänna beväringsinrättningen och den tillökning av indelta armén, som genom extra rotering ägt
rum har lett till en förändring i organisation och fördelning inom indelta regementena. Indelningsverkets
grunder har blivit rubbade. Nu företas en fullständigare sammansättning av inspektions- och brigadbefäl,
varmed instruktionen, tjänstbarheten och kontrollen befrämjas. För arméns beklädnad har blivit sörjt. Så
länge kriget varade räckte inte den inhemska tillverkningen, men nu är den utländska manufakturen
inställd och endast den inhemska konstfliten tillåten. Beväringsfabrikerna har ständigt varit sysselsatta
och Kronans inrättningar utvidgade. Krutbruken är vidmakthållna och försedda med material för
kruttillverkningen.
Flottans underhåll har vårdats med omsorg och i mån av tillgångar blivit ökat.
Krigsmedicinal verket har förbättrats och sjukvården under kriget varit berömvärd. Föreslås en ytterligare
organisation med ökade löner för dem av den studerande ungdomen, som väljer detta yrke.
Salpetertillverkningen har Kongl Maj:t sökt uppmuntra.
De välgörande uppoffringar som rikets innebyggare snart sagt utan undantag ådagalagt för att hjälpa
krigsmän och deras familjer har Kongl Maj:t sett med tillfredsställelse. Detta undanröjde krigsmannens
armod och brist, då skador och sjukdom hindrar honom att arbeta. Kongl Maj:t ämnar samla alla de
fonder som har detta ändamål.
Extra roteringen i Skåne är undersökt och jämkad av en särskild kommission, varvid ledamöter av
provinsens mest aktningsvärda egendomshavare med utmärkt nit, rättsinthet och omsorg gått till handa.
Detta kommer att ligga till grund för rotering över hela riket.
Granskningen av 1808 och 1809 årens krig är fullbordad, varom ständerna får upplysningar av sina
egna deputerade.
Kongl Maj:t har utvecklat det nuvarande förhållandet till rikets försvarsverk. Föreningen med Norge
kommer att förändra en del. Tidens skiften påkallar dessutom angelägna regleringar. Lägre befäl är illa
lönade och för den värvade arméns underhåll behövs tillökningar överallt. Detta borde genomföras utan
ytterligare omedelbara bidrag i form av skatt.
Liksom i övriga grenar av förvaltningen har även de financiella ofta under bekymmersamma
förhållanden blivit hjälpta och i de flesta fall tillfredsställande resultat uppnåtts.
Kongl Maj:t erkänner med nöje ständernas anstalter. De förtjänar så mycket mera tacksamhet, då de
bedömt framtidens fordran och gjort rättvisa åt regeringens förmåga och avsikter. Det är emellertid Kongl
Maj:t förbehållet att ådagalägga, att han inte endast vetat skaffa riket tillgångar då de anslagna varit
otillräckliga, utan också skaffat nya möjligheter.
Under riksdagen i Örebro gällde det att skaffa säd till skäligt pris, i anseende till den sent kända felslagna
skörden i landet. Till behövande i landsorten blev säd till ett värde av 606.043 riksdaler utdelat. Även
magasinsfonden lånade ut stora summor. Utsikterna vid riksdagens slut tycktes lova att dessa omsorger
skulle kunna upphöra med den mognande skörden. Men genom en av dessa naturhändelser, som det inte
står i mänsklig makt att förutse, inträffade det, att en stor del av skörden blev ännu en gång skadad. Ett
par nätters frost tillintetgjorde flera månaders arbete. Detta blev sent känt och anmälan om ökade behov
och ansökningar om spannmålsförsändelser till landsorten kom, när seglationen var nära att upphöra.
Kongl Maj:ts omsorg och kronprinsens kraftiga biträde beredde likväl tillgångar, som man inte kunnat
vänta och den politiska ställningen skapade utvägar till att fylla de inrikes behoven. Mjöl och säd kom
från ryska hamnar. Oaktat de hotande utsikterna vid 1812 års slut, kan man konstatera att nöden, utom i
de mest avlägsna orterna, där transportsvårigheter förelegat, inte lett till att någon omkommit.
Magasinsfonden är illa åtgången, men Kongl Maj:t skyndade att förstärka den med 100.000 riksdaler ur
Barthelemyska medlen. 200.000 riksdaler som i höstas blev anslagna av krigsfonden till
magasinsinrättningen, var tänkta att då en lyckligare skörd inträffade, förkomma en annan av lantmannens
förluster, nämligen den att spannmålsprisets hastigt faller. De skulder innevånarna ådragit sig har endast
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långsamt kunnat återbetalas. Kongl Maj:t har medgivit längre uppskov med återbetalningen och i visa fall
att man får betala in natura. Detta har varit en lindring för innevånarna, men en uppoffring av
magasinsinrättningen.
De rustningar, som snart efter riksdagen 1812 måste företagas kostade mycket. De medel som var
tänkta för detta måste nu till del tas i bruk för spannmålsinköp och övrigt genom främmande biträde
uppfyllas.
Det senaste kriget är märkligt, då man jämför med tidigare. Det har vunnit mer med mindre
uppoffringar. När Sverige i första kriget var nära undergång, började man med en styrka på 100.000 man,
av vilka dock en stor del omkom genom sjukdomar och vanskötsel. Nästa gång behövdes endast hälften
så många för att upprätta Sveriges ära och självständighet. Förlusterna i manskap var små. Det första
kriget gick med 25 miljoner i förlust, medan det senare inte lämnat några skulder, som fordra särskilt
tillskott av folket.3 års fälttåg har inte kostat landet mer än 23 miljoner i en tid, då varupriserna
fördubblats.
Skulden till banken har betalats av med en summa av 494.420 riksdaler och statsverkets skuld till
riksgäldskontoret har minskat med 219.580 riksdaler.
Beslut vid riksdagen i Stockholm att av besparingar och överskott i statsinkomsterna anslå 100.000
riksdaler till jordbruket, handeln och näringarna har först år 1813 kunnat visa sin välgörande verkan.
Göta kanal har blivit ännu betydelsefullare genom de senaste inträffade händelserna. Nu kan de båda
haven sammanbindas. Den mark som enskilda måste avstå från till byggandet har börjat gottgöras. Då
inte markbyte kan ske har ersättning i pengar utgått. Till detta utbetalades 25.000 riksdaler till bolaget
som de enligt privilegierna varit berättigade till. Enligt berättelser har trots kriget, som minskat tillgången
på arbetsmanskap, arbetet ändå fortgått.
Den 14 oktober 1815 öppnades Carl XIII:s sluss mellan Viken och Vättern. Antalet fartyg och
inkomsterna av anläggningen har givit anledning att hoppas på fördelar, då allt blir fullbordat. Under
våren och sommaren var kanalbygget en tillflykt, där föda och arbetsförtjänst gavs i synnerhet för
Dalallmogen.
Det av naturen mindre gynnade Södertälje kanalarbetet har haft svårare att klara ekonomin. Det har
erhållit en summa av 41.387 riksdaler.
20.000 riksdaler anslås till anläggande av en väg mellan Värmland och Dalarna samt rikets Norra
provinser, vilket Kongl Maj:t erkänt. Vägen mellan Värmland och Väster Dalarna är redan byggd och
begagnas med mycken fördel av dalallmogen, när de skall avsätta sina tillverkningar i Värmland och
hämta livsförnödenheter därifrån. Mellan Öster Dalarna och Hälsingland är vägen halvfärdig, men
beräknas klar under året. Då öppnas obehindrad kommunikation mellan Karlstad och Vänerns strand till
Söderhamn och Bottniska viken. Till vägens underhåll indelas de omkring liggande hemmanen. De
ödemarker som vägen går igenom kan bli nybyggnadslägenheter i mån de är odlingsbara. Nyttan av detta
vägbygge blir fördubblat genom föreningen med Norge. En väg mellan Trondheim, Levanger och
Jämtland är redan planerad.
Kongl Maj:t har lämnat medel till vissa odlingsföretag, till Hushållssällskaperna i Örebro, Kronoberg
och Kalmar län, till arbetsinrättningarna i Uppsala och Norrbottens län och Uddevalla stad, till anläggning
av kanal och sluss mellan sjöarna Lönn och Alkvittern samt till större utdikningar av mossar. Äntligen har
också till enskilda bruks- och fabriksanläggningars underhåll lämnats lån mot nedsatt ränta och
betalningsvillkor.
Till särskilda behov har avsatts 65.500 riksdaler, vilka blivit använda till näringsflit och nyttiga
odlingar.
För att i en av naturen föga gynnad provins ge ökad arbetsförtjänst och utkomst har vid Gårdsby i
Kronobergs län ett institut för linodling och förädling av lin blivit anlagt. De får en årlig summa i
understöd. Då lantbruksakademien under första året inte fått någon inkomst av sin inrättning har de fått ett
understöd av 12.250 riksdaler.
För strömrensning och storskiftes delning i Dalarna och enskiftes förrättningar i Skåne och Skarborgs
län har utgått, de redan tidigare beslutade anslagen. Det förstnämnda behovet har fått 24.000 riksdaler.
Det sedan Carl XI:s med mycken fördel begagnade Slussverket vid Hjälmare kanal hotat att förfalla,
anslogs genast en summa på 25.000 riksdaler, så att seglationen inte skulle behöva avbrytas. Mera måste
göras i denna fråga.
Utom dessa åt näringar och odling genom pengar meddelade uppmuntringar, kommer genom
författningar och andra vidtagna åtgärder fortsatt stöd att ges.
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En del av dessa åtgärder kommer att synas i akter och handlingar, bland annat uppgifter om
brännvinspannornas antal.
Kommitteéhar tillsatts för att överse en ny Sjötull taxa och att avge förslag till regler för näringsfrihet.
Den osäkra handelsställningen har hindrat Sjötulls taxans utfärdande.
Revision i stats- bank- och riksgäldsverken har hållits.
Då åtskilliga främmande fartyg genom kriget blivit kvar i svenska hamnar och utbjudits till lindrigt
pris, har Kongl Maj:t begagnat tillfället att fästa villkoret av en lästavgift. De har samlats i en fond, för att
ge understöd och underlätta hemfärden för de svenska sjömän, som finns på främmande ort.
Bevillningstaxeringarna har på några ställen varit ojämna och för högt uppdrivna vad gällt
egendomsvärden. Kongl Maj:t har givit i uppdrag till en prövningskommitte att göra rättelser och
jämkningar.
Sådana har Kongl Maj:ts åtgärder varit och han överlämnar nu till ständernas mogna och eniga
medverkan att ge ny verksamhet och stadga åt den inre samhällsordningen och därigenom ökat anseende
åt fädernelandets yttre förhållanden.
Ut supra. CARL
Riksens Ständers Tacksägelse Adress till Kongl Maj:t och Hans Kongl Höghet Kronprinsen, samt
Hans Maj:ts och Hans Kongl Höghets Svar. Stockholms slott den 13 mars 1815.
Ständerna har genom ett enhälligt beslut velat överlämna en tacksägelse adress till konungen och
kronprinsen för de åtgärder, som sedan sista riksdag blivit vidtagna. Omgiven av de svenska och norska
statsråden och stora vakten deltog ständerna mangrant i deputationen den 13 mars. Stånden anfördes av
lantmarskalken och talmännen och den förstnämnde uppläste följande:
Stormäktigste allernådigaste konung!
Ständerna har vid sitt första sammanträde hört från olika rum yttrande om ett enstämmigt tänkesätt. De är
vägledda av den allmänna röst som skall bli eftervärldens minne av de händelser som Deras Majestäter
fullkomnat och som fäst sig i allas hjärtan. Jämförelsen mellan nu och vid ständernas senaste möte är
minnesvärda och välgörande händelser.
För 6 år sedan var riket i en hopplös belägenhet. Därifrån räknar landets innevånare fosterjordens
självständighet och återställandet av allmän och enskild säkerhet. I den inte alltid synliga, aldrig avbrutna
kedjan av länders och folks öden, inträffar sådant som hotar tillintetgöra dess beräkningar.
Den epok som Ständerna talar om leddes av en upplyst och mild styrelse. Men de yttre förhållanden
uppväckte fasor. Europa hotades med inskränkning, folken med träldom och bojor. Även Sverige var nära
att röna dessa ofantliga företags följder. Utan anledning från landets sida hade handeln blivit våldförd,
snart blev Pommern utan krigsförklaring intaget. Deras Majestäter insåg faran och avvärjde den.
Kongl Maj:ts ålder hindrade honom att själv i avlägsna länder möta krigets faror. Han ersattes av
kronprinsen, redan känd bland Europas härförare. Han eftersträvade inte äran, utan endast en rättvis och
värdig seger. Mänsklighetens och den allmänna frihetens sak segrade och Sveriges urgamla vapenära
bekräftades och förnyades nästan utan uppoffringar. Våra krigare återvände nästa fulltaliga till
fäderneslandet. Hur annorlunda var det som träffade deras bröder under den förra regeringens krig.
Under denna allmänna strid för nationernas rättigheter glömde deras Majestäter inte Sveriges enskilda
åligganden och den fördel föreningen med Norge skulle innebära. Genom oförutsedda händelser måste de
nu gripa till vapen än en gång, men vid första anledning till fredliga tänkesätt funno norrmännen mildhet
och försonlighet i Deras Majestäters hjärtan. Det var den största ära att frivilligt hälsas som ett fritt folks
lagliga konung. Hans Majestäter har under dessa år aldrig avbrutit sina landsfaderliga omsorger.
Sådana är de välgärningar som skett sedan senaste riksmötet. Rikets Ständer vill i Svenska Folkets
namn framföra deras livliga och vördnadsfulla tacksamhet.
Svårligen kunde någon vänta, att denna epok skulle utväljas till riktande av vissa förmätna, fastän
maktlösa försök att skada landet. Ständerna har hört att f d konungen, Gustaf IV Adolph i Tyskland
utspritt en s k protestation, där han söker göra sin sons rättigheter gällande. Ständerna har inte fäst något
avseende vid den. Även i allmänna tidningarna har yttrande funnits införda, där man kunnat förmoda att
någon främmande makt tillerkänt sig rätten att lägga sig i ett fritt och självständigt folks inre. Deras
Majestäter har inte fäst någon vikt vid dessa obetydliga försök, utan endast förbigått dem med tystnad.
De har varit övertygade om att Svenska Folket eller Dess Ombud skulle beivra minsta handling stridande
mot Deras Högheter. Ständerna har visserligen inte ansett dessa tilltag vara av politisk betydelse, men
deras vördnad och kärlek till kungahuset har ålagt dem att allvarsamt avvärja ett offentligt förolämpande.
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Därför har Ständerna enhälligt överenskommit att författa en tacksägelseadress för de välgärningar
deras Majestäter bevisat, och även offentligt och bestämt förklara, att de med harm och förtrytelse sett det
sårande och tilltagsna, som stått i utländska tidningar. De har ånyo fått anledning att visa sin tillgivenhet
och trohet mot Deras Majestäter och ta helt avstånd från den tidigare konungen och hans efterkommande.
Riksakten av den 10 maj 1809 och succetionsordningen av den 26 september 1810 gäller.
Ständerna anhåller underdånigt och vågar hoppas att Majestäterna mottar adressen med välbehag. Vi
har inte framställt den med andra prydnader än enkelhet och uppriktighet och sanning.
Undertecknat av lantmarskalk Carl Mörner, talman Jac Ax Lindblom, prästeståndet, talman H N
Schwan, borgarståndet, talman Lars Olsson, bondeståndet.
Kongl Maj:t, som mottog tacksägelseadressen av lantmarskalken svarade i nåder:
Jag har med rörelse hört de tänkesätt, som Ständerna i Svenska Folkets namn ådagalägger mot mig. Jag
har inte eftersträvat någon högre belöning för mina handlingar. Under vidriga förhållanden har denna
förhoppning följt och väglett mig och under blidare öden har den ökat min sällhet.
Gode Herrar och Svenska Män mottag min hjärtliga tacksägelse för det dyrbara bevis på kärlek och
tillgivenhet ni lämnat mig.
Jag har med Försynens hjälp fått se mina önskningar fullbordas, som jag på branten av fäderneslandets
fall vågade yttra för dess räddning. Jag har ofta blivit hindrad av nya olyckor. Men med hjälp av min sons
ärorika understöd och ert eniga biträde har jag kunnat vinna. Den nya belägenhet fäderneslandet vunnit
skall lämna åt era söner ett fritt land.
Jag igenkänner den förtrytsamhet ni känner över vad som stått i utländska dagblad, att främlingar vill
lägga sig i riksdagens beslut av 1809 och 1810. Jag har, utan att fästa större avseende än de förtjäna,
ansett mig påkallad att vidta de åtgärder, ni nu anse nödvändiga. Den myndighet ni lämnar mig, tror jag
mig inte behöva använda, då dessa villor inte kan tas på allvar.
På fjällens spets, som dela, men inte skiljer Skandinaviens två folk, har min son rest en evig
minnesvård åt sig och sin ätt. Det folk som för 6 år sedan hotades av både krig och årstid och
överlämnade ledningen i mina händer, skall visa främmande nationer, att när medborgerlig rätt angripes
och bereder statens fall, bjuder kärleken en trogen gärd åt den som vårdar lagarnas kraft och livar
forntidens minnen. Nu finns säker frid, förtroende och människovärde i Skandinaviens bygd.
Jag förbliver eder Gode Herrar och Svenske Män med all Kongl nåd och ynnest städse välbevågen.
Därpå begav sig ständerna till kronprinsen där adressen upplästes.
Kronprinsen svarade på franska, som sedan översattes till svenska av prins Oscar och upplästes.
Gode Herrar och Svenske Män.
Jag mottager med livligaste tillfredsställelse uttrycket i ert tänkesätt. Den erkänsla ni yttrar över
konungens politiska system, är för mig så mycket mera dyrbar, som hans förtroende låtit mig delta i dess
åtgärder för rikets väl. Jag har med glädje inhämtat det bifall svenska folket givit mina bemödanden. Då
jag endast handlat i deras intresse är deras kärlek min belöning.
Kallad av eder genom enstämmiga val, anlände jag med den föresats att återgiva Sveriges dess forna
ryktbarhet, som under sekler varit föremål för högaktning i Europa. Jag upplevde ett nytt liv och svor att
offra det för mitt nya hemland.
Jag fann ett ädelt och laglydigt folk. Hundrade års olyckor hade inte påverkat varken dess kraft eller
tapperhet. Då jag manade detta folk till strid, var det utan tanke på egen ära. Jag ville endast skapa lugn i
landet. Jag kände svenskarna och visste att de inte ville köpa sig fred på bekostnad av deras ära och frihet.
En ryktbar erövrare hotade att lägga Europa i bojor. 15 års framgång och segrar syntes lova honom nya.
Ett neutralitetsförbund hade inte skyddat oss. Napoleon tålde ingen annan makt än sin egen.
Jag behöver inte återkalla de händelser, som genom konungens manliga beslut, som ni bistått, hänt i
Europa. Napoleons bundsförvanter vågade göra beräkningar på Sveriges delning, men Försynen har
tillintetgjort detta förslag. Med hjälp av trogna bundsförvanter har vi förvärvat en varaktig och ärofull
fred. Vi har säkrat vår självständighet och stadgat vårt politiska värde genom föreningen med ett folk,
som genom naturen, sederna, religionen och språket alltid borde höra samman. Tiderna är nu förändrade,
villorna har flytt och svenskar och norrmän skall i fortsättningen tävla endast om medlen att bereda
fäderneslandet ära och sällhet. Mäktiga och starka genom denna förening, skall vi eftersträva att leva fria
och oberoende mellan våra skogar och fjäll.
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Den förtrytsamhet ni yttrat vid läsningen av de anfall, som blivit gjorda mot er frihet och
självständighet ökar den djupa aktning jag känner för er. Stark genom de rättigheter ni givit mig, lycklig
att ha uppfyllt min plikt, skall jag med lugn vänta dem, som bestrida min rätt.
Kungörelse angående antalet av nämndemän som bör biträda domhavande vid militära
boställssyner. Stockholm den 16 mars 1815.
Vi 1809 och 1810 års riksdag gjordes hemställan att underdomare borde befrias från åtskilliga
förrättningar som de inte fick betalt för. Samtidigt övervägde man om antal av halv nämnd vid militära
boställssyner verkligen behövdes. Förordnades att endast två nämndemän skulle bistå vid domhavandens
syner.
Stockholm 16 mars H A v STROKIRCH
Kungörelse angående försäljning av den till fromma stiftelser anslagna kronotiondespannmålen.
Stockholm den 21 mars 1815.
Anmälan har gjorts mot missbruk vid auktioner av spannmål till fromma stiftelser, såsom barnhus,
hospitaler, skolor och domkyrkor. Hela kvantumet för ett län har auktionerats bort i samma post, då
spekulanterna kunnat begagna sig av tiondetagarens rätt till lösen och för den längsta transporten i länet.
Innevånarna i landet för förlorat möjligheten att återköpa den från deras hemort utgående spannmålen.
Det är inte tvunget att sälja överskottsspannmålen på auktion utan styrelsen får vid varje tillfälle göra det
förmånligaste för stiftelsen. Skall det ske med auktion skall utropen vara i mindre poster, inte mer än 10
tunnor, så att tiondegivarna själva kan köpa. Auktionsförrättaren skall tillse att spannmålen inte går till
osäkra köpare utan till dem med godkänd borgen. I de norra landskapen, där avstånden är stora får
auktioner hållas i varje socken.
Stockholm 21 mars 1815. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående en ytterligare fortsatt brännvinsbränning. Stockholm den 5 april 1815.
Det har anmälts att skörden på viss orter blivit mindre givande, medan det klagas på bristande
avsättningsmöjlighet på andra ställen. Alltså vad som fattas på ett ställe kan med överflöd ersättas på
annat. Vi har prövat att inskränka husbehovsbränningen även under nästkommande månad.
Stockholms slott den 5 april 1815. CARL
Kungörelse angående tullen å inkommande utländskt spannmål. Stockholm den 12 april 1815.
Tullen på inkommande spannmål från utlandet och Wismar höjs så att den utgör för vete, råg, korn, malt
och ärter 32 skillingar för tunnan samt 8 skillingar för 1 lispund vete- korn- eller rågmjöl och 4 skillingar
för havremjöl
Stockholm den 12 april 1815. O E LAGERHEIM
Proposition till Rikets Ständer om den nya konstitutionella förhållanden, som, till följe av
föreningen mellan Sverige och Norge, uppkommit. Stockholm den 12 april 1815.
Då konungen nu går att överlämna Norges grundlag till Ständerna, anser han det som sin plikt att ge en
allmän översikt i avseende på föreningen mellan Sverige och Norge.
Konungen bemödade sig liksom varje svensk medborgare att förbundet borde ge båda de Skandinaviska
folken gemensamma fördelar och frihet. Men hur skulle det ske ? Genom en sammansmältning av de
båda rikena under styrelse av en konung, men med bibehållandet av särskilda regeringslagar ?
Visserligen hade konungen liksom varje fördomsfri man insett, att halvön under en spira och en lag
lämnade större säkerhet och styrka, än genom delning under två styrelseformer som skapade två folk.
De långa och häftiga krig, som uppstått då Norge tillhörde Danmark, kan inte annat än påverkat
norrmännens begrepp och övertygelse. Lika främmande var norrmännen för Sveriges styrelse, som
svenskarna för norrmännens. Norge kunde endast se ett ok, vid en sammansmältning med Sverige. Att
upphäva dessa tankar är inte ett ögonblicks verk, utan endast tidens långsamma erfarenhet kan häva
fördomarnas kraft.
Ledd av den upplysning konungen hade, om det allmänna tänkesättet i Norge yttrade han redan i
Kiel, att avsikten var att överenskomma om en särskild grundlag för detta rike. Denna skulle vara bygd på
ett folks två dyrbaraste rättigheter: national representation och beskattningsrätt. All fråga om en
sammansmältning var redan från börja åsidosatt.
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Det motstånd som väcktes av Norges ståthållare mot verkställigheten av freden i Kiel, alstrade snart en
regeringsform för Konungariket Norge, som av dess samtliga innebyggare blev antagen under livligt
bifall. Till sina huvudgrunder var den lika med Sveriges Rikets Regeringsform. Dock hade norrmännen i
minnet den tid då de levt under despotisk lag och de försvarade sig nu mot nya ingrepp. Konungen
lyckades inte bevisa uppriktigheten i sina avsikter förrän förbindelsen i Moss den 14 augusti. Som norm
för den nya grundlagen antogs den i Eidsvold överenskomna konstitutionen och att underhandla och
besluta om föreningen genom att sammankalla Stortinget.
Det skall alltid lända konungen och säkert också Ständerna till en sann tillfredsställelse att han genom fri
överläggning hänskjutit avgörandet av en så viktig fråga. Konungen kände det folk, vars ledare han var
och bedömde därefter de undersåtar han var satt att ta under sin spira. Under lugn och lämpor och med
aktning för deras rättigheter, kan Nordens friborna söner förmås till stora uppoffringar. Under hotande
yttre omständigheter tvekade norrmännen inte att stadga villkoren för den nya samhällsordningens
bestånd. Innan de gav sig åt en konung visade sig Norges representanter värdiga deras medborgares
förtroende. De bevakade folkets frihet, statens anseende, medborgarnas rättigheter och Rikets ära.
Då tvenne folk frivilligt underkasta sig samma styrelse bör varje anledning till skiljaktighet till den
gemensamma regenten undanröjas. I annat fall kommer förr eller senare förbundet att brytas och det ena
folket antagligen att förtrycka det andra. Nu gällde det att ej allenast stifta ett skandinaviskt välde, utan
också skyndsamt bereda medel till inbördes förtroende och uppriktig vänskap. För att nå dit måste
fullständig jämlikhet upprättas. Vid tillsättande av regent och frågor som hör samman med successionen
skall de ha jämngoda röster.
Konungen menade, att endast ett ömsesidigt förtroende kan leda till en varaktig förening. Detta förtroende
måste hämtas ur konstitutionens huvudgrunder. Det är ur denna synpunkt konungen betraktat Norges
grundlag stå i sammanhang med Sveriges regeringsform. Det var också på dessa villkor han för andra
gången hälsades som konung av ett fritt folk och mottot Norges krona i förening med Norges grundlag.
Ständerna har sedan givit sitt bifall. Tack vare de åtgärder konungen vidtagit för att stifta lugn och
förtroende i Norden och inte satt Sveriges rätt över Norges, kan ett framtida rike skapas. Det olyckliga
inbördes kriget skulle om det fått pågå helt förstört möjligheterna till folkens säkerhet.
De nya förhållandena som skapats av att Norge förenats med Sverige kunde inte förutses när grunden
lades till Sveriges nuvarande regeringsform. Därför måste vid denna riksdag en jämkning i grundlagarna
ske. Kongl Maj:t överlämnar nu denna viktiga fråga till Rikets Ständers lugna och eniga beslut, säker på
att de kan inse och bedöma hela dess vikt och omfattning. Ledda av sitt nit för allmänt väl, skall de
uppfylla de plikter fäderneslandets stora åligganden kräver, liksom konungen inte bryter mot sina plikter,
utan ansvarar för samtidens och eftervärldens rättvisa dom
Kongl Maj:t förbliver Rikets Ständer med all Kongl Nåd och ynnest välbevågen. CARL
Instruktion angående vården och förvaltningen av kyrkornas fastigheter, medel och övriga
tillhörigheter i Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Hallands samt Göteborgs och Bohus län.
Stockholm den 12 april 1815.
Sedan Vi, den 4 september 1811 förordnat, att kyrkoinspektorstjänsterna i Malmöhus, Kristianstads,
Blekinge, Hallands och Göteborg och Bohus län skall indragas och deras åliggande i stället skall bestridas
av kyrkoherdarna och kyrkvärdarna, som har bästa insyn i kyrkornas egendom. Jämte det som redan är
stadgat i kyrkolagen görs följande tillägg angående förvaltning och redogörelse.
1:o På det att kyrkans fasta egendomar, som hemman, åkrar, ängar, skogar, gatehus, kvarnar med flera
lägenheter skall bli kända och ingen ursäkt härom av okunnighet kan förebäras, skall det åligga
kronobetjäningen eller i de orter där kyrkoinspektorer ännu redovisa kyrkans medel, att upprätta och
avlämna för varje kyrka tvefalt författad och underskriven jordebok Där visas hemmanets namn och
nummer, hemmantal och ränta, om den utgörs av pengar eller persedlar, åboens namn samt på hur lång tid
och under vilka villkor hemmanet innehas. Ett exemplar av jordeboken sänds till häradsprosten och det
andra till kyrkan. Sker förändringar läggs de till varje års räkenskaper.
Pastor och kyrkvärdarna i varje socken skall minst vart femte år hålla syn, men oftare om man
misstänker vanvård av brukare. De skall se till att kyrkans inkomster ökas genom arrenden eller annat.
2:o Tiondelängden över vad varje kyrka tillkommer skall lämnas till häradsprosten av pastor och
kyrkvärdarna. I de län där halmstädjan utgår, skall den också beräknas.
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3:o Pastor och kyrkvärdarna skall bevaka att ingen minskning av kyrkojorden sker. Skulle något
orättvist blivit borttagit, skall man med lag återvinna det. Pastor och församlingen skall i så fall utse något
lagkunnigt och pålitligt ombud, att mot skäligt arvode föra sådana tvister. I hovrätten åligger det
advokatfiskalen att å ämbetets vägnar bevaka dessa ärenden. Avslås gjorda påståenden i hovrätten skall
han dra målet under Vår prövning.
4:o De böter som tillfaller kyrkan vid häradsrätterna skall efter införandet i saköreslängden genast efter
tinget lämnas. Finns inga böter kommer det att tas hänsyn till vid uppbördens beräknande.
5:o De medel som samlas i håvar eller bäcken, skall noga antecknas av kyrkoherden och granskas i
sockenstämman.
6:o Alla gåvor skall antecknas efter sin titulatur, nämligen testamenten, avgift för ringning vid
gravöppning, gåvor av brudfolk och liknande. Församlingen bör från predikstolen få kännedom om detta.
Vill givaren själv lämna skriftligt på sina gåvor, står det honom fritt.
7:o I de län där kyrkotionde betalas in natura och kronan inte behöver det, skall det efter förfrågan hos
befallningshavaren omvandlas till pengar på det för kyrkan fördelaktigaste sättet. Behöver hemmans
innehavaren på grund av missväxt det själv, får han omvandla det i pengar efter markegångspriset. Han
kan få en bestämd tids anstånd mot av pastor och kyrkvärdarna godkänd borgen. Överbliven spannmål
bör sedan på auktion säljas till högstbjudande i mindre poster.
8:o Då kyrka skall ombyggas eller förses med altartavla, predikstol eller orgelverk skall ritningar
upprättas över så väl det gamla utseendet som det nya.
Då större reparationer på kyrkan eller kyrkmuren behövs anmäler pastor det i sockenstämman. Sedan
besiktigas bristerna i närvaro av hantverkare och kostnadsförslag upprättas. De sändes till
befallningshavaren och biskopen för prövning. Tillstyrker de, bör de på entreprenadauktion till den
minstbjudande upplåtas. Entreprenören kan om han vill få lyfta halva summan i förskott mot borgen. Den
andra hälften får han då arbetet är slutat och godkänt.
Pengarna tas ur kyrkokassan, men skulle de inte räcka erläggs bristen av samtliga sockenbor efter
oförmedlat mantal.
Mindre reparationer, som inte kostar mer än 50 riksdaler får pastor och kyrkvärdarna efter att ha hört
församlingen själva ordna på bästa sätt. Kvitterade räkningar från hantverkarna skall redovisas jämte alla
därom fattade beslut.
9:o Gatehusmän och inhyseshjon må på kyrkvärdarnas tillsägelse, bidra med dagsverken vid
kyrkbyggnad.
10:o I varje kyrka bör i sakristian stå en järnbeslagen kista med tre olika lås, där pastor har en och
kyrkvärdarna var sin nyckel. I kistan förvaras alla kyrkans pengar, guld, silver, tenn, koppar, räkenskaper
och anteckningar, böcker, inventarier och hypoteker m m. Skulle sakristian vid någon kyrka saknas eller
vara sådan att kyrkans medel inte kan förvaras säkert där, får kyrkokistan ställas i prästgården. Efter
församlingens anhållan ger befallningshavaren och biskopsämbetet tillstånd, om de anse att kyrkkassan är
i säkerhet.
11:o För att undvika att kyrkan förfaller och större reparationer ofta måste göras, skall pastor och
kyrkvärdarna samt några av församlingen åtminstone två gånger om året besiktiga kyrkan och
kyrkogårdsmuren och alla andra tillhörigheter. Pastor och kyrkvärdarna har ansvar om det försummas.
12:o De byggnader till gravar som av adel och andra privata personer anläggs måste underhållas av
dem och inte av kyrkans medel. Skulle sådan gravbyggnad stå kyrkan till men, bör förhållandet anmälas
till befallningshavare och biskop, som äger att förordna därom.
13:o Ingen byggnad får uppföras närmare kyrkan än vad som stadgas i kyrkoordningen.
14:o De kyrkor som är under Jus Patronatus kommer att förhållas som redan blivit eller framledes kan
vara förordnat.
15:o Pastor äger att föreslå två i församlingen bofasta män, kända för redbarhet och pålitlighet, till
kyrkvärdar, som församlingen antar. Annars utses två genom omröstning efter oförmedlat mantal. Då
pastor tillsammans med kyrkvärdarna är ansvariga för kyrkans medel och det åligger honom att författa
räkenskaperna, blir det lättare eller svårare i mån av kyrkvärdarnas större eller mindre skicklighet.
Kyrkoherdens röst bör därför gälla för 1/3 mot församlingens röster.
Dessa kyrkvärdar bör inte undandra sig det förtroende och är skyldiga att inför kyrkoherden göra redo
för kyrkans medel, som de haft ansvar för och för denna befattning erhålla de förmåner som blivit dem
beviljade.
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16:o Om summan av kyrkans medel överstiger 100 riksdaler utöver vad som beräknas gå åt, bör dessa
inte ligga ofruktbara utan mot inteckning eller annan fullkomlig säkerhet lånas ut till laga ränta. 50
riksdaler måste alltid finnas kvar i kyrkokassan för nödvändiga utgifter.
Dessa räntor skall kyrkoherden redovisa årligen och han är tillsammans med kyrkvärdarna ansvarig för
den förlust, som kan uppkomma om utlåning till osäkra personer sker.
17:o Den årliga räkningen, som författas av kyrkoherden lämnas till häradsprosten. Han sänder vidare
till landskontoret. Räkningen bör upprättas efter följande metod.
Debet.
1:o Balans från förra året, innehållande alla kyrkans både i kassan och utlånade medel jämte andra
utstående fordringar.
2:o Inventarier av guld, silver och andra kyrkans lösörepersedlar.
3:o Årliga räntan efter jordeboken på alla kyrkans fastigheter och lantgillen.
4:o Kyrkans andel av tertial tionde uträknad antingen efter markegångstaxan med forlön, eller i de län där
den lämnas in natura efter auktionspris.
5:o Ränta på fruktbart kapital.
6:o Halmstädja i de län där sådan bör betalas.
7:o Städjepengar efter utfärdade städsmålssedlar.
8:o Sakören efter häradshövdingens saköreslängder samt andra böter.
9:o Håv- och bäckenpengar.
10:o Gåvor och testamenten, avgift för ringning, gravöppning m m.
11:o Extra inkomst för sålda persedlar efter auktionsprotokoll.
12:o Sist införs den balans som kyrkan har till följande år.
Kredit
1:o Balans från förra året av kyrkans skuld om sådan finns.
2:o Avkortningar av säteriers, ladugårdars och ecclesiastika boställens tionde efter utdrag ur
tiondelängden samt avskrivning för förmedlade, öde på frihetsår upptagna eller inlagda hemman och
lägenheter, efter lika bevis som kronofogdens räkningar lyder.
3:o Utbetalningar för vin och oblater enligt kvitto
Biskops studii skatt i de socknar den utgår
Prosttunnorna
Kyrkoherdarnas arvode för räkenskaperna förande
Communitet vid akademien i de län, där sådan betalas
Vaxljuspengar
Bibeltrycks tunnan
Medel för skrivmaterial
Akademie spannmål efter befallningshavarens godkänt utdrag mot akademiens räntmästarens kvitto
Landskamrerns och länsbokhållarens lön
Konsistoriestats lön
Kyrkvaktarns lön
Utgifter för kyrkans renhållning
Kyrkans nybyggnad eller reparation och andra nödvändiga utgifter
Material till nybyggnader och reparationer
Utbetald ränta
Balans till nästa år med pastors och kyrkvärdarnas underskrivna förteckning. Upptas först kyrkans
inventarier i lösöre, sedan de i kistan förvarade kontanter och sist utstående fordringar.
Skulle flera inkomster eller utgifter förekomma, som inte kan hänföras till någon av dessa punkter, upptas
de särskilt t ex då böter med arbete avtjänas.
18:o Denna redogörelse underskriven av pastor och kyrkvärdarna lämnas ett exemplar i kyrkan, två
skall före juli månads slut insändas till häradsprosten vid vite av 3 riksdaler 16 skilling för varje försenad
vecka. Häradsprostarna skall granska, underteckna och insända till landskontoret.
19:o Över fullgörandet av alla dessa punkter skall häradsprostarna ha noga insyn. Skulle pastor dö, bör
prosten genast infinna sig i sterbhuset för att efterse kyrkans böcker, pengar och inventarier samt bevaka
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kyrkans bästa ifall den avlidne skulle vara skyldig kyrkan något. Försummas detta är prosten själv
ersättningsskyldig för förlusten.
Även en avträdande pastor bör i häradsprostens närvaro ordentligen avlämna all de kyrkans medel,
inventarier och räkenskaper mot kvitto, som häradsprosten bör bevittna.
20:o De skyldigheter som denna instruktion är ålagda kyrkoherdarna gäller även den som under nådår
förordnas.
För övrigt åligger det vederbörande, att ställa sig till efterrättelse, så väl kyrkolagen som all redan utgivna
eller kommande författningar och resolutioner, som gäller kyrkorna.
Stockholms slott den 12 april 1815. CARL
Kungörelse att de, som efter Sveriges och Norges förening, rymt från det ena riket till det andra,
skola, uppå vederbörlig anmälan utlevereras. Stockholm den 19 april 1815.
Efter föreningen med Norge har Vi funnit, att de som för brott eller annan orsak rymt från ena riket till det
andra inte skall finna fristad. De skall efter vederbörlig anmälan utlevereras. Dock kommer inte detta att
tillämpas på dem, som innan föreningen sökt tillflykt i någondera landet.
Stockholms slott den 19 april 1815 CARL
Protokoll hållit inför konungen i närvaro av Svea Rikes Ständer på Riksdagen i Stockholm, den 20
april 1815.
Sedan Rikets Ständer av två kabinettskammarherrar blivit kallade till rikssalen i dag klockan 12, infunno
sig Ständerna anförda av lantmarskalken och talmännen.
Kongl Maj:t, Kronprinsen, Arvsfursten, Hovstaten, Högsta Domstolen, Norska och Svenska
Statsråden, Rikets Herrar samt Stora vakten var samlade. Hennes Maj:t Drottningen var av opasslighet
hindrad att närvara, men Prinsessan Abedissan var närvarande och hade sitt rum på främsta läktaren jämte
deras Excellensers och Serafimerriddares fruar samt Drottningens och hennes hovstater. Särskilda platser
fanns för ministrar och utlänningar och en talrik samling åskådare.
Sedan alla tagit sina platser, äskade riksmarskalken ljud och statsministern för utrikes ärenden ställde
sig på översta trappsteget till höger om tronen och avgav genom följande tal sin tro- och huldhetsed till
Arvfursten.
Högborne furste, Sveriges och Norges arvprins, Nådigast Herre
Men en för alla hjärtan rörande högtidlighet, har Ers Höghet lämnat prov av sin kunskap i salighetsläran,
avlagt trosbekännelse och bekräftat sitt förbund med Gud, genom religionens dyrbara insegel. Den plikt
som varje kristen uppfyller vid den ålder, då förståndet hunnit sin utveckling och grunden läggs för
människans ansvar för sina gärningar leder i dag till en i medborgerligt avseende högst viktig handling.
Ers Kongl Höghet går att tillägna Sveriges och Norges konung sin undersåtliga huldhet och tro. Stora är
de förbindelser Ni i denna stund avlägger, då Ni är utsedd att en dag intaga denna tron. Det är från denna
stund två folk, som höjer sina blickar mot Er och har anspråk på Er nit och verksamhet för dess väl, till
religionens, dygdens och rättvisans försvar, samhällsordningens vidmakthållande och den värnlöses
skydd.
Om Ers Höghet följer sin faders föredöme, kan inte dessa plikter bli tunga. Det rikets Svärd, som i dag
anförtros Er hand till Fäderneslandets, Mänsklighetens och Rättvisans försvar fördes, som det sägs, första
gången av konung Magnus Ladulås. I ett mörkt tidevarv tryggade han lagarnas helgd och allmän säkerhet.
Detta svärd har genom tiderna förts av kraftiga armar, satt gräns för förtrycket och skänkt mänskligheten
frihet. Nu vilar svärdet i hans hand som i yngre dagar vågade liv och blod för fäderneslandet och vann
segrar, bar kronans tyngd och långt innan den prydde hans silverhår, räddade Sverige genom att han inte
misströstade i nödens tid. Det är på denne konungs befallning jag uppmanar Er att göra Er ed.
Härvid mottog greve Trolle Wachtmeister bibeln, och av undertecknad edsformuläret. Arvsfursten avtog
kronan och knäföll framför bönpallen. I denna ställning och med handen på bibeln förestavade ministern
för utrikes ärenden följande ed.
Jag Josef Frans Oscar lovar och svär att den av konungen och ständerna fastställda successionsordningen
den 26 september 1810 tilldelat mig rättighet att vid Carl XIII:s och min älskliga faders kronprinsens
dödliga avgång (vilket måtte dröja länge) krönas och hyllas till Sveriges konung samt riket styra efter den
regeringsform, som antogs den 6 juni 1809 och alla andra lagar som gäller.
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Alltså skall jag lyda och vörda min konung samt gagna riket. Jag skall oförskräckt och tidigt upptäcka,
om jag märker något som stör allmänt lugn eller lagstridig ändring av grundlagen.
Så sant mig Gud hjälpe till liv och själ.
Här reser sig arvsfursten och sätter kronan på huvudet. Han undertecknar eden och håller följande tal till
konungen.
Stormäktigste Allernådigaste Konung!
Den ed jag nu avlagt inför Eders Maj:t och ständerna har länge varit förestavad av mitt hjärta. Jag känner
vidden och de plikter den ålägger mig.
Jag har hyllat en konung, som med faderlig ömhet utbreder sällheten kring min ungdom och över alla
sina undersåtar. Han har ärofullt burit sin titel, i sin mannaålder varit ett stöd för tronen och friheten och
på sin ålderdom räddat fäderneslandet ur dess djupa vånda.
Jag har svurit denna ed inför min fader och måtte hans hand ledsaga mig på den upphöjda bana, som
hans mödor öppnat för mig. Jag har svurit eden inför representanter för ett folk som alltid ägnat sin kärlek
åt de stora egenskaper, vars tapperhet åter spritt glans över Skandinaviens fria bygder. Mina dyra plikter
skall uppfyllas i ett tidevarv då Europa skakat i sina gamla grundvalar ännu väger mellan frid och lugn,
förtryck och frihet.
Kärlek, trohet och lydnad mot konungen och lagarna, odelad tillgivenhet för fäderneslandet,
uppoffring av liv och blod till dess försvar, är de känslor som liva mig.
Hans Höghet gick fram till konung och kysste hans hand, varefter lantmarskalken, ärkebiskopen, samt
talmännen lyckönskade konungen genom följande tal.
Stormäktigste Allernådigaste Konung!
Den milda Försynen har lagt till de övriga av konungens levnadsdagar denna lyckliga dag, då en ung
prins genom sin offentliga trohetsförbindelse är fästad vid Sveriges tron. Han har förts dit av ett fritt folks
val. För en konung som i de vådligaste ögonblick räddat rikets bestånd, har himlen inte kunnat ge större
belöning, än att konungen ur sin trötta hand få överlåta spiran till denna värdiga efterträdare. Det är till
njutning av denna lycka adeln och ridderskapet skyndar att frambära sina underdåniga lyckönskningar.
Under goda förebud har erkänslan för Oscars nordiska namn redan vunnit nordisk tro på hans möjligheter
att mottaga två folk. Med dessa tänkesätt möter nationen denna unga prins, då han talar för deras väl från
tronen eller följer sin odödlige fader i strid om en oblid ande skulle störa den frid som nu råder Vi hoppas
få ge kommande släkter ett lugn, som grundats av Carl Johans snille och bragder och genom Oscars
dygder blir fortsatt blomstrande och fridsam.
Övertygad att konungen känner det stånds tänkesätt, som jag har äran att föra, är jag lycklig nog, att
för detta tillfälle kunna umbära, vad som inte blivit min lott - den högre talekonstens gåva. Denna stund,
som i hävderna skall minna om förflutna skiften och framtidens sälla förhoppningar behöver inte annat
språk än hjärtats överflöd. Det ägnas i dag åt Vår åldrige konung i närvaro av den yngling, som därav må
lära hur välsignelsen kröner den goda regentens gråa hjässa och hur han själv en gång i framtiden för
samma förtjänster skall uppbära denna belöning.
I Eders Kongl Nåd anhåller ridderskapet och adeln att städse få vara inneslutna.
Ärkebiskopens tal.
Stormäktigste Allernådigaste Konung!
Med djupaste vördnad och livligaste glädje står jag inför Eder tron på prästeståndets vägnar och har nåden
att frambära våra underdånigaste lyckönskningar, till den tillfredsställelse som Eders Kongl Maj:t både
som konung och fader i dag njuter vid åsynen av en sonson som genom de heligaste band är fästad vid
konungen och fosterlandet.
Ett troget folks önskningar är uppfyllda. Våra fäders Gud har samlat kring Er vördade ålderdom de
dyraste välsignelser och rättvisa belöningar för Edra oförglömliga förtjänster. Hur ljust att se tronen följas
av en son, samtidens största hjälte och en sonson, allt mer mognande för sin stora bestämmelse.
Prästeståndet delar med sina medborgare Eder tillfredsställelse, men i naturen av sitt kall har de också
prisat Gud för att arvprinsen fostrats i den rena evangeliska läran. Vi har ingen annan önskan än att Gud
måtte välsigna sitt utsäde i den kungliga ynglingens hjärta och ostört av alla vådliga skiften, mogna till
skördar av sällhet för honom själv och Nordens barn.
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Ståndets deputerade har framburit det mest glädjande vittnesbörd och arvprinsens insikter i religionen.
Ståndet har med innerlig rörelse bevistat de heliga handlingar vid vilka arvprinsen avlagt sin
trosbekännelse och högtidligt stadfäst den. Och med lika rörelse mottagit underrättelser om den heliga
akt, som endast jag varit vittne till, och vars minne jag alltid lika ljust kommer att kunna framkalla.
Som fäder och lärare kan vi endast önska att all Sveriges ungdom måtte träda till altaret med ett av
religionen livat hjärta.
Måtte en nådig himmel trycka sitt insegel på de böner ett troget folk gjuter för landsfadern, för landets
hjälte och för landets hopp och hela det kungliga huset. Under förnyade försäkringar om prästeståndets
trohet utbeder vi oss att få vara inneslutet i Eder nåd.
Borgarståndets talman.
Stormäktigste Allernådigaste Konung!
Ett nytt och högtidligt tillfälle ges oss idag att inför Ers Maj:ts fötter framlägga trogna undersåtars
vördnad och lyckönskan. Den unga prins, som nu avlagt sin tro- och huldhetsed, har redan gjort rättvisa åt
Konungens och nationens förhoppningar. Hans kunskaper i den viktigaste av alla vetenskaper har han
offentligen ådagalagt på ett sätt som uppfyllt våra hjärtan med de ljuvaste känslor. Hur lycklig är inte
konungen, som på sin ålders höst är omgiven av mannaårens styrka och ungdomens kraftfulla utveckling
och tillväxt. Vilka ljuva utsikter för Sveriges och Norges framtid att tryggt kunna överlämna oss åt
kommande öden även om Försynen i sin vishet, skulle tillåta att Europas lugn stördes igen. Mottag våra
förnyade uttryck för tillgivenhet samt värdes tillåta att borgerskapet alltid få omslutas av Eders Maj:ts
Nåd och ynnest.
Bondeståndets talman.
Stormäktigste allernådigaste Konung!
Vid varje nytt tillfälle att få nalkas Eder tron, yppar sig anledning att ådagalägga ståndets vördnad och
dess urgamla redliga tänkesätt.
Det förtjänar underdånig vördnad och tacksamhet, som jag på ståndets vägnar får framföra, att Kongl
Maj:t behagat kalla deputerade av ståndet att deltaga i det teologiska förhör och den kristliga
trosbekännelsen, som arvsfursten i dag avlagt.
Den glädje ståndet erfarit om hans Höghets grundliga kunskap i salighetsläran och den vördnadsfulla
andakt som gjort djupt intryck på alla hjärtan. Ståndet har haft tillfälle att förvärva kunskap om hans
utmärkta stadga i uppförandet, dess förkovran i vett och människokärlek
Allernådigaste Konung
För de många bekymmer Er regering varit inblandad i var denna glada högtid en ljuv belöning. Med
bondeståndets medfödda trohet, kärlek och tillgivenhet skyndar vi att lyckönska. Vi föreställer oss livligt
den tillfredsställelse konungen upplever i dag, då hans älskade sonson, tronens prydnad och dybara stöd
gått över gränsen från barndomsåren. Bondeståndet ser denna telning av kunglig stam,. som sitt framtida
hopp, sin säkerhet, sin trevnad och delar konungens förnöjelse.
Bondeståndet, som inte känner större ära, än att få vörda sitt goda kungahus ingen större glädje än att
där vara älskat utbeder sig i djupaste underdånighet att få vara inneslutet i dess nåd.
Konungen och Deras Kongl Högheter begav sig därefter från rikssalen i samma ordning de kommit,
varefter ständerna avträdde.
In fidem Protocolli G af WETTERSTEDT.
Kungörelse angående upphävandet, tills vidare, av förbudet mot svenska trävarors utförande med
främmande fartyg. Stockholm den 26 april 1815.
Då åtskilliga ansökningar inkommit om upphävandet eller förändring av produktplakatet och övriga
härmed sammanhängande författningar rörande exporten av svenska skogsprodukter, men avgörandet inte
kan ske så hastigt som behövs, har Vi emellertid för trävaror, vars avsättning skulle för närvarande
uppehållas, velat tillåta, att till slutet av innevarande år, de i allmänhet med inhemska fartyg till utförsel
lovgivna trävaror även får utföras på främmande fartyg. De får hämtas i svenska hamnar utan att
myckenhet och dimensioner underkastas tulltaxans inskränkningar.
Stockholm slott den 26 april 1815. CARL
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Kungörelse om den för kungarikena Sverige och Norge fastställda örlogsflaggans allmänna
anläggande. Stockholm den 3 maj 1815.
Den 6 juni skall unionsflaggan hissas på fästningar, citadeller, örlogsskepp och fartyg. Dess utseende är
den hittills brukliga svenska blå och gula örlogsflaggan med tre tungor, dock förändrad så att i övre
hörnet en blå ruta är borttagen och istället är en röd ruta med ett från hörnen ställt vitt kryss. Även på
örlogsvimpeln är en röd ruta med vitt kryss insatt.
Stockholm den 3 maj 1815. JOH AUG SANDELS, VIKTOR v STEDINGK
Kungörelse angående rättighet för Kongl Maj:ts befallningshavare, att låta avhöra vittnen i
politiemål, som enligt författningarna av dem upptagas och avgöras. Stockholm den 10 maj 1815.
För att befrämja ett snabbare och skonsammare beslut i fyllerimål, har Vi stadgat i förordningen av den
24 augusti 1813, att Våra befallningshavande inte endast får upptaga sådana på landet förövade
förbrytelser, utan också höra vittnen.
Stockholms slott den 10 maj 1815 CARL
Förordning angående vad som hädanefter bör, med avseende på Sveriges och Norges inbördes
sjöfart och handelsgemenskap, iakttagas. Stockholm den 24 maj 1815.
Då Vår omtanke av de Nordiska kungadömenas lyckliga förening varit riktad på medlen att lätta och
befrämja segelfarten och varuväxeln dem emellan och därvid med avseende på Våra svenska och norska
undersåtars behov och fördelar, bringa deras handelsrättigheter till möjligaste likhet. Sedan Vi inhämtat
vederbörandes förslag, har Vi fastställt följande tullstadgar för båda rikenas sjöfart och
handelsgemenskap.
Artikel I
Om de gemensamma rättigheter båda rikenas fartyg böra äga.
§ 1 Alla svenska, i Sverige byggda eller naturaliserade fartyg skall i Norge och på samma sätt alla i Norge
byggda och naturaliserade fartyg i Sverige, anses som inhemska och egna samt åtnjuta därmed förenade
förmåner att föra och hämta svenska och norska varor och produkter.
§ 2 Däremot må det ena rikets fartyg inte kunna till det andra transportera utländska produkter och varor,
utan att anses och behandlas enligt de författningar som i ena eller andra riket gäller.
§ 3 Det ena rikets fartyg må icke vara tillåtet att segla för frakt mellan det andra rikets hamnar.
§ 4 I hänseende till rikenas dykeri- och lotsinrättningar bör ej i något fall skillnad äga rum mellan
fartygen, vilka varor och laddningar de än innehar och från vilken ort de komma.
§ 5 För att undvika missbruk av de beviljade ömsesidiga rättigheterna, skall alltid behöriga dokument och
attester medfölja. Tullstyrelserna i Sverige och Norge skall varje halvår tillsända varandra förteckningar
över fartyg och laster som från ena eller andra riket avgått eller inkommit.
Artikel II
Om förtullningen av de från det ena till det andra riket ankommande varor.
§ 1 Spannmål, fisk och andra livsmedel som sjöledes införs i det andra riket skall förtullas till hälften av
den vanliga tullen.
§ 2 Hästar, boskap, spannmål och viktualier av alla slag får utan alla avgifter föras över gränsen
landvägen.
§ 3 För utförsel av ved, kol, timmer och andra trävaror landvägen skall tills vidare gälla samma
författningar som tidigare.
§ 4 Med timmer, trävaror och järn antingen transporten sker sjö- eller landvägen kommer att gälla vardera
landets författningar och de gällande avgifterna.
§ 5 För övrigt vid påföljd av lurendrejeri, skall alla transporter av utländska varor landvägen vara helt
förbjudna.
Stockholms slott den 24 maj 1815. CARL
Kungörelse angående beräknandet av traktamentet och skjuts för provincialmedici under
ämbetsresor. Stockholm den 2 juni 1815.
Provincialmedici har fått samma rang som regementsläkare och till följd därav samma traktamente och
skjuts vid ämbetsresor som de. Sjunde klassens i 1807 års reseregemente.
Stockholm den 2 juni 1815. H A v STROKIRCH
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Kongl Maj:ts och Rikets Ständers fastställda REGERINGSFORM; daterad Stockholm den 6 juni
1809. Med de sedermera av konungen och Riksens Rtänder antagna förklaringar.
Sedan Vi med oinskränkt förtroende till Rikets Ständer överlämnat fastställandet av en ny Regeringsform,
som för alltid skall grunda ett gemensamt fäderneslands sällhet och självständighet uppfyller Vi en länge
efterlängtad plikt. Vi kungör den grundlag, som Rikets Ständer enhälligt fastslagit samt till Oss i dag
överlämnats i rikssalen. Med livligaste rörelse och ömt deltagande i det folks öden, som lämnat Oss
oförgätligt prov på förtröstan och tillgivenhet, gått deras önskan till mötes, har Vi fäst ett större hopp och
framgång i Våra oavbrutna bemödanden att bereda Våra undersåtars rättigheter och skyldigheter i denna
nya Regeringsform. Där bibehålls kungamaktens helgd och verkningsförmåga. Vi antar, gillar och
bekräftar denna Regeringsform som ord för ord följer.
Detta som är föreskrivit vill Vi till orygglig grundlag anta. Vi bjuder och befaller även Våra efterträdare
och de med riket med huldhet och lydnad förbundna bör denna regeringsform erkänna, iaktta, efterleva
och hörsamma.
Vi har detta med egen hand underskrivet i Vår residensstad Stockholm den sjätte juni 1809. CARL
Vi, eftersända Svea Rikets Ständer, som nu på våra hemmavarande medbröders vägnar är samlade till
allmänt riksmöte, gör veterligt: att genom regementsförändringen, som vi enhälligt stadfäst, vi svenska
folkets fullmäktige fått rättigheten att själva genom upprättande av en förändrad statsförfattning för
framtiden förbättra fäderneslandets belägenhet. Vi har i dag upphävt sådana äldre och nyare lagar, akter,
ordningar, stadganden och beslut som under namn av grundlag funnits. I stället gäller följande
regeringsform.
§ 1 Sverige skall styras av en kung och vara arvrike.
§ 2 Konungen skall alltid bekänna den rena evangeliska läran som den antogs i Augsburgska bekännelsen
1593.
§ 3 Konungen skall hållas i helgd och vördnad och hans gärningar är fredade mot åtal.
§ 4 Konungen äger, att allena styra riket som denna regeringsform föreskriver. Han inhämtar råd av ett
statsråd, vartill konungen utnämner kunniga, redliga, erfarna och allmänt aktade infödda svenska frälse
eller ofrälse män av den evangeliska läran.
§ 5 Statsråden skall bestå av nio ledamöter, vilka äga rätt att övervara alla ärenden. En
justitiestatsminister som är ledamot av Högsta Domstolen. En statsminister för utrikes ärenden samt sex
statsråd. Fader och son eller två bröder får inte samtidigt vara ledamöter av statsrådet.
§ 6 Det skall var fyra statssekreterare, en för krigsärenden, en för kameral- lanthushållningsbergshanterings ärenden, en för drätselverket, in- och utrikes handeln och slöjderna samt en för religion,
uppfostran och fattigvård.
§ 7 Kungen låter i statsrådet sig föredragas och avgöra alla regeringsärende, utom de som angå rikets
förhållande till främmande makter. Dessa ombesörjer konungen själv i egenskap av högste befälhavaren
över krigsmakten till lands och sjöss.
§ 8 Konungen får inte fatta beslut om inte tre statsråd har hörts.
§ 9 Över alla mål i statsrådet skall protokoll föras. Alla har rätt att yttra sig, men konungen ensam kan
besluta. Skulle hans beslut vara stridande mot denna regeringsform eller rikets allmänna lag åligger det
statsråden att protestera.
§ 10 Till föredragning hos kungen i statsrådet skall ärendena beredas av Rikets allmänna ärenders
beredning som består att 8 skickliga män, 4 frälse och 4 ofrälse.
§ 11 De ministeriella målen må konungen låta bereda på sätt han själv finner bäst. Ministern för utrikes
ärenden anmäler dem hos konungen i närvaro av hovkanslern, som för protokollet
§ 12 Konungen äger att ingå avhandlingar och förbund med främmande makt sedan han hört
statsministern för utrikes ärenden och hovkanslern.
§ 13 Vill konungen börja krig eller sluta fred, kallar han statsråd, statsministrar, hovkanslern och samtliga
statssekreterare och framställer för dem rådande omständigheter. Konungen äger sedan makt att fatta det
beslut han finner nyttigast för landet.
§ 14 Över rikets krigsmakt äger konungen högsta befälet.
§ 15 Kommandomål får kungen avgöra i närvaro av den ämbetsman, som konungen uppdragit ärendet åt.
Han skall yttra sin mening och om den inte överensstämmer med konungens, föra sina betänkligheter och
råd till protokollet, som konungen besannar med sin påskrift. Finner ämbetsmannen att konungens
åtgärder är skadliga tillstyrker han att konungen kallar till krigsråd.
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§ 16 Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, hindra och förbjuda orätt och vrängande, inte
fördärva eller låta någon fördärvas till ära, liv, personlig frihet och välfärd, utan att han är lagligen dömd.
Inte avhända någon eller låta någon avhändas hans egendom utan rannsakan och dom. Inte störa någon i
hans hus eller förvisa någon från hans ort, ingens samvete tvinga, utan skydda var och en i utövning av
sin religion, så vitt han inte stöter samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse. Alla och envar
skall dömas av den domstol, han hör och lyder.
§ 17 Konungens domsrätt uppdras till 12 lagkunniga män. De kallas Justitieråd och utgör konungens
högsta domstol.
§ 18 Högsta domstolen skall avgöra alla ansökningar.
§ 19 De skall till kungen inkomma med förfrågningar från domstolar och ämbetsmän om lagens rätta
mening.
§ 20 I fredstid skall mål från krigsdomstolarna som dragits under konungens prövning avgöras i högsta
domstolen
§ 21 Konungen äger två röster i högsta domstolen.
§ 22 I högsta domstolen kan mindre mål avgöras av fem och till och med fyra ledamöter om de är eniga.
Över viktiga mål skall minst sju döma.
§ 23 Alla högsta domstolens beslut utfärdas i konungen namn och med hans underskrift.
§ 25 Kungen äger i brottmål bevilja nåd, mildra livsstraff, återgiva ära och till kronan förverkat gods.
§ 27 Till justitiekansler utnämns en lagfaren och oväldig man, som varit nyttjad som domare. Han skall
föra konungens talan i mål som rör allmän säkerhet och kronans rätt samt ha tillsyn över rättvisans
handhavande.
§ 28 Konungen äger att i statsråden utnämna och befordra infödda svenska män till de ämbeten och
tjänster som är av den egenskap att kunglig fullmakt krävs. Han kan dock i militära ämbeten utse
utländska män om de är sällsynt skickliga.
§ 29 Till ärkebiskop och biskop utser konungen en av tre föreslagna.
§ 30 Konungen äger rätt att tillsätta kyrkoherdar i regala pastorat.
§ 31 Städernas borgerskap åtnjute den rättighet de hitintills haft, att till borgmästare föreslå tre behöriga
män, varav konungen utser en.
§ 32 Sändebud hos främmande makter och tjänstemän vid beskickningar utnämner konungen i
statsministern för utrikes ärenden och hovkanslerns närvaro.
§ 33 När sådana sysslor bortgivas bör statsrådets ledamöter yttra sig även om de sökandes skicklighet och
förtjänst.
§ 34 Den som enligt denna nya regeringsform utses till bestämda ämbeten bör inte ha andra civila
ämbeten vid sidan om. De två statsministrarna innehar rikets högsta värdigheter.
§ 35 Alla högre och lägre tjänstemän i staten kan entledigas av konungen om han så anser. Dock skall
sådant beslut kungöras i statsrådet.
§ 36 Domare så väl högre som lägre kan inte utan rannsakning avsättas.
§ 37 Konung kan upphöja till adligt stånd män som genom trohet, tapperhet och dygd, lärdom, och nitiska
tjänster gjort konungen och riket stora tjänster. Denna värdighet kan endast ärvas av den äldsta manliga
bröstarvingen.
§ 38 Alla konungens befallningar skall kontrasigneras av den föredragande som är ansvarig att de
stämmer med fört protokoll. Anser han att så inte är fallet skall han anmäla till statsrådet, vägra
kontrasignera och nedlägga sitt ämbete.
§ 39 Vill konungen resa utomlands meddelar och inhämtar han statsrådets tankar därom. Han befattar sig
inte med rikets styrelse eller utövar sin konungsliga makt, så länge han är utomlands. Rikets styrelse
övertas av regeringen. De får dock inte utnämna någon till adligt stånd.
§ 40 Blir konungen sjuk, förvaltar statsrådet styrelsen.
§ 41 Konungen är myndig vid 18 års ålder. Dör konungen innan tronföljaren uppnått denna ålder, styrs
landet av statsrådet.
§ 42 Skulle den olycka inträffa, att hela kungahuset utginge, förvaltar statsrådet regeringen till ständerna
hinner välja ny kung.
§ 43 Är kungen i fält eller i avlägsnare inrikes ort förordnar han fyra av statsrådets ledamöter att föra
regeringen.
§ 44 Ingen prins får gifta sig utan konungens vetskap och samtycke. Sker det ändå har han förverkat sin
arvsrätt för sig och sina efterkommande.
§ 45 Inga prinsar av kungahuset skall ha något civilt ämbete.
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§ 46 Landet skall vara indelat i hövdingadömen.
§ 47 Rikets hovrätter och andra domstolar skall döma efter lag och laga stadgar. Alla kollegier, verk och
ämbetsmän skall förvalta sina ålagda sysslor enligt de instruktioner, reglementen och föreskrifter som
redan är givna eller framledes kommer att givas. De skall lyda konungen, räcka varandra handen för att
fullgöra vad av dem fordras. De är ansvariga inför konungen om de försummar, underlåter eller olagligen
handlar.
§ 48 Konungens hov står under hans enskilda styrelse, där han kan förordna som han vill.
§ 49 Rikets ständer skall enligt denna grundlag sammankomma vart femte år. Konungen kan dock
sammankalla till urtima riksdag.
§ 50 Riksdagarna skall hållas i huvudstaden om inte fiendens framträngande, pest eller andra allvarliga
hinder föreligger.
§ 52 Lantmarskalk och talmän för borgare och bondeståndet utnämns av kungen. Ärkebiskopen är alltid
talman för prästeståndet.
§ 53 Ständerna väljer genast efter riksdagens öppnande de utskott som skall bereda ärendena.
Konstitutionsutskott, statsutskott, bevillningsutskott, bankoutskott, lagutskott allmänt besvärs- och
ekonomiskt utskott.
§ 54 Vill konungen ha ett extra utskott för frågor, som inte passa i de andra, får det endast vara
rådgivande.
§ 55 Ständerna får inte besluta i något ärende i konungens frånvaro.
§ 56 Ändringar i grundlagen skall tillstyrkas i konstitutionsutskottet
§ 57 Svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta utövas av ständerna allena vid allmän riksdag.
§ 58 Vid varje riksdag redovisas statsverkets tillstånd, inkomster och utgifter, fordringar och skulder.
§ 59 Efter statsverkets tillstånd överläggs om statens behov och om extra bevillningar behövs.
§ 60 Till bevillningar räknas sjö- och landtull, accisavgifter, postmedel, charta sigillata avgiften, samt
husbehovsbränneri medlen. Inga avgifter får höjas utan ständernas samtycke, Stora sjötullen för
inkommande och utgående spannmål undantagen.
§ 63 Två tillräckliga summor skall avsättas för oförutsedda händelser. En för rikets försvar sedan hela
statsrådet blivit tillfrågat. En från banken att lyftas av kungen vid infallande krig.
§ 65 Dessa medel får inte användas annorlunda än vad fastställt blivit. Statsrådets ledamöter är ansvariga.
§ 66 Rikets ständers riksgäldskontor blir som hittills under ständernas styrelse och förvaltning. Ständerna
har ansvar för rikets gäld och att rikets kredit är vårdad och bibehållen.
§ 67 Konungens ombud i riksgäldskontoret bevistar inte fullmäktigemöten oftare än vad fullmäktige
åstundar.
§ 68 De till riksgäldsverket hörande medel får inte användas till andra behov än ständerna bestämt.
§ 69 Redovisas hur man förfar om stånden inte kan komma överens.
§ 70 Bevillningsutskottet skall varje riksdag uppge de allmänna grunderna för den blivande bevillningens
fördelning.
§ 71 Kommer stånden inte överens i frågan, skall det stånd som önskar ändring av den fastställda
bevillningssumman uppgiva det sätt på vilket ändringen skall ske. Sedan avgör ständerna.
§ 72 Rikets ständers bank förbliver under Rikets ständers egen garanti och vård.
§ 73 Inga nya pålagor, utskrivningar av manskap, pengar eller varor utan ständernas fria vilja och
samtycke påbjudas, uppbäras eller fordras.
§ 74 Kungen äger inte makt att fordra någon annan gärd till utförande av ett uppkommet krig, än det
sammanskott av födande varor, som i en ort kan fordras för att underhålla krigsfolk under marsch. Denna
skuld skall genast betalas med pengar av statsmedlen efter fastställt markegångspris med förhöjning av
halva beloppet.
§ 75 De årliga markegångstaxorna skall upprättas av deputerade av alla stånden
§ 76 Utan ständernas samtycke kan inte kungen ta lån, varken inrikes eller utrikes eller belasta landet med
ny gäld.
§ 77 Kungsgårdar och all annan kronans egendom får konungen inte försälja, förpanta eller ge bort. De
skall förvaltas efter de grunder ständerna föreskriva.
§ 78 Ingen del av riket kan försäljas, förpantas eller ges bort.
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§ 79 Ingen förändring i rikets mynt till skrot och korn vare sig till förhöjning eller avslag, får äga rum
utan ständernas bifall.
§ 80 Krigsmakten blir vid de kontrakt och indelningsverk som tidigare. Ingen ny rotering kan ske utan
konungens och ständernas samstämmiga beslut.
§ 81 Denna regeringsform samt rikets övriga grundlagar kan inte ändras eller upphävas utan konungens
och ständernas gemensamma beslut. Det är konstitutionsutskottets ansvar att granska sådana frågor. Vill
konungen föreslå en ändring och utskottet tillstyrker vilar ärendet till nästa riksdag, då beslut kan tas.
Antar inte ständerna konungens förslag är det avslaget och konungen meddelas skriftligen genom
talmännen orsaken till avslaget.
§ 82 Ändring och förbättring av grundlagarna erhålls då ständerna beslutat och konungen gillat eller
konungen föreslagit och ständerna enhälligt antagit.
§ 84 Då konstitutionsutskottet inte funnit skäl att gilla och till ständernas prövning överlämna enskild
mans förslag till ändring eller förklaring av grundlagarna, är utskottet skyldigt, om författaren så önskar,
att meddela honom yttrandet och genom trycket göra förslaget allmänt.
§ 85 Som grundlag anses: denna regeringsform, riksdagsordning, succesionsordning och
tryckfrihetsförordningen.
§ 86 Med tryckfrihet förstås varje svensk mans rättighet att utan hinder utge skrifter. Han kan endast inför
laglig domstol tilltalas för innehållet och straffas endast om det strider mot tydlig lag. Alla handlingar och
protokoll utom de i statsrådet och hos kungen i ministeriella ärenden och kommandomål gjorda, kan till
trycket uppgivas. Banko och riksgäldsverkets protokoll och handlingar, som bör hållas hemliga, får inte
tryckas.
§ 87 Rikets ständer och konungen äger makt att stifta allmän civil- och kriminal- samt kyrkolag.
§ 89 I ständernas plena må frågor om förändring, förklaring och upphävandet av lagar och författningar
som rör allmänna hushållningen göras.
§ 91 Blir konungen borta från landet i mer än 12 månader sammankallar ständerna till allmän riksdag.
Återkommer inte konungen sedan han blivit underrättad tar ständerna den författningen om rikets
styrelse, som de finner nyttigast.
§ 92 Samma gäller om konungen blir sjuk i mer än 12 månader.
§ 93 Om kungen dör medan tronföljaren är omyndig, utfärdar statsrådet kallelse till ständerna inom 15
dagar efter konungens död. Ständerna äger utan avseende på den avlidne konungens testamente rörande
riksstyrelsen förordna en eller flera förmyndare.
§ 96 Ständerna skall vid varje riksdag förordna en för lagkunskap och utmärkt redlighet känd man, att
som deras ombud ha tillsyn över att lagarna efterlevs, att domare och ämbetsmän följer dem.
§ 97 Denna justitieombudsman väljs av 12 samtidigt närvarande elektorer. De väljer med slutna sedlar.
Den som får hälften av rösterna väljs. Är rösterna spridda görs ny omröstning med slutna sedlar.
§ 98 Vid samma tillfälle väljs en efterträdare, om justitieombudsmannen skulle avlida innan nästa
riksdag.
§ 99 Justitieombudsmannen får om han så anser nödvändigt delta i alla domstolars överläggningar och
beslut. Han får dock inte yttra sin mening. Han äger tillträde till alla protokoll och skall få laglig
handräckning och biträde, då han så önskar.
§ 100 Justitieombudsmannen skall vid varje riksdag till ständerna lämna redogörelse för sin förvaltning
och utreda lagskipningens tillstånd i riket. Anmärka på brister och ge förslag till förbättringar. Mellan
riksdagarna skall han varje år genom trycket lämna ett utlåtande över dessa ämnen.
§ 101 Skulle den oförmodade händelsen inträffa att högsta domstolen eller någon av dess ledamöter dömt
orätt på grund av egennytta, vrångvisa eller försumlighet och någon mistat liv, personlig frihet, ära och
egendom skall den felande ställas under tilltal av justitieombudsmannen.
§ 102 Denna domstol, som kallas riksrätt, skall bestå av de högsta ämbetsmännen i hovrätten och
kollegierna. Dessutom 4 av statsrådets medlemmar samt högsta befälhavaren över den i Stockholm
förlagda militären. Denna domstol har sedan rannsakning och dom är gjord, att avkunna domen för
öppna dörrar. Ingen sådan dom kan ändras, dock kan konungen bevilja nåd. Den sträcker sig inte till att
återinsätta personen i rikets tjänst.
§ 103 Vid varje riksdag skall ständerna välja 12 ledamöter av vardera ståndet till en nämnd, som skall
bedöma om domstolarnas samtliga ledamöter gjort sig förtjänta av att få fortsätta eller om de skall bytas
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ut. Man röstar man för man med slutna sedlar över frågan: Skall omröstning anställas till uteslutande av
någon bland högsta domstolen ? Besvaras frågan med ja, gör var och en i nämnden en sluten lista på dem
som bör entledigas. De som genom vissa röstningsregler blir uteslutna förlorar sina ämbeten, men får en
årlig pension.
§ 105 Ständernas konstitutionsutskott äger rätt att äska de protokoll som förts i statsrådet utom de som rör
ministeriella ärenden och kommandomål.
§ 106 Finner utskottet något som strider mot denna regeringsform skall det tilltalas av
justitieombudsmannen inför riksrätten.
§ 107 Skulle konstitutionsutskottet anmärka att statsrådets ledamöter samfällt eller en av dem inte
iakttagit rikets nytta, skall de tillkännage det inför ständerna. De kan sedan hos konungen anmäla sin
önskan att ledamoten avskiljs från ämbetet.
§ 108 Till tryckfrihetens vård skall ständerna varje riksdag förordna 6 för kunskaper och lärdom kända
män som tillsammans med justitieombudsmannen skall bevaka att tryckfrihetslagen efterföljs.
§ 109 Riksdagen bör inte räcka mer än tre månader. Om tiden inte räcker kan den förlängas med en
månad. Skulle fördelningen av bevillningen ändå inte vara klar, kan konungen åtskilja ständerna och den
gamla bevillningen får gälla.
§ 110 Ingen riksdagsman kan ställas under åtal eller berövas sin frihet, för gärningar och yttranden i
riksstånden eller något av utskotten, om inte det stånd han tillhör tillåtit det genom uttryckligt beslut.
Riksdagsman kan heller inte förvisas från den ort där riksdagen hålls. Skulle någon enskild eller grupp
störa enskild riksdagsman eller våldföra sig på ständerna skall det anses som förräderi.
§ 111 Blir någon riksdagsman ofredad under sin resa till eller ifrån riksdagen, skall sådant som edsöres
brott anses och straffas.
§ 112 I riksdagsmannavalen får inte tjänsteman verka, som inte har behörighet. Gör någon det miste han
sysslan.
§ §113 Taxeringsmän, som tillämpar ständernas bevillningsföreskrifter kan inte ställas till ansvar.
§ 114 Kungen låter samtliga ständer åtnjuta sina privilegier. Inga nya kan utan konungens och
riksståndens vetskap och samtycke meddelas.
Till yttermera visso har Vi detta med Våra namns underskrivande och Våra insegels undertryckande velat
bestyrka, stadfästa och bekräfta, som skedde i Stockholm den 6 juni 1809.
På ridderskapets och adelns vägnar M ANKARSVÄRD
På prästeståndets vägnar JAC AX LINDBLOM
På borgarståndets vägnar H N SCHWAN
På bondeståndets vägnar LARS OLSSON.
Instruktion varefter tjänstemän och betjänter vid salpetersjuderiverket har att sig i underdånighet
rätta. Stockholm den 6 juni 1815
§ 1 Salpetersjuderistyresmannen eller direktören står under landshövdingens inseende. Han har att rätta
sig efter hans befallningar och föreskrifter.
§ 2 Salpeternäringens uppdrivande till högsta fullkomlighet är direktörens främsta uppgift. Han bör minst
två gånger om året resa genom distriktet för att tillse, hur arbetet bedrivs och ge innevånarna råd om
plantladors anläggande, helst på det Österbottniska sättet. Ena resan gör han på våren, då arbetet startar
och nästa i juli eller augusti. Han upplyser om jordens beredning, sjudningens verkställighet, så att den
första avkastningen av god salpeter må ske med minsta åtgång av arbete och bränsle. Han försöker
påverka innevånarna att pröva de stora fördelar som salpeterns gjutning medför, men ingen skall tvingas
till detta beredningssätt.
§ 3 Önskar enskild direktörens besök mellan de ordinarie resorna, skall han inte undandra sig detta, men
han har rätt att kräva skjuts efter två hästar och 1 riksdaler16 skillingar i traktamente.
§ 4 Direktören skall vinnlägga sig om att få fullgod arbetskraft. Övade arbetare är förutsättningen för
näringens tillväxt och bestånd. De på kronans bekostnad anställda verkmästarna står under hans tillsyn.
§ 5 I de län, där premier och lån utdelas till dem, som anlägger plantlador efter Österbottniska metoden,
tillser direktören att de uppfyller kraven för att få dessa förmåner.
§ 6 Direktören håller även tillsyn över, att de som fått sjudningspannor av kronan inte försummar
sjudningen. Upptäcker han missförhållanden anmäler han till landshövdingen.
24 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1815 35-36-37-38.doc Skapat den 05-01-15 00:59 Senast utskrivet 05-01-20 16:28

§ 7 I de län, där man tillåtit nyttjande mot avgift av de pannor kronan köpt in, skall han ha uppsikt att
pannorna används med nit och inte skadas. Han skall varje år inrätta inventarium över dessa pannor. Han
skall också skaffa sig kunskap om hur mycket salpeter som framställs med hjälp av dessa pannor, för att
avgiften till kronan skall kunna beräknas.
§ 8 Varje kvartal skall understyresmannens och de österbottniska verkmästarnas löner beräknas och
utbetalas. Övriga får sin lön en gång om året.
§ 9 Före 1 maj varje år lämnar direktörn rapport till landshövdingen över verksamheten i länet. Där
beskrivs antalet plantlador som anlagts, deras beskaffenhet, med vad drift och omsorg de sköts, hur stor
tillverkningen varit, antalet verkmästare och lärlingar. Direktören föreslår förändringar, som kan leda till
bättre avkastning
§ 10 Skulle tillverkare inom länet sakna avsättning för sin salpeter, skall direktören anmäla till
landshövdingen, som anmäler hos kommitterade. De tillser hur avsättningen skall kunna främjas genom
försäljning till kronan eller till orter som lida brist på salpeter. Direktören får med förlust av ett års lön
första gången han befattar sig med annan salpeter än den som han vid egen anläggning tillverkat. Vid
andra gången förlorar han tjänsten.
§ 11 Understyresmän tillsätt av landshövdingen efter direktörens förslag. De skall vara kunniga och
erfarna i salpetersjuderi.
§ 12 Han skall biträda direktören med allt som denne inte hinner. Skyndsamma ärenden, där direktören
inte är tillstädes, bör gå direkt till understyresmannen.
§ 13 I län, där sjuderiverkmästare lönas av kronan, skall direktören till antagning meddela
landshövdingen personer som är kunniga, erfarna och välfrejdade. Deras skyldighet att bistå de
salpetergärds skyldiga.
Varje verkmästare har rätt att anta två lärlingar men inte flera, utan landshövdingens särskilda tillstånd.
Jordägare och verkmästare skall sig emellan överenskomma om lönen.
§ 14 Lärlingarna inskrives i en särskild rulla. Någon bestämd lärlingstid finns inte, utan det beror på visad
flit, fallenhet och genomgånget prov
§ 15 Lärlingar njuter ingen annan lön än, vad som sägs i § 13. De äger dock samma friheter som
fabriksarbetare.
§ 16 Verkmästare och lärlingar får ersättning för kronoutskylder för sina personer, men inte för näring
eller egendom.
§ 17 Landshövdingen har ansvar för att inget missbruk sker med lärlingarnas antagande. Han skall varje
år granska den av direktören upprättade rullan.
§ 18 Landshövdingen har rätt att avskeda var och en inom salpetersjuderiverket, som ertappas med
försummelse, okunnighet eller felaktigt uppträdande.
§ 19 Kronoverkmästare, som tjänat i 25 år med flit och skicklighet får vid sin pensionering vid 50 års
ålder 2 tunnor råg årligen under sin livstid. De som arbetat 30 år och hunnit bli 60 år får 3 tunnor råg i
pension.
Datum ut supra CARL
Kungörelse angående fortfarande till 1816 års slut, av det mellan Sverige och Ryssland år 1801
avslutade vänskaps-, handels- och sjöfarts förbund, samt av XVII artikeln i fredsfördraget av år
1809. Stockholms slott den 14 juni 1815.
Det Vi med hans Maj:ts Kejsaren av Ryssland överenskommit, att det mellan Sverige och Ryssland den
13 mars 1801 i S:t Petersburg avslutade vänskaps- handels- och sjöfartsförbundet samt det fredsfördrag
som undertecknades den 17 september 1809 skulle gälla till slutet av 1816. Under den tiden skulle en ny
handelstraktat utarbetas.
Stockholms slott den 14 juni 1815. CARL
Kungörelse angående ekbarksinsamlingen för garveriernas behov. Stockholm den 14 juni 1815.
För garveriernas behov av ekbark, är föreskrivet att på ekar som skall levereras till amiralitetets,
artilleriets och fortificationens behov av träd, får man ta barken på stående rot i bästa savtiden. Detta skall
ske två år innan utsyningen. Den som äger eken men försummar barkningen bötar 5 daler silvermynt.
Barken förs till förvaringsrum och skall inte ligga samlaren till last. Då denna stadga har blivit bortglömd
anbefalles kollegium att förnya den.
Stockholm den 14 juni 1815 A N EDELCRANTZ
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Kungörelse angående förhöjning av introduktionsavgifterna till Riddarhus- och Adliga
kadettskolekassorna. Stockholm den 21 juni 1815.
Avgiften för introduktion på Riddarhuset har varit 165 riksdaler 32 skilling för adlig, 133 riksdaler 16
skilling för friherrlig, 166 riksdaler 32 skilling för grevlig värdighet. Till kadettkassorna erläggs 33
riksdaler 16 skillingar för adlig, 50 riksdaler för friherrlig och 83 riksdaler 16 skillingar för grevlig
värdighet. I anseende av riddarhuskassans behov och möjligheten för kadettkassorna att utdela stipendier
begär man att summorna höjs. Det har inte skett på lång tid. Det finns heller inget skäl varför summorna
skulle var olika. Därför har Vi velat bifalla att de höjs till 200 riksdaler för var och en av de tre
värdigheterna och 100 riksdaler till kadettkassorna.
Stockholms slott den 21 juni 1815. CARL
Kungörelse angående förhöjning av arvodet för skeppsavmätning. Stockholm 22 juni 1815.
Den fastställda taxan för arvode för skeppsavmätning och kalkylerarens utskrivning är 2 skilling specie
för varje läst. Den bör ökas till 3 skillingar per läst i Stockholm, men bara där. Avmätningsarvodet för
utländska skepp är 4 skillingar per läst och skall uppbäras i alla stapelstäders hamnar.
Stockholm den 22 juni 1815. A N EDELCRANTZ
Cirkulär till landshövdingar och regementschefer rörande benämningen av f d General
krigskommisariedepartementet inom Krigskollegium, samt underrättelse om ett särskilt inrättat
Departement för indelta arméns underhåll under mönstringar och möten. Stockholm den 22 juni
1815
Den 19 juli beslöt Ständerna inrätta ett Krigs Kollegie Underhålls Departement med uppgift att sköta
underhåll vid Indelta Kavalleriets och Infanteri Regementenas underhåll vid möten och mönstringar samt
ha tillsyn över hästavelns upphjälpande i riket. Vidare ändras nuvarande General- Krigs Kommisarie
Departementet till Krigs Kollegie Utrednings Departementet. De skall handlägga ärenden som rör arméns
tropper, beklädnads- remtygs, tross- och utrednings- samt sjukhuseffekter.
Stockholm den 22 juni 1815. JOH AUG SANDELS
Kungörelse angående befrielse från erläggande av naturalisationsavgifter för sådana fartyg, som,
byggda i Norge, av svensk undersåte förvärvas, även som för sådana, som, byggda i Sverige, kunna
genom köp eller annan avhandling bli norsk mans egendom. Stockholm den 4 juli 1815
Norska regeringen har hemställt att den avgift som förordnades den 13 mars 1812 på 12 ½ %, lagd på
alla främmande skepp och fartyg, vilka av norska undersåtar genom köp förvärvats, är olämplig under
Sveriges och Norges nuvarande förhållanden. För att befordra handeln bör avgiften försvinna för alla
skepp som köpas eller säljas till Sverige, mot att samma gäller fartyg som köps eller säljs till Norge.
Stockholm den 4 juli 1815 A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående kontroll mot missbruk i avseende på förtullad rom. den 10 juli 1815.
För att kunna kontrollera handeln med rom förordnas att godsägare skall uppge till tullkammaren sin
kvantitet rom, som sedan inventeras och förs i särskild bok, där uttagen redovisas.
Stockholm den 10 juli 1815 A N EDELCRANTZ
Förordning angående vissa omständigheters iakttagande vid värderingar till försörjning av utmätt
fast egendom å landet. Stockholm den 14 juli 1815
Denna förordning skall uppläsas för gäldenären, om han och borgenären inte kunnat komma överens om
var auktionen skall ske. Beslutet införas i värderingsinstrumentet. Det gäller fast egendom på landet.
Stockholms slott den 14 juli 1815. CARL
Tryckfrihetsförordningen, daterad Örebro den 16 juli 1812, med de sedermera av kungen och
riksens ständer antagna förändringar.
Sedan Riksens nu församlade Ständer enhälligt beslutat att i vissa avseenden förändra
tryckfrihetsförordningen av den 9 mars 1810 och denna förändrade lag blivit gillad, har Vi i kraft av
regeringsformen Oss tillkommande rättighet samtycka till den.
Vi Rikets efterskrivna Ständer gör veterligt att den av Oss antagna tryckfrihetsförordningen som
antogs den 6 juni 1809 stadgar, att med tryckfrihet menas att varje svensk man har rättighet att utan några
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i förväg av den offentliga makten lagda hinder, utgiva skrifter. Han kan tilltalas inför lag för innehållet
och straffas om detta strider mot svensk lag. Vi stadgar och förordnar följande:
§1
1:o Alla förutvarande lagar, stadganden och föreskrifter i avseende på tryckfriheten och bokhandeln
upphör och som en följd härav alla förbud mot utgivandet av vissa böcker, skrifter och handlingar.
Med skrift skall förstås allt vad genom tryck läggs under allmänhetens ögon. Periodisk skrift förstås
sådan som i nummerföljd eller på bestämda tider utgives.
2 :o Någon föregående granskning av skrift eller förbud mot dess tryckning skall ej äga rum. Undantag är
läroverken, som skall ha kvar sin rätt att överse och gilla sådana avhandlingar, som skall förvaras i deras
lärosalar.
3 :o Inga privilegier på skrifters utgivande tillåts. Utgivningsrätten gäller i 20 år. Kongl Maj:t kan förnya
tillståndet med 20 år åt gången.
4 :o Utgivare av dagblad eller periodiska skrifter skall anmäla titeln och tryckorten hos hovkanslern. Är
inte utgivaren dömd för nesligt brott eller ovärdig att föra andras talan läggs inga hinder i vägen.
5:o Boktryckeri får anläggas utan att vara underkastad någon skråordning. Skall anläggas i stad eller
högst ½ mil därifrån.
6 :o Författare är inte skyldig att sätta ut sitt namn. Han lämnar boktryckaren en förseglad sedel med
namn och hemvist i händelse skriften blir anmäld till domstol.
7 :o Den som utgiver utländsk mans arbete eller översättning därav eller inländsk mans, som inte satt ut
sitt namn har lika ansvar som författaren.
8:o Vid rättegång är boktryckare skyldig att uppge författarens namnsedel, annars står han som ansvarig.
Skulle det visa sig att åklagaren varit ute i oträngt mål, och namnsedeln blivit bruten bötar han 100
riksdaler.
9 :o Varje skrift är författarens lagliga egendom. Utgivare av dagblad har inte brutit mot författarens
ägande rätt om han inför en skrift anonymt. Den som på titelbladet uppger fel författare eller utgivare
straffas enligt missgärningsbalken kap 8.
10 :o Varje skrift skall ha boktryckarens namn, tryckorten och årtalet utsatt annars bötas 300 riksdaler.
Upprepas förseelsen förlorar han rätten att trycka böcker.
11 :o Boktryckaren är pliktig att utan betalning lämna ett exemplar till hovkanslern, alla universitet,
Kongl biblioteket, riksarkivet och vetenskapsakademien.
12 :o Det finns inget hinder för den som vill öppna bokhandel. Kungörelse skall dock införas i Allmänna
tidningar.
§ 2.
1 :o I överensstämmelse med ovanstående skall det stå varje författare fritt att över allt som är eller kan
bli föremål för mänsklig kunskap kungöra sina tankar.
2 :o Skrivarten är varje författares eget val och ansvar.
4 :o Det är var och en tillåtet att utgiva så väl rättegångar, allmänna handlingar, protokoll och beslut av
vad slag de vara må. Undantag är protokoll från Konungen i ministeriella ärenden eller hemliga utskottet,
bank och riksgäldsärenden och övriga verks hemliga ärenden. Preskriptionstiden är 50 år. Protokoll och
handlingar i förlikta brottmål må ej tryckas så länge någon av parterna lever, utan deras ömsesidiga
tillstånd. Då de båda är döda väntar man i 50 år. Det gäller också handlingar som rör utdrag ut
kyrkoböcker eller handlingar i avseende på enskilda personers leverne och seder om det kan skada dem.
§ 3.
1 :o I tvetydiga fall skall man hellre fria än fälla och se mer på ämnet och tanken än uttryckets
lagstridighet. Som missbruk av tryckfriheten anses:
2 :o Förnekelse av en Gud och ett liv efter detta eller den rena evangeliska läran. Skriften konfiskeras.
3 :o Gäckeri med Gud, gudstjänsten och sakramenten. Böter.
4 :o Allt lastligt yttrande om konungen eller hans gärningar och kungahuset. Skriften konfiskeras.
5 :o Smädliga uttryck om någon av kungahuset.
6 :o Smädliga uttryck om ständerna.
7 :o Uppmaning till myteri och uppror
8 :o Smädliga uttryck om rikets ämbetsmän och tjänstemän, vad gäller deras ämbete.
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9 :o Förargliga eller till osämja ledande omdömen och yttrande om främmande makt, deras överhet,
regering, regeringssätt, sändebud och höga ämbetsmän.
10 :o Kungörande i tryck vad som avser statens underhandlingar med främmande makt.
11 :o Angrepp mot enskild man, vilka gå ära för när och förklenar någons rykte.
12 :o Lögnaktiga uppgifter och vrånga framställningar till allmänhetens förvillande.
13 :o Sedernas vanhelgd, vare sig genom offentliga läror till någon last, som sårar ärbarheten eller
framställningar av någon lasts utövning.
Konfiskering betyder oftast att inga nya skrifter får ges ut.
§4
1 :o Hovkansler skall vaka över all utgivning.
2 :o I varje stund, som en skrift lämnas till försäljning eller sprids skall ett exemplar lämnas till
hovkanslern eller i orterna till hans ombud.
3 :o Kvarstad skall meddelas efter 8 dagar i huvudstaden och 1 månad i orterna, annars gäller den inte.
4 :o Den som inte sätter ut namn, tryckort och årtal eller undandrar sig att lämna ett exemplar till
hovkanslern skall dömas till ordningsmål. Den som döms kan besvära sig hos konungen.
5 :o Så snart hovkanslern får vetskap om någon förbrytelse skall han åtala vid domstol.
8 :o Anser hovkanslern att ett dagblad är vådligt för allmän säkerhet eller förnärmar någons personliga
rätt må han verkställa omedelbar indragning. Sedan ankommer det på Kongl Maj:ts förordnande om
utgivare får utgiva något annat dagblad.
9 :o Kvarstad gäller endast de blad varpå åtal görs.
10 :o Den som har sålt eller spritt sådan skrift har samma ansvar som författaren.
11 :o I avseende på försäljning och utspridande av utifrån inkommande skrifter gäller samma som om de
vore tryckta i riket.
12 :o Det åligger alla bokhandlare att insända en lista på utländsk litteratur på främmande språk till
hovkanslern
§5
1 :o Lagligheten av böckers och skrifters innehåll skall bedömas av en jury, bestående av 9 personer,
vilka utan arvode skall sammanträda och genom förhör med parterna avgiva slutpåstående, och om
rannsakningen bör fullbordas.
2 :o Därefter äga parterna välja var sina 4 och domstolen 5 ojäviga personer i orten, som är kända för
medborgerlig dygd.
3 :o De avger ed att inget som i överläggningen yttras kommer att föras vidare.
4 :o Därefter ställs frågan: - Är skriften brottslig efter det lagrum som åklagaren åberopat? Omröstning
sker med slutna sedlar.
5 :o Efter inhämtad underrättelse om nämndens åtgärd skall domstolen avkunna utslag.
11 :o Angripes enskilda personer utanför deras ämbete må de som målsägare kära och publik aktor aldrig
uttaga sådant som sitt käromål.
12 :o I frågor om kvarstad bör befallningshavare och vederbörande magistrater biträda.
13 :o Inför främmande staters sändebud angående utländsk skrift som innefattar sådana ämnen som kan
föranleda missnöje inom andra makter, skall tryckfrihetskommittén lämna utlåtande om skriften.
14 :o Skulle den oförmodade händelsen inträffa att tryckfrihetskommittén blir ställd till ansvar, avgörs
målet i Svea hovrätt. Domen skall genast med alla tillhörande protokoll och på publik bekostnad tryckas
till allmänhetens kunskap.
15 :o Alla mål, med anledning av denna lag skall skyndsamt avgöras. Böter kan inte omvandlas till annat
straff än fängelse på fästning, då 16 riksdaler motsvarar 28 dagar.
16 :o Böter från denna lag delas mellan åklagaren och närmaste inrättning för de fattiga.
Vi har med Våra namn stadfäst detta i Örebro den 16 juli 1812.
Undertecknat av Ständernas talmän.
Detta allt antar Vi som grundlag och befaller alla de som Oss och Våra efterträdare skall lyda och
hörsamma att erkänna denna tryckfrihetsförordning. Vi har med egen hand underskrivit
och bekräftat i Örebro den 16 juli 1812. CARL
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Förordning om ändring av sista momentet 1 § 23 kapitlet rättegångsbalken. Stockholm den 19 juli
1815.
I rättegångsbalken har blivit bestämt att ringa mål får avgöras i Hovrätten av fem eller om man är ense av
fyra ledamöter. Viktiga mål avgörs av 7 personer. Likväl finner Vi att nödvändig säkerhet inte kräver så
många. Vad angår livssaker har ändring i lagen skett 1778 och 1807, så att hovrättens utslag inte kan gå i
verkställighet förrän Vi prövat.
Ändringen lyder: I Hovrätten må ej färre än 5 ledamöter döma i mål som å liv och ära gå. I andra mål
må ledamöter utgöra domfört antal, därest alla om slutet är ense.
Stockholm slott den 19 juli 1815 CARL
Kungörelse angående det belopp vartill gärningsören böra utgöras. Stockholm den 19 juli 1815.
Vi har inhämtat att gärningsören av de s k sockenhantverkarna till belopp utgått olika på orterna. Vissa
orter har uppburit dem endast av kronan, i andra städer och på några ställen av både kronan och städerna,
då dubbel avgift blivit erlagd. Vi har nu beslutat att gärningsören inte någonstans skall erläggas högre än
1 daler silvermynt eller 16 skillingar banco per person. Kan städerna visa resolutioner att de har rätt till
avgiften skall den erläggas till städerna. Där de tidigare delats mellan staden och kronan fortsätter man så,
i andra fall erläggs till Oss och kronan.
Stockholms slott den 19juli 1815. CARL
Kungörelse angående rättighet till deltagande i Adliga Jungfrustiftet för Döttrarna av varje
adelsman, friherre eller greve, som tillhör en efter 1809 års regeringsforms antagande, till sådan
värdighet upphöjd ätt. Stockholm 19 juli 1815.
Varje stamfader för grevlig, friherrlig eller adlig ätt skall enligt författningarna erlägga viss föreskriven
avgift och som en billig följd därav äger varje dotter rätt att i stiftet inskrivas samt komma i åtnjutande av
pensionsförmån. För att undvika missförstånd vid ansökningarna har Vi kungjort att till berättigande till
inskrivning i Adliga Jungfrustiftet inbegrips döttrarna till varje adelsman, friherre eller greve, som tillhör
en enligt regeringsformen upphöjd ätt.
Stockholms slott den 19 juli 1815. CARL
Förordning om Värmlands läns avsöndring från Göta Hovrätt, och förläggande under Svea
Hovrätts Jurisdiktion. Stockholm den 19 juli 1815
Värmlands läns riksdagsfullmäktige har anhållit att detta landskap skall avsöndras från Göta Hovrätt och
läggas under Svea Hovrätt. Ansökan har blivit understödd av innevånarana. Detta tillstyrks då det blir en
jämnare arbetsfördelning. Härav förordnar Vi följande:
1 :o Förändringen kommer att börja 1816
2 :o Alla påbörjade ärenden skall fullföljas i Göta Hovrätt.
4 :o De bevillningsprocent för testamenten skall för 1815 inlämnas till Svea Hovrätt.
6 :o 1814 års domböcker från lagmansrätten, häradsrätten och stadsdomstolarna skall insändas till Svea
Hovrätt, liksom alla protokoll över förmyndarskap, lagfarter, inteckningar och äktenskapsförord.
Stockholms slott den 19 juli 1815. CARL
Förordning om vad som iakttagas bör vid underdåniga besvärs anförande hos Kongl Maj:t i
Brottmål. Stockholm den 19 juli 1815
Den som vill söka ändring i Hov- och Överrättens utslag i Brottmål, där han inte är häktad, är inte så
tydliga och bestämda, därför stadgar Vi följande.
Den som vill söka ändring i utslag från Hov- och Överrätten inger besvär till Justitierevisions
expeditionen.
Böter, ersättning för rättegångskostnader nedsättes hos befallningshavaren, kronofogden i orten eller
magistraten.
Stockholms slott den 19 juli 1815 CARL
Kungörelse angående avgifter för trävaror, som av främmande fartyg utföras från svensk hamn.
Stockholm den 19 juli 1815.
Tabeller med avgifter på de olika träprodukterna.
Stockholm den 19 juli 1815. O E LAGERHEIM A N EDELCRANTZ
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Kungörelse angående en tillåten allmän spannmåls utförsel. Stockholm den 25 juli 1815.
På grund av det överflödiga förråd av inhemskt spannmål, som finns i staden och för att lätta på den
bristande avsättningen har Kongl Maj:t befallt att det är tillåtet att utföra säd mot behöriga tullavgifter.
Stockholm den 25 juli 1815. O E LAGERHEIM
Riksakt till bestämmande av de genom föreningen mellan Sverige och Norge uppkomna
konstitutionella förhållanden; Beslutad, samtyckt och föravskedad på Allmän Urtima Riksdag i
Stockholm den 6 augusti och på Lagtima Storting i Kristiania den 31 juli 1815.
Sedan Sveriges Ständer och Norges Storting beslutat att upprätta en särskild riksakt för att bestämma om
de konstitutionella förhållandena mellan länderna, göres veterligt:
Sveriges efterskrivna Ständer som är samlade till riksdag i Stockholm och Norges lagtima Storting
församlade i Kristiania gör veterligt: att sedan föreningsband blivit lyckligen knutna mellan
Skandinaviens två folk, inte med vapen utan med fri övertygelse skall folkens lagliga rättigheter till stöd
för de båda tronerna gälla. De ändringar som behövts för de konstitutionella förhållandena i båda
länderna, har konungen den 10 november antagit i och med denna riksakt.
§ 1 Konungariket Norge skall vara ett fritt och självständigt rike som inte kan delas, förenat med Sverige
under en konung, vars regeringsform är inskränkt och ärftlig.
§ 2 Tronföljden skall vara rätt nedstigande och följa den succesionsordning som antogs den 26 september
1810. Bland tronföljare skall räknas även ofödda, som efter faderns död föds. När en prins föds skall hans
namn och födelsestund tillkännagivas inför Stortinget och antecknas i dess protokoll.
§ 3 Finns ingen arvsberättigad skall tronföljdsval i båda rikena anställas på samma dag. Både svensk och
norsk riksdagsman har rätt att föreslå tronföljare. Skulle olika personer föreslås sker omröstning inom en
kommitté av 36 personer från båda rikena. Kommittén sammanträder i Karlstad.
§ 4 Kungen skall ha rätt att sammandra trupper, börja krig, sluta fred, ingå eller upphäva förbund, avfärda
eller motta sändebud.
När kungen vill börja krig, skall han meddela regeringen i Norge sina tankar, inhämta dess betänkande
och fullständig berättelse om rikets tillstånd, finanser, försvar m m. Sedan sammankallar kungen svenska
och norska statsråden till ett utomordentligt statsråd. Efter att ha hört deras betänkande har han rätt att
fatta det beslut han anser gagneligast för staten.
§ 5 Norska statsministern och två statsråd skall överlägga med svenska statsrådet i ämnen som berör båda
rikena.
§ 6 Dör kungen och tronföljaren är omyndig, skall svenska och norska statsrådet genast sammanträda för
att utsända kallelse till riksdag i Sverige och storting i Norge.
§ 7 Innan rikenas representanter är församlade leds länderna av en Sveriges och Norges Interimsregering.
Svenska ärenden skall expedieras på svenska och norska på norska språket.
Ärendena avgörs genom röstning och om rösterna är lika bestämmer ordföranden. Alla resolutioner
underskrivs av samtliga ledamöter. Det sammansatta rådet har sitt säte i Stockholm. De båda
statsministrarna drar lott om vem som först skall föra ordet.
Vid alla de tillfällen då, efter Sveriges och Norges grundlagar, rikets styrelse föres av statsrådet, skall
bägge rikena ha lika antal statsråd och sammanträda efter anförda grunder.
§ 9 De norrmän, som delta i regeringen skall inför norska stortinget avlägga ed.
§ 10 Den omyndige konungen skall erhålla tillräcklig undervisning i norska språket.
Underskrivet den 31 juli 1815 av 19 sidor svenska riksdagsmän och 2 sidor norska stortingsmän.
Stockholm den 31 juli 1815 CARL
Förordning om ändring av 3 § i Kongl Förordningen den 28 juni 1798, angående vissa
omständigheter, som i Lagsöknings- och Utmätningsmål hädanefter komma att iakttagas.
Stockholms slott rikssalen den 31 juli 1815. CARL
Skuldbrev skall vara försedda med exakt förfallodag.
Stockholms slott rikssalen den 31 juli 1815. CARL
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Förordning om ansvar för gäldenär, som inom de trettio sista dagarna förr än han om
avträdesförmån sig anmäler, upplånar eller annorlunda åtkommer pengar och varor, dem han icke
kan behörigen redovisa. Stockholm den 31 juli 1815.
En del gäldenärer har gynnat borgenären genom att lämna pant eller betalning innan han anmält hos
domaren sin oförmögenhet att betala skulden, vilket är olagligt genom konkursstadgan. Tillägg i Kungl
Stadgan angående avträdes- och förmånsmål erhåller följande förändrade ordalydelse.
Beträdes gäldenär att uppsåtligen gynnat en eller annan borgenär med pant eller betalning de trettio
sista dagarna innan han anmält hos domaren sin oförmögenhet att betala eller har han lånat pengar eller
varor som han inte kan redovisa, är detta ansett som ett oredigt förfarande och njuter inte befrielseförmån
för det belopp han under borgenärernas gemensamma rätt försnillat.
Stockholms slott i rikssalen den 31 juli 1815. CARL
Förordning om ändring av 2 § 2 kap Utsökningsbalken. Stockholm den 31 juli 1815.
Den som för skuld sökes hos befallningshavaren skall vara pliktig att inom förelagd tid försvara sig.
Ändrad lydelse: Ställer den som sökes ej den fordrande tillfreds inom föelagd tid eller möter med svar,
är han förfallen till vite och njuter den sökande sin rätt.
Stockholms slott på rikssalen den 31 juli 1815. CARL
Kungörelse så väl Om Kongl Maj:ts Befallningshavandes rättighet att upptaga klagomål över nya
vattenverks olagliga anläggning eller gamla vattenverks obehöriga förändring, som angående tiden
för vattendämning om hösten. Stockholm den 6 augusti 1815
Varje vattenverksägare som utan behörigt tillstånd antingen uppför nya verk eller verkställer förändringar
av gamla utan tillåtelse gör sig skyldig till lagbrott. Våra befallningshavande skall sedan
vattenverksägaren blivit förhörd meddela det förordnande som enligt lag och författningar är
överensstämmande. Då någon särskild tid inte finns för uppdämning på hösten har rikets ständer stadgat
att sådan dämning inte får ske förrän den 1 november. Denna tid anses lämplig, då odlingar på åker och
äng är fullbordade och kommer vattenverkets privilegier inte att förnärmas. Detta har blivit stadgat med
tanke på jordbrukets upphjälpande och Vi vill i nåder tillåta, att om någon anser sig blivit lidande av
uppdämningen, domstolen skall uppta hans talan och undersöka ärendet lagligen.
Stockholms slott på rikssalen den 6 augusti 1815. CARL
Förordning om ansvar för dem, vilkas kreatur vintertid orsakar skada på annans åker och äng.
Stockholm den 6 augusti 1815
Blidare vintrar, då tjälen är upplöst, kan skada på sädesgärden uppstå, då man släpper ut djur särskilt
grisar. Detta är inte förbjudet i lag varför ersättning kan ifrågasättas. Därför har Vi på ständernas begäran
stadgat att den som vintertid släpper ut sina kreatur är skyldig att ha dem under uppsikt, så att de inte
skadar annans åker eller äng. Den som försummar detta skall gottgöra den förlust som hans djur orsakat.
Stockholms slott på Rikssalen den 6 augusti 1815. CARL
Förordning om en, efter 2 art 6 § i bevillningsförordningen 1815 lämpad förändring, av det i
kungörelsen den 18 januari 1810, stadgade edsformulär, till bestyrkande av fordringar, vilka i
konkurser bevakas. Stockholm den 6 augusti 1815
I bevillningsförordningen som ständerna antagit för 1816 föreskrives, att låntagare endast förskottsvis
erlägger den bevillning, som gäller utlånade medel. Det är hans rätt att återfå detta förskott av långivaren
och 5 % avdrages som ränta. Förändring i edsformuläret följer
Det nya tillägget skall inte angå den som bevakar fordringar i verk och inrättningar, som är befriade från
avdrag.
Stockholms slott på Rikssalen den 6 augusti 1815. CARL
Kungörelse angående förhöjning i avgifterna till Adliga Jungfrustiftskassan, vid introduktion å
riddarhuset. Stockholm den 8 augusti 1815.
Ridderskapets och adelns anhållan att höja avgiften för Adliga Jungfrustiftskassan för de tre adliga
värdigheterna till 50 riksdaler vid introduktionen till Riddderhuset, godkännes av Oss.
Stockholms slott på rikssalen den 8 augusti 1815. CARL
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Bevillning för år 1816, och de påföljande åren, intill slutet av 1820, så vida ej inom denna tid
urtima riksdag infaller. gjort och samtyckt vid urtima riksdagen i Stockholm den 8 augusti 1815.
Innehållsförteckning 71 sidor.
Sedan Vi granskat statsverket tillstånd och brister, har Vi anslagit särskilda summor till att fylla behoven
och åtagit oss en bevillning på 2.350000 riksdaler, oräknat de inkomster som kommer av postverket,
charta sigillata, stora sjötullen, landtullen och husbehovsbränningen. Vi har ansett att förut gällande
grunder skall bibehållas med några förändringar.
Artikel I
Personlig avgift.
Varje mansperson mellan 15 - 18 år betalar 32 skilling. Sedan 1 riksdaler till 63 års ålder. Då upphör den
för alla som inte har en inkomst av 50 riksdaler.
Artikel II
Avgift för lön, egendom och rörelse,
§ 1 Ämbets- och tjänstemän samt betjänter.
§ 2 Bevillning i städerna.
De delas upp i fem klasser med olika beskattning. Räknas upp alla befattningshavare i de olika klasserna
och deras skatt.
§ 3 Bevillning av jordbruket.
Varje hemman och lägenhet skattas med 2 riksdaler på varje tusende riksdalers värde.
Frälseegendomar.
Byggmästare, gästgiverier på landet, inspektorer, kamrerare, kronofiskare, krögare, lotsar, sockenläkare,
spelmän, trädgårdsmästare indelade i flera klasser och vilken deras skatt är.
§ 4 Bevillning av bergverken, så ock av särskilda manufakturer, fabriker, verk och inrättningar på landet.
§ 5 Bevillning av kvarnar.
§ 6 Bevillning av kapital, vinstmedel, samt åtskilliga societeter, kassor och verk.
§ 7 Bevillning av sterbhus, testamenten, gåvor och fideikommisser.
Artikel III
Fyllnadsavgift, som utgår för att fylla statsbehovet. Undantag teaterrepresentationer, rusttjänstmarker,
kruttillverkning, vinster och utdelningar av aktier, avgift för arv, testamenten, gåva samt fabriksidkare i
Eskilstuna Fristad.
Artikel IV
Föreskrifter angående vad vid mantalsskrivningar, berednings- taxerings- och prövningskommittéer bör
iakttagas, samt om ändrings sökande i kommittéernas beslut.
§ 1 Om mantalsskrivning.
Alla som fyller 15 år inom året skall skattskrivas. Husbönder skall avlämna uppgifter, annars bötar han.
De vid mantalsskrivningen framkomna uppgifterna skall jämföras med husförhörslängderna.
§ 2 Om beredningskommitté på landet
§ 3 Om taxeringskommitté på landet.
§ 4 Om taxering i städerna.
§ 5 Om en allmän prövningskommitté i varje län.
§ 6 Om edgång vid taxeringar.
§ 7 Om ändringssökande i taxerings- och prövningskommitténs beslut.
Artikel V
§ 1 Om uppbörd.
§ 2 Om avkortningar.
§ 3 Om undantag och lindring i bevillningen.
§ 4 Om redogörelse.
§ 5 Om skydd för taxeringsmän.
Stockholm den 8 augusti 1815. Undertecknat av talmännen.
Formulär Nr 1. Sammandrag över N N sockens enligt husförhörslängden till 1814 års skattskrivning
hörande personer.
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Formulär Nr 2. Uppgift till mantals- och skattskrivning i N N socken. Uppräkning av personer på en
egendom.
Formulär Nr 2 Kvarteret N N Huset N:o mantals- eller skattskrivning i staden.
Följer flera sidor olika formulär och sammandrag över bevillning.
Kongl Maj:ts tal till rikets ständer på rikssalen, då riksdagen slutade, den 9 augusti 1815.
De viktiga angelägenheter, som förmått mig inhämta edra rådslag har nått sitt slutliga mål. Om det var
med förtroende jag sammankallade er, är det med rättfärdig förväntan jag hälsar er i avskedets stund.
Sällan har en svensk kung haft mer tillfredsställande ämnen att framlägga för folkets ombud eller
gladare anledningar att för sina handlingar mötas av deras kärlek. Sällan har bandet mellan regent och
undersåte varit närmare knutet.
Om Jag ser tillbaka på tiden då Jag mottog Sveriges skakade tron och ser på rikets nuvarande ställning,
så prisar Jag försynens Nåd över Svea land, som utjämnat spåren av olyckor och förluster. Ännu för sex
år sedan låg landets framtid i dimma, ingen stråle av ljus hade banat väg för kommande lyckligare dagar.
Yttre fiender och inre förändringar hotade staten. Ett olyckligt krig krävde betydliga uppoffringar av dess
söners blod och inhemska tillgångar.
Mer än en gång har Sveriges konungar mångdubblat folkets ära och lett landet till seger. Detsamma
har Min son gjort och dessutom förenat de Skandinaviska folken. De skakningar som givit en ny
inriktning i alla länder, har inte gått Sverige förbi. Men Jag tror att varje fördomsfri man märkt att Sverige
kommit lindrigare undan än de flesta andra länder.
Ni har under detta riksmöte givit Mig prov på tillgivenhet och omvårdnad av fäderneslandets bästa.
Föreningen mellan Sverige och Norge krävde ett erkännande av gemensamma rättigheter och ni har gått
Norska nationens önskningar till mötes och upprättat ett förtroende mellan folken. Understödda av
lyckliga omständigheter har ni lyckats minska statens bördor och jämnare fördela dem, genom att
förbättra löntagares villkor. Det har öppnat nya möjligheter till jordbrukets och näringarnas uppmuntran
och skydd mot felslagna skördar.
Mottag därför Min uppriktiga tacksägelse.
När jag sammankallade er var freden på fasta land nyligen befäst och lovade att bli varaktig. Men på
en obemärkt ö i Medelhavet höjdes en storm, som på nytt tände krigets lågor över världen. Detta fann
ingen näring i folkens sinnen och försvann lika hastigt som det uppstått.
Avskild genom sitt läge och inskränkta tillgångar har Skandinaviska halvön endast kunnat erkänna
samstämmighet med bundsförvanterna.
Gode män av ridderskapet och adeln, med de ärofulla föredömen i äger, med de plikter er ställning
inom samhället påkallar, bör en svensk konung alltid med säkerhet kunna räkna med ert bistånd,
fosterlandet på ert försvar och lagarna på ert lugna men manliga skydd.
Gode män av prästerskapet mottag en ny försäkran av tacksamhet. Med upplyst nit har ni medverkat till
den allmänna välfärden och troget uppfyllt ert kall att föra fridens och samdräktens språk bland folken. Ni
har ofta föregått edra medständer med gott föredöme och sammanjämkat åsikter för ett gemensamt väl.
Fortsätt att vid hemkomsten sprida och befästa den gudomliga lärans sanningar, som utgör
föreningsbandet mellan livets plikter och eviga förhoppningar.
Gode män av borgarståndet. Var försäkrade om Min välvilja. Ibland har era yrken varit fjättrade av
Europas tillstånd, ibland har de varit livligare. Ni har alltid kunnat skilja på konungens välvilja och de
nödtvungna omständigheter som hindrat er. Det lugn, som nu lovas världen öppnar säkrare utsikter för era
företag. Under vapens dån, kan inte näringar och slöjder trivas.
Gode män av det hedervärda bondeståndet. Det är med en fullkomlig uppfylld förväntan, Jag följt edra
överläggningar. De har givit Mig en ny övertygelse om era tänkesätt för Mig och fäderneslandet. Bibehåll
alltid den känslan. Se på andra länder, som bär tunga bördor och känn er förmån att bo i ett land, där
krigets fasor avlägsnats och säkrat en bostad för frihet och människovärde. Liksom edra förfäder skall ni
försvara dessa förmåner.
Må försynen som i så många hotande skiften sträckt sin skyddande hand ge framgång och seger åt
krigarens tapperhet, övertygande kraft åt religionen, trevnad och lönande verksamhet åt handel och
näringar, välsignade och ymniga år åt odlingen.
Med dessa tänkesätt skiljer Jag Mig från eder. De skall följa Mig I Mina återstående dagar.
Om Försynen inte skulle förunna Mig att återse er inför Sveriges tron, så minns vad Jag varit för eder
under vidriga öden och att Jag då hämtade kraft av ert bistånd. I er tacksamhet fann Jag Min belöning.
Vid livets gräns skall Mina tankar välsignande vila över er och det brödrafolk som nu delar era anspråk på
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Mitt hjärta. För några år sedan hade Jag misströstat om er framtid. Nu kan Jag med lugnt sinne överlämna
kronan till en värdig son.
Jag bliver er, gode herrar och svenska män alla samtligen och var och en i synnerhet med all Kongl Nåd
och Ynnest städse välbevågen.
Förordning angående tillägg vid 9 kapitlet 6 § Handelsbalken. Stockholms den 11 augusti 1815.
Borgenärer har låtit låntagare betala stort vite om de inte kunnat betala sitt lån på utsatt tid. Detta strider
mot lagen om att ränta endast får tas ut med 6 % per år. Därför görs tillägg i handelsbalken enligt
följande:
Ingen får ta högre ränta än 6 % per år. Den som förbryter sig mister räntan och skall betala tiondelen
till de fattiga. Det är ogillat att utsätta vite för den som inte kan betala på utsatt tid.
Stockholms slott den 11 augusti 1815. CARL
Cirkulationsbrev till samtliga konungens befallningshavande angående kostnadens bestridande vid
lantmäteriförrättningar å kyrkobord och annexhemman. Stockholm 29 augusti 1815.
Bondeståndet har vid senaste riksdag besvärat sig över att kyrkorna blir belastade med dryg kostnad vid
lantmäteriförrättningar. Kostnaden tas ut av kyrkorna, som inte har någon inkomst av hemmanen, utan
den tillfaller prästerskapet. Därför borde hemmansbrukarna eller dem som har inkomsten stå för utgiften.
Vid prövning framgår att i prästerskapets privilegier står att vid tvist om kyrko- och
prästbordshemman, skall kyrkan och socknen betala och att lantmätaren endast får husmanskost och
hantlangning. Kongl Maj:t anser det ostridigt att så skall vara och att prästen inte njuter annan förmån än
varje civil- och militär boställsinnehavare. Där får lantmätaren endast skjuts- och vagnslega som kronan
betalar. Prästerna bör inte åläggas någon kostnad vid enskiften, storskiften och rågångars upprättande,
eftersom de endast besitter hemmanet under sin tjänstetid.
Stockholm den 29 juli 1815. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående barnhusbarns befrielse till en viss ålder från allmänna utskylder. Stockholm
den 29 augusti 1815
Ständerna har anhållit och i skrivelse fått förklaring, att barnhusbarn, som blivit uttagna från allmänna
barnhuset är befriade från allmänna utskylder. Gäller också barn som utlämnas till landet av berättigade
barnhusinrättningar
Stockholm den 29 augusti 1815 O E LAGERHEIM
Kungörelse angående tid för återförande av den under åren 1811, 1812, 1813, och 1814 i Stockholm
och Göteborg erlagda kvarntull. Stockholm den 31 augusti 1815
Kongl Maj:t har funnit för gott att från den 11:te i denna månad stadgat tid, för yttersta
termin, varefter all rättighet till återbetalning av den under åren 1811-1814 i Stockholm och Göteborg
erlagda kvarntullen kommer att upphöra.
Stockholm den 31 augusti 1815. M ROSENBLAD
Kungörelse angående den ytterligare avgift till Riddarhuskassan, som ridderskapet och adeln vid
sista urtima riksdag sig åtagit. Haga den 31 augusti 1815.
De avgifter som beslöts på riksdagen 1812 för ridderskapet och adeln, visade sig vara otillräckliga. Från
1817 till 1821 skall varje mantalsskriven adlig mansperson, som har förmögenhet eller får lön, betala 24
skilling i kapitationsavgift för riddarhusets reparation.
Debitering och uppbörd kommer att ske genom kronans tjänstemän på samma sätt som beslöts 1812.
Haga slott den 31 augusti 1815. CARL
Kungörelse angående tills vidare beviljad tillåtelse, för utländska fartyg, att mot helfrihets
åtnjutande, utföra plankor och bjälkar. Haga den 31 augusti 1815.
Då Vi fått förnyad hemställan om de svårigheter med ökade avgifter för utländska fartyg vid försäljning
av svenska trävaror, har vi beslutat att till dess behöriga undersökningar gjorts om skogstillgångarna i
riket, tillåta att dessa fartyg inte belastas med högre avgifter än svenska.
Haga slott den 31 augusti 1815. CARL.
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Kungörelse att judar icke hädanefter få, utan särskilt nådigt tillstånd, till riket inflytta och sig där
bosätta. Haga slott den 31 augusti 1815.
I avseende på Riksens Ständers vid sista riksdagen gjorda anhållan, förordnar Vi, att judar hädanefter,
utan Vårt nådiga tillstånd, inte få inflytta i riket eller bosätta sig där.
Haga slott den 31 augusti 1815. CARL
Kungörelse om en fri viktualiehandel. Haga slott den 31 augusti 1815.
Redan vid riksdagarna 1809 och 1810 väcktes frågan om fri viktualiehandel. När Vi vid sista riksmötet
inhämtat Ständernas åsikt i ärendet och tillsammans med dem insett den betydliga nytta rikshushållningen
skulle ha, stadgar Vi följande:
1:o Handeln med kreatur och andra inhemska lantmannaprodukter, som smör, ost, saltat eller torkat kött,
fläsk och fisk, råa skinn, ull, honung, vax och dylikt skall hädanefter vara fri och obehindrad.
2:o En var som bor på landet har lagligt skydd och förvar, även mot städernas innevånare, som med
tillstånd bedriver handel, att idka handel med sådana varor, som de från en ort till en annan transporterar,
upplägger eller säljer i partier, både under och mellan marknader, både i städerna och på landet. Byte av
lantmannaprodukter är också fritt och obehindrat.
3:o Minuthandel får på landet inte idkas av andra än lantmän och i städerna endast av dem som har
tillstånd. Vid införandet i annan stad än där handlanden själv är bosatt gäller Kommerskollegiets stadga
från 1790, att alla ätbara varor skall säljas vid hamn eller torg och endast i partier om lispund, fjärding
eller stycketal. För färska produkter som smör och ägg gäller särskilda regler.
4:o Det är tillåtet för landets innevånare att var som helst på landet, även mellan marknaderna för eget
hushåll köpa dylika varor och levande kreatur.
5:o Den som missbrukar denna rätt till att driva olovliga handelsföretag har förverkat sin rätt och bötar.
6:o Under de tider, då utförsel av slaktkreatur och viktualier är tillåten får denna export ske mot stadgade
tullavgifter av den som har tillstånd för inrikes handel. Adel och ridderskapet har kvar sina privilegier att
utföra produkter från sina egendomar. De skall uppgiva för närmaste tullkammare och inlastningen skall
ske under övervakning och kontroll för att avgifterna skall kunna uttas.
7:o I anseende till importen av ovan uppräknade varor, skall förhållas som författningarna redan är eller
kommer att bli.
Haga slott den 31 augusti 1815. CARL
Kungörelse angående brännvinsbränningens fortsättning. Haga den 6 september 1815.
Den 9 oktober 1812 utfärdades en kungörelse om att brännvinsbränning tilläts från 1 nästkommande
oktober till årets slut och kommer att fortsättas. Inom kort kommer våra trogna undersåtar att få del av
skrivelsen som ständerna avlåtit vid sista riksmötet.
Haga slott den 6 september 1815. CARL
Kungörelse angående husbehovs brännvinsbränningen och de därför bestämda avgifter. Haga den
6 september 1815.
Då riksens ständer efter anställd prövning på de grunder som brännvinsbränningen i riket är inrättad, har
de överlämnat sin skrivelse och Vi har till allmän efterlevnad velat kungöra följande i avseende på själva
bränningsrättigheten och därpå följande avgifter och omständigheter.
1 §.
1 Mom. En fri husbehovs brännvins bränning av vilket ämne eller växt som finns, skall med den
pannrymd och de avgifter som förordningen föreskriver, vara tillåten hela året, såvida inte högst viktiga
omständigheter finnes att Vi inställer tillverkningen. Brännvinstillverkningen är alltid tillåten för den som
är berättigad.
2 Mom. På landet skall rättigheten till sådan husbehovsbränning åtfölja hemman med åsatt mantal. Dock
får tillåtelsen överlåtas på annan på ägorna boende person.
3 Mom. Den pannrymd som tillåts beräknas på hemmanens värde och delas in i tre klasser. Redogörs för
olika värden på hemman och lägenheter och vad de då får använda för pannrymd. Ingen får dock ha större
panna än 90 kannor
4 Mom. Vissa lättnader för att undvika kostnad av omarbetning av pannorna tillåts.
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5 Mom. Hemmansägare eller brukare som har flera hemman, som drivs med eget folk och dragare och är
beläget på 1 mils avstånd får utöva brännvinstillverkningen för alla hemmanen tillsammans och med så
stor pannrymd som deras sammanräknade värde är.
6 Mom. Pannrymden uppges vid mantalsskrivningen följande år.
7 Mom. Den som inte vill utnyttja hela pannrymden betalar endast för vad han nyttjar.
8 Mom. Det är tillåtet att ha flera mindre pannor om de nyttjas till drankning eller klarning, dock får det
inte överskrida det tillåtna antalet och avgiften betalas med hela beloppet.
9 Mom. Destillationspannor om högst 6 kannor får nyttjas utan avgift.
10 Mom. Beskrivs hur vissa pannor får se ut.
11 Mom. Beskrivs hur rymden beräknas.
12 Mom. Vad som här beskrivs gäller lika för järngrytor som kopparpannor.
2§
1 Mom. I städerna gäller att 80 mantalsskrivna personer tillsammans får begagna en panna av 50 kannors
rymd. 300 personer får begagna 90 kannors storlek.
2 Mom. De får användas var för sig eller sammansatt i verk, allt eftersom stadens röstägande innevånare
överenskomma.
3 Mom. I Stockholm, Göteborg och Karlskrona vilka städer är undantagna dessa stadgor, inrättas
bränningen efter Vårt gottfinnande med så stora pannor som kan vara nödvändiga.
När omständigheterna fordrar vill Vi upplåta tillverkningen i städerna till enskild person eller bolag och
begagna kronans egna verk. Även destilleringen vid dessa verk skall antingen för Vår eller kronans
räkning utövas eller åt enskilda upplåtas.
3§
1 Mom. Avgifterna för husbehovsbränningen är fastställda på landet av pannrymden och hemmansvärdet
och i städerna av pannrymden och personalen.
2 Mom. Redogörs för hur avgiften beräknas.
3 Mom. Redogörs för hur den, som vill betjäna sig av större pannrymd än hemmansvärdet ger tillåtelse,
skall beräkna avgiften.
4 Mom. Avgiften efter hemmansvärdet skall utgå med 8 skillingar per tusen riksdaler av värdet på
egendomen.
5 Mom. I Dalarna där hemmansklyvningen är tillåten beräknas på särskilt sätt.
6 Mom. I städerna betalas som på landet.
7 Mom. Personalen i städerna räknas som varje mantalsskriven person, man eller kvinna till 6 runstycken
per person.
8 Mom. Gästgiverierna och krogarna erlägger utom allmän bevillning extra beroende av sitt förmånliga
läge.
4§
1 Mom. Avgifterna efter hemmansvärde på landet och personalen i städerna skall vara beständiga.
2 Mom. I de fall Vi skulle förbjuda brännvinstillverkning för längre eller kortare tid minskas avgiften till
en åttondedel för varje månad ett förbud varar. Juni, juli, augusti och september är dock avgiftsfria. Med
transport och försäljning av brännvin kommer en särskild författning att gälla.
3 Mom. 1 % av summan som inflyter av denna bevillning skall gå till statskontoret och användas för de
besvär och kostnader som debiteringen och redovisandet utgör.
Haga slott den 6 september 1815. CARL
Förordning angående åtskilliga ändringar och jämkningar i vad författningarna nu innehålla
rörande markegångssättningen i riket samt tionde- och avradsspannmåls utgörande; såsom ock
angående räntedagsverkens utfordrande in natura. Haga slott den 20 september 1815.
Ständerna har vid senaste riksdagen föreslagit åtskilliga ändringar i dessa författningar och Vi har med
anledning därav funnit skäligt att stadga och förordna följande:
1 § Enligt beslut 1812 skall befallningshavande vid markegångstaxornas upprättande insända ett exemplar
till Justitieombudsmannen. Detta har medfört betydliga olägenheter genom dröjsmålet mellan taxans
upprättande och prisernas kungörelse. Därför kommer Justitieombudsmannens befattning med
markegångstaxan att upphöra.
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2 § Så snart markegångstaxan blivit upprättad och priskuranter från städer och fögderier inkommit till
Kammarkollegium, kungörs taxan i alla kyrkor i länet. Då gudstjänst inte hålls alla söndagar, skall
befallningshavanden utsätta att taxan gäller från den söndag då uppläsningen sker. Därefter kan
räntetagare och räntegivare anföra sina besvär över markegångstaxeringen inom 15 dagar.
3 § Tiden för markegångssättningen flyttas tillbaks till november från december och tillsägelse som
lämnas mellan räntetagare och räntegivare skall utfärdas före Tomasdagen.
4 § I 1734 års resolution på Allmogens besvär skall vid markegångssättningen hälften vara räntetagare
och hälften räntegivare. Detta vill Vi återuppliva.
5 § Priskuranter, som blivit underskrivna av kronofogdarna och trovärdige män inom häradet bör insändas
till Våra befallningshavande och tagas i övervägande vid torgprisens sättande. Det har blivit till nytta att
räntegivare får delta i priskuranternas uppgörande. Ständerna hemställer att i varje sockenstämma en eller
två personer tillsammans med kronofogden skall sätta det pris som för häradet skall intas i
markegångssättningen. Det skall alltid vara medelpris på vad sockenfullmäktige uppger som gångbart.
6 § Beslutades att tionde- och räntetagare inte skall behöva frakta säden mer än 8 mil i de norra
provinserna och 6 mil i övriga landet.
7 § Den som kräver att få räntepersedlar in natura har rätt till det även om motparten är av annan mening.
8 § Räntegivare kan inte fordra räntedagsverken från någon som bor längre än 1 mil bort. De som bor
längre bort får lösa dagsverkena med pengar.
9 § För att lösa tvister, som kan uppstå om spannmålens duglighet, skall räntegivaren vara berättigad, att
vid spannmålens levererande, ha med sig två ojäviga män som bedömer kvaliteten Vill inte räntegivaren
acceptera deras beslut tar man ett prov på en halv kappe och förseglar och sänder till
befallningshavanden. Sedan detsamma blivit skärskådat på landskansliet må han skilja parterna. Skulle
räntetagaren vara ute i ogjort väder ersätter han räntegivaren för kostnad och skada.
10 § Den räntegivare som anser sig vara förorättad, genom att han måste föra spannmålen till ett ställe där
endast obande vägar leder, kan vända sig till befallningshavanden i orten. Han har möjlighet att hjälpa
den klagande till rättelse och ersättning vad han kan ha lidit.
Haga slott den 20 september 1815. CARL
Kungörelse angående det utanför Göteborg vid Klippan inrättade bevakningsställe. Haga den 20
september 1815.
Till säkerhet för tullbevakningen har ett bevakningsställe utanför Göteborg, vid den s k Klippan blivit
inrättat. Alla fartyg från in- och utrikes orter till Göteborg skall lägga till där och underkasta sig tillsyn
och visitation.
Haga Slott den 20 september 1815. CARL.
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavande angående nedsättning i Lantränterierna av allmänna
sammanskott. Stockholm den 26 september 1815
De allmänna sammanskott som överlämnas till befallningshavande skall insättas i Lantränterierna, om
inte de sammanskjutande överenskommit annorlunda.
Stockholm den 26 september 1815. O E LAGERHEIM
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavande angående rotefrihetsavgiftens beräknande för extra
rotar efter återställd fred. Stockholm den 26 september 1815.
Den 10 januari förordnades hur förhållandet med extra roteringsmanskap, så väl med lantarmén,
sjöartilleriet och båtsmanshållet skall förfaras. Manskapets tjänstskyldighet och förbindelser kommer inte
längre ifråga, om inte särskilda åliggande finns i deras kontrakt med rotehållaren. De som har till extra
rotering indelta hemman eller lägenheter skall erlägga den påbjudna roteringsavgiften från den tid extra
roteringen upphörde. De rotar som till följd av särskilt förordnande, avslutat kontrakten med
extramanskap på viss tid skall istället hålla hästar så länge kontrakten gäller.
Stockholm den 26 september. O E LAGERHEIM
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Kungörelse angående beräknande av de i stället för kvarntullen ålagda mantalspengar i Stockholm,
Göteborgs och Carlskrona städer. Stockholm 26 september 1815
De mantalspengar, som i Stockholm, Göteborg och Karlskrona, erläggs i stället för kvarntull, skall
beräknas lika som i landet i övrigt. Summan kan inte bestämmas, utan är helt beroende på antalet
personer, som betalar mantalspengar.
Stockholm den 26 september 1815. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående villkoren vid Bancolåns beviljande till understöd för nyttiga uppodlingar i
landsorterna. Haga den 27 september 1815.
Ständerna har vid urtima riksdagen beslutat att till understöd för nyttiga uppodlingar i landsorterna
anslagit en viss summa årligen, för att i sex års tid som lån från banken beviljas.
1:o Den som vill söka lån i banken skall anmäla sig hos befallningshavanden i orten, som anmodar två i
lanthushållningen kunniga män tillsammans med två nämndemän syna och beskriva lägenheten. De skall
uppge ändamålet med odlingen, sättet som den skall verkställas på och den förväntade nyttan. De skall
bedöma om kostnaden är rimlig och hur stor del av lånesumman som erfordras på en gång. Protokollet
över förrättningen skall uppläsas i sockenstämman och därefter förvaras hos pastor. Vem som vill får läsa
protokollet och göra anmärkningar inom 14 dagar. Kronobetjäningen överlämnar inom 1 månad
instrumentet till befallningshavanden, som inom 1 månad överlämnar odlarens lånehandlingar och sitt
eget utlåtande till banken. Skulle en vidsträcktare odling göras, skall lantmätare avfatta en karta och
beskrivning.
2:o Som säkerhet ställs en av befallningshavanden godkänd proprie borgen av två vederhäftiga män,
vilken förnyas varje år.
3:o Lånet får inte överstiga 2.000 riksdaler till varje låntagare och inte mer än hälften lämnas genast.
4:o 2 % ränta från lånedagen och efter 3 år en femtedel av kapitalet varje år tills lånet är betalt.
5:o Till vidsträcktare företag, som avtappning av betydliga sjöar, kärr och mossar gäller särskilda regler.
6:o I händelse att låntagaren inte kvitterar ut lånet, skall befallningshavaren, som skall ha underrättelse
om varje lån, tillställa låntagaren pengarna och till banken insända kvitto. Varje år skall banken ha
underrättelse om odlingens framskridande.
7:o Skulle det befinnas, att ett till odling utlånat kapital inte blir till dess bestämda ändamål använt skall
befallningshavanden upplysa bankens kommissarier. Vederbörande hushållningssällskap eller där sådant
inte finns, synemän skall utröna varför sådan uraktlåtenhet föreligger. Finns rimliga skäl skall en ny
lämplig tid för det försummade arbetet föreläggas. Visar det sig att lånet används till helt andra saker,
skall 12 % ränta uttas från första lånedagen genast i laga ordning utsökas. 6 % av räntan tillfaller de
fattiga i socknen. Låntagaren får inte låna mer i banken.
Haga slott den 27 september 1815. CARL
Kungörelse angående grunderna och villkoren vid bancolåns beviljande å lant- och
stadsegendomar. Haga den 27 september 1815.
Vår kungörelse från 1814 kommer att bestå, med tillägg av att även trähus och byggnader i städerna utom
i Stockholm får antas till belåning.
1:o På lantegendomar och i städerna utom Stockholm, får 1 /3 av jordens taxeringsvärde ligga som grund
för lån. Borgen för bankens fastighetslån kommer att upphöra.
2:o Lån till enskild person eller bolag får inte överstiga 6.000 riksdaler.
3:o Olika procenttal för ränta på äldre och yngre lån.
4:o Den låntagare som inte betalt sitt lån ett år och inte inom 3 månader efter anmaning gjort rätt för sig,
drabbas av exekutiv utmätning av sin lösa egendom.
5:o Transporträttighet till annan låntagare behålls.
6:o Gagnefts socken i Dalarna erhåller 15.000 riksdaler i lån, mot inteckning av ograverade
hemmansdelar.
7:o Försäljning av bankens panter får verkställas utan avseende på egendomens värde, dock förmånligt
för banken.
Haga slott den 27 september 1815. CARL
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Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen till avskedade krigsmän för
innevarande år. Stockholm den 27 september 1815.
17 sidor med namn på avskedade krigsmän, som är berättigade till underhåll. Det är 6507 personer som
delar på 42.501 riksdaler utom vad nådegåvor anordnas. Några personer efterlyses, som inte anmält sig
till att få sina underhållsbrev och där man inte känner deras vistelseort.
Stockholm den 27 september 1815. JOH AUG SANDELS
Kungörelse angående befrielse för köpare av fast egendom att vid andra och tredje uppbudet
erlägga annan avgift än för uppbudsbevisets påtecknande på köpehandlingen. Stockholm den 28
september 1815.
Vid lagfart av fast egendom, skall köparen inte anses skyldig att utöver de beviljade uppbuden med
fastställd lösen också lösa bevis för utdrag ur protokollet. Muntliga stämningar, där sådana är tillåtna skall
av nämndemännen obehindrat få verkställas. Att för skriftliga stämningar högre betalning inte får tagas än
som lagen utsatt.
Stockholm den 28 september 1815. H A v STROKIRCH
Kungörelse om nedsättande av tullen för zink. Stockholm 2 oktober 1815
Tullen på zink kommer i fortsättningen var 2 % av varuvärdet.
Stockholm den 2 oktober 1815. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående preskriptionstiden för revision av krigsräkenskaper. Stockholm den 9
oktober 1815.
Oklarheter har rått om preskriptionstiden för revision av kronouppbördsmäns och redogörares
räkenskaper. 10 år är den vanliga tiden, men då det gäller personer som anförtros kronans medel till något
extra behov är den endast 3 år. Förslag att det skulle gälla krigsmedel. Protester hörs, då kronan skulle
kunna förlora mycket på att ansvariga inte i tid redovisade och anmärkningar inte hinner ske. Beslöts att
även krigsräkenskaper har en preskriptionstid på 10 år.
Stockholm den 9 oktober 1815. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående ändring i Kongl Förordningen av den 31 sistledne januari om höjden på
stengärdsgårdar. Stockholm den 17 oktober 1815.
Olägenheter för boställshavare och avträdande sterbhus uppstår, då gärdsgårdarna vid synen är endast 2
alnar höga, som tidigare varit föreskrivet. De skulle enligt ny förordningen som utkom 31 januari i år
byggas på till 2 ½ aln. Ständerna anser dock, att de gärdsgårdar av kullersten som är väl lagda och ger en
säker och tillräcklig hägnad, men endast är 2 alnar höga får vara tillåtna.
Stockholm den 17 oktober 1815. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående förändring i den pastorerna ålagda skyldigheten, att till mantalsskrivningen
avlämna förteckning på dem, som fylla femton år. Stockholm den 23 oktober 1815.
Prästeståndet har anhållit om befrielse från förordningen om att vid mantalsskrivningarna upprätta en
förteckning på alla socknens eller pastoratets innevånare som inom årets slut fyller femton år eller är
äldre. Genom ständernas beslut har denna åtgärd blivit inskränkt till endast prästernas närvaro vid
mantalsskrivningen, varför Kongl Maj:t inte funnit anledning till någon ändring.
Stockholm den 23 oktober 1815. O E LAGERHEIM
Kungörelse om tiden, inom vilken godsägare bör uppgiva kvantiteten av förtullad rhum. Stockholm
den 23 oktober 1815.
Det åligger godsägare att inom detta år meddela tullkammaren, hur stor kvantitet förtullad rom han
innehar. Skulle tiden utsträckas längre, finns risk för missbruk.
Stockholm den 23 oktober 1815. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående vad iakttagas bör i avseende på extra ordförande i Sjö- eller Gränstullrätter,
då ordinarie ordföranden har laga förfall. Stockholm den 24 oktober 1815.
Då dröjsmål medför kostnader för kronan och parter om särskild ordförande skall förordnas, då den
ordinarie är förhindrad genom laga förfall, skall borgmästaren träda in.
Stockholm den 24 oktober 1815 A N EDELCRANTZ
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Kungörelse angående stämplade pappersavgiftens beräkning och utgörande ifrån och med
nästkommande år 1816 Stockholms slott den 8 november 1815.
Riksens ständer har beslutat om en ny Charta Sigillata Förordningen från och med 1816. Den gäller
Stämplade Pappersavgiftens utgörande och hur den skall uppbäras och kontrolleras.
Förordningen lyder.
Alla skrifter och handlingar vilka i enskilda ärenden och mål författas skall skrivas på stämplat papper.
Redovisas stämplarnas valörer vid bl a handels- och hantverkssammankomster och bolag, härads- och
bergstingsrätter, vid konsistorier, nedre borgrätten, lagmans- och rådstugurätt, kämnärsrätten, stämningar,
ansökningar, fullmakter, attester, resolutioner, protokollsutdrag.
Handlingar från Hov- och överrätterna, Kongl Kollegierna, kanslistyrelsen, Riksens Rtänders Bank,
Riksgäldskontoret och alla andra verk och ämbeten.
Handlingar hos Kongl Maj:t
Borgarebrev i Stockholm och Göteborg och övriga städer indelade i klasser.
Kontrakt mellan enskilda personer, obligationer, köpe -och bytesbrev på fast egendom, fastebrev för
köpeskilling, äktenskapsförord, morgongåvobrev, testamenten, bouppteckningar, lysningssedlar, bevis för
olika ämbeten, hantverk o dy.
Befriade från stämpelavgift är allmogen, vissa militärer, Kronan.
Charta Sigillata kontoret skall alltid ha i beredskap gott och tillräckligt stämplat papper, försäljarna har
rätt till viss provision.
Brott mot författningen prövas och döms i den rätt eller det verk där gärningen blivit gjord eller upptäckt.
Är det domaren själv som felat avgörs i Överdomstol.
Stockholms slott den 8 november 1815. CARL
Cirkulärbrev till befallningshavande, angående vad vid skattläggningar å hemman och andra
lägenheter, samt därvid åsatta räntors påförande och uppbärande bör iakttagas; Stockholm den 22
november 1815.
Vid flera tillfällen har det visat sig att skattläggning på beviljade nya hemma, lägenheter, mjölkvarnar,
sågar, stampar och liknande verk inte blivit anmälda inom den tid, då sådant borde skett. Det har betytt att
statsverket saknat räntor då de borde inflyta eller alldeles gått miste om dem. Efterräkningar med sådana
nya innehavare av hemman o dy får inte tas ut längre än 3 år bakåt i tiden. Osäkerhet råder om
tjänstemannen som försummar sådan ränta, skall vara ersättningsskyldig.
Då frihetsåren är fastställda skall landshövdingen meddela kronofogden och häradsskrivare, så att det
upptar sådana hemman i särskild förteckning och insända till befallningshavande. Två år innan räntan
börjar tas ut skall det meddelas. Landskamrer, kronofogde eller häradsskrivare har gemensamt ansvar och
skall ersätta kronans förlust
Vad angår hemman och lägenheter, som inte beviljats frihetsår, skall kronofogden genast förrätta
skattläggning och ränta tas ut. Försummar landskamreren att besörja befallning till kronofogden blir han
ersättningsskyldig. Försummar kronofogden att skyndsamt till befallningshavanden insända
skattläggningen, bör de bägge en för bägge och bägge för en att ersätta kronan.
När skattläggningen är klar, skall räntan utan påminnelse betalas.
Stockholm den 22 november 1815. O E LAGERHEIM
Underhållsreglemente för Vadstena krigsmanshus gratialister. Stockholm den 5 december 1815.
Sedan fonden för Vadstena krigsmanshus inrättning genom berömvärd förvaltning och ständernas
beviljade tillskott nu har nått den styrka, som överensstämmer med Vår och Vår käre sons omvårdnad av
den svenska krigaren. Man har nu möjlighet att höja underhållet. För befrämjande av ordning vid
verkställigheten förordnar Vi följande:
Den pensionsstat som gratialisterna skall åtnjuta sitt underhåll kommer även i fortsättningen att indelas
i 4 klasser. Av de stater och korpser, som är berättigade till denna kassa intages avskedade krigsmän, som
mot rikets fiender eller i övrigt i tjänsten blivit till hälsa och lämmar skadade, eller genom lång och
berömlig tjänstgöring utmärkt sig.
Till första klassen räknas de som i fält mot rikets fiender, vid krono- och fästningsbyggnader, exercis
eller salutering förlorat en arm eller ben. De som erhållit blessyrer i huvudet, så att sinnesrubbning eller
förlust av synen uppkommit. Även de som ådragit sig andra svåra kroppsskador eller obotliga sjukdomar
och blivit alldeles oförmögna att försörja sig. De erhåller 30 riksdaler, om särskilda omständigheter
inträffa upp till 50 riksdaler.
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Till andra klassen räknas de som förlorat bruket av någon kroppsdel eller blivit illa skadade. De som
har ringa möjlighet att försörja sig. De tilldelas 24 riksdaler.
Till tredje klassen räknas de som fått mindre blessyrer eller åkommor som hindrar deras
arbetsförmåga. Även de som tjänstgjort i 30 år. De tilldelas 12 riksdaler.
Fjärde klassen består av dem som är 50 år gamla och tjänstgjort i 30 år och utmärkt sig genom
hedrande uppförande. Gäller även de som genom sjukdom är i behov av understöd. De får 8 riksdaler.
Till underhåll får anmälas endast vid generalmönstring. I avskedspassen skall noga upptagas levnadsoch tjänsteår, uppförande i tjänsten, om den anmälde deltagit i kampanjer och hur han sig utmärkt, om
han blivit skadad eller erhållit medalj för tapperhet. Läkare skall under edsplikt ha utfärdat betyg över
beskaffenheten av skadorna och hälsan och om han i mer eller mindre mån kan anses äga förmåga att
genom arbete bidraga till sin försörjning.
Genast efter mönstringen sänds avskedspass och intyg till Krigskollegium, som prövar och avgör samt
i mån av kassans tillgångar, upptecknar dem som blir berättigade till underhåll och bestämmer vilken
klass de skall tillhöra.
Den som för brott eller liderlighet gjort sig känd, får inte behålla det beviljade underhållet. Därför skall
prästbevis med karlens frejd lämnas.
Datum ut supra CARL.
Reglemente för den här i staden inrättade Medico Chirurgiska Institutet; Stockholm den 6
december 1815.
Det i staden inrättade Medico Chirurgiska Institutet har som uppgift att undervisa i läkekonstens så väl
teoretiska som praktiska delar, särskilt med avseende att utbilda läkare för armén och flottan.
§ 1 Vid institutet skall finnas följande professorer:
1:o Historie Naturalis professor
2:o Chemiae professor
3:o Anatomiae professor
4:o Medicinae och Chirurgiae Theoreticae professor
5:o Artis Obstetriciae professor
6:o Medicinae och Chirurgiae Prackticae professor, var och en med sin adjunkt.
När ledighet inträffar upprättar Kongl Sundhets Kollegium förslag. Företräde ges till den som varit
adjunkt vid institutet eller något av rikets universitet.
Vid adjunkternas tillsättning utnämns den som anses av professorn skickligast. Finns ingen lämplig
person anställs en viceadjunkt tills vidare.
§ 2. Historiae naturalis professorn undervisar i grunderna till kännedom om naturen huvudsakligast om
växterna. Demonstrationer görs då årstiden tillåter eller på bevarade ämnen av både djur och växter.
Chemiae professorn undervisar i de delar av kemin, som hör till Medicinska vetenskapen. Han gör
experiment för ämnets ytterligare upplysning. Han föreläser publikt 4 timmar i veckan och biträdes av en
adjunkt.
I handledning vid farmaseptiska operationer ger han en dag i veckan undervisning i laboratoriet.
Anatomiae professorn undervisar dels genom offentliga föreläsningar 4 timmar i veckan och dels vid
döda kroppar, preparat och anatomiska gravyrer. Eleverna bör sysselsättas själva i anatomisalen.
Han skall tillsammans med adjunkten tillverka anatomiska preparat och vårda institutets bibliotek,
samlingar och instrument.
Medicinae och Chirurgiae Theoreticae professorn undervisar i fysiologi samt teoretisk medicin och
kirurgi med offentliga föreläsningar 4 timmar i veckan. Obduktioner på dem, som avlidit på allmänna
garnisonssjukhuset övervaras av professorn, som därvid ger undervisning i patologiska anatomin. Han
skall även tillverka anatomiska preparat.
Artis Obstetriciae professorn undervisar i barnförlossnings vetenskapen och konsten samt i patologin och
terapin av de sjukdomar som inträffa under havandeskapet samt hos nyfödda barn. Undervisar institutets
elever 2 timmar i veckan. Han är också direktor vid barnbördshuset och låter eleverna öva sig.
Medicinae och Chirurgiae Prakticae professorn undervisar i offentliga föreläsningar i patologi och
terapia specialis samt läran om kirurgiska förband och operationer. De senare förrättas på döda kroppar.
Vidare läran om diet och hur man inrättat sjukvården i armén och flottan i fält och fred.
Han avhandlar dessutom i allmänna garnisonssjukhuset kliniska föreläsningar och demonstrationer vid
sjuksängarna.
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§ 3 Adjunkterna vid institutet biträder professorerna. Vikarierar även för professorn.
§ 4 Undervisningen sker på två terminer. Under hösten läser man kemi, anatomi medicin, kirurgi och
obstetrik. Vårterminen läses naturlära och görs botaniska excursioner.
§ 5 Professorerna sammanträder och överlägger om institutets angelägenheter så ofta det behövs. Innan
september inlämnas till Sundhetskollegium en rapport om föreläsningstimmar och vilka ämnen som skall
behandlas kommande år. Rapporterna införes i tidningarna.
§ 6. Elever vid institutet.
För att bli antagen till institutet fordras god frejd, att antingen avlagt medico filosofi examen eller
elevexamen vid institutet.
Detta förhör sker inför öppna dörrar av professorerna. Eleverna förhörs i språkkunskap, översättning
från latin, tyska och franska författare, matematik, geometrins grunder, fysik, fysisk astronomi, geografi,
historia och aritmetik. Särskild vikt läggs vid språk, matematik och fysik.
Om någon elev utmärker sig genom vanartigt uppträdande och inte hörsammar varning har
professorerna rätt att genom enhälligt beslut utesluta honom från föreläsningarna.
§ 7. Medico Chirurgiska Examina.
Denna examen innehåller tre delar. Första är natural historia, kemi och anatomi och fysiologi. Andra är
teoretisk och praktisk medicin, kirurgi och förlossning samt medicinal lagfarenhet. Den tredje är läran om
kirurgiska operationer, förband samt instrumental förlossning.
Ingen får examen utan att ha tjänstgjort vid Allmänna Garnisonssjukhuset och Kongl Seraphimer Ordens
Lasarett och där bevisat sig äga nödvändig vana och övning i sjukas vård.
De som vid universiteten i Sverige tagit teoretiska och praktiska examen i invärtes och utvärtes
läkarvetenskap genomgår endast den sista prövningen sedan de tjänstgjort vid Serafimerlasarettet i 6
månader och på Barnbördshuset i 2 månader.
Deputerade från Sundhetskollegium har rätt att närvara vid examina. Tiden skall anges minst en dag i
förväg, så att de övriga studeranden kan infinna sig för att lyssna. Professor underskriver ett vitsord om
den examinerades kunskaper, som uppvisas för Sundhetskollegium. Han får sedan diplom som kirurgie
magister och legitimerad läkare.
Alla examina och betyg är gratis.
§8 Då Sundhetskollegium vid krig överlämnar ynglingar, som de antagit till extra elever för att ge dem
nödvändig undervisning, så att de kan tjänstgöra som underläkare vid armén och fältsjukhus, avbryts den
ordinarie undervisningen. Innan de extra eleverna går till armén avlägger de underläkarexamen.
Datum ut supra. CARL
Instruktion för dess Sundhetskollegium; Stockholm den 6 december 1815.
§ 1 Kungl Sundhetskollegium har överinseendet och styrelse över allt det som angår sundhetstillståndet
samt läkarvården och sjukskötseln så väl hos rikets innevånare i allmänhet som vid krigsmakten till lands
och sjöss i freds- och krigstid.
§ 2 Kollegiet består av en ordförande, en vice ordförande, två medicinalråd, 6 assessorer. De biträdes av
en sekreterare, som bör vara medicine doktor, en kamrer, en ombudsman och fiskal, en notarie, en vice
notarie, en actuarie och kanslist samt två kammarskrivare. En vaktmästare och en kammardräng vid
kollegium samt vid teatrum anatomicum och fältläkarkontoret två vaktmästare.
§ 3 De som erhålla sådana sysslor kan inte bli ledamöter med säte och stämma i kollegium. De äga dock
tillträde när deras ärenden som berör deras sysslor överläggs.
§ 4 Till hedersledamöter antas med Kongl Maj:ts bifall inrikes och utrikes män som gjort sig kända som
skickliga i läkarvetenskapen. De första får inte överstiga ett antal av 16, de senares antal är inte bestämt
ännu.
§ 5 Alla som sysslar med sjukvård står under Sundhetskollegiets tillsyn. Kollegiet har rätt att infordra
deras berättelser, råd och tankar. De är skyldiga att rätta sig efter kollegiets instruktioner. Kongl
Serafimerlasarettet och länslasaretten lyder dock under andra administrationer.
§ 7 Alla medici och kirurgi i riket bör efter examen anmäla sig hos kollegiet för att få sina diplom och
avlägga tro- och huldhetseden, varefter de införs i matrikeln. Kan de inte infinna sig får de avlägga eden
inför landshövdingen eller magistraten på den ort de vistas.
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§ 8 Om läkare med utländsk examen vill verka i Sverige får de avlägga förhör inför Medico- Chirurgiska
Institutets professorer och avlägga tro- och huldhetsed.
§ 9 Kollegium går alla andra kollegier och verk tillhanda, då det gäller ärenden av medicinska art. Där
kan man inhämta upplysning om personer man vill anställa till vårdsysslor.
§ 10 Juridiska mål som berör kollegiets frågor skall de försöka utreda och förklara som de efter bästa
samvete kan inför den allvetande Guden.
§ 11 De inrättningar som finns vid mineralkällor, skall kollegiet ha tillsyn över och noga undersöka dess
kraft och art. De skall ge allmänheten kunskap och ge brunnsintendenten avpassade instruktioner. Dessa
skall anmälas till Kongl Maj:t.
För att allmänhetens förtroende för de godkända mineralkällorna skall kunna bibehållas, skall endast
skickliga och erfarna Medicine Doktorer av jordägaren föreslås till brunnsintendenter.
Sätra brunn behåller sina särskilda stadganden. Sådana källor som menige man sätter särskilt
förtroende till, skall genast undersökas och deras verkliga kraft och nytta meddelas av landshövdingen. Är
de otjänliga skall man avråda.
§ 12 Kollegium överser och förbättrar farmakopén då framsteg visar sig. De har även tillsyn över priserna
på medicin.
§ 13 Överallt i riket skall apotek finnas i antal som innevånarnas behov kräver. Kollegiet gör visitationer
årligen. Där så kan ske bör sockenapotek inrättas. Där skall finnas det mest nödvändiga vid olycks- och
sjukdomshändelser.
§ 14 Söker någon tillstånd att tillreda och försälja okända läkemedel, skall två ledamöter under
tysthetslöfte, undersöka omständigheterna och inge berättelse till Kongl Maj:t, som efter att ha inhämtat
kollegiets utlåtande beslutar.
§ 15 Här i huvudstaden finns privilegierade fältskärsstugor för att ta hand om hastiga åkommor och de
barberare som utövar den mindre kirurgin skall stå under tillsyn av kollegiet. Utländska dentister och
operatörer får inte utöva sin konst förrän de blivit prövade och godkända hos kollegiet.
§ 16 Barnmorskorna lyder enligt reglementet under kollegiet. Deras för populationen viktiga
handläggning att sig oförtrutet och skickligt uppföra bör tillses av kollegiet, som också skall tillse att
kunniga barnmorskor skall finnas i landsorterna.
§ 17 Kollegiet drar försorg att godkända och moderna kirurgiska instrument anskaffas. De skall också
uppmuntra och förmå dem som tillverkar sådana instrument att åstadkomma så säkra och fulländade
arbeten som möjligt. Man skall undvika att införskriva dessa instrument. från utlandet
§ 18 Vid inträffande krig eller kommenderingar till sjöss eller lands bör kollegiet lämna åtgärder för att
armén och flottan får erforderligt antal skickliga läkare och fältskärer. Skulle brist föreligga skall det
genast anmälas och ges förslag hur krigsmaktens medicinalverk med lägsta kostnad skall bringas att sättas
i fullgott skick.
§ 19 När kollegiet fått underrättelse om att härjande farsoter uppkommit i landet skall de skyndsamt verka
för hämmande och botande åtgärder. De skall tillse att undersåtarna både i städer och på landet har
tillgång till läkare och mediciner och att de fattiga får tillgång till fria läkemedel. Allmänheten skall få råd
hur farsoterna bör skötas och botas.
På samma sätt vakar kollegium över veneriska sjukdomen, så att den igenkänns och botas samt att den
inte sprids. För att utrota koppsmittan skall vaccination över allt i riket uppmuntras och anställas.
Kollegiet har tillsyn över alla ärenden som rör vaccinationen. De orsaker som gör vissa platser och
hantverk farliga för hälsan, skall kollegiet utröna och genom tabellverket få underrättelser om.
§ 20 De pengar som kollegiet har att disponera vid farsoter, skall med noggrannhet och ordning användas.
Skulle mer pengar än statsanslaget medgiver behövas, skall sådant till Kongl Maj:t anmälas.
§ 21 Boskapsmedicin hör också till kollegiets tillsyn och skall vid smittsamma boskapssjukdomar vidta
verksamma åtgärder för deras botande.
§ 25 Till civila divisionen hör:
att upprätta förteckning över all medlemmar, läkare, kirurger, apotekare, farmacepter, badare och
barnmorskor.
att ha inseende i det för kollegiet upplåtna hus, arkiv, bibliotek och samlingar. De skall också ha tillsyn
över de civila sjukhusen och läkarna och av dem infordra årsrapporter.
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att avgöra om reparationer av husen och inventarierna och förbrukningspersedlar samt bestämma
villkoren för inköp.
att granska och betala civila läkares reseräkningar, apoteksräkningar för civila sjukhus, fattiga i landet och
sjuka fästningsfångar.
att pröva mediciners tillredning och försäljning, barnmorskors undervisning och att avgöra eventuella
tvister, att förekomma kvacksalveri och försäljning av odugliga läkemedel.
att ombesörja den befattning kollegiet kan ha i avseende på prästers undervisning i läkarvetenskap.
Till den militära divisionen hör:
Alla rapporter och brev i ärenden som angår fältläkarväsendet och hälso- och sjukvården i armén och
flottan.
Divisionen äger att upprätta förteckningar på läkare och deras vistelseorter samt utarbeta en bestämd
föreskrift för varje regemente i armén och varje skepp i flottan angående medicinala attiraljer. De skall
inhämta vad som finns och vad som brister. All attiralj skall innan den läggs i förråden eller sänds till
behöriga ställen besiktigas och godkännas.
De skall bistå med råd angående tjänligaste sättet att förvara persedlarna.
Det tillkommer divisionen att fästa en särskild uppmärksamhet på förekommande sjukdomar och
sjuklighet inom armén och flottan samt utarbeta förslag till förändringar och förbättringar av krigsmans
föda, beklädnad och övriga behandlingssätt.
§ 27 I kollegiets plena eller allmänna sammankomster avgörs följande mål och ärenden:
Kongl Maj:ts brev och reskripter.
Alla inkommande ansökningar om civila och militära läkarsysslor, stipendier, examina,
tjänstledigheter och pensioner.
Alla förslag till ändringar och förbättringar i medicinalförfattningarna samt allmänna kungörelser
rörande all sjukvård, frågor om extra utgifter, arvoden och traktamenten.
Alla inkommande ärenden som berör det härvarande Medico-Kirurgiska Institutet
§ 28 Kollegium har nödvändig ämbetsmyndighet att först varna dem som inte följer instruktion och
författningar sedan utmäta vite, varvid ena hälften tillfaller Serafimerlasarettet eller sjukhus där den
försumlige vistas. Andra hälften tillfaller Kollegiets Fiscus (egen kassa). Om förseelsen är grov och
misstag i vetenskapens utövning gjorts kan en sådan person ställas under tillsyn av en skicklig godkänd
läkare. Är förseelsen mycket grov bör det anmälas till justitiekanslern, som för laglig talan.
§ 29 Om hela medicinalverkets beskaffenhet, dess brister och de förbättringar som kan anses nödvändiga
bör kollegium årligen inkomma till Kongl Maj:t.
§ 30 Anslagna medel till medicinalstaten och fonder skall redovisas i ordentliga huvudböcker.
Datum ut supra CARL
Kungörelse angående tullen för inkommande utländsk spannmål; Stockholm den 12 december
1815.
Efter inhämtade underrättelser om årets skörd kommer tullen att höjas ytterligare på utländsk spannmål.
Från nu till 1 januari 1816 skall det vara förbjudet att från öppna båtar och däckade fartyg under femton
lästers drägt införa vete, korn, malt, ärter och havre.
Stockholm den 12 december 1815. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående skyldighet för skeppare, som segla under svensk flagg, att för svenska och
norska konsulerna å utrikes hamnar uppvisa sina skeppshandlingar; Stockholm den 18 december
1815.
För att motverka missbruk, som förövas mot den svenska flaggan på utrikes orter, kommer man att
vidtaga den allmänna författningen, att skeppare som under svensk flagg besöker utländska hamnar, där
svenska och norska konsuler är anställda, skall var skyldiga att inom tre dagar efter ankomsten uppvisa
skeppshandlingarna. Konsulerna skall utan att ta någon avgift undersöka att dokumenten är riktiga.
Stockholm den 18 december 1815 A N EDELCRANTZ
Förordning om vad iakttagas bör till behörig verkställighet av Kongl Kungörelsen den 6 september
innevarande år, ang brännvinsbränningen, samt om ansvar för överträdelse därav. Stockholm den
20 december 1815.
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Ständerna har överlämnat sitt beslut angående husbehovsbränningen och dess avgifter. Efter prövning vill
Vi förordna följande:
Artikel I
Om brännvinsredskapens förfärdigande, mätning, stämpling och försegling.
1 § Pannor och andra redskap får tillverkas inte endast av koppar utan även tackjärn, järnbleck och andra
lämpliga ämnen. De får inte rymma mer än 90 kannor. Den som tillverkar större får böta.
2 § Pannorna skall ha tillverkarens namn, hemvist och årtal när den tillverkades instämplat. Lantmätare
eller justerare skall sköta uppmätningen och stämplingen. Om någon ändring sker med pannan skall det
inom fjorton dagar anmälas till kronobetjäningen och ny mätning göras.
3 § Redovisas hur mätning skall ske beroende på pannans modell. Lantmätare som kallas till enskild man
för att utföra mätning och stämpling erhåller reseersättning och arvode med 6 runstycken per kanna, som
pannan rymmer.
4 § Vid mantalsskrivningen skall alla pannor uppges. Förteckning lämnas till befallningshavande och
anslås i sockenstugan.
5 § Den som inte genom jordegendom på landet eller förening av innevånarna i städerna har rätt att
bränna, får inte heller ha panna eller andra redskap. Den som har tillstånd att bränna, men inte önskar
utnyttja sitt tillstånd skall ha sina redskap förseglade.
6 § Den som skaffar sig redskap utöver vad han har rätt till, skall anmäla till kronbetjäning och få dem
insatta i förvar. Han har rätt att senare återfå dem eller överlåta dem på annan person. Det är viktigt att
kunna uppvisa kvitto på försäljning.
7 § I städerna är det magistratens åliggande att upprätta förvaringsrum för förseglade pannor.
Förseglingen sker med mässingstråd som träs genom borrade fina hål och sedan knyts med en linne eller
blångarnslapp och förseglas i båda ändarna med deras sigill. Kostnaden står kronan för.
Artikel II
Om brännvinsförsäljning
1 § Försäljning är inte tillåten till mindre belopp än 1 kanna utom vid gästgivargårdarna. Den som
utminuterar brännvin utan att ha tillstånd bötar. Befallningshavanden kan tillåta försäljning vid andra
ställen t ex segelleder, sommar- och vintervägar, som inte är landsvägar men allmänt begagnas. Sådana
särskilda utminuteringsställen bör dock sparsamt tillåtas. Vid utminuteringsställena bör gott och
rensmakligt svenskt brännvin hållas till salu efter taxa som på landet befallningshavande bestämmer och i
städerna magistraten.
2 § Den som endast har tillstånd att sälja kannvis får inte låta köparen förtära brännvinet på stället. Då en
större mängd saluförs, får det inte ske på torg, hamn eller öppen gata. i stad, inte i bodar och stånd på
marknader på landet.
3 § Gästgivare och personer med tillstånd att sälja eller utlåta brännvin till vägfarande får göra det endast
i samband med måltid annars bötar han. Brännvin får inte säljas i öppna salubodar eller på apotek.
4 § Vid kyrkor på landet och inom en fjärdedels mil däromkring får inte brännvin säljas på sön- och
helgdagar, varken vid gästgivargårdar eller på andra ställen.
5 § Den som säljer utan tillstånd bötar. Särskilt tillstånd kan ges vid marknader, dock inte fler än som
behövs.
6 § Magistraten i varje stad bestämmer det antal värdshus, källare och näringsställen som kan anses
skäligt. Endast ordentliga och välfrejdade personer kommer ifråga.
7 § Vid näringsställen i städerna, där utminutering är tillåten, skall dörren lämnas olåst.
Brännvinsförsäljning får endast ske i krogrummet.
8 § Den som under pågående tåg har manskap inkvarterat hos sig, får med medgivande av
befallningshavaren eller kronobetjänten utskänka brännvin i minut.
9 § Ej må köpare åberopas som vittne om han själv köpt, men även sett andra köpa, där förbud rått.
10 § Svenskt brännvin får föras fritt mellan orter. För att förekomma att utländskt brännvin insmyger sig,
skall det som sänds från stad med fartyg och passerar Saltsjön ha tillverkningsbevis. Uraktlåter man detta
är brännvinet förbrutet. Visar det sig vara utländskt döms förbrytaren efter lurendrejerilagen.
Skeppsbesättningens förråd av två kannor per man är inte inbegripet. Svenskt brännvin får föras till
utrikes ort mot tulltaxa.
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11 § Högsta ansvaret för efterlevnaden av brännvinsförsäljningen har befallningshavaren. Men det åligger
även krono- stads- och polisbetjänter att hålla tillsyn på gästgiverier, källare, värdshus och andra
näringsställen.
Artikel III.
Om böter och ansvar för företeelser emot vad förordnat blivit, rörande husbehovsbrännings rättigheten.
1 § Redovisas bötesbeloppen för den som bränner och innehar redskap utan tillstånd.
2 § Sur tillmäskning beredd på malt och jäst får användas för ladugården, även under tid förbud råder, om
anmälan görs hos kronobetjäningen.
3 § Den som bränner under förbjuden tid bötar 5 gånger vad avgiften är för pannan. Dock får böterna inte
understiga 33 riksdaler och 16 skillingar. Böterna stiger för var gång förbrytelsen sker och efter tredje
gången mister han tillståndet och både redskap och brännvin är förbrukade.
4 § Den som har flera hemman skall bränna med eget folk endast på ett ställe.
5 § Den som bränner i ostämplad panna bötar 10 riksdaler och de nyttjade redskapen och brännvinet är
förbrukade.
7 § Då olovliga redskap eller försäljning åtalas svarar mannen för hustruns åtgärd, även om hon hävdar att
han inget vetat. Samma gäller husbonden gentemot tjänstefolket, så vida det inte sker när husbonden
vistas på annan ort.
8 § Alla äger rätt att angiva och åtala vid förbrytelser mot denna författning, undantag barn mot föräldrar
och tjänstehjon mot husbondfolk
Endast landsfiskaler och stadsbetjänter äger rätt att göra beslag och då alltid i två vittnens närvaro.
9 § Undersökning och visitationer får göras från klockan 5 om morgonen till klockan 9 om aftonen i kök,
brygg- och bagarstugor eller andra byggnader, där tillverkningen misstänks pågå. De som utför
visitationen skall alltid visa legitimation. Den som våldför sig på dem som skall beslagta eller om de
själva utövar våld i samband med visitationen döms de efter missgärningsbalken. Visitation under tillåten
tid får inte ske förrän bränningen är klar.
10 § Om någon betjänt, som skall övervaka efterlevnaden av vad som är förordnat, själv bryter däremot
bötar han dubbelt och mister tjänsten.
11 § Slarvar de betjänter som skall verkställa försegling av redskap kommer de att avskiljas från tjänsten
på viss tid.
12 § Förbrytelser mot I och III artiklarna i denna författning, även när brännvin försäljs olovligen under
pågående ting, men hinner åtalas där, sker det vid häradsrätten. Olovlig försäljning däremot skall anmälas
till befallningshavaren och dömas efter förordningen mot Fylleri och Dryckenskap. I stad är kämnärsrätt
eller rådsturätt behörig domstol.
13 § Böterna fördelas så att kronan erhåller 1/3 och målsägaren 2/3. Brännvin eller redskap som blivit
förbrutet skall säljas på auktion.
14 § Åtalas en person för flera förbrytelser straffas han efter det högsta ansvaret av en förbrytelse.
Undantag olovlig brännvinsbränning eller olovligt redskapsinnehav. Även åtal för olovlig
brännvinsförsäljning eller våld mot tjänsteman i samband med visitationer döms för varje förseelse. Då
olovlig försäljning på sön- och helgdagar förekommit döms personen också för sabbatsbrott. Böterna tas
av den anklagades egendom i löst och fast och kronan väntar att ta ut sin del tills målsägaren fått sitt.
Omvandlas böterna till fängelse på vatten och bröd räknas så, att böter på 10 riksdaler ger åtta dagars
fängelse, 20 riksdaler ger 12 dagar, t o m 50 riksdaler ger 16 dagar samt överstigande belopp 20 dagar,
vilket blir det högsta straffet. Våldsmål och ofredande är inte inbegripet här. Böterna kan delas mellan
pengar och fängelse, då tiden i fängelset står i förhållande till vad som avbetalats i pengar
Stockholms slott den 20 december 1815. CARL
Kungörelse angående det bevis från vederbörande tullkammare, varmed svenska och norska fartyg
bör vara försedda i avseende på medförda produkter från Sverige och Norge; Stockholm den 28
december 1815
Alla svenska fartyg i Norge och alla norska fartyg i Sverige skall anses som inhemska och njuta därmed
förenade förmåner då de mellan rikena föra svenska och norska varor. De skall vara försedda med
sjötullkammarens bevis om varornas ursprung.
Stockholm den 28 december 1815. A N EDELCRANTZ
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1816
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1816
*******************************************************
Kungörelse angående nya kreditsedlar på större valörer, som från riksgäldskontoret kommer att
utfärdas. Stockholm den 17 januari 1816.
Kungörelse om 3 % avgift av eklesiastika personers bevillning, för deras löneinkomst, till
förmån för Vadstena krigsmanshus-amiralitets-krigsmans-kassorna. Stockholms slott den 30
januari 1816.
Reglemente för Riksens Ständers banko diskontverk. Stockholm den 7 februari 1816.
Kungörelse angående av Kongl Maj:t i nåder vidtagna stadganden till förekommande av brist på
små almanackor och därpå stegrat pris. Stockholm den 12 februari 1816.
Reglemente för vaccinationen i riket; Stockholm den 6 mars 1816
Förklaring hur med beväringskarl, som tar lega av tvenne eller flera till tjänst vid
beväringsmanskapet, förfaras skall. Stockholm den 13 mars 1816.
Kungörelse angående de nu utfärdade sjötullstaxor för inkommande varor. Stockholm den 20
mars 1816.
Taxa varefter tullavgiften för ostindiska varor som till riket inkomma och kvarbliva, beräknas
och erläggs. Stockholm den 20 mars 1816.
Taxa varefter sjötullen för inkommande varor skall beräknas och erläggas. Stockholm den 20
mars 1816.
Kungörelse om överenskommelser rörande prästrättigheter; Stockholm den 3 april 1816
Kungörelse angående stängselskyldigheten för kungsgårds- och boställsinnehavare, samt
kronohemmans åbor på Öland. Stockholm den 3 april 1816.
Kungörelse angående kontrollen av kortstämpelavgiften i landsorterna. Stockholms slott den 24
april 1816.
Taxa varefter sjötullen för utgående varor skall beräknas och erläggas; Stockholm den 24 april
1816.
Kungörelse angående tull på spannmål, kommande från utrikes orter. Stockholm 25 april 1816.
Kungörelse angående tillåten utförsel till Finland av salt från nederlagen i rikets stapelstäder;
Stockholm den 13 maj 1816.
Kungörelse angående löftesskrifter för bergsfogdar. Stockholm den 16 maj 1816.
Kungörelse angående vad iakttagas bör, vid anläggande av mindre järnmanufakturhammare eller
s k vattensläggor för hushållssmide. Stockholm den 16 maj 1816.
Förklaring rörande vissa omständigheter, vilka böra iakttagas vid fullmakters utfärdande till
prästval; Stockholm den 22 maj 1816.
Universal angående skyldighet för underdomare att, då rannsakning över häktad person förvisas
till annan underrätt, inom föreskriven tid avlämna rannsakningshandlingar, samt ansvar för
försummelse därav. Stockholm den 10 juni 1816.
Kungörelse angående den valör varunder asignationer på banken ej få utfärdas. Stockholm den
12 juni 1816.
Kungörelse angående vissa tillägg i Göta kanalbolags Diskontreglemente. Stockholm den 12 juni
1816.
Kungörelse angående förbud mot utförsel och nedsmältning av kopparskiljemynt. Haga den 19
juni 1816.
Förordning angående vad iakttagas bör, vid meddelande av burskap och rättighet att idka utrikes
sjöfart. Haga den 3 juli 1816.
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Universal angående besiktningars förrättande över såramål och döda kroppar av behöriga läkare
och kirurger. Stockholm den 15 juli 1816.
Kungörelse att tiden för besittning och försäljning av Svenska mäns i Finland innehavande
egendomar blivit förlängd till den nittonde april år 1817. Haga slott den 16 juli 1816.
Kungörelse angående upprättande av ett bolag, till besörjande av Hjälmare kanal- och slussverks
ombyggande och framgena underhållande. Haga slott den 31 juli 1816.
Kungörelse angående tills vidare tillåten utförsel av tunnband. Stockholm den 5 augusti 1816.
Kungörelse angående förhållandet med växlar i svenskt mynt som å utrikes ort är dragna på i
riket vistande man. Haga den 7 augusti 1816.
Kungörelse angående kommunikationssättet av oekonomiska ansöknings- och besvärsmål, som i
Kongl Bergskollegio göras anhängiga. Stockholm den 19 augusti 1816.
Kungörelse om betalning för det underhåll, som lämnas tågande trupper. Haga slott den 27
augusti 1816.
Kungörelse angående anläggning av en stad på Öland under namn av Borgholm. Haga slott den
28 augusti 1816.
Kungörelse angående båtsmäns beklädnad och utredning; till underdånig efterrättelse för de
rotehållare, som åtagit sig att densamma utgöra efter de grunder, vilka vid innevarande års
generalmönstringar med båtsmanshållet blivit föreslagna. Haga den 10 september 1816.
Kungörelse angående nyttjandet av krönta svenska kärl vid utminutering av utländskt lakegods.
Stockholm den 16 september 1816.
Kungörelse angående nedsättning av tullen på utrikes ifrån inkommande spannmål. Stockholm
den 17 oktober 1816
Universal angående skyldighet för domare att tillse det testamenten varda med stämplat papper
behörigen belagda. Stockholm den 18 oktober 1816.
Kungörelse angående vissa ändringar i de för berörda verk utfärdade författningar. Stockholm
den 18 oktober 1816.
Kungörelse angående förbud tills vidare mot utförsel av spannmål, malen eller omalen, till
utrikes ort. Stockholm den 22 november 1816.
Reglemente för uppbörden av den årliga salpeterskatten. Stockholm slott den 26 november 1816.
Kungörelse om sättet för en menighets hörande i enskilda tillåtliga ärenden. Stockholm den 26
november 1816.
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen till avskedade krigsmän, för
innevarande år. Stockholm den 27 november 1816.
Förordning om vad, i händelse av yppad koppsmitta iakttagas bör. Stockholm 11 december 1816.

2 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1816.doc Skapat den 05-01-18 06:54 Senast utskrivet 05-01-20 16:04

Svensk författningssamling 1816
Låssa kyrkas arkiv
Sammanfattning av Gudrun Sandén 2002
Kungörelse angående nya kreditsedlar på större valörer, som från riksgäldskontoret kommer att
utfärdas. Stockholm den 17 januari 1816.
Ständerna har anmält att de tror det är nyttigt för penningrörelsen med större kreditsedlar. Jämte de
vanliga skall riksgäldskontoret ge ut 10, 50, 100 riksdaler. De kommer att utgivas på enkla blad eller
fjärdedelsark av olika format, så att 100 riksdalersedeln blir störst. Runt kanterna står riksgäldskontoret
och längst ner Riksens Ständer Insignia od och valören. På baksidan trycks siffror med svart stämpel samt
två vita stämplar och ordningsnummer.
De underskrivs av en kommissarie och kontrasigneras av kontorsskrivaren.
Stockholms slott den 17 januari 1816. CARL
Kungörelse om 3 % avgift av eklesiastika personers bevillning, för deras löneinkomst, till förmån
för Vadstena krigsmanshus-amiralitets-krigsmans-kassorna. Stockholms slott den 30 januari 1816.
De eklesiastika personer som hittills inte betalt centonal, skall intill nästa riksdag erlägga 3 % av den
bevillning som är på deras löner. Detta sammanskott kommer att fördelas med övriga
krigsmanshusavgifter till Vadstena krigsmanshuskassa. Prästeståndet anser att det borde återbäras, men
beslöts att det får utgöra en tillfällig förmån för de barmhärtighetsverk dit pengarna gått. Stockholms slott
den 30 januari 1816. CARL
Reglemente för Riksens Ständers banko diskontverk. Stockholm den 7 februari 1816.
Det nuvarande riksdiskontoverket ägs till 2/3 av rikets ständers bank och 1/3 av privatpersoner. Vid
oktrojens slut kommer banken att ta över alltsammans. På bankofullmäktiges begäran har Vi velat stadga
och förordna hur detta verk skall styras och förvaltas.
1 § Direktionen kommer att bestå av åtta ledamöter, fyra bankofullmäktige, en från varje riksstånd. En
byts ut varje år.
Två bankkommissarier som dagligen skall följa arbetet. De skall föredra alla låneansökningar, kontrollera
inbetalningarna samt tillhålla verkets tjänstemän att fullgöra sina åliggande
En av bankens fiskaler och antingen sekreteraren eller någon av bankens tjänstemän med kamrers
lönegrad skall ingå.
2 § Det vid verket anställda tjänstemän skall bankfullmäktige antaga och förse med lämpliga löner. De
har också rätt att entlediga dem.
3 § Diskontoverket börjar sin verksamhet 1 juni 1816. Direktionen sammanträder varje vecka och
ordentliga protokoll förs.
4 § De flesta av ledamöterna skall vara överens innan lån beviljas.
5 § Vid alla utlåningar dras räntan, ½ %, genast av för hela lånetiden, som är 6 månader. Låntagaren
måste kunna lämna godtagbar säkerhet. Undantag är säkerhet i fastigheter, metaller och aktier i Göta
kanalbolag.
6 § I anseende till den inträffade förlägenhet i penningrörelsen, har man funnit betänkligt att intill 1820
förbjuda de förut brukliga omsättningarna av lån med viss avbetalning.
8 § För lån, som inte inom åtta dagar efter förfallodagen blivit betald höjs räntan till 1 % till hela lånet är
betalt eller indrivet.
9 § Vid verket skall finnas en med alfabetiskt register försedd matrikel över alla lån och ordentlig dagbok
över alla inbetalningar.
10, 11 §§ Ombudsmän skall skriftligen erinra låntagarna om lånets inbetalning. Dröjer betalningen 1
månad lagsöks låntagaren. De skall också föra dagbok över brevväxlingen i ärendet.
12 § Alla inbetalningar antecknas på en attest, som förvaras i en järnkista med två lås och uppvisas vid
direktionens nästa sammankomst
13 § Lånedokument och hypotek förvaras under 3 lås.
15 § Huvudboken skall föras efter bankostil utan koncept och genast renskrivas.
16 § Till årlig revision utväljs 4 revisorer, en från vardera ståndet, som den 1 mars sammanträder i
banken. De skall granska alla handlingar, räkenskaper och hela förvaltningen och efter befunnen riktighet
ge direktionen ansvarsfrihet.
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18 § Skulle bankofullmäktige på direktionens framställning i avseende på tillämpningen av detta
reglemente vilja ha närmare förklaring eller tillägg skall de göra anmälan hos Oss.
Stockholms slott den 7 februari 1816. CARL
Kungörelse angående av Kongl Maj:t i nåder vidtagna stadganden till förekommande av brist på
små almanackor och därpå stegrat pris. Stockholm den 12 februari 1816.
Entreprenören för tryckning av almanackor har ökat priset med 32 skilling. Detta har medfört brist i
Kronobergs län där allmogen klagat. De har bundits in i färgade pappersband till dubbel kostnad och mer.
Kongl Maj:t har förordnat innehavaren av Vetenskaps Akademins uteslutande privilegium att trycka
almanackor. Han betalar vite av 100 riksdaler för varje gång det saknas almanackor till det fastställda
priset av 2 skilling. Bokbindare i städerna har rätt att förse sig med mot ortens behov svarande antal och
binda in dem och sälja till det fastställda priset.
Stockholm den 12 februari 1816. A N EDELCRANTZ
Reglemente för vaccinationen i riket; Stockholm den 6 mars 1816
Flera delar av världen har härjats av smittkoppor. Ett medel att ympa finns, men är inte tillräckligt för att
helt avvärja sjukdomen. Den engelske läkaren Jenner har ett säkrare sätt. Skyddskoppning ger en så
lindrig form av koppor, att man knappast kan tala om sjukdom. De ger ett bestående skydd och hindrar
helt de rysliga följder av sjukdomen som de överlevande kan drabbas av.
Denna för mänskligheten så nyttiga och hedrande uppfinning har i Sverige, trots fördomar, blivit
antagen. Regeringen har uppmuntrat och kunniga och nitiska läkare och medborgare har verkställt
skyddsympningen. Kongl Maj:t har inte lämnat någon möda ospard för att vidtaga anstalter för att utrota
sjukdomen och befria kommande släkter från den härjande farsoten.
Författningar har av och till på konungens befallning utgivits. Understödd av Rikets Ständer har Kongl
Maj:t utfärdat ett reglemente till befrämjande av vaccinationen och vad som vid dess verkställighet skall
iakttagas.
1 § Det åligger alla föräldrar att låta vaccinera sina barn före 2 års ålder. Gäller även äldre barn och
personer som inte haft naturliga eller ympade koppor.
2 § Varje socken skall ha en vaccinatör och en eller två vaccinationsföreståndare, vilka jämte
kyrkoherden ser till att barnen blir vaccinerade.
3 § Vaccinatörens skicklighet skall var godkänd av provinsialläkaren. Han följder Sundhets kollegiets
rekommendationer, använder pålitligt vaccinämne, återser barnet efter 7 - 9 dygn för att kontrollera att
vaccinationen tagit annars görs den om. Han för journal över vaccinationerna. För att uppmuntra skickliga
vaccinatörer har konungen befallt att de kollekter, som samlas in stannar i församlingen och kan användas
till vaccinatörer och även till medaljer som blivit präglade för ändamålet.
4 § I städerna, där det finns läkare, är det inte lika nödvändigt med vaccinatörer. Men vill församlingen ha
sådan är inget hinder. Den som vill och är skicklig att vaccinera skall anmäla det hos kyrkoherden.
5 § De som antas till klockare skall inte bara kunna slå åder utan också vaccinera och bistå vid mindre
läkargöromål. Detsamma gäller barnmorskor.
6 § Belöningar som är anslagna av staten kan tilldelas klockare, barnmorskor och andra som frivilligt
vaccinera. De söker belöningen hos Sundhets Kollegium och insänder uppgifter på hur många
vaccinationer de gjort.
7 § Alla som sysslar med vaccinationer skall känna skillnaden mellan äkta och oäkta vaccin, kunna
urskilja om vaccinationen lyckats och kunna skilja på smittkoppor, vattenkoppor, stenkoppor och den s k
svinkölen.
8 § Vaccinationsföreståndaren antas av kyrkoherden och församlingen. Hans skyldighet är att se till att
barnen blir vaccinerade. Vaccination kan anställas vilken årstid som helst. Från predikstolen kungörs var
och när vaccinationer äger rum i församlingen. Föreståndaren kan kallas till hemmet om så anses
lämpligare.
Prästerna lämnar upplysningar om vilka som är ovaccinerade och föreståndaren har ansvar att de blir
vaccinerade.
9 § Journalerna insänds till landshövdingen och förteckningen sänds till konsistoriet, som sammanställer
tabeller för hela stiftet. De sänd till tabellkommissionen och lämnas vidare till Sundhets Kollegium.
12 § Det tillkommer provinsialmedicus att ha tillsyn över vaccinationen inom sitt distrikt.
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13 § Sundhets Kollegiet har ansvar för att det skall finnas tillräckligt med äkta vaccin. Kongl Maj:t har i
huvudstaden låtit anta 4 läkare som skall gå Kollegiet tillhanda. Därjämte har i flera städer inrättats
vaccinationsdepåer. Nu finns 10 stycken. Kongl Maj:t ger provinsialläkarna förtroendet att förse sig med
vaccinationsämne, som de sedan kan lämna ut till dem som behöver.
14 § Underlåter någon förälder att vaccinera sitt barn anmäls han till pastorsämbetet, som i allmän
sockenstämma förehåller den tredskande sin motsträvighet. Ny tid för vaccination utsättes. Har detta
ingen effekt anmäls han till kronobetjänt, som rapporterar till landshövdingen. Kan han fortfarande inte
talas tillrätta bötar han 1 riksdaler 32 skilling med föreläggande om ännu högre böter. Särskilt allvarligt är
om tredskan sker under ett utbrott av sjukdomen. Böterna går till de fattiga i församlingen. Kan den
försumlige inte betala böterna omvandlas straffet till fängelse.
15 § Var och en som låtit vaccinera sitt barn och det blivit riktigt verkställt äger att utan avgift eller
Charta få ett bevis. Om någon flyttar till annan ort, skall det stå i prästbeviset om personen är vaccinerad
eller på annat sätt genomgått kopporna.
17 § Då Kongl Maj:t uppdragit åt Sundhets Kollegiet att ha huvudinseendet över vaccinationen är han
förvissad att detta angelägna ämne med lika omtanke och med nit befrämjas.
Datum ut supra. CARL.
(Exempel på journal som skall föras).
Förklaring hur med beväringskarl, som tar lega av tvenne eller flera till tjänst vid
beväringsmanskapet, förfaras skall. Stockholm den 13 mars 1816.
Ett mål, då en person står tilltalad för att ha lejt sig till två för beväringstjänst, kräver en förklaring till
rättesnöre för domaren.
Då beväringskarl låter leja sig av två till beväringsmanskap, skall det jämföras med tjänstehjon som
låter städja sig av två husbönder och dömas efter lagen kapitel 14 § 3 i Handelsbalken. Han döms att
återbetala legan och böta så mycket som svarar mot legan och övriga förmåner för ett års tid. Böterna
delas mellan Oss, Häradet och målsägaren. Kan den brottsliga inte betala omvandlas straffet till vatten
och bröd.
Stockholms slott den 13 mars 1816. CARL
Kungörelse angående de nu utfärdade sjötullstaxor för inkommande varor. Stockholm den 20 mars
1816.
Ständerna har överlämnat förslag till tulltaxa till nästa riksdag. Det har synes Oss gott med avseende på
den svenska näringens förkovran och yppighetens hämmande, att nödvändighetsvaror inte belastas,
medan vissa utländska varor som omåttligt förbrukas inom riket får hög tullavgift. Särskilt gäller det
varor som skulle med lika godhet tillverkas i landet och till sådana kvantiteter att behovet nästan kunde
fyllas.
Även för inkommande varor skall tulltaxan betalas i Hamburger Banco eller med Svenska
Bankosedlar, beräknade till den kurs som gäller för varje månad. Detta gäller redan exporttullen och anses
säkrast mot förändringar i en ostadig växelkurs.
Taxan nedsätts för nödvändighetsvaror från 1799 års taxa. Förbud för vissa varor vilka efter 1799 fått
inkomma. Kaffebönor får endast införas i fat från främmande europeiska hamnar.
Stockholms slott den 20 mars 1816. CARL
Taxa varefter tullavgiften för ostindiska varor som till riket inkomma och kvarbliva, beräknas och
erläggs. Stockholm den 20 mars 1816.
3 sidor med varor och tullen.
Underrättelser om vad övrigt bör iakttagas.
§ 1 Godsägaren skall uppge varans inköpspris och alla andra kostnader fram till att varan vid sista
avsändningsorten blivit inlastad. Han skall lämna faktura och giltiga bevis för att styrka värdets riktighet.
Vill han inte detta skall tullbetjäningen att mot det uppgivna värdet lägga på 20 % och ersättning för frakt
och försäkring.
§ 2 När varor som är lovliga, men inte upptagna i taxan, införs direkt från Ostindien med svenska skepp
erläggs 1/3 mindre tull än sjötulltaxan innehåller.
§ 4 För varor, som är förbjudna, men med behörigt tillstånd att få kvarbliva, erläggs tullavgifter efter
sjötulltaxan, om varorna är upptagna där.
Stockholms slott den 20 mars 1816. CARL
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Taxa varefter sjötullen för inkommande varor skall beräknas och erläggas. Stockholm den 20 mars
1816.
70 sidor med varor och tullavgifter.
Underrättelser om vad i övrigt bör iakttagas.
§ 1 Tullen skall erläggas i Hamburger Banco eller i Svenska Bancosedlar efter den kurs som bestäms
varje månad. Tull för 1 skålpund toppsocker är 2 runstycken och för tobak samma avgift som 1777 års
landtull taxa för varje sort utsätter.
§ 2 Helfrihet från tullavgift för svenskbyggda fartyg, som tillhör Våra trogna undersåtar och har fribrev.
§ 3 För varor som införs på svenska hel- och halv klinkbyggda fartyg eller utländska fartyg höjs taxan
med 40 %.
§ 4 Norska fartyg med varor inordnar sig efter Vår förordning av den 24 maj 1815.
§ 6 Godsägaren skall uppge varans inköpsvärde och annan kostnad, varefter procenten beräknas.
§ 7 Varor kan märkas med FÖRB och får införas trots att de är förbjudna. Gäller de varor som behövs för
viss näring eller tillverkning.
§ 8 Varor som ej finns i taxan och kan klassas som hantverks- fabriks- och slöjdvaror eller nipper är
förbjudna. Vid särskilt tillstånd blir tullen 50 %.
§ 9 De varor, som förtullas efter värde skall införas i tulljournalen med namn, beskaffenhet, antal, svenskt
mått och vikt
§ 10 Varor och persedlar som inkommer till vid Hovet ackrediterade främmande sändebud skall vara
adresserade till dem personligen för att slippa tull.
§ 12 Resevagnar som av utlänningar införas tullas med 20 % av värdet. Då han för ut vagnen
igen återfår han pengarna.
§ 13 För vin, som inkommer direkt från vindistriktet, det som kallas flygande modren, betalas en tiondel
mindre än vad taxan säger.
§ 14 Var trettonde tunna av varje läst saltat kött och fisk, frikallas från tull och avgifter.
§ 15 Skepparen skall uppge den last av livsmedel, som är avsedd för besättningen. Annars får han betala
tull. Vad skeppare får ha med sig beroende på besättningens storlek vad gäller vin och brännvin. Olika
från Östersjön och från Västersjön.
§ 17 Hur vin, brännvin och kaffebönor skall var förpackade.
§ 20 Är det fler varor än angivit eller andra varor och det upptäcks av tullbetjänten erhåller han hälften.
§ 25 Då tullbetjäningen inte kan känna till alla varor som inkommer har en fabriksidkare rätt att för
undvikande av underslev utse en eller två personer, som deltar i packhusens besiktningar.
Stockholms slott den 20 mars 1816. CARL
Kungörelse om överenskommelser rörande prästrättigheter; Stockholm den 3 april 1816
Vid senaste riksdag framkom att åtskilliga motsättningar finns mellan prästeståndet och bondeståndet
rörande prästernas tionde och privilegier. Då Vi alltid strävat efter att Våra undersåtar skall leva i förening
och ha samstämmiga tänkesätt förordnade vi att prästerna skulle sluta frivilliga överenskommelser i
ärendena. Detta har inte lyckas överallt. Prästeståndet upprepar sin begäran att Vår åtgärd måtte ännu
kraftigare verka.
Vi förordnar därför att vilken av parterna som önskar någon ändring, ärendet tas upp i allmän
sockenstämma och leder till vänlig överenskommelse, som redan är föreskrivet. Skulle tvist uppstå
underställs förslaget landshövdingen och domkapitlet. Skulle inte där nås förlikning sänds utlåtandet till
Vår nådiga granskning. Innan något avgörande sker gäller de vanliga lagarna och förordningarna om
prästernas avlöningssätt.
Stockholms slott den 3 april. CARL
Kungörelse angående stängselskyldigheten för kungsgårds- och boställsinnehavare, samt
kronohemmans åbor på Öland. Stockholm den 3 april 1816.
Kommittén för utmarksfördelningen på Öland har tillkännagivit att åtskilliga boställsinnehavare klagat
över betungande stängselskyldighet. De menar att de stängsel de sätter upp nu, kommer att bli till nytta
för efterträdarna. De efterlyser en författning, som skulle ge rättvisare fördelning av stängselskyldigheten
mellan nuvarande boställsinnehavare och deras efterträdare.
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Kammarkollegium har på befallning lämnat en skrivelse, där det är stadgat att 30 famnar stengärd eller
60 famnar jordvall skall räknas som 1 års stängselskyldighet på helt mantal, dock med följande villkor
och föreskrifter.
1:o Gamla stängsel skall hållas vid makt.
2:o På ställen där hägnad med trä är brukligt och tillgång därtill ännu finns får detta stängningssätt
behållas.
3:o Inget stängsel på den årliga skyldigheten får tillgodoräknas, om den uppförs på andra ställen än i
fastställda rågångar mellan byar och hemman samt omkring enskiftade, storskiftade eller utbrutna ägor.
4:o Även om man bestämt antalet famnar, som skall göras per år är innehavaren skyldig att sätta stängsel
överallt där det är nödvändigt så fort det möjligen kan ske. Det årliga famntalet skall endast tjäna som
grund för likvid mellan av- och tillträdare.
5:o Alla frälse- och kronoskattehemman är undantagna från den fastställda beräkningsgrunden.
7:o Att stängningsskyldigheten blivit uppfylld görs upp vid laga syn. Skulle den avträdande inte
underhållit gamla stängsel eller följt författningarna om nya, får han innan avträdestiden in natura fullgöra
bristen eller betala efterträdaren med pengar till det värde som synerätten bestämmer. Har han uppfört
mer än sin skyldighet, har han rätt att få ersättning av efterträdaren.
Stockholm den 3 april 1816. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående kontrollen av kortstämpelavgiften i landsorterna. Stockholms slott den 24
april 1816.
Riksens Ständer har vid sista riksdag uppmärksammat den svåra belägenhet Barnhusinrättningen i
Stockholm hamnat, på grund av en del olyckliga omständigheter bl a Finlands avträdande till Ryssland.
För att understödja föreslås en stämpelavgift på 4 skilling på varje par spelkort som tillverkas.
Barnhusdirektionen har rätt att själva uppbära hälften och den andra hälften går till riksgäldskontoret.
Samma gäller i övriga städer där spelkort tillverkas, då barnhus eller fattigvårdsinrättningar får avgiften.
Vi har stadgat följande:
1:o I de städer, där barnhus eller fattigvård hädanefter kommer att erhålla hälften av kortstämpelavgiften
skall en ledamot av inrättningens styrelse närvara vid stämplingen.
2:o Stämpeln förseglas och förvaras som hittills hos magistraten.
3:o Inflytande medel insätts i lantränterierna och i Norrköping i sjumanskammaren.
Stockholms slott den 24 april 1816. CARL
Taxa varefter sjötullen för utgående varor skall beräknas och erläggas; Stockholm den 24 april
1816.
26 sidor med varor och avgifter.
Underrättelser om vad i övrigt härvid bör iakttagas.
§ 1 Tullen på de varor som taxan innehåller erläggs i Hamburger Banco eller i Svenska Bancosedlar efter
den kurs som gäller för månaden. Särskild taxa för alun.
§ 2 Helfrihet gäller för fartyg som tillhör svenska undersåtar och är på Cravel byggda.
§ 3 På varor som utskeppas på svenska klinkbyggda fartyg förhöjs den helfria tullen med 50 % .
§ 4 Utgående fartyg och varor till Norge betalar som svenska.
§ 8 Alla varor som inte får utföras är märkta FÖRB.
§ 10 Silver som inkommit för att transporteras genom landet, skall redovisas på behörig attest och utan
avgift utföras.
§ Fartyg som är lastade med inhemska eller främmande varor i en svensk hamn, har rätt att fylla på lasten
i annan svensk hamn.
§ 14 Nödvändigt behov av livsmedel för besättningen är fri från avgifter. De får också tullfritt föra med
sig ved, tjära och beck för skeppets behov. Följer tabell på vad olika stora fartyg får ta i last av dessa
varor. Främmande fartyg får ta samma kvantitet för sina behov, men betala tull.
§ 15 Master och spiror uträknas i palmtal så att trädets vidd mätes 12 fot från storändan och 3 palm räknas
på varje svensk fot av vidden på trädet. 4 verktum gör 1 palm
§ 19 Under denna taxa inbegripes inte den särskilda avgift som i avseende på kostnaden för sjöfartens
fredande skall erläggas.
§ 20 Särskild taxa för järnvaror som utförs på främmande fartyg.
Stockholm den 24 april 1816. CARL
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Kungörelse angående tull på spannmål, kommande från utrikes orter. Stockholm 25 april 1816.
Ny tulltaxa för från utlandet inkommande spannmål.
Vete 24 skillingar per tunna
Ärter, korn och malt 32 skillingar per tunna.
Havre och råg 16 skillingar per tunna.
Ett lispund vetemjöl 8 skillingar.
Ett lispund rågmjöl 6 skillingar.
Allt räknat i Hamburger Banco. Övriga mjölslag som bovetegryn, havre- och korngryn är förbjudna att
införas.
Stockholm den 25 april 1816. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående tillåten utförsel till Finland av salt från nederlagen i rikets stapelstäder;
Stockholm den 13 maj 1816.
Kongl Maj:t har givit Kollegium tillkänna att det i landet finns mer salt än vad som behövs. Kongl Maj:t
tillåter därför att salt får utföras till Finland från nederlagen i stapelstäderna mot vanlig recognitions
avgift.
Stockholm den 13 maj 1816. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående löftesskrifter för bergsfogdar. Stockholm den 16 maj 1816.
Kongl Maj:t har i skrivelse till Bergskollegiet förordnat att samma regler skall gälla vid tillsättande av
bergsfogde som vid kronofogde.
1:o Ansökningar till lediga bergsfogdetjänster lämnas till bergmästaren, som så snart tre anmält sig
insänder förslag till Bergskollegium. Skulle endast en eller två anmält sig inom fjorton dagar inlämnar
bergmästaren deras ansökningar och meriter.
2:o Vid ansökningen bifogas en av två vederhäftiga personer undertecknade borgen, där de träder i
borgen för en summa av 1.500 riksdaler som bergsfogden kommer att anförtros.
6:o Den som inte anskaffar en i alla delar fullständig borgen bör inte uppföras på förslag.
Stockholm den 16 maj 1816. SALOMON LÖVENSKJÖLD.
Kungörelse angående vad iakttagas bör, vid anläggande av mindre järnmanufakturhammare eller
s k vattensläggor för hushållssmide. Stockholm den 16 maj 1816.
Rikets ständer har hemställt Kollegiets utlåtande rörande anläggning av s k vattenslägga för
hushållssmide. De förordnar besiktigande av vattendraget av några i orten boende personer. Angränsande
bruksägare och jordägare skall meddelas. I fall av stridigheter skall bergmästaren göra ny undersökning.
Protokollet skall insändas till kollegiet inom 6 veckor.
Stockholm den 16 maj 1816. SALOMON LÖVENSKJÖLD.
Förklaring rörande vissa omständigheter, vilka böra iakttagas vid fullmakters utfärdande till
prästval; Stockholm den 22 maj 1816.
För att hindra missbruk har följande stadga utfärdats.
1:o Närvarande röstägande skall muntligen eller skriftligen lämna sina röster var för sig och inte flera på
en gång. Detsamma skall gälla för dem som röstar genom fullmakt.
2:o Då en fullmäktige röstägande inte kan skriva, bör de vittnen, som han åberopar som bevis för sitt
fullmäktigeskap alltid vara med vid valet. Är fullmakten skriven skall deras namnteckning under ed
tecknas.
3:o Om dessa föreskrifter inte följs, blir rösterna ogillade. Detta skall uppläsas från predikstolarna vid
samma tid, som övriga prästvals författningar uppläses.
Stockholms slott den 22 maj 1816. CARL
Universal angående skyldighet för underdomare att, då rannsakning över häktad person förvisas
till annan underrätt, inom föreskriven tid avlämna rannsakningshandlingar, samt ansvar för
försummelse därav. Stockholm den 10 juni 1816.
Underrätt i stad skall inom 14 dagar lämna utslag till Hovrätten eller annan Överrätt Detsamma gäller på
landet, men där är tiden 1 månad. Böterna är 3 riksdaler per dag som tiden överskrids.
Stockholm den 10 juni 1816. H A von STROKIRCH
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Kungörelse angående den valör varunder asignationer på banken ej få utfärdas. Stockholm den 12
juni 1816.
Asignation (anvisning på inbetalning) får inte göras på mindre än 20 riksdaler, så vida det inte utgör en
slutbetalning, som är lägre. Däremot ändras inte asignationsrättigheten på ojämna summor med skillingar
och runstycken.
Stockholms slott den 12 juni 1816.CARL
Kungörelse angående vissa tillägg i Göta kanalbolags Diskontreglemente. Stockholm den 12 juni
1816.
Riksens Ständer har under sista riksdagen beslutat att understödja Göta Kanalbolags Diskontoverk med
ett ökat kreditiv. Sammanlagt blir det 1.600.000 riksdaler till år 1817. Mellan 1817 - 1825 endast
1.500.000 riksdaler. Följande stadgats:
§ 1 Direktionen skall som nu bestå av 6 personer.
§ 2 De lån som beviljas skall ha absolut säkerhet.
§ 3 Utlåningarna kommer att verkställas i Göteborg vid bolagsdiskonto kontoret. Men kan också ske vid
härvarande kontor om så önskas.
§ 4 Utlåningen får inte utsträcka sig längre, än vad som gäller sammanlagt för det upphörande diskonto
oktrojen och diskontoverket.
§ 5 Utlåningen får inte överskrida 1.000.000 riksdaler.
§ 6 Verket bör inte utgiva någon med 3 % ränta löpande revers av mindre än 1.000 riksdalers belopp och
efter 1818 ingen löpande asignation med mindre valör än 10 riksdaler.
§ 7 Efter varje års revision skall fullständig berättelse om diskontoverkets förvaltning till Oss.
§ 8 I alla frågor skall direktionen följa reglementet av den 11 april 1810 och Rikets Ständer Bankoutskott,
Bankorevisorerna eller Bankofullmäktige. Stockholms slott den 12 juni 1816 CARL
Kungörelse angående förbud mot utförsel och nedsmältning av kopparskiljemynt. Haga den 19
juni 1816.
Ett kapital av kopparslantar och runstycken, vida överstigande behovet av skiljemynt är i rörelse. Utförsel
av skiljemynt och nedsmältande skulle inte bara ge Oss och kronan en förlust, utan minska allmänhetens
tillgång på skiljemynt. Därför förordnas att den som ertappas med att utföra skiljemynt bötar 4 gånger
värdet och mynten är förverkade. Samma gäller om någon smälter mynten. Böterna tillfaller angivaren.
De gamla slantarna, som avlyftes den 23 juli 1803 skall åter sättas i omlopp. Samma gäller för
kopparmyntet som ompräglades 1802. Dessa s k dubbla slantarna har nu ett värde av 1 skilling och de
enkla slantarna ½ skilling. Även de av Riksgäldskontoret utgivna polletterna är förbjudna att utföras eller
smältas.
Stockholms slott den 19 juni 1816. CARL
Förordning angående vad iakttagas bör, vid meddelande av burskap och rättighet att idka utrikes
sjöfart. Haga den 3 juli 1816.
Väsentliga olägenheter har uppstått i åtskilliga städer i anseendet till beviljande av burskap och rättighet
att idka utrikes sjöfart. Därför förordnas följande.
§ 1 Ingen skeppare får idka utrikes sjöfart, utan att i sådan egenskap vunnit burskap, vilket han kan få i
vilken svensk stapelstad som helst om han är svenskfödd. Den som är född utomlands kan bara söka i
vissa större städer. Utan burskap kan den idka koopvaerdie sjöfart som varit officer eller underofficer i
flottan.
§ 2 Ansökningar görs hos magistraten, som hör borgerskapets äldste, stadens handlande och skeppare.
§ 3 För att vinna burskap för att idka sjöfart, krävs förutom god frejd att den sökande vid förhör visat sig
ha nödvändiga kunskaper i navigering.
§ 4 Utländsk man måste visa från magistraten i sitt tidigare hemland, att han där uppsagt sitt burskap,
vilket civilstånd han har och om han har omyndiga barn. Finns inget att anmärka på hans frejd, är han
berättigad till burskap, då han bosätter sig i staden. Har han hustru och barn skall de inom ett år inflytta
till staden, annars förlorar han sitt burskap.
§ 5 Vissa restriktioner gäller för utlänningar att bli delägare i rederier.
§ 6 Skeppsredare har rätt att förse sina fartyg med skeppare från vilken stad inom riket de önskar.
§ 7 Magistraterna i stapelstäderna skall vid vite på 25 riksdaler före februaris slut insända förteckningar
över alla på utrikes sjöfart burskap ägande skeppare och vilka som vunnit borgarrätt.
Haga slott den 3 juli 1816. CARL
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Universal angående besiktningars förrättande över såramål och döda kroppar av behöriga läkare
och kirurger. Stockholm den 15 juli 1816.
Besiktningar av skador som kommer att ligga till grund för utslag, skall göras av personer som äga
behörig kunskap. Då provinsialläkare är att tillgå och besiktningarna inte fordra någon skyndsamhet skall
inga andra personer få förrätta besiktningen.
Stockholm den 15 juli 1816. H A von STROKIRCH
Kungörelse att tiden för besittning och försäljning av Svenska mäns i Finland innehavande
egendomar blivit förlängd till den nittonde april år 1817. Haga slott den 16 juli 1816.
Överenskommelse mellan Oss och Kejsaren av Ryssland att tiden för besittning och försäljning av
svenskars egendom i Finland förlängs till den 19 april nästa år, till både svenskar och ryssars ömsesidiga
nytta.
Haga slott den 16 juli 1816. CARL
Kungörelse angående upprättande av ett bolag, till besörjande av Hjälmare kanal- och slussverks
ombyggande och framgena underhållande. Haga slott den 31 juli 1816.
Greve B B von Platen har undersökt kanal- och slussverket. Han har funnit ofullständighet i
byggnadssättet på grund av att man förr inte hade insikt i sådana anläggningar och att tiden gjort åverkan,
så att den nu befinner sig i bristfälligt tillstånd. Den kan inte iståndsättas utan måste byggas om helt.
Enligt förslag kommer det att kosta 339.498 riksdaler. Det bolag i Örebro, som hittills har skött
underhållet så länge möjlighet fanns, kan inte klara den nya kostnaden. De begär att till kronan få
återställa och avstå verket.
Då Vi insett nyttan av denna uråldriga anläggning, som Sveriges konungar alltid tagit under sitt
beskydd och som säkert även i framtiden kommer att främja näringarna i det inre av landet, har Vi, då
statens tillgångar inte kan överta detta verk, på förslag av von Platen velat tillbjuda Våra undersåtar att
blida ett bolag. 50.000 skeppund stångjärn förs genom kanalen från Örebro till huvudstaden varje år och
flera tusen skeppund tackjärn. Bolagets namn kommer att vara Hjälmare Kanal- och slussverksbolag och i
evärdeliga tider äga och underhålla kanalen efter följande villkor.
§ 1 Var och en av våra trogna undersåtar har rätt att teckna aktier i bolaget. Varje aktie kostar 100
riksdaler, som under 5 år betalas med 20 % varje år. Redan efter första inbetalningen har man rätt att
överlåta aktien.
§ 2 Kanalen kommer efter ombyggnaden att behålla sin nuvarande sträckning till Sågsjön. Av
vetenskapliga grunder, bekvämare genomfart och billigare kostnad kommer sträckningen Sågsjön Arboga att gå invid Säby och Oppunda byar. Vidare granskning kommer att visa om kanalen bör gå öster
om eller igenom Säby eller väster om, som kartan visar.
Den nya kanalen skall ha 7 fots vattendjup vid lägsta vatten stånd. Där byggs 8 slussar. Kanalbotten
mellan Västmanlandssidan och Hjälmaren kommer att fördjupas till 10 fot. För att undvika översvämning
vid höga vattenflöden bör en halvsluss byggas, helst vid Hjälmarens strand mitt för Notholmen. Detta kan
ske om jordägarna frivilligt avstår jord till dammen. Detta blir till förmån för dem själva, då de undviker
översvämningar.
För att undvika den kostnad på murar under bron där landsvägen mellan Kungsör och Arboga går över
kanalen, bör en svängbro byggas vid nedersta slussen.
§ 3 Kanalbygget som utan dröjsmål bör företagas och fullbordas får arbetare från Vårt och Kronans
manskap till så stor styrka som behövs och omständigheterna medgiva. Deras lön utbetalas efter beting
eller då det inte kan äga rum dagspenning.
Under arbetstiden skall till manskapets förplägning en fri och obehindrad tillförsel och försäljning av
mat och dryckesvaror vara tillåten. Skulle varupriserna på grund av bristande införsel stegras omåttligt,
åligger det bolaget att dra försorg om tillräcklig tillgång på livsmedel emot fastställd taxa.
§ 4 Bolaget erhåller från Vårt och Kronans förråd utan betalning stenlupit krut till bergsprängning och
ekvirke till byggnad.
§ 5 Nybyggnaden bör ske först. Sedan en bigrav och en dragväg anlagts kan slussen fungera under tiden.
Arbetet mellan Hjälmaren och Bergkarsberget blir sista etappen. Där bör arbetet påskyndas, då knappast
någon kanalfart kan bedrivas under arbetstiden. Då hela bygget är klart skall bolaget vara pliktigt att hålla
verket i stånd, så att seglation mellan Hjälmaren och Arboga å alltid är öppen om inte is lägger hinder i
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vägen. De oundvikliga reparationerna som kommer att behövas får inte ta längre tid än 14 dagar om inte
utomordentliga olyckshändelser inträffat.
§ 6 Vi upplåter åt bolaget hela det gamla Hjälmare Kanal- och slussverk i det tillstånd och skick det
befinner sig. Syn kommer att hållas vid av och tillträdena. Slussverket njuter evärdelig skattefrihet. De
personer som förlorar mark i anslutning till kanalen skall kompenseras genom jord på annan plats.
§ 7 När kanalen är fullbordad kommer seglation, kanal och slussfart att vara fri för alla som för sin handel
eller rörelse vill begagna sig av den. De skall njuta samma skydd som gäller på landsvägarna. Endast de
avgifter som tillkommer bolaget får tas ut av de resande.
§ 8 Avgift enligt taxa som bestäms innan seglationen startar tas ut av alla fartyg och deras varor.
Undantag är alla fartyg lastade för Kronans räkning. Taxan sätts i förhållande till Trollhätte kanals och
andra in och utländska taxor, markegångspriset på råg i orterna däromkring kommer också att påverka
avgiften.
§ 9 För att uppmuntra befolkningen att köpa aktier i bolaget har Vi erkänt bolagen en årlig summa av
statsmedel så att aktieägarna även under byggnadstiden kan få någon utdelning.
§ 10 De tjänstemän och betjänter som nu finns vid kanalverket skall orubbat bibehållas tills de avgår med
döden. De behåller sina löneförmåner.
§ 11 Redogörs hur teckningen av aktier skall gå till.
Haga slott den 31 juli 1916. CARL
Kungörelse angående tills vidare tillåten utförsel av tunnband. Stockholm den 5 augusti 1816.
Det är tillåtet att utföra tunnband tillverkade av s k bandpil, mot en avgift av 12 skillingar av 100
riksdalers värde.
Stockholm den 5 augusti 1816. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående förhållandet med växlar i svenskt mynt som å utrikes ort är dragna på i riket
vistande man. Haga den 7 augusti 1816.
Växlar dragna i svenskt mynt får inte accepteras från utrikes ort, men på här i riket vistande man.
Haga den 7 augusti 1816 CARL
Kungörelse angående kommunikationssättet av oekonomiska ansöknings- och besvärsmål, som i
Kongl Bergskollegio göras anhängiga. Stockholm den 19 augusti 1816.
Då ansökningar eller besvärs handlingar inte blivit insända i tid har hela ärendet försenats. Nu har Kongl
Maj:t i skrivelse till Bergskollegiet för att undvika dessa hinder satt en tid på två månader inom vilka den
sökande eller besvärande parten skall insänt sina förklaringar, annars kommer inte ärendet under
prövning.
Stockholm den 19 augusti 1816. SALOMON LÖVENSKJÖLD.
Kungörelse om betalning för det underhåll, som lämnas tågande trupper. Haga slott den 27 augusti
1816.
Ständerna har önskat att Vi skulle införa en författning där inkvarteringsgivare får full betalningen efter
fastställt markegångspris, då de lämnar underhåll till tågande trupper.
1:o Vid de årliga markegångssättningarna skall upptagas vad en dagsportion är värd, till en mans
förplägnad med två mål om dagen och vad en häst får kosta under ett dygn. Brödet skall beräknas för sig,
då det ibland tillhandahålles av kronan.
4:o Betalningen skall ske så snart som möjligt och i krig tas av den fond som finns. I fredstid antingen av
statsverket eller det verk för vars räkning tåget äger rum
5:o Skulle trupp inte anlända på den beställda tiden, må kvartersvärdarna själva anmäla anspråk på
ersättning hos befallningshavande för sina förgäves gjorda kostnader. Befallningshavanden skall göra
undersökning vad uteblivandet berodde på.
Haga slott den 27 augusti 1816. CARL
Provianteringsstat där en mans portion beräknas under 7 dagar och vad som skall serveras.
Fourageringsstat vad varje häst skall bestås med om dygnet. Brist på havre kan ersättas med råg och korn
eller kornmjöl, som ges på våt hackelse. Om hö och hackelse saknas ökas mängden havre, dock aldrig till
mer än 4 kannor.
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Kungörelse angående anläggning av en stad på Öland under namn av Borgholm. Haga slott den 28
augusti 1816.
Anmälan har gjorts om angelägenheten av för Ölands uppkomst och bästa och för att deras innebyggare
skall kunna avsätta även med utrikes handel de varor, denna av naturen gynnade ö frambringar, att
Borghamns köping förunnas stadsrättigheter. De förunnas rättighet till handel och sjöfart, enligt följande
villkor och förmåner.
1:o Varje svensk medborgare av vilken kristlig trosbekännelse som helst har rätt att idka handel och
annan stadsmanna näring utan något hinder.
2:o De som bosätter sig där från början blir befriade från alla utskylder utom den allmänna bevillningen.
3:o Staden och dess innevånare kommer att i polis- och ekonomimål höra under befallningshavanden i
Kalmar län, i justitieärenden under närmaste häradsrätt och kyrkoväsendet under den landsförsamling där
staden blir belägen, tills de förmår bygga egen kyrka och underhålla egen präst.
Haga slott den 28 augusti 1816. CARL
Kungörelse angående båtsmäns beklädnad och utredning; till underdånig efterrättelse för de
rotehållare, som åtagit sig att densamma utgöra efter de grunder, vilka vid innevarande års
generalmönstringar med båtsmanshållet blivit föreslagna. Haga den 10 september 1816.
Det har visat sig angeläget att ändra båtsmännens beklädnad. Dels för större nytta för manskapet, men
också för att nå större överensstämmelse i jämförelse med andra sjöfarande nationers bruk och
sjömanskapets allmänna beklädnadssätt.
1:o Den ena provinsen får inte belastas mer än den andra och rotehållare och båtsmän skall njuta lika rätt.
2:o Till utredningspersedlar skall höra: en kapprock eller kavaj av blå vadmal, som går 2 tum nedanför
knäet, har 5 tum ståndkrage, fodrad med ylletyg, dubbla knapprader, 1 kappsäck av segelduk, skinn eller
stark väv försedd med snörhål och linor, 1 rya eller ylletäcke, minst 3 alnar långt och 2 alnar brett, 1
hängmatta av buldan.
Till beklädnadspersedlar hör: En blå vadmalströja fodrad med ylletyg, ståndkrage, 9 släta
mässingsknappar, 1 väst av blå vadmal med ståndkrage och 9 mässingsknappar, 1 par långbyxor av blå
vadmal samt lösa lårfoder av blångarnsväv, 1 halsduk av mörkt lärft, 1 hatt, 1 par läderskor, 2 par
ullstrumpor, 2 skjortor.
3:o Utredningspersedlarna är beräknade att räcka i 3 år. Om de efter den tiden kan fortsätta att begagnas,
skall han efter syn lämna dem i förvar hos roten.
4:o Beklädnadspersedlarna är rotens och skall förfaras lika som de andra.
5:o Årsbeklädnaden skall inte avfordras rotehållaren annat än då båtsmannen är kallad i tjänst och endast
en gång per år.
Blir båtsmannen kommenderad på längre sjöexpeditioner eller av annan orsak tjänstgör flera på varandra
följande år, skall Kronan svara för hans beklädnad. I krig skall dock roten svara för hans kläder. Men då
det kan vara svårt, om han inte kommer hem mellan expeditionerna, får de istället betala efter
markegångspris och Kronan drar försorg om honom.
8:o Skulle någon persedel förloras, vare sig av våda eller annars, skall efter undersökning Kronan ersätta,
om inte båtsman själv är skyldig och skall stå för ersättningen.
9:o Om båtsman varit i tjänst ett halvår får han extra kläder av Kronan, tröja, långbyxor, skor, strumpor
och skjorta.
11:o Beklädnaden blir lika i alla rotarna utom i Halland och Bohuslän, där de får extra.
Haga slott den 10 september 1816.
Kungörelse angående nyttjandet av krönta svenska kärl vid utminutering av utländskt lakegods.
Stockholm den 16 september 1816.
Utländska lakegods som införs i landet för att säljas här får blott i hela och halva läster säljas i de kärl de
blivit hitförda i. Säljs de i mindre partier som tunnor, halvtunnor eller fjärdingar skall de utbjudas i
svenska krönta kärl.
Stockholm den 16 september 1816. A N EDELCRANTZ
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Kungörelse angående nedsättning av tullen på utrikes ifrån inkommande spannmål. Stockholm den
17 oktober 1816
Då skörden på flera orter slagit fel har Kongl Maj:t för att hindra prisstegring på spannmål nedsatt tullen
på varje från utrikes ort kommande tunna.
Vete 16 skillingar, råg, och malt12 skillingar, korn och ärter 4 skillingar, havre 2 skillingar.
Stockholm den 17 oktober 1816. O E LAGERHEIM
Universal angående skyldighet för domare att tillse det testamenten varda med stämplat papper
behörigen belagda. Stockholm den 18 oktober 1816.
Om vid dödsfall tiden inte räcker för att lösa den avlidnes egendoms värde och visa inför domstol, kan
borgen för stämpelavgiften tillåtas intill bouppteckningen är hållen. Domaren har ansvar för att
handlingarna är försedda med stämplat papper.
Stockholm den 18 oktober 1816. H A von STROKIRCH
Kungörelse angående vissa ändringar i de för berörda verk utfärdade författningar. Stockholm den
18 oktober 1816.
Nya regler för brandförsäkring på hus i stad, som uppförs där brand tidigare förstört fastigheten.
Stockholm den 18 oktober 1816. SILVERSTOLPE, WETTERSTEDT m fl
Kungörelse angående förbud tills vidare mot utförsel av spannmål, malen eller omalen, till utrikes
ort. Stockholm den 22 november 1816.
Man har funnit nödvändigt att införa förbud mot utförsel av spannmål till utrikes orter. Det gäller dock
inte Norge. Men där skall avsändaren lämna borgen, att säden verkligen lossas i Norge.
Stockholm den 22 november 1816. O E LAGERHEIM
Reglemente för uppbörden av den årliga salpeterskatten. Stockholm slott den 26 november 1816.
§ 1 Salpeter av inrikes tillverkning och försvarlig godhet skall årligen anskaffas och ett halvt lispund per
hemman levereras till kornan. Gäller även städernas jordinnehav, kungsgårdar, kronohemman och
boställen.
§ 2 Kronan betalar med 1 riksdaler 8 skillingar lispundet.
§ 3 Leveransen sker på vintern på dagar som landshövdingen utsätter.
§ 4 Det är krutbruken som är mottagningsställena. Då de skattskyldiga haft andra mottagningsställen får
de även i framtiden brukas. För att transporten inte skall bli för betungande hjälper kronan till med
transporten till krutbruken om man gör gemensam skjuts. En person och häst levererar 40 lispund och får
dagspenning. Dessutom borträknas ¼ mark salpeter på lispundet för spillning.
Skulle de skattskyldiga inte finna det förmånligt med denna anstalt skall på försök under ett år
krutbruksägarna hämta salpetern vid mottagningsställena.
Salpetersjuderi styresmännen skall inte befatta sig med leveranserna.
§ 5 Före november skall uppbördslängder insändas till befallningshavande. Där skall stå namn på
hemmanet och häradet samt hur stor tillverkningen skall vara. Kolumn för rabatt för mera renad och
luttrad salpeter och leveranstid.
§ 9 Noggranna prov på salpeterns godhet skall göras. Uppstår tvist skall prov insändas till landshövding
för avgörande. Krutbruksägaren har rätt att vägra ta emot dålig kvalitet.
§ 15 Det är tillåtet att låta någon annan tillverka och leverera salpetern. Dock skall bevis från
sockenstämman kunna uppvisas att det är inhemsk tillverkning.
§ 16 Styresmannen skall vid uppbördsmötena vara försedd med redskap så att han kan bedöma salpeterns
halt och vid varje levereringsställe skall finnas våg och krönta vikter samt säkert förvaringsrum. Han skall
också tillhandahålla fullgoda kärl för inpackning jämte spik segelgarn och lack för förseglingen.
§ 19 I landsböckerna redovisas varje läns hela salpetertillverkning och upptaga förskott och
ersättningskostnaden. Krigskollegium erhåller summarisk uppgift över kvantiteten.
Datum ut supra. CARL
Fördelning av årliga salpetergärden mellan de i riket privilegierade krutbruk, nämligen Torsebro,
Klosters, Åkers, Fliseryd
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Tariff innehållande grunder för den allmänna salpetergärdens uppbärande, och progressiv ersättning i mån
av mera renad samt fullkomligen luttrad salpeter.
Rå salpeter beräknas i vikt efter vad den innehåller försvarligt ren salpeter. Redogörs för hur man
beräknar renheten. Det yttre tecknet på ren salpeter är att den skall vara fri från jord, sten, koksalt, lut och
fetma.
Skulle någon leverera så fullkomligt luttrad salpeter att den duger till kruttillverkning utan vidare
luttring erhålles 14 % tillökning i vikten.
Kungörelse om sättet för en menighets hörande i enskilda tillåtliga ärenden. Stockholm den 26
november 1816.
Befallningshavande och konsistoriet kungör de villkor och säkerhetsmått, varunder enskilda kungörelser
om auktioner och vissa andra hushållsangelägenheter må uppläsas från predikstolarna. För att undvika
missbruk och hindra lagstridiga företag, som kan leda till att menigheten får betala onyttiga utgifter, har
vi stadgat, att när enskild man fastighetsägare i orten vill ha gemensam överläggning över något
rättegångs- eller ekonomiskt ärende med flera socknar eller härader, skall sockenombud väljas på
sockenstämman. Där bestäms tid och plats för sammankomsten. Kronofogden skall teckna sitt namn på
kungörelsen innan den lämnas till prästen, som tillsammans med andra kungörelser läser den. Han har
dock ämbetsansvar för vad som blir uppläst i kyrkan.
Den som begärt kungörelsen skall närvara vid sammankomsten utan att blanda sig i överläggningen,
men bistå med upplysningar av vad lag och författningar föreskriva samt tillse att ordning och skick
vidmakthålles bland de församlade.
Enskild man som kungör en så beskaffad allmännare sammankomst på annat sätt, skall vare sig den
inträffat eller ej böta 50 till 300 riksdaler efter omständigheterna med lika fördelning mellan åklagaren
och socknens fattiga. Beslut som tillkommit vid sådan sammankomst är ogiltigt.
Stockholms slott den 26 november 1816. CARL
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen till avskedade krigsmän, för
innevarande år. Stockholm den 27 november 1816.
7 sidor namn på dem som fått ersättning ur krigsmanshusmedlen. Sammanlagt 160 fördelade på olika
klasser och regementen. För närvarande åtnjuter 6.528 personer gratial till ett värde av 66.590 riksdaler.
Stockholm den 27 november 1816. JOH AUG SANDELS.
Förordning om vad, i händelse av yppad koppsmitta iakttagas bör. Stockholm 11 december 1816.
Efter de av Oss vidtagna påbuden för den välgörande vaccinationens framgång, är det föga risk att
smittkoppor hädanefter är att befara. Likväl i fall där vaccinationen blivit försummad eller genom någon
särskild tillfällighet koppsmitta skulle yppa sig, är det viktigt att skyndsamt föreskriva nödvändiga
försiktighetsmått, därför förordnas följande:
1 § Så snart tecken på smittkoppor eller annan likartad sjukdom visar sig på huden, flyttas personen till ett
enskilt rum och avstängs för all gemenskap med andra än den som skall sköta. Detta kan vara svårt hos
den fattiga allmogen, där lämpligt rum inte finns. Då måste de övriga i hushållet genast placeras hos
släktingar eller grannar, helst sådana som inte har barn, tills smittan är över. Finns ingen som vill ta dem
gratis skall de bestås fattigmedel från församlingen. Kronobetjänt och prästerskapet måste omedelbart
underrättas. Prästen skall vid första helgdag från predikstolen kungöra var i församlingen sjukdomen visat
sig, med sträng varning till innevånarna att hålla sig och sitt folk borta från stället. Friska äldre personer,
som inte haft sjukdomen eller blivit vaccinerade skall ovillkorligen flyttas. Underlåter någon att meddela
att sjukdom utbrutit bötar han mellan 3 riksdaler 16 skilling och 50 riksdaler. Samman ansvar ligger på
prästen.
2 § I städerna måste den smittade genast avskiljas från det övriga hushållet och en sedel fästas på porten
med texten: HÄR ÄR SMITTKOPPOR. Läkare bör tillkallas. Anser han att smittrisk föreligger skall han
skyndsamt förflytta patienten till lasarett eller sjukhusinrättning. Är folk trångbodda skall borgmästaren
föranstalta att de friska flyttas.
3 § Resande som medför smittad person skall ovillkorligen kvarhållas i stad där läkare finns.
Kringstrykande personer som medför smittat barn skall förpassas till närmaste sjukinrättning. Kostnaden
får tagas av socknens eller stadens fattigmedel om föräldrarna inte kan betala.
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5 § Först efter 20 till 30 dagar då alla koppor är läkta och patienten badat får han komma i sällskap med
friska. Detta tillkännages från predikstolen på landet och genom att anslaget på porten tas bort i staden.
6 § Dör den koppsmittade bör han begravas snarast. All likbegängelse, likvaka och gravöl är förbjudet.
Svepningen skall göras av den person som skött den sjuka. Likkistan skall tilltäppas med kitt eller beck.
Jordfästningen förrättas sedan solen gått ned.
7 § Skulle smitta visa sig skall alla ovaccinerade barn och andra personer i grannskapet genast vaccineras.
9 § Kronobetjäningen åligger att angiva och åtala mot förbrytelser i detta ärende.
10 § Denna förordning skall varje år i april läsas från predikstolen. Böterna delas mellan åklagaren och
församlingens fattiga. Straffet kan förvandlas till fängelse på vatten och bröd.
Stockholms slott den 11 december 1816. CARL
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1817
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1817
********************************************************
Kungörelse angående nya kreditsedlar på större valörer, som från riksgäldskontoret kommer att
utfärdas. Stockholm den 17 januari 1816.
Kungörelse angående tullavgiften för utgående svenskt stångjärn. Stockholm den 29 januari
1817.
Universal angående syner på bortarrenderande militär boställen. Stockholm den 31 januari 1817.
Kungörelse om förändringar och tillägg i reglementet av den 20 augusti 1805, för Kongl
Flottornas hantverks och timmermans stater. Stockholm den 3 februari 1817.
Kungörelse angående tiden, då den utländska manufakturvaror åsatta condemnationsstämpeln
upphör att vara gällande. Stockholm den 10 februari 1817.
Reglemente angående den under kommerskollegies ställda manufakturdiskontofonden.
Stockholm den 12 februari 1817.
Kungörelse angående vad, som bör iakttagas i avseende på förpassning och transport inom riket
av kaffe, mascowad-, terres-, tetesvitt puder och krossat lumpsocker, tobaksblad, vin och
arrak. Stockholm den 13 februari 1817
Kungörelse angående vissa ändringar vid befattningen med utarrenderade militärboställen.
Stockholm den 26 februari 1817.
Förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd: Stockholm den 26 februari 1817.
Kungörelse angående förbud mot införsel av bränd och malen cikoriarot. Stockholm den 3 mars
1817.
Förklaring över Kongl Kungörelsen av den 2 augusti 1792, angående förbud mot tryckta
assignationers utgivande. Stockholm den 27 mars 1817.
Kungörelse angående förbud mot införsel av porter och om importens inställande, tills vidare, av
utländska bomullstyger, arrak och viner. Stockholms slott den 31 mars 1817.
Kungörelse angående tillstånd att införa de i sjötulltaxan förbjudna slag av bomullsgarn.
Stockholm den 14 april 1817
Cirkulär angående skyldighet för vederbörande domare att, i avseende å den genom Kongl
Kungörelsen den 23 januari 1811, fastställda avgift till krigsmanshuskassan, noggrant
iakttaga vad om uppbudsförteckningars avlämnande blivit dem ålagt. Stockholm den 17 april
1817.
Kungörelse om förbud mot nyttjande av obehöriga hyttarbetare vid tackjärnsblåsningen.
Stockholm den 25 april 1817.
Kungörelse angående nödvändigheten av inskränkning i införsel och förbrukning av utländska
yppighetsvaror. Stockholm den 30 april 1817.
Kungörelse angående förbud mot såväl försäljning av tillrett kaffe, som bruk av vissa utländska
vinslag, likörer och drycker; Stockholm den 30 april 1817.
Kungörelse angående frihet tills vidare, att mot erläggande av helfri sjötull på landsvägen från
Norge införa sådana utländska varor som är till införsel från andra orter tillåtna. Stockholm
den 30 april 1817.
Kungörelse angående vad iakttagas bör i anseende till växlar och invisningar ställda att betalas i
svenskt mynt för utländsk mans räkning. Stockholm den 7 maj 1817.
Kungörelse angående ytterligare förlängning av det mellan Sverige och Ryssland år 1801
avslutade vänskaps-, handels- och sjöfartsförbund. Stockholm 7 maj 1817.
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Förklaring av 7 § tredje avdelningen, tredje artikeln i försäkring- och haveristadgan den 2
oktober 1750. Stockholm den 8 maj 1817.
Kungörelse om vad, som bör iakttagas, i anledningen av den särskilda nederlagsfrihet, som i
Kongl Maj:ts nådiga Kungörelse av den 31:sta sistl mars är under vissa villkor medgiven för
vita och släta bomullslärfter, nättelduk, porter, arrak och vin. Stockholm den 12 maj 1817.
Reglemente ang lån ur arméns pensionskassa. Stockholm den 20 maj 1817.
Förordning och reglemente angående styrelse och förvaltning av Arméns Pensions Kassa.
Stockholm den 20 maj 1817.
Om sammansättningen av Arméns Pensions Kassas överstyrelse.
Om Arméns fullmäktiges göromål och arbetsordning samt Pensions Kassans revisorer.
Om sammansättningen av Arméns Pensions Kassas direktion.
Om direktionens och betjäningens skyldigheter och arbetsordning.
Grunderna för pensionsinrättningen; kassans pensioneringsskyldighet.
Ansökan om pension, och pensionsbrevs utfärdande.
Delägarnas avgifter till kassan.
Om kassans förvaltande; Utlåning av kassans medel.
Indrivandet och redovisningen av kassans inkomster.
Om inflytande medlens förvaltning intill dess de kunna behörigen utlånas.
Om pensionerna utbetalande.
Kassans pensions och avlöningsstat.
Kassans extra utgifter, samt värden av dess byggnader.
Reglemente för Arméns Änke- och Pupillkassa inrättning. Stockholm den 20 maj 1817.
Kungörelse angående arvode för gruvmätningar och gruvkartors författande. Stockholm den 3
juni 1817.
Plakat om en allmän tacksägelsefest, som över hela Sveriges rike högtideligen hållas och begås
skall den 31 oktober innevarande år. Stockholms slott den 4 juni 1817.
Kungörelse angående forum för mål, rörande försummad väghållning.Sthlm den 6 juni 1817.
Kungörelse angående fortfarande till innevarande års slut det mellan Sverige och Ryssland år
1801 avslutade vänskaps- handels- och sjöfartsförbund, samt av XVII Art i Fredsfördraget av
år 1809. Stockholm den 14 juli 1817.
Kungörelse angående revisionen av statsbanco- och riksgäldsverken samt de under
Kommerskollegie förvaltning ställde fonder, allmänna magasinsdirektions räkenskaper,
ävensom de hospitals och lasaretts räkenskaper, vilka är ställda under Serafimerordens Gillets
överstyrelse. Stockholms slott den 14 juli 1817.
Kungörelse angående sättet att anställa reservationskrav hos skattskyldiga i följd av de i Kongl
Kammarrättens revisionskontors författande anmärkningar vid kronoräkenskaperna.
Stockholm den 6 augusti 1817.
Kungörelse angående organisation av gränstullrätter i Jämtlands, Värmlands, Älvsborgs och
Stora Kopparbergs län; Stockholm den 18 augusti 1817.
Additional Act mellan konungen av Sverige och Norge och kejsaren av Ryssland. S:t Petersburg
10 september, 29 augusti 1817
Cirkulations - Brev till samtliga Konungens Befallningshavande, angående forum i mål, som rör
försummad kronoskjuts. Stockholm den 2 september 1817
Kungörelse angående de ämnen, som vid s k engelska garverier få till läderberedning användas.
Stockholm den 22 september 1817.
Kungörelse angående åtskilliga stadganden i avseende på inrikes tullbevakning. Stockholm den
22 september 1817.
Underhålls - Reglemente för Amiralitetets Krigsmanskassans gratialister. Stockholms slott den
23 september 1817.
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Kungörelse angående vidtagna särskilda anstalter i avseende på Malmö Diskontoverk.
Stockholm den 27 september 1817.
Cirkulär Brev angående extraposters begagnande. Stockholm den 30 september 1817.
Brev och Påbud till samtliga Sveriges Rikes Ständer, angående en urtima riksdag i Stockholm
den 20 nästkommande november. Stockholms slott den 1 oktober 1817.
Förnyad Kungörelse angående Malmö Diskontoverk. Stockholm den 1 oktober 1817.
Kungörelse angående en i år från trycket utgiven ny upplaga av Pharmacopoea Svecica.
Stockholm den 6 oktober 1817.
Kungörelse angående förändring i åtskilliga delar av den hittills gällande Expeditionstaxan.
Stockholms slott den 26 oktober 1817.
Reglemente för staden Borgholm på Öland. Stockholm 29 oktober 1817.
§ 1 Om rättighet att i staden sig bosätta.
§ 2 Om burskap
§ 3 Om stadens bebyggelse.
§ 4 Om inkomster till staden
§ 5 Om uppbörd och redovisning av stadens inkomster.
§ 6 Om användandet av stadens inkomster.
§7 Om stadens polis, ekonomi och kyrkoväsende.
Böner vid Jubel-Festen den 31 oktober 1817. (till minne av Luthers reformation 1517)
Universal om vad som av domare bör iakttagas vid lysnings utfärdande efter den som övergivit
sin maka; Stockholm 3 november 1817.
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen, till avskedade krigsmän, för
innevarande år; Stockholm den 12 november 1817
Kungörelse angående vad som bör iakttagas vid uppköp av växelbrev genom syssloman.
Stockholm den 24 november 1817.
Kungörelse angående recognitionsavgiften för varor, på nederlag upplagda. Stockholm den 24
november 1817.
Berättelse om vad som i rikets styrelse tilldragit sig, sedan sista riksdag. Stockholm 27 november
1817.
Förklaring över 17 § i Kongl Förordningen av den 15 juni 1803, om stångjärnssmidet och
järnmanufakturen i riket. Stockholm 9 december 1817.
Proposition till Rikets Ständer om allmänna penningrörelsen och myntverkets upprätthållande.
Stockholm den 10 december 1817.
Utdrag av protokollet för handels och finansärenden, hållet inför Kongl Maj:t i statsrådet å
Stockholms slott den 10 december 1817 varvid Kronprinsen var närvarande.
Cirkulär Brev till samtliga landshövdingar angående anläggande av stampverk i landsorterna.
Stockholm den 15 december 1817.
Instruktion varefter direktionerna över läns lasaretten i riket och över kuranstalterna till
veneriska smittans hämmande, hava sig att rätta. Stockholm den 17 december 1817.
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Svensk författningsamling 1817
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2002
Kungörelse angående tullavgiften för utgående svenskt stångjärn. Stockholm den 29 januari 1817.
Järntillverkningen har stigit i värde och försäljningspris, så att bruksidkaren inte längre bör vara beroende
av särskilt understöd som nedsatt tullavgift. Vi har funnit skäligt att återställa den tull på stångjärn, som
var före 30 mars 1814. Redogörs för tullen efter olika växelkurser.
Stockholms slott den 29 januari 1817.
Universal angående syner på bortarrenderande militär boställen. Stockholm den 31 januari 1817.
Det har kommit till Kongl Maj:ts vetskap att en del av arrendatorerna, som arrenderar militära boställen,
vanvårdar och brister i sina skyldigheter. Kongl Maj:t har varit föranlåten att vid syneförrättningarna
lägga ansvaret på syneförrättare att meddela underrätterna hur skötsel och hävd av boställena föreligger.
Högsta ansvaret har Hovrätten.
Stockholm den 31 januari 1817. H A von STROKIRCH
Kungörelse om förändringar och tillägg i reglementet av den 20 augusti 1805, för Kongl Flottornas
hantverks och timmermans stater. Stockholm den 3 februari 1817.
Den 17 december1816 har Kongl Maj:t stadgat:
1:o I reglementet för flottornas hantverkare och timmermanslöner beräknas avlöningar alltid efter den
kontanta månads- eller daglön de nu har eller framledes får och en sjuk daglönare får endast halv
dagspenning mot tidigare 2 /3.
2:o Sommar och vinter dagspenningar blir lika stora.
3:o Ingen timmerman eller hantverkare som är över 36 år eller behäftad med sjukdom får anställas vid
Kronans varv. Skulle någon särskilt skicklig person över 36 år anmäla sig kan han antagas på ett visst
antal år. Han får dock inte vara över 45 år.
4:o Ingen får antas på mindre än två år och ingen daglönare, utom för liderlighet och oskicklighet
avskedas annan tid på året än november, december och januari.
5:o När lärlingar är utlärda och uppflyttas som hantverks- eller timmermän skall de förbinda sig att arbeta
i 6 år.
6:o Övertidsersättning blir ett tillägg på 1/8 av vad paradsunderhållet för båtsmän är. Skiftbetalningarna
blir lika så väl söcken - som helgdagar, trots att på helgdagarna njutes dubbel lön
Stockholms slott den 3 februari 1817. VICTOR von STEDINGK
Kungörelse angående tiden, då den utländska manufakturvaror åsatta condemnationsstämpeln
upphör att vara gällande. Stockholm den 10 februari 1817.
Utländska manufakturvaror som har särskild condemanationsstämpel (en vara är förbruten) upphör att
vara gällande med början av nästkommande år. Skulle sådana varor påträffas anses de som lurendrejeri
och tullförsnillning. Vissa undantag kan ges om någon mot förmodan innehar sådana varor.
Stockholm den 10 februari 1817. A N EDELCRANTZ
Reglemente angående den under kommerskollegies ställda manufakturdiskontofonden. Stockholm
den 12 februari 1817.
Diskontoverket fick sitt reglemente för manufakturdiskontofonden den 22 april 1779. Kommerskollegiet
anser att rättelser och förändringar bör ske och Vi förordnar följande.
§ 1 Alla fabriksidkare, som tillverkar vävnader av ull, silke, bomull. lin, hampa och kamelhår samt
polerade eggjärns- och andra manufaktursmiden är som hittills berättigade till diskontolån
§ 2 Före 10 januari skall de fabriksidkare som önskar lån anmäla detta till Hallrätten. Han skall uppge det
totala värdet av tillverkningen året innan. Riktigheten skall styrkas med ed.
§ 3 Lånet skall tas ut under året och får inte skjutas upp till kommande år.
§ 5 Personer som antas till säkerhet för lånet skall vara kända som förmögna eller ha god kredit. Kollegiet
skall om nya lån beviljas till tidigare låntagare, noga underrätta sig om hur de uppfyllt sina förbindelser.
Om de varit tröga betalare eller lagsökta.
§ 6 Formuläret som låntagaren skriver under.
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§ 7 Räntan är 4 % om året eller 1/3 % i månaden, vilken ränta avdrages vid lånets lyftande. Om lånet inte
betalts 8 dagar efter förfallodagen höjs ränta till det dubbla på det belopp som är obetalt.
§ 8 Fjorton dagar innan förfallodagen skall anmaningsbrev lämnas till låntagaren att tiden är inne att
betala lånet. Han skall sätta in pengarna i Riksens Ständers Bank mot att få tillbaka reversen, som sänds
till Diskontkontorets kamrer.
§ 9 Om lånet inte betalts inom 1 månad, anställes lagsökning.
§ 10 Diskontokontoret skall vara öppet alla söckendagar och tjänstemännen bemöta en var med
bredvillighet och skyndsamt biträde. Som inrättningens säkerhet och bestånd väsentligen därav beror, att
alla reverser tillbörligen förvaras, de inkommande medlen i rätt tid insätts i banken, samt att alla
räkenskaper är i god ordning och att alla som har med Diskontoverket att göra uppfyller sin skyldighet.
En ledamot av Kollegium har full insikt i verksamheten. Den låntagare, sedelutgivare eller acceptant, som
inte uppfyller denna författning mister rätten att låna och bötar dessutom 100 riksdaler specie.
Stockholms slott den 12 februari 1817. CARL
Kungörelse angående vad, som bör iakttagas i avseende på förpassning och transport inom riket av
kaffe, mascowad-, terres-, tetesvitt puder och krossat lumpsocker, tobaksblad, vin och arrak.
Stockholm den 13 februari 1817
Det har uppmärksammats att större partier av utländska varor, särskilt kaffebönor, kommit till Stockholm
och Göteborg från andra inrikes städer. Man har påstått att det rört partier som redan är tullade, men inte
funnit avsättning på den ort varifrån de nu sänts. Detta är omöjligt att kontrollera och man kan befara att
tullförsnillning föreligger.
För att undvika förlust av tullmedel och hinder för rättskaffens köpmannanäring förordnas följande:
1:o Kaffe, mascowad-, terres-, tetes, vitt puder, krossat lumpsocker, tobaksblad, vin och arrak får inte
förpassas mellan inrikes städer.
2:o Då sådana varor avsänds från stapelstad, dit de inkommit och blivit förtullade, skall intyg om
förtullningen och med vilken skeppare de inkommit medfölja.
3:o Vid förpassning till annan inrikes ort från den stad skall förpassningsjournalerna stämma.
4:o Beträffande varor, som inkommit utan förpassning skall dubbla tullavgifter erläggas.
5:o Om varor avsänds av annan än den som enligt tulljournalen förtullat dem, skall överlåtelsebevis eller
räkning biläggas.
6:o De varor som blivit avsända från stapelstad får inte förpassas dit igen, med undantag för vad som förs
till marknader. De skall dock genast efter marknadens slut återgå till samma person som fört dit dem.
7:o Skulle någon bevisligen ha äldre förtullade varor eller osålda partier och han vill försända dem till
annan ort skall han ansöka om särskild tillåtelse, lämna bestämd uppgift om kvantitet och tullbevis.
Förbudet från 1791att transportera tobaksblad inom landet, om det inte förpassas till någon
tobaksspinneriidkare kardus- eller snustillverkare, kommer att upphöra.
Stockholm den 3 februari 1817. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående vissa ändringar vid befattningen med utarrenderade militärboställen.
Stockholm den 26 februari 1817.
Landshövdingarna har anmält att då det tid efter annan utkommer författningar angående utarrenderade
militärboställen, vore önskvärt att på dessa boställen hölls ekonomiska besiktningar för att se deras
tillstånd. Efter 5 år borde också löftesskriften förnyas. Regementscheferna bör fortfarande ha tillsynen
och den på landshövdingen överflyttade åtgärden inskränkas till att gälla endast av- och tillträdes synerna.
Kongl Maj:t förordnar: Landshövdingarna skall bara bevaka de boställen där inkomsten inbetalas till
statsverket. De boställen där arrendet tillfaller regementen skall tillses av regementschefen. Tiden då
arrendet förnyas bör vara 10 år, då kortare tid kan får mindre nogräknade arrendatorer att säga upp
arrendet utan att ha utfört sina åligganden.
Officerare har anhållit om ersättning, då deras arrendatorer inte kunna uppfylla sina åtaganden. Kongl
Maj:t kan inte bevilja någon ersättning av allmänna medel, då de i löftesmännens borgen alltid äger sin
säkerhet.
Stockholm den 26 februari 1817. JOH AUG SANDELS O E LAGERHEIM

2 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1817 40-41.doc

Skapat den 05-01-15 15:38 Senast utskrivet 05-01-20 15:32

Förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd: Stockholm den 26 februari 1817.
Prästeståndet har anmält behovet av en författning, som bestämmer allt vad som skall avhandlas vid
sockenstämmor och kyrkoråd.
§ 1Sockenstämma skall hållas i varje församling i maj och oktober varje år och dessutom när
nödvändigheten kräver.
§ 2 Kungörelse om sockenstämma äger endast kyrkoherden att utfärda. Vill befallningshavande höra
allmogen i sockenstämman sker det genom kyrkoherden.
Vägrar kyrkoherden att utlysa sockenstämma skall kronobetjänt anmäla det till befallningshavande,
som förordnar, hur det skall bli. Enskilda personer som har rösträtt i sockenstämman, har också rätt att
begära att den sammankallas. Kyrkoherden prövar anhållan.
§ 3 Sockenstämman skall från predikstolen pålysas minst 8 dagar innan och även på dagen då stämman
skall hållas. I ärenden som inte tål uppskov skall stämman hållas samma dag den pålyses. Kungörelsen
skall alltid innefatta uppgifter på de ämnen som skall förkomma. Är ärendet sådant att det berör flera
socknar skall de kallas till moderkyrkan.
§ 4 Rättighet att inställa sig till sockenstämma har i allmänhet de som äga fastighet eller ha rösträtt vid
prästval. Den ledamot som inte är närvarande kan inte i efterhand ändra stämmans beslut. Stämman
sammanträder i sockenstugan, som varje socken skall bygga och underhålla. Den som inte har rätt att
delta får inte tränga sig in och om så är fallet skall han avvisas.
§ 5 När stämman är samlad åligger det kyrkoherden eller hans tillförordnad att vara ordförande. Han skall
tydligt och fullständigt framlägga ärendena, och se till att inga andra frågor än dem som blivit kungjorda
blir handlagda. Han skall också föra redigt protokoll över framställning, överläggning och beslut.
§ 6 Till sockenstämmans handläggning hör det som rör kyrkans vård, socknens hushållning och allmänna
angelägenheter som :
1:o Klockares och annan kyrkobetjänings tillsättande och avskedande.
2:o Kyrkvärdars, sexmäns och rotemästares utnämning.
3:o Granska räkenskaperna och användandet av kyrkans medel.
4:o Undervisningsanstalter inom församlingen.
5:o Hushållning och vård av kyrkans egendom samt socknens enskilda kassor, som fattigkassa och
brandstodskassa.
6:o Byggnation och underhåll av kyrkan och alla socknens hus, prästgård, fattig- och sockenstuga.
7:o Bänkfördelning.
8:o Hantverkares antagande.
9:o Brandstodsföreningar.
10:o Frågor om försörjning av socknens fattiga och överläggningar om mindre arbetsföra personers
inflyttande från andra socknar.
11:o Verifikation av rest- och avkortningslängder och granskning av erlagd betalning för kronoskjutsar.
12:o Val av fullmäktige för socknen så väl i allmänhet som i särskilda ärenden t ex socken
beredningskommitté.
13:o Tillsyn av sockenmagasiner och redogörelse för verksamheten.
14:o Intygande om personers förhållanden, vilka anmäls till belöningar hos Sällskapet Pro Patria eller
Patriotiska Sällskapet samt andra allmänna eller till länet särskilt hörande sällskap, som har rätt att utdela
belöningar, även yttrande om gjorda uppodlingar och salpetertillverkning.
15:o Vaccinationens befrämjande och jordegummors antagande.
16:o Överenskommelse om salpeterskattens utgörande, väghållning, snöplogning, brobyggning m m.
17:o Överenskommelse för att befordra allmän ordning och sedlighet inom församlingen, vilket
sockenstämman har ansvar för. Den äger rätt att på vederbörlig ort anhålla om vites föreläggande om
sådant synes nödvändigt.
§ 7 Varje ledamot i stämman skall vid överläggningarna iaktta ordning och anständighet. Blir ordföranden
med ord eller gärning förolämpad straffas den skyldige efter 18 kap i missgärningsbalken. Förolämpar
ledamöterna varandra bötar de dubbelt mot vad sådant brott stadgar i andra fall. Har man skiljaktiga
meningar och pluraliteten inte är tydlig sker votering.
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Rör ärendet endast vissa hemmans rätt och skyldigheter deltar endast de som det berör. Ordföranden har
utslagsröst.
§ 8 Protokollet skall om så ske kan genast justeras eller inom 14 dagar. Det undertecknas av ordförande
som är ansvarig för innehållet och bestyrks av minst 3 personer. Vägrar de skriva under tar ordförande
intyg om förhållandena av närvarande krono- eller kyrkobetjäning och meddelar sockenstämman hur de
skall söka ändring i beslutet.
Ordföranden skall samla protokollen och vårda dem. Han skall utan lösen lämna utdrag ur protokollet
även till icke ledamot i stämman, men som kan ha med ärendet att skaffa. Det är tillåtet för vem som helst
att själv gör avskrift. Dock är ordföranden berättigad till ersättning för skrivmaterial av kyrkans medel.
§ 9 Protokoll som berör församlingen skall genast uppläsas från predikstolen. Är någon missnöjd kan han
besvära sig hos Domkapitlet eller Befallningshavare, beroende vilka ärenden det gäller.
§ 11 På varje ort skall ett kyrkoråd inrättas. Kyrkoherden är ordförande och ledamöter är kyrkvärdarna
och minst 4 och högst 8 av socknens bofasta innevånare, vilka väljs på sockenstämma.
§ 12 Kyrkorådet skall handha kyrkodisiplin samt vad religions och sedernas vård hör. De skall uppta
frågor om osedligheter och försummelse av gudstjänsten, uteblivande vid katekesförhör, vårdslöshet vid
in- och utantill läsning, tjänstefolkets olydnad mot husbönder, undersökning om mödrar som kvävt sina
barn. I städerna får de inte befatta sig med ovarsamt handhavande av eld eller sådant som i
sockenstämman blivit beslutat om allmän ordning och sedlighet. Kyrkoråden får inte befatta sig med
egentliga lagbrott.
§ 13 Var och en som bor i socknen är skyldig att komma på kyrkorådets kallelse. Uteblir han bötar han 32
skilling som delas mellan kyrkan och de fattiga.
§ 14 Kyrkorådet sammanträder i sakristian eller hos pastor. Man skall försöka med förmaningar och
föreställningar för att få den felaktiga att rätta sig. Man kan dock döma till böter, arbete i kyrkan och
stockstraff.
Ordföraren skriver protokollet och den dömda parten kan få skriftligt på domen om han så önskar utan
lösen.
§ 15 Den som är missnöjd med domen anmäler detta hos ordföranden, som ger hänvisning till
fullföljandet av hans klagan.
Stockholms slott den 26 februari 1817. CARL
Kungörelse angående förbud mot införsel av bränd och malen cikoriarot. Stockholm den 3 mars
1817.
Kommerskollegium har förklarat den 12 februari, att förbud råder att införa bränd och malen cikoriarot.
(kaffeersättning)
Stockholm den 3 mars 1817. A N EDELCRANTZ
Förklaring över Kongl Kungörelsen av den 2 augusti 1792, angående förbud mot tryckta
assignationers utgivande. Stockholm den 27 mars 1817.
Vår kungörelse av den 2 augusti 1792 förbjuder enskilda personer att utgiva tryckta assignationer
(anvisning på inbetalning). Det må hädanefter inte vara tillåtet för enskilda personer att utgiva graverade
assignationer på andra enskilda personer. Den som efter denna förklarings uppläsande från predikstolen
beträds med sådana graverade anvisningar ställs under lika ansvar som den som utfärdar tryckta
assignationer.
Stockholms slott den 27 mars 1817.
Kungörelse angående förbud mot införsel av porter och om importens inställande, tills vidare, av
utländska bomullstyger, arrak och viner. Stockholms slott den 31 mars 1817.
Med omsorg om Våra undersåtar har Vi beslutat att inskränka importen av vissa umbärliga utländska
varor, och minska de utgifter, som landet inte har råd med och förhindra en omåttligt uppdriven
växelkurs.
Vi förbjuder införsel av porter och tills vidare den frihet till import av arrak, vita och släta
bomullslärfter och nettelduk. Undantag bomullsvävnader som kommer direkt från Ostindien med svenska
skepp. Alla i sjötulltaxan tillåtna viner med undantag för den vinsort som används i kyrkan, blir otillåtna.
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De varor som redan finns i landet, läggs i nederlag i den stapelstad dit de anlänt för att inom årets slut
utskeppas igen.
Stockholms slott den 31 mars 1817. CARL
Kungörelse angående tillstånd att införa de i sjötulltaxan förbjudna slag av bomullsgarn.
Stockholm den 14 april 1817
Vitt bomullsgarn, som varit förbjudet att införa, är tillåtet mot en tullavgift på 25 % av varans värde.
Stockholm den 14 april 1817. A N EDELCRANTZ
Cirkulär angående skyldighet för vederbörande domare att, i avseende å den genom Kongl
Kungörelsen den 23 januari 1811, fastställda avgift till krigsmanshuskassan, noggrant iakttaga vad
om uppbudsförteckningars avlämnande blivit dem ålagt. Stockholm den 17 april 1817.
Hovrätten har lämnat en skrivelse: att vid granskning av inkomna krigsmanshus räkenskaper, den under
namn av en per mille avgiften, inte blivit debiterad. Redogörarna anger som skäl att de inte fått de
anbefallda uppbördsförteckningarna av domhavande, som skulle ligga till grund för debiteringen. De
anmodas att i fortsättningen som deras skyldighet är, att lämna förteckningarna.
Stockholm den 17 april 1817. H A von STROKIRCH
Kungörelse om förbud mot nyttjande av obehöriga hyttarbetare vid tackjärnsblåsningen.
Stockholm den 25 april 1817.
Förordningen av den 26 juni 1766 har kommit till för tackjärnsblåsningens rätta skötsel och vård. Där står
att ingen masugns- eller hyttägare får anställa ställ- eller masmästare, hyttdräng eller uppsättare som inte
blivit för skicklighet antagen. Böter på 10 riksdaler både för arbetaren och ägaren. Denna förordning har
inte alltid blivit efterlevd, utan obehöriga arbetare har använts varigenom dels skada och olycka vid
blåsningen har inträffat och illa artat tackjärn har blivit tillverkat.
Kongl Kollegium erinrar vad som står i förordningen, Vitet är förhöjt till 6 riksdaler 32 skillingar för
så väl arbetare som ägare. Bergsfogdarna har ansvar och skall se till att ingen är okunnig om förordningen
genom att föranstalta att den blir läst från predikstolen varje år.
Stockholm den 25 april 1817. SALOMON LÖFVENSKJÖLD
Kungörelse angående nödvändigheten av inskränkning i införsel och förbrukning av utländska
yppighetsvaror. Stockholm den 30 april 1817.
Med oro och bekymmer har Vi sett hur nationen mer och mer förbrukar utländska yppighetsvaror. Detta
långt utöver rikets betalningsmöjligheter. Det har en ofördelaktig inverkan på landets ekonomiska
ställning och driver upp växelkursen, vilket försämrar myntvärdet och leder till prisökningar.
Det har försatt många personer i ett oskyldigt och kännbart lidande. Vi har insett angelägenheten av en
hushållning, där svenska produkter ersätter vad som kan hämtas utifrån. Det kan ske genom kraftiga
anstalter att uppmuntra inhemska näringar och utvidga nyttig industri. Dock är det naturligtvis inte så
hastigt verkande, som rikets nuvarande förlägenhet kräver. Inskränkning i importen blir nödvändig.
Vi förbjuder all försäljning av tillrett kaffe, utländska vinslag, likörer och drycker.
Trots att Vi känner att de flesta i nationen förstår Vår motivation, är det av verkligt nödtvång Vi måste
komma med bestämda föreskrifter för enskilda personers klädsel och levnadssätt. Vi hyser dock det
förtroende för Våra undersåtar att de ser till statens gemensamma välfärd och använder svenska
produkter.
I denna förhoppning vill Vi inte begagna Vår makt att befalla utan anmanar Svea rikets innebyggare,
som en far manar sina barn, att medverka i detta ändamål. Vi är förvissade om att den känsla av
medborgerlighet och kärlek till kung och fädernesland, som sedan ålder utmärkt Vårt folk fortfarande
visar sig. Särskilt uppmanar Vi de högre samhällsklasserna att genom gott föredöme främja patriotismen
och att använda sitt större anseende i samhället för att öka tarvlighet och sparsamhet.
Det åligger befallningshavanden och prästerskapet att bistå med råd och upplysningar.
Stockholms slott den 30 april 1817. CARL
Kungörelse angående förbud mot såväl försäljning av tillrett kaffe, som bruk av vissa utländska
vinslag, likörer och drycker; Stockholm den 30 april 1817.
Vi vill genom utfärdad kungörelse fästa Våra trogna undersåtars uppmärksamhet på angelägenheten att
inskränka införsel och förbrukning av utländska yppighetsvaror och att föredra svenska tillverkningar. Vi
vill inte stadga sådana föreskrifter som berör klädsel och levnadssätt, men har inte kunna undgå att
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ledsaga denna anmaning med ett uttryckligt påbud syftande till minskning av utländska
konsumtionsvaror. Där för förordnas följande:
1:o Från och med 1 oktober är all försäljning, skänkning och förtäring av tillrett kaffe på källare,
värdshus, spiskvarter, kaffehus och krogar samt vid marknader och auktioner förbjudet. 10 riksdalers vite
för både säljare och köpare. För att undvika underslev blir s k svenskt kaffe, bestående av alla artificiella
tillredningar, som till lukt och smak likna verkligt kaffe också förbjudna.
2:o Alla utländska vinsorter under benämning champange, bourgogne, canarie, malvoisie, palmsec, capeller tokajervin, likörer, utländskt brännvin, cider och främmande ölsorter och porter skall till förbrukning
och försäljning upphöra 1 januari. Böter för säljare och köpare och värdar.
Stockholms slott den 30 april 1817. CARL
Kungörelse angående frihet tills vidare, att mot erläggande av helfri sjötull på landsvägen från
Norge införa sådana utländska varor som är till införsel från andra orter tillåtna. Stockholm den
30 april 1817.
Vi har varit omtänkta att i avseende på Sveriges handelsförbindelser till Norge underlätta en lovlig
handelsgemenskap till bådas fördel. Därför får utländska varor som är lovliga från andra orter landsvägen
föras från Norge mot vanlig helfri sjötull. Alla varor från Norge till Sverige bör vid tullgränsen mot en
lösen på 8 skillingar uttaga en gränstullsedel, varpå varorna specifiseras och vid kontroll uppvisas. Det
blir förbjudet att passera andra vägar än de som har tull. Böter och godset förverkat.
De som bo vid gränsen får frakta varor på enskilda och obevakade vägar om det gäller sådant som är
hemmanens egna avkastningar eller tillverkningar.
Stockholms slott den 30 april 1817. CARL
Kungörelse angående vad iakttagas bör i anseende till växlar och invisningar ställda att betalas i
svenskt mynt för utländsk mans räkning. Stockholm den 7 maj 1817.
Förklaring för betalningstiden för växlar i svenskt mynt som ställs på utländsk man.
Stockholm den 7 maj 1817. CARL
Kungörelse angående ytterligare förlängning av det mellan Sverige och Ryssland år 1801 avslutade
vänskaps-, handels- och sjöfartsförbund. Stockholm 7 maj 1817.
Rysslands Kejsare och Vi har beslutat förlänga handelsavtalet till den 7 juli, då en ny handelstraktat
mellan rikena skall vara upprättad
Stockholms slott den 7 maj 1817 CARL
Förklaring av 7 § tredje avdelningen, tredje artikeln i försäkring- och haveristadgan den 2 oktober
1750. Stockholm den 8 maj 1817.
Den kommitte som utarbetar ny sjölag, har anhållit att Vi, trots att arbetet inte är avslutat, meddelar
förklaring i denna del. En del har tillämpat lagen så att till haveri räknas endast kostnaden för skeppets
losstagande från grundet och inbringande till nödhamn jämte laddningens lossning. Andra har menat att
skeppets iståndsättande hör till haveri.
Vi stadgar följande:
att när skepp sprungit läck, stött på grund eller mot klippor så att resan inte kan fortsättas, hör de
kostnader som används för skeppets bringande av grundet, hjälp till skeppsvarv, lastens lossande till
haveri, medan skador på skeppet är enskilda.
Stockholm den 8 maj 1817. CARL
Kungörelse om vad, som bör iakttagas, i anledningen av den särskilda nederlagsfrihet, som i Kongl
Maj:ts nådiga Kungörelse av den 31:sta sistl mars är under vissa villkor medgiven för vita och släta
bomullslärfter, nättelduk, porter, arrak och vin. Stockholm den 12 maj 1817.
Då det förekommit missbruk av Kongl Maj:ts Kungörelse angående förbud av införsel av porter samt
inställande av importen av vita och släta bomullslärfter, nättelduk, arrak och vin under viss beviljad
nederlagsfrihet för dessa varor stadgas följande. Den som tar emot godset vid lossningsorten och
tullbetjänten skall båda noga anteckna varorna och skilja dem från övrigt gods. De skall sedan jämföra
sina anteckningar.
Godset skall förses med sigill. Vid utförsel skall stark bevakning ske och attest om riktig utförsel
avgivas av en särskilt tillsatt uppsyningsman.
Stockholm den 12 maj 1817. A N EDELCRANTZ
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Reglemente ang lån ur arméns pensionskassa. Stockholm den 20 maj 1817.
§ 1 Direktionen över arméns pensionskassa skall se till att medlen blir fruktbara. Därför tillåts lån, men
endast mot säkerhet i fastighet till 6 % ränta under en tid av 6 månader. Lånesumman får inte överstiga
30.000 riksdaler
§ 2 Många lån med säkerhet i fastigheter tillåter endast halva lånesumman.
§ 3 Innan lån beviljas måste egendomen som sätts i pant värderas på samma sätt som inför lån i Riksens
Ständers Bank.
§ 4 Panten skall vara ograverad, så att kassan är första inteckningshavare.
§ 5 Låntagarens skuldbrev skall egenhändigt undertecknas av honom och om han är gift även av hustrun.
Följer hur pantbrevet skall vara formulerat.
§ 8 Skulle direktionen finna att kassans inkomster och utgifter är sådana, att inget lån kan beviljas på lång
tid, skall de som har korrekta lånehandlingar tillfrågas om de vill vänta tills förhållanden medger nya lån.
§ 11 Så länge låntagaren fullgör sina skyldigheter och ingen osäkerhet förekommer och kassan inte är i
behov av sina pengar kan lånet fortlöpa.
§ 12 Missköter låntagaren sig skall lånet sägas upp. Blir det inte klart inom ett halvår försäljs panten.
§ 13 Den som köper en intecknad säkerhet kan behålla lånet.
§ 14 Alla berörda ämbeten skall lämna skyndsam handräckning och biträde till Arméns Pensions Kassa.
Datum ut supra CARL
Förordning och reglemente angående styrelse och förvaltning av Arméns Pensions Kassa.
Stockholm den 20 maj 1817.
Krigsbefälet har till Oss överlämnat reglemente för Arméns Pensions Kassa, som Vi gillat och stadfäst. Vi
förbehåller Oss dock att sammankalla Vårt trogna krigsbefäl, när angelägenheter av större betydelse
inträffar.
Artikel I
Om sammansättningen av Arméns Pensions Kassas överstyrelse.
§ 1 Pensionskassan bildades 1756 för att lämna underhåll åt de på stat, armén tillhörande militära och
civila ämbets- och tjänstemän, som av ålder eller blessyrer gått ur tjänst.
§ 2 Arméns fullmäktige för pensionskassan består av generaler, regements- och korpschefer, samt ett
antal ryttmästare och kaptener på stat, som alla är delägare i kassan.
§ 3 Vid fullmäktigesammanträde kallas en ordförande, fältmarskalk eller generalsperson, som utnämnts
av Oss. Två valda generalspersoner. Från varje regemente varannan gång chefen och varannan gång en
ryttmästare.
§ 8 Arméns fullmäktige för kassan sammanträder i fredstid vart 10 år.
Artikel II
Om Arméns fullmäktiges göromål och arbetsordning samt Pensions Kassans revisorer.
§ 10 Arméns fullmäktige fattar beslut om allt som rör Pensionsinrättningen och dess förvaltning.
§ 13 Förvaltningen uppdras åt en direktion som väljs av fullmäktige.
§ 14 Fullmäktige skall granska direktionens räkenskaper och protokoll.
§ 17 När ett ämne skall avgöras bör alla handlingar uppläsas om någon fullmäktige så önskar. Inget
avgörande får tas förrän ordföranden inhämtat att deltagarna anser
överläggningen avslutad.
§ 19 En gång mellan fullmäktiges ordinarie sammankomster skall kassan revideras av en regements- eller
korpschef. Anmärkningar anmäls till direktionen som vid fullmäktiges sammanträde skall ge förklaring.
Artikel III
Om sammansättningen av Arméns Pensions Kassas direktion.
§ 20 Direktionen består av en ordförande och 6 direktörer, som är delägare i kassan och helst boende i
Stockholm. Ordförande skall var general eller överste. Han kan vara i tjänst eller avskedad.
§ 23 Edsformuläret för ordföranden och direktörerna.
§ 24 Den ledamot som begår oegentligheter döms inför Vår Krigshovrätt.
§ 25 Kassans betjäning består av: 1 ombudsman, 1 sekreterare, 1 advokatfiskal, 1 kassör, 1 revisor, 2
kammarskrivare och 2 vaktmästare.
§ 28 Betjäningen avlägger vid inträdet i verket den vanliga tro- och huldhets- samt tjänstemannaeden.
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Artikel IV
Om direktionens och betjäningens skyldigheter och arbetsordning.
Ordföranden vakar över att kassan förvaltas i enlighet med reglementets föreskrift och att alla i verket
fullgör sina åliggande.
§ 31 Ombudsmannen är föredragande och har rätt att delta i överläggningarna, men har inte beslutsrätt.
Han är personligen ansvarig för att direktionen inte genom oriktigt eller ofullständigt utredande blivit
vilseledd. Han är huvudman för arbetet inom verket.
§ 32 Advokatfiskalen är skyldig att yttra sig i alla mål om direktionen så fordrar. Han har fri tillgång till
alla verkets handlingar. Han skall granska alla ansökningar om lån, med tanke på säkerheten.
§ 33 Sekreteraren håller diarier över alla ärenden och för protokoll. Han registrerar alla kanslihandlingar
och svarar för deras förvarande och inbindning.
§ 34 Kassören mottar och förvarar alla till kassan inflytande medel
§ 35 Revisorn skall revidera alla inkommande redogörelser. Han erhåller 4 % av alla anmärkningsmedel
som inflyter.
§ 40 Alla skrivelser och brev rörande kassan insänds i föreglade brev till direktören. Breven öppnas av
den sittande direktionen och ankomstdag och ordningsnummer påtecknas.
§ 41 Pengar som insänds skall åtföljas av reversal och sedelförteckning. De insätts genast i banken.
§ 42 Alla utbetalningar sker genom assignationer på banken, vilka kassören uppsätter och ombudsmannen
kontrasignerar. Alla in- och utgående belopp över 1000 riksdaler mottas och kvitteras inför direktören.
Alla lånebankosedlar och övriga dokument förvaras under 3 lås, där ordföranden, ombudsmannen och
kassören har varsin nyckel.
Artikeln V
Grunderna för pensionsinrättningen; kassans pensioneringsskyldighet.
§ 48 Pension får endast tilldelas dem som haft ordinarie stat med lön.
§ 49 Ingen kan bli delaktig i pension förrän han uppnått 49 års ålder och fått avsked. Den som kommit i
tjänst vid 18 års ålder får räkna tjänsteår från då. Innan pension skall han ha 32 tjänsteår.
§ 52 Blir någon så svårt blesserad, att han inte kan sköta sin tjänst får han genast pension med 50 %
förhöjning utöver vad som gäller för andra i samma klass.
§ 53 Blessyren måste ha uppkommit i samband med krigstillfälle. Inom ett halvår skall den skadade
uppvisa attest från officerare, som var närvarande när skadan uppstod. Den som är fången skall uppfylla
dessa krav 3 månader efter frigivningen. Skulle blessyren först i framtiden visa sig så svår att
oförmögenhet till arbete uppstår, skall bevis av då tjänande officerskops och 2 läkares edliga attest
uppvisas.
§ 55 Pension får inte tilldelas någon i högre klass än han haft tjänst.
§ 57 Den delägare, som innan han blivit pensionsberättigad befordras ur armén till sådan tjänst som inte
finns upptagen på kassans pensionsstat förlorar sin pensionsrätt.
Ansökan om pension, och pensionsbrevs utfärdande.
§ 61Vederbörande chef åligger att då de hos Oss anmäla någon till avsked, som kan vara
pensionsberättigad, skall med samma post anmäla detta hos direktionen för kassan. Den chef som
försummar detta blir ersättningsskyldig för alla förluster den pensionerade åsamkas.
§ 62 De delägare som inte tillhör någon viss korps skall själva söka pension. Försummar han detta blir det
hans förlust. Kassan kan aldrig vidkännas retroaktiv utbetalning. Den som inte söker inom 5 år går
pensionen förlustig. Undantag den som sitter i fångenskap.
§ 63 Den som en gång förverkat sin rätt till delaktighet i kassan, kan aldrig få den igen.
§ 65 Då pensionären avlider får änkan och barnen ett halvt års pension som begravningshjälp.
§ 66 Direktören för Arméns pensionskassa äger, sedan den godkänt ansökan utfärda behörigt
pensionsbrev.
Delägarnas avgifter till kassan.
Varje delägare betalar till kassan en årlig avgift på 7 % på pensionssumman.
§ 68 Den som befordras betalar 10 års avgifter för varje förbigången grad.
§ 71 Utlänningar som ingå i ordinarie stat här i riket räknar tjänsteår från då de kommit i svensk tjänst och
har samma rätt till pension som en infödd.
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§ 72 De uppbördsmän som tar upp kassans medel är befriade från avgiften och får 2 % i arvode av den
kontantsumma de avlämnar till kassan.
Artikel VI
Om kassans förvaltande; Utlåning av kassans medel.
Det är direktionens ansvar att göra kassans medel mot full säkerhet fruktbar, som lånereglementet av 20
maj 1817 föreskriver. Pengarna får inte på något sätt bli förskingrade. Inga ledamöter i styrelsen får låna i
kassan.
§ 76 Alla ansökningar om lån avlämnas till advokatfiskalen, som prövar ärendet.
§ 77 Sökande underrättas genom utdrag ur protokollet och vid avslag skall orsaken anföras.
§ 78 Kan inte hela summan utlånas på en gång, får det ske i 3 poster och inga andra lån anordnas under
tiden.
§ 80 Lånesökande med behörig säkerhet skall i den ordning de ansökt och så snart kassans tillgångar
tillåter bli hjälpta.
§ 81 Direktionen åligger att i Inrikes Tidningar låta föra in lånenumren, utan att uppge låntagarens namn.
§ 83 Är kassan i behov av pengar bör det äldsta lånet infordras först.
§ 84 Arméns Pensionskassa är en from stiftelse och förunnad förmåner och rättigheter, i likhet med andra
inrättningar.
§ 85 Upptäcks att någon pantsatt egendom missköts så att säkerheten försämras, skall direktionen genast
uppsäga lånet.
§ 86 Advokatfiskalen skall göra sig underrättad hos Brandförsäkringsverken om något i kassan pantsatt
hus i städerna skulle försämras och brandförsäkringssumman nedsättas, då direktionen uppsäger lånet.
Indrivandet och redovisningen av kassans inkomster.
§ 88 Alla avgifter och inkomster till kassan skall insändas från regementena för varje kvartal om de har
kontanta löner. De med indelta löner inom maj månads slut för föregående år.
§ 89 De som inte tillhör någon korps betalar före april direkt till kassan. Fördröjning straffas med 6 %
tillägg. Betalas inte på ett år går man förlustig om pensionen.
§ 92 Redogörelsen för alla kassans medel bör ske på formulär, som direktionen meddelar.
§ 98 Alla ärenden som rör kassan får sändas postfritt.
Om inflytande medlens förvaltning intill dess de kunna behörigen utlånas.
Direktionen åligger, att av det kapital som kassan har i banken erhålla 4 % ränta och endast ha så mycket
som behövs för det löpande, resten skall lånas ut. I väntan på utlåning kan de sättas i någon Diskontofond
mot 3 % ränta.
Om pensionerna utbetalande.
§ 102 Pensionerna utbetalas en gång om året.
§ 103 För att pensionen skall kunna betalas måste original pensionsbrevet uppvisas. Det behövs behörigt
prästbevis, om det sker genom ombud
§ 106 Pensionerna kan inte beläggas med kvarstad eller beviljas till införsel.
Artikel VII
Kassans pensions och avlöningsstat.
Pensionssummorna för de 9 klasserna. 6 sidor.
Artikel VIII
Kassans extra utgifter, samt värden av dess byggnader.
§ 110 Till extra utgifter räknas arvoden till postbetjäning, bokbindnings- och tryckningskostnader,
skrivmaterial uppvärmning, ljuspengar. Revisorerna granska även dessa räkningar.
§ 111 Revisorerna får 3 riksdaler om dagen i traktamente samt får resan betald. Revisionen skall vara
avslutad sist inom 42 dagar. Den som anställs att föra protokollet betalas med 100 riksdaler.
§ 112 Direktionen skall hålla noggrann vård över kassans hus och efter besiktning verkställa nödvändiga
reparationer.
Stockholms slott den 20 maj 1817. CARL
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Extra insatt blad: Förteckning som närmare förklarar den föreslagna sammansättningen av Arméns
fullmäktige till överseende av dess pensionsinrättning.
Reglemente för Arméns Änke- och Pupillkassa inrättning. Stockholm den 20 maj 1817.
Det har ofta inträffat att militärer efterlämnat änkor och barn i en torftig belägenhet och de medel som
statskassan lämnar till deras understöd inte är tillräckliga. Därför har Vi, Kronprinsen och Hertigen av
Södermanland befrämjat ett förslag till en änke- och pupillkassa för armén. Vi ämnar efterhand förära ett
kapital så stort att räntan efter 6 % blir 5.000 riksdaler. Till dess kapitalet blir samlat svarar Vi för samma
räntebelopp. Som erkänsla för Vår välvilja, har krigsbefälet överenskommit, att genom 1 % höjning av
avgiften till pensionskassan medverka till vinnande av ett så välgörande ändamål. Denna procent läggs
varje år till Vår och deras kungligheters gåva.
Skulle någon vilja öka dessa tillgångar med särskilda gåvor skall direktionen av Arméns
Pensionskassa vara skyldig att motta dem och redovisa för fonden.
§ 1 Alla delägare i Arméns Pensionskassa har rätt att bli delaktiga i änke- och pupillkassan, på så sätt att
redan gifta och änklingar med barn erlägger hälften av avgiften för den klass de tillhör. Varje gång han
befordras erlägger han hälften av den höjda avgiften, så att även änkan och barnen uppförs i högre klass.
§ 2 Dessa avgifter uppbärs och redovisas som vanligt av regementenas redogörare.
§ 3 Den som inte erlägger avgift är utesluten ur änke- och pupillkassan. För att ingen skall vara okunnig
om detta, är det chefens skyldighet att upplysa dem som ämnar ingå äktenskap.
§ 4 Den som en gång inbetalt till fonden äger fortfarande delaktighet utan ny inbetalning, då han träder i
nytt gifte. Den som tidigare varit gift och försummat inbetalning kan vid ett senare gifte genom
inbetalning få delaktighet i fonden, dock gäller det inte barnen i det tidigare äktenskapet.
§ 5 Utan avseende på förmögenhet äger änkan rätt till hälften av mannens pension. Om änkan gifter om
sig förlorar hon sin pension, vilken överflyttas på barnen. Sönerna erhåller pension till fyllda 18 år och
ogifta döttrar till 20. Vansinniga, dövstumma, blinda och krymplingar, som inte kan försörja sig, behåller
pensionen på livstid.
§ 6 För att snabbt erhålla en större kassa har man beslutat att inbetalningar de närmaste 10 åren endast
skall användas till fonden och ingen utbetalning av pensioner dessförinnan skall äga rum. Vår faderliga
omsorg gör sig gällande på så vis att genom Vårt betydliga tillskott till fonden, göra det möjligt att utdela
pensioner till dem som blir änkor och faderlösa under dessa år.
§ 7 Direktionen skall varje år i Inrikes Tidning kungöra hur många pensionsrum som är lediga i varje
klass och hur de bör vara kvalificerade som vill söka. De som inte erhållit rum bör göra ny ansökan om de
önska komma i åtanke. De skall ha bevis från regementet och prästerskapet om förhållandena.
Domarbevis skall företes om kvarlåtenskapen av dem som genom boets torftighet bör få företrädesrätt.
§ 8 Huvudgrunderna för pensionens erkännande är följande:
1:o Inga änkor och barn kan få pension utan att deras män och fäder varit delägare i kassan.
2:o Änkor och barn till delägare, som stupat under träffning, dött till följd av blessyrer och sist sådana
som omkommit under fälttåg har företrädesrätt.
3:o Därefter de vilkas män dött under fredlig tid.
4:o Sist kommer de i åtnjutande som har män som dött som pensionärer.
Änkor med barn har företräde framför barnlösa änkor och de med flera barn framför dem med färre samt
de som varit änkor längsta tiden.
§ 9 Förvaltningen av änke- och pupillkassan skall skötas av direktionen för Arméns Pensionskassa utan
särskilda arvoden. Ombuden får inte tillgodoräkna sig några medel.
§ 10 Det är ännu för tidigt att upprätta reglemente för kassan.
§ 11 Interimsstat varefter änkor och barn erhålla pension efter 9 klasser. Första klassen får 250 riksdaler,
nionde klassen 15.
§ 12 Då Arméns änke- och pupillkassa är en enskild stiftelse kan änkor och barn få underhåll, utan att
förlora rätt till statlig pension.
Stockholms slott den 20 maj CARL.
Kungörelse angående arvode för gruvmätningar och gruvkartors författande. Stockholm den 3 juni
1817.
En markschejder, som kallas att verkställa gruvmätningar och författa kartor skall åtnjuta 4 riksdaler
banco av gruvägaren om dagen. Arbetet kan bestå av avfattningar, avvägningar eller inläggningar ovan
eller under jord. Han får inget extra för att överföra på karta, varken till den som ägaren skall ha eller den
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som skall förvaras hos Kongl Bergskollegium. Markschejder som är avlägsnad från sin hemvist, skall av
gruvägaren bestås med nödvändigt husrum och föda av husmanskost eller 36 skillingar om dagen i
traktamente. Han skall också ha reseersättning för resa fram och åter.
Geschvornern, som inte är sysselsatt med andra stadgade ärenden kan gå markschejdern tillhanda och få
samma arvode som han.
Stockholm den 3 juni 1817. SALOMON LÖFVENSKJÖLD
Plakat om en allmän tacksägelsefest, som över hela Sveriges rike högtideligen hållas och begås skall
den 31 oktober innevarande år. Stockholms slott den 4 juni 1817.
Texter på den allmänna Jubelfesten den 31 oktober 1817.
Kungörelse angående forum för mål, rörande försummad väghållning. Stockholm den 16 juni 1817.
Det uppstår olägenheter när allmogen vid försummad väghållning och snöskottning inkallas till länens
landskanslier och där tilltalas. Det kunde förordnas att befallningshavanden inte skall befatta sig med
dessa mål, utan åtal borde anställas vid häradsrätten i orten. Efter prövning har man funnit att frågor om
försummad väghållning både sommar och vinter tillhör domstolens prövning. Kronobetjänten har dock
rättighet att när någon försummat snöplogning låta någon annan utföra arbetet och ta ut betalning av den
försumlige, som kap 25 i Byggninga Balken föreskriver.
Stockholm den 16 juni 1817. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående fortfarande till innevarande års slut det mellan Sverige och Ryssland år 1801
avslutade vänskaps- handels- och sjöfartsförbund, samt av XVII Art i Fredsfördraget av år 1809.
Stockholm den 14 juli 1817.
Kongl Maj:t ger tillkänna att han överenskommit med Kejsaren av Ryssland att Vänskaps- handels- och
sjöfartsförbundet av den 13 mars 1801 och Fredsfördraget som undertecknades den 17 september 1809
skall gälla till och med detta års slut, inom vilken tid ett nytt handelstraktat skall hinna upprättas.
Stockholm den 14 juli 1817. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående revisionen av statsbanco- och riksgäldsverken samt de under
Kommerskollegie förvaltning ställde fonder, allmänna magasinsdirektions räkenskaper, ävensom
de hospitals och lasaretts räkenskaper, vilka är ställda under Serafimerordens Gillets överstyrelse.
Stockholms slott den 14 juli 1817.
Den 15 nästa september tar revisionen sin början.
Stockholm den 14 juli 1817. CARL
Kungörelse angående sättet att anställa reservationskrav hos skattskyldiga i följd av de i Kongl
Kammarrättens revisionskontors författande anmärkningar vid kronoräkenskaperna. Stockholm
den 6 augusti 1817.
Skattskyldiga hos vilka revisionskrav anställs i anledning av revisionskontorens anmärkningar och som
hittills blivit underrättade endast om summans belopp, skall nu få fullständig del av anmärkningarna och
få rätt att förklara sig och även besvära sig om beslutet.
Olika förhållanden bör iakttagas om anmärkningarna gäller enskild person eller lägenhet eller
menighet eller särskilda folkklasser.
1:o Anmärkningar som upptar någon namngiven person skall genast efter att redogöraren fått förklaring,
tillsändas en av honom bestyrkt transumter (utdrag) enligt viss formulering.
2:o Om anmärkningen rör hela menigheter eller flera personer skall reservationskravet kungöras i
kyrkorna, med kort och tydligt utsättande vad anmärkningen rör och underrättelse för de skattskyldiga att
förklara sig.
3:o Utslagen skall meddelas på samma sätt och föreskriva sätt och tid, om man vill besvära sig.
Anmärkningsmedlen kan inte indrivas förrän Kammarrättens utslag vunnit laga kraft.
Stockholm den 6 augusti 1817. F TERSMEDEN O E LAGERHEIM
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Kungörelse angående organisation av gränstullrätter i Jämtlands, Värmlands, Älvsborgs och Stora
Kopparbergs län; Stockholm den 18 augusti 1817.
En gränstullrätt bör inrättas i varje tullinspektors distrikt i dessa län för att upptaga och pröva alla ärenden
i distriktet som enligt författningarna tillhör tulldomstolen. Inspektorn i distriktet är ordförande och
ledamöterna är en kronobetjänt samt tre av häradsnämnden som bor närmast det ställe där rätten har sitt
sammanträde.
Det inrättas två i Jämtland, tre i Värmlands och Älvsborgs och en i Stora Kopparbergs län.
Tullinspektoren skall anställa resor i distrikten. Sammanträdena hålls där det anses mest lämpligt både för
ledamöter, parter och vittnen. Reseersättning och dagtraktamenten utgår av tullmedel.
Tullinspektorerna skall föra protokoll och ombesörja utskrivning av därifrån utgående expeditioner
samt det exemplar som insänds till Kongl Kollegie Advokats Fiskals Ämbetet.
Stockholm den 18 augusti 1817. A N EDELCRANTZ
Additional Act mellan konungen av Sverige och Norge och kejsaren av Ryssland. S:t Petersburg 10
september, 29 augusti 1817
Vi har tillsammans med Herr Alexander den I beslutat upprätta en additional act till fredstraktaten i
Fredrichshamn i avsikt att ge en mer avpassad tillämpning av traktatets XVII artikel.
Båda sidorna har utsett fullmäktige och Vi har utsett greve Carl Axel Löwenhielm och kejsaren har
utsett greve Carl Robert Nesselrode.
Båda parter vill upprätthålla vad som beslutats i traktaten från Fredrichshamn och främja ländernas
handelsförbindelser.
Svenska och norska handelsfartyg liksom ryska och finska kan till Finland införa alla slags varor och
tillverkningar som är Sveriges och Norges natur - och konstprodukter, utan att erlägga mer än hälften
avgift som samma slags varor skulle vara underkastade om de kom från andra länders fartyg.
Finska varor som kommer direkt från Finland till Sverige njuter samma rätt. Undantag brännvin och
saltpeter, som inte får föras länderna emellan.
Svenska fartyg av alla slag skall kunna anlöpa finska hamnar med samma avgifter som när Finland var
med Sverige förenat. Samma gäller för finska fartyg. För tjära och beck som kommer från Finland till
Sverige behöver inte betalas tull.
Bruksägare i Finland skall kunna köpa svensk malm och svenskt tackjärn till samma kvantitet som
tidigare. Dock får utförseln av tackjärn inte överstiga 9.946 skeppspund årligen. Kvantiteten malm får inte
överstiga 23.767 skeppspund.
Det är fortfarande tillåtet att införa ved från Finland till ett högsta pris av 1 riksdaler för en famn
björkved och 32 skilling för en famn gran- och tallved.
Salt får införas i alla hamnar som lyda under den andres välde. Sverige får dessutom rätt till nederlag i
S:t Petersburg.
Sill, torr fisk, alun och rödfärg får införas i ryska hamnar i Östersjön till hälften av avgiften som står i
ryska tulltaxan. Samma gäller i Sverige för talg, dock betalar man fullt för talgljus.
Kungen av Sverige och Norge får årligen utföra spannmål från finska hamnar till ett belopp av 200.000
tscherverts utan att betala tull. Undantag de år då utförsel i allmänhet är förbjuden. Utnyttjar man inte
möjligheten ena året får man inte öka spannmålsutförseln året därpå.
Ryska handeln skall ha nederlagsrätt i Stockholm, Kristiania och Hammerfest och dessutom på samma
villkor som andra nationer i Karlshamn, Göteborg och Landskrona. Svenska handeln har nederlag i S:t
Petersburg, Riga, Reval, Åbo och Helsingfors.
Norge skall från Hammerfest vid Vita Havet utföra spannmål till ett belopp av 25.000 tscherverts då
en femtedel lämnas i Archangel.
Ryska fartyg, som kommer från Vita Havet till hamnar i Lappland kan försälja sina varor både till
allmogen och åt norska fartyg i städernas hamnar under kortare tid.
Valfisktran från Norge som förs till ryska hamnar betalar halv avgift.
Handelsavtalet varar i 8 år med början från 1818.
CARL AXEL LÖWENHIELM NESSELRODE.
Vi vilja följa denna Additional Act till alla delar, uppriktigt, troligt och redligt. Detta har vi med egen
hand underskrivet i Stockholm 1817 CARL
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Vi Alexander I har i S:t Petersburg avslutat och undertecknat den Additional Act till traktaten i
Fredrichshamn och godkänt, bekräftat och lovat att obrottsligen iaktta och uppfylla allt som blivit stadgat.
Vi har med egen hand undertecknat denna ratification i Moskva 20 november 1817. ALEXANDER
Cirkulations - Brev till samtliga Konungens Befallningshavande, angående forum i mål, som rör
försummad kronoskjuts. Stockholm den 2 september 1817
Olägenheter har uppstått, när allmogen som försummat skjuts, skall åtalas vid landskansliet i länet. De får
ofta flera mils resväg. Man yrkar att dessa mål måtte avgöras i Häradsrätten. Befallningshavanden skall
inte befatta sig med dessa mål. Kongl Maj:t har däremot inte ansett att någon förändring skall ske. För att
undvika längre resor för allmogen skall befallningshavanden inte begära personlig inställelse.
Stockholm den 2 september 1817. JOH AUG SANDELS O E LAGERHEIM
Kungörelse angående de ämnen, som vid s k engelska garverier få till läderberedning användas.
Stockholm den 22 september 1817.
1774 stadgades att tills vidare ingen förändring i det vid engelska garverierna hittills brukliga
beredningssätt med ekbark må tillåtas, eller någon annan bark nyttjas. Det har nu visat sig att åtskilliga
som fått tillstånd att driva garveriet på det engelska sättet utom ekbark använt andra ämnen.
Läderberedning fick inte ingå i den verksamheten, som av ålder tillhört de under skrå lydande
garverierna, men nu har man tagit sig före att använda granbark, björkbark och andra barksorter.
Kongl Maj:t förklarar, att de på senare tid utfärdade privilegierna lämnade tillåtelse att vid engelska
garveriet nyttja andra till läderberedning tjänliga ämnen, har endast menats sådana garvningsämnen som
inte är bark.
Stockholm den 22 september 1817. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående åtskilliga stadganden i avseende på inrikes tullbevakning. Stockholm den 22
september 1817.
Kongl Maj:t har gillat ett förslag att tullbevakningen skall koncentreras till det inre av landet. Där skall
upprättas några välbevakade stationer i Kristianstad, Växjö, Eksjö, Norrköping, Södertälje, Jönköping,
Vänersborg, Hova, Karlstad, Örebro, Uppsala och Älvkarleby.
Konungen har ansett nödvändigt att allmänheten blir underrättad om den utvidgade bevakningen och i
väntan på ny tullbevakningsstadga föreskriver följande:
1:o Alla utom kungliga personer och utländska ministrar skall få sitt resgods visiterat, då de ankommer
till dessa stationer liksom till Stockholm och Göteborg. Kontrollen upphör i alla övriga städer och
genomfarten blir fri.
2:o Har man varor som skall förpassas, anmäler man det till tullkammareföreståndaren i stapelstäderna.
Stockholm den 22 september 1817. A N EDELCRANTZ
Underhålls - Reglemente för Amiralitetets Krigsmanskassans gratialister. Stockholms slott den 23
september 1817.
Vi har funnit att förhyrda underofficerare, sjömän, lotsar och båtsmän som fått gratial ur Amiralitetets
krigsmanskassa, genom tidernas ändrade skick inte fått, vad som svarar mot tidigare reglementen. Vi vill
därför förordna följande.
Krigsmanskassans gratialister skall liksom tidigare vara indelade i 5 klasser.
I första klassen upptas underofficerare, sjömän, lotsar och båtsmän, som under verklig utövning av Vår
och kronans tjänst blivit så skadade att de inte längre kan försörja sig.
Andra klassen är de som fått sådana skador under aktiv tjänst att de endast i ringa mån kan nödtorftigt
försörja sig.
Tredje klassen är de som under aktiv tjänst fått mindre skador, blivit avskedade och inte kan försörja
sig.
Fjärde klassen den som är 60 år, haft tjänst i 30 och skött sig väl.
Femte klassen de som är 60 år, men varit i tjänst kortare tid, dock minst 15 år och genom sjukdom och
tilltagande bräcklighet måste avskedas och inte kan försörja sig.
Tabell på vad olika befattningshavare får i pension.
När en gratialist dör betalas två månaders gratial ut som begravningshjälp samt en nådegåva till
änkorna under 5 års tid. Tabell på beloppen. Skulle änkan dö under de 5 åren eller gifta om sig utfaller
betalningen till minderåriga barn.
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De underhålls- eller nådegåvotagare som genom brottslighet eller liderligt uppförande gjort sig kända
mister underhållet.
Avskedspassen skall innehålla levnads- och tjänsteår, orsaken till avskedet, om han deltagit i
kampanjer och hur han i så fall utmärkt sig, hur han blivit blesserad. Läkarintyg på skadan och
bedömning om hans arbetsförmåga insänds vid ansökningen.
Vi har slutligen beslutat att höja beloppen och för dem som i fortsättningen vid expeditioner i krigstid
hyrs in. Det skall vid olyckshändelse varje gång bestämmas underhåll för dem och deras änkor.
Datum ut supra CARL
Kungörelse angående vidtagna särskilda anstalter i avseende på Malmö Diskontoverk. Stockholm
den 27 september 1817.
Sådana anmärkningar mot direktörerna i Malmös Diskontoverk har framkommit vid revision, att det
föranlett Oss att göra hemställan om entledigande.
Detta verk är sammansatt av aktier av enskilda personer. För att trygga allmän säkerhet och Våra
undersåtars välfärd har Vi nåder beslutit följande.
1:o Tre direktörer utses av Oss och skall tillsammans med den av Riksens Ständers Bankofullmäktige
utsedde direktören efter inventering mottaga Diskontoverket i Malmö och förvalta det efter gällande
reglemente.
2:o Att sammankalla extra bolagsstämma och där vidtaga åtgärder som befrämjar det allmännas säkerhet
och rättvisans krav på ansvar för lagstridiga förhållanden.
3:o Kontoret vid Stora Kyrkobrinken, huset N:o 3 skall inventeras och överlämnas till särskilt
tillförordnade tjänstemän i ett kontor som Riksens Ständers Bank upplåtit. Detta öppnar onsdagen 1
oktober klockan 10 förmiddagen.
Stockholms slott den 27 september 1817. CARL
Cirkulär Brev angående extraposters begagnande. Stockholm den 30 september 1817.
Missbruk av det verkliga behovet av begagnande av extra poster har haft verkan både för postförare och
kostnad för Kronan. Därför förordnas:
De kollegier, verk och ämbetsmän, som har rikets ekonomiska ärenden om hand, i synnerhet för armén
och flottan skall vid marscher och transporter fortskaffa meddelanden till befallningshavaren inte endast
med vanlig postgång, utan så att man känner till transportens ankomst i så god tid, att nödvändiga
anstalter hinner åtgärdas.
Överpostdirektionen skall till krigsekonomiverket lämna upplysningar om de tider och dagar då den
ordinarie brevposten anländer till residensstäderna.
Extra post skall endast vara tillålen för följande verk och ämbetsmän.
1:o Stats- Hov- Kanslers och Generaladjutantsexpeditioner.
2:o Statsministern för utrikes ärenden.
3:o Kongl Maj:ts och Rikets Kollegier samt Kongl Överpostdierektionen.
4:o Samtliga befallningshavanden om de är underskrivna av landshövdingen.
5:o Generalbefälhavare, regementschefer, kommendanter, befäl för korpser och stationerade trupper, de
senare endast i krig.
6:o Generalintendenter och överkrigskommisarier och sådana verk som vid krigsrustning förordnas att
bestrida ekonomidetaljen.
Landshövdingen i varje län har rätt att ändra vägen till ombytesställena bara transporten kommer fram
i tid. Uppstår förseningar skall landshövdingarna i de andra länen meddelas så att de kan rätta sig därefter.
Stockholm den 30 september 1817. LARS von ENGESTRÖM
Formulär till rekvisition från koungens Befallningshavande å Extra post.
Anmärkningar.
1:o Extra posten får inte innehålla hemliga ärenden.
2:o När Extra Post angår skjuts för trupp och manskap, skall där stå manskapets antal och till vilket
regemente de hör, varifrån de kommer och vart de skall gå.
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Brev och Påbud till samtliga Sveriges Rikes Ständer, angående en urtima riksdag i Stockholm den
20 nästkommande november. Stockholms slott den 1 oktober 1817.
Tillbjude er Våra trogna män och undersåtar Vår synnerliga ynnest, nådiga benägenhet och gunstiga vilja
med Gud Allsmäktig!
Under det Vi med oavbruten omsorg sysslat med att hitta nya utvägar för att främja den allmänna
välmågan och funnit Oss stödda av regeringsärendenas lugna och lyckliga gång, av utskyldernas jämna
avbördande, av åkerbrukets och näringarnas tillväxt och rikets fredliga förhållande till andra makter, har
vi med oro erfarit den bekymmersamma ställning en del diskontoverk befinner sig.
Då dessa penningverk inte blivit ställda i beroende av Vår styrande makt och därigenom saknar ett
omedelbart samband med den Oss tillkommande inre förvaltningen, har Vi ändå ansett upprätthållandet
av deras kredit vara ovillkorligen förenad med varje medborgares rätt och den allmänna säkerheten.
Därför har Vi funnit nödvändigt att sammankalla Rikets Ständer, som, själva stiftat dessa inrättningar och
ensamma kunna vidtaga åtgärder för uppfyllande av deras förbindelser med det verksammaste och
säkraste medlet
Vi bjuder och befaller Rikets Ständer att infinna sig i huvudstaden den 20 november och iakttaga vad
som står i riksdagsordning. Samt iakttaga § 77 som innehåller " att om någon riksdagsman under
pågående riksdag eller på resa dit och därifrån med ord eller gärningar ofredas skall sådant för
edsöresbrott anses och straffas.
Stockholms slott den 1 oktober 1817. CARL
Förnyad Kungörelse angående Malmö Diskontoverk. Stockholm den 1 oktober 1817.
Efter att har erhållit bekymrade underrättelser om den förlägenhet Malmö Diskontoverk befinner sig i,
som en följd av obehöriga åtgärder vid dess förvaltning, har Vi enligt kungörelse den 27 september
vidtagit särskilda anstalter för att avvärja att den allmänna och enskilda krediten hotas. Därefter har
omständigheter inträffat som visar att detta ändamål inte kan vinnas utan kraftigare åtgärder. Det är
Rikets Ständer som kan återställa den rubbade krediten och Vi har utfärdat kallelse till riksdag. Några
särskilda penningunderstöd
för diskontoverket kan inte av Oss och Kronan användas.
Stockholms slott den 1 oktober 1817. CARL
Kungörelse angående en i år från trycket utgiven ny upplaga av Pharmacopoea Svecica. Stockholm
den 6 oktober 1817.
Sundhetskollegium har utarbetat en ny och förbättrad Pharmacopoea Svecica och tryckt densamma.
Vederbörande läkare och apotekare skall vid läkemedels förskrivningar och tillredningar följa upplagan i
kvartoformat av denna Pharmacopoé, samt att i medicinräkningarna utsätta läkemedlets namn, vikt och
mått med bokstäver och inte som hittills med konsttecken och siffror. Föreskrivs läkemedel efter annan
Pharmacopoé skall detta tydligt utsättas.
Stockholm dag som ovan. D von SCHULZENHEIM
Kungörelse angående förändring i åtskilliga delar av den hittills gällande Expeditionstaxan.
Stockholms slott den 26 oktober 1817.
Vid senaste urtima riksdag anhöll Rikets Ständer att en förteckning över lösen för domar och utslag som
ges från Våra stats- och revisionsexpeditioner skulle fogas till den allmänna expeditionstaxan. Lösen för
expeditioner vid kämnärsrätten borde jämställas med vad som gäller för härads- bergs och tingsrätter.
Vidare att länsmäns och nämndemäns arvode vid privata förrättningar höjdes. Vi lämna Vårt bifall och
förordnar:
1:o Att i våra stats- och justitierevisionsexpeditioner kommer lösen enligt tidigare taxa att erläggas både
av den vinnande och tappande parten, de fattiga undantagna. Tabell på summorna och ärendena.
2:o Att vid kämnärsrätterna samma lösen gäller som vid härads- bergs och tingsrätter.
3:o Vid extra ordinarie förrättningar får länsmän 32 skilling om dagen, nämndemän 24, skjuts efter en
häst och uppbära lösen för syneinstrument med 8 skilling för första arket och 4 för de följande. Även
kronofogden får höjd taxa till 32 skilling.
Stockholms slott den21 oktober 1817. CARL
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Reglemente för staden Borgholm på Öland. Stockholm 29 oktober 1817.
Sedan Vi den 28 augusti förledit år tillåtit att en stad med namnet Borgholm får anläggas på Öland, anser
Vi det nödvändigt för stadens ekonomi och polis, att meddela följande föreskrifter:
§ 1 Om rättighet att i staden sig bosätta.
Varje välfrejdad svensk man eller utlänning, som erhållit svenskt medborgarskap och är av vilken kristlig
trosbekännelse som helst, har frihet att bosätta sig i Borgholm.
En var försedd med burskap får utan tvång av korporationer, skrån och gillen idka varje lovlig hantering
eller hantverk eller näring som kan stämma med stadens rättigheter.
§ 2 Om burskap
Den som vill idka handel, hantverk eller annan stadsmanna näring söker hos befallningshavande. Han
lämnar bevis att han är välfrejdad, nykter och om det gäller handel har varor till ett belopp av 1.000
riksdaler. Har han haft burskap i annan stad skall han bevisa att han blivit därifrån entledigad.
Den som vunnit burskap skall om inte särskilda skäl föreligger, inom 2 år ha sin rörelse igång, annars
mister han tillståndet och får aldrig något nytt.
§ 3 Om stadens bebyggelse.
Staden är enligt planritning indelad i kvarter och tomter. Alla kvarter skall ha namn och tomterna
nummer. Tomterna och deras storlek skall införas i en tomtlängd, vilken förvaras hos domaren i orten.
Den som vunnit burskap har rätt att bygga på den tomt han helst åstundar. Han skall anteckna sig i
tomtlängden som ägare. Ingen får äga mer än en tomt, så vida inte hans rörelse efter prövning visat sig
behöva större utrymme.
Vid hamnen skall mark tas undan till magasin, packhus och vedgårdar samt allmän last- och
landningsplats och bostad för lotsar.
Den som inte inom 2 år försett sin tomt med hägnad och byggnad har förverkat rätten till den.
§ 4 Om inkomster till staden
Tomtägaren skall från och med det år han blir antecknad som ägare betala 1 runstycke per kvadrataln.
Denna summa får varken ökas eller minska utan Vårt bifall.
Den donerade jorden får inte säljas utan skall bibehållas till stadens gemensamma nytta. Den får dock
genom auktioner utarrenderas i mindre lotter av 2 högst 5 tunnland. Första gången får arrendetiden inte
överstiga 20 år och senare 40 år. De får inte i framtiden hindra staden utbyggnad. Dock får arrendatorn i
dessa fall fullgod ersättning för hägnader, odlingar, trädplantering och byggnader.
Den som utnyttjar last - och landningsbryggor skall betala bropenningar efter fastställd taxa.
Alla inkommande fartyg utom kronans skall betala hamnpenningar.
Så snart kan ske skall våg inrättas och våg - och mätningspengar betalas.
Dessa tre sista momenten kan med fördel arrenderas ut.
När stadskällare blivit färdigt bör den också utarrenderas. Frågor om krogar och försäljningsställen för
mat och dryck skall prövas av befallningshavaren. Han skall noga tillse att de inte blir fler än som kan
anses nödvändigt. De skall underkastas sådan ordning att sedeslöshet inte vinner insteg.
Fiskerätten vid den donerade stranden tillhör staden och bör utarrenderas.
§ 5 Om uppbörd och redovisning av stadens inkomster.
Alla arrenden och andra inkomster skall uppsamlas av staden ordningsman.
Medlen förvaras i stadens kassa som står under ordningsmannens och kronofogdens vård och uppsikt.
Kronofogden upprättar räkning över stadens finanser och undertecknar tillsammans med
ordningsmannen. Revision av två bland borgerskapet utsedda. De läser upp revisionsberättelsen vid en
allmän sammankomst för borgerskapet.
Så småningom om staden får egen magistrat överförs detta uppbörds- och redovisningssätt dit.
§ 6 Om användandet av stadens inkomster.
Vid den allmänna sammankomsten diskuterar man vilka åtgärder och arbeten som skall företas för
stadens räkning under kommande år. Protokollet skall insändas inom fjorton dagar till
befallningshavande, som genast har att bestämma om byggnationer och allmänna arbeten. Det åligger
honom att stadga att de nödvändigaste arbetena blir först utförda, såsom avledning av en genom staden
rinnande bäck, land - och lastningsbrygga, samt en Duc Dálbe, torgets planering och stenläggning samt
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fyllning av hamngrundet. Till stadens prydande hör trädplantering, allmänna byggnader, som bör åtgärdas
så snart tillgångar finns.
Räcker inte stadskassen för nödvändiga arbeten bör borgerskapet uppta lån.
§7 Om stadens polis, ekonomi och kyrkoväsende.
För polis och ekonomi svarar befallningshavanden tills vidare samt kronobetjäningen i orten.
Han förordnar en kunnig och pålitlig borgare till ordningsman, som har tillsyn över lösdrivare,
landstrykare och lättingar
Till dess staden förmår bygga egen kyrka och underhålla prästerskap lyder de under köpingens
landsförsamling.
När staden uppnått den tillväxt att magistrat kan inrättas bör befallningshavanden sedan alla
innevånare av alla stånd blivit hörde, föreslå tilläggningar och ändringar i detta reglemente, om de anses
nödvändiga.
Stockholm den 29 oktober 1817 CARL
Böner vid Jubel-Festen den 31 oktober 1817. (till minne av Luthers reformation 1517)
Bön före predikan, läses från altaret.
Bön som läses på predikstolen, sedan berättelsen om Jubel Festen blivit uppläst.
Följs av lovsången: Nu tackar Gud allt folk
Bön efter predikan läses från altaret.
Universal om vad som av domare bör iakttagas vid lysnings utfärdande efter den som övergivit sin
maka; Stockholm 3 november 1817.
Missbruk kan möjligen tilldraga sig hos domstolarna när ansökningar om äktenskapsskillnad för de som
egenvilligt övergivit den ena makan och begivit sig till en föga avlägsen ort i riket, låtit sig efterlysas och
genast efter skillnad blivit dömd, återkommit och anhållit om skiljebrevet. I giftermålsbalken står att en
förrymd make endast skall efterlysas, då man inte vet var han befinner sig och då han flytt äktenskapet av
motvilja och ondska till den kvarvarande makan, i uppsåt att inte återkomma.
Domare får inte utan prästerskapets och den andra vederbörandes hörande eller då han har säkerhet att
den tilltalade verkligen förlupit sin maka, bevilja lysning.
Stockholm den 3 november 1817. H A von STROKIRCH
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen, till avskedade krigsmän, för
innevarande år; Stockholm den 12 november 1817
9 sidor namn på personer som fått underhåll. Krigsmanshusets underhållsstat är för närvarande 6.652
personer som tillsammans får 67.453 riksdaler banco.
Stockholm den 12 november 1817. JOH AUG SANDELS
Kungörelse angående vad som bör iakttagas vid uppköp av växelbrev genom syssloman. Stockholm
den 24 november 1817.
Den som köper växelbrev och uppger en annan person som växeltagare och endast anmäler sig som
valutagivare, är skyldig att uppge skriftlig fullmakt eller brev, där han bekräftar uppdraget.
Stockholm den 24 november 1817. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående recognitionsavgiften för varor, på nederlag upplagda. Stockholm den 24
november 1817.
Angelägenheten kräver närmare kontroll på recognitionsavgiftens klarerande för varor som är upplagda i
nederlag, ett verksamt tvångsmedel för godsägare att fullgöra vad som står i nederlagsförordningen. Den
som inte inom fjorton dagar betalar avgiften riskerar att delar av lagret säljs på auktion.
Stockholm den 24 november 1817. A N EDELCRANTZ
Berättelse om vad som i rikets styrelse tilldragit sig, sedan sista riksdag. Stockholm 27 november
1817.
Sedan Riksens Ständers senaste sammankomst har allmän fred och vänskapliga förhållande med
främmande makter, tillåtit Kongl Maj:t att ägna sig åt handel och näringars förkovran. Den hastiga
övergången från krig till fred och de våldsamma skakningarna under de senaste 20 åren, har trots allt inte
påverkat Sveriges handel lika mycket som de rikare Europeiska Staterna. Transitohandeln har letts på sina
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forna vägar och inte endast genom svenska hamnar. Dock har tullinkomsterna överskridit beräknat
belopp.
Angelägen att nå nya förmåner för handeln har Kongl Maj:t avslutat en handelstraktat med de förenade
Fristaterna i Norra Amerika med fullkomlig jämlikhet i rättigheter och förmåner.
Handelstraktat med Ryska Hovet är undertecknad i S:t Petersburg.
Hertigdömet Pommern och Furstendömet Rügen har i oktober 1815 blivit överlämnade till Preussiska
regeringen.
Rikets utländska gäld till Hamburg, Holland, Genua och Antwerpen är betald. Ännu återstår lånet i
Leipzig, men Kongl Maj:t hyser goda förhoppningar att snart kunna avbörda landet den tryckande bördan
som räntan, 800.000 riksdaler, årligen kostat i klingande mynt.
Kongl Maj:t har till åminnelse av den genom doktor Martin Luther verkställda reformationen anbefallt
en tacksägelse och jubelfest i hela riket den 31 oktober, på vilken dag Luther gjorde det första offentliga
steget, att angripa de inom kristna kyrkan rådande villosatser och återföra läran till sin ursprungliga
renhet. Kongl Maj:t har för de församlingar där gudstjänsten firas på finska, låtit översätta nya
kyrkohandboken, som kommer att nyttjas första gången adventssöndagen detta år.
På flera platser i landet har instiftats Bibelsällskap, som bidragit att sprida den Heliga Skrift bland de
mindre bemedlade av Kongl Maj:ts undersåtar. För att stödja deras arbete har en kollekt över hela riket på
jubeldagen anbefallts.
På prästeståndets begäran 1810 har en författning om sockenstämmor och kyrkoråd utgivits.
Förordning om överenskommelser mellan bondeståndet och prästeståndet, vad gäller frågor som
befrämjar och förenar mellan lärare och åhörare både vad gäller deras inbördes rättigheter som
skyldigheter, har utfärdats.
För att befrämja vaccinationen och ge större kraft år de författningar som redan finns har upprättats ett
Vaccinationsreglemente. Särskilt i huvudstaden har konungen förordnat att de medaljer, som utdelas
genom Sundhetskollegium till dem som varit skickliga vaccinatörer, i fortsättningen utdelas av
landshövdingarna vid tillfällen, där de väcka uppmärksamhet. Underrättelse skall också införas i
Allmänna Tidningar.
En förordning om vad i händelse av koppsmitta bör iakttagas och bestraffningen för dem som underlåta
vaccinationen och därigenom sprider smitta.
Cirkulär har utgått till befallningshavande i länen för att utröna innevånarnas åsikt om frivilliga
sammanskott till veneriska smittans botande och utvidgande av kuranstalter.
Sedan de flesta landshövdingarna verkställt detta har ärendet övervägts och ett cirkulär där man tillåtit
debitering och uppbörd i de län där sådant kunde ske. Där föreskrevs uppbörden, medlens användande, de
sjukas fria underhåll och direktionens tillförordnande.
I samband härmed framkom att några län önskade att länslasaretten skulle överlämna styrelsen till
landshövdingarna från Serafimergillet. Tilläts 5 års försöksverksamhet.
Sundhetskollegiets bidrag med 8.000 riksdaler har inte fördelats mellan länen som var tänkt. Då veneriska
sjukan haft utbrott på vissa platser har Kongl Maj:t anbefallt provisoriska och ambulerande kurhus samt
anslagit nödvändiga medel.
Nya instruktioner för Karolinska eller Medico Kirurgiska institutet samt för kemi- och
anatomiprofessorerna.
Vården av barnsängs- och koppympningshusen har fått särskild direktion, som har i uppgift att vidta
kraftiga åtgärder till inrättningarnas förbättrande.
Kongl Maj:t har, utan att anbefalla det, uppdragit åt prästerskapet, att försöka förmå församlingarna att
inrätta sockenapotek. Apotekare Pontin i Sundhetskollegium har utgivit anvisning på lämpliga läkemedel
som skulle finnas i dessa apotek.
Kongl Maj:t har till understöd för huvudstadens uppfostrings- och läroverk anslagit 20.000 riksdaler
årligen. Föreslås inrättande av ett gymnasium i Stockholm
Uppfostringskommittén har utarbetat ett förslag till råd och anvisningar på läroböcker och
undervisningsmetoder. Kommittén begär ett förskott på 5.000 riksdaler för att kunna råda bot på bristen
av skolböcker.
Reglemente för Centralinstitutet så att undervisningen i gymnastik skall befordras.
Musikaliska Akademien har åtagit sig att utge en lärobok för sången och tjänlig koralsamling.
Filosofie magister Svensson har fått resebidrag för att i England inhämta närmare kännedom om Bells
och Lancasters bekanta undervisningsmetod.
Elementarskolan i Askersund är nyinrättad och heter prins Oscars Elementarskola.
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Särskilda invalid - och korrektionshus har inrättats i bl a Uppsala, Falun och Uddevalla.
Redovisas flera domsagors arbetsförhållanden.
Den kommitté som tillsatts för att utarbeta ny civil- och kriminallag har fortsatt arbetet med den
skyndsamhet arbetets vikt och grannlaga beskaffenhet tillåter. Giftomåls- och Handelsbalkarna har
utkommit från trycket 1815. Förslag till Ärvda- och Jordabalkarna är granskade och fullbordade och
tryckning långt hunnen. Förslag till Byggningabalk, Rättegångsbalk och Konkurslag är uppgjorda.
Skogsbehovet för Göta kanal har beretts genom att Kongl Maj:t överlåtit åtskilliga skogstrakter i
Östergötland, Närke och Skaraborgs län. Med särskild uppmärksamhet följs Storskiftesverket i Dalarna
och strömrensningarna.
Granskning av krigsräkenskaper och andra Kronans räkenskaper ges en preskriptions tid på 10 år.
Gränsreglering med Ryssland och åtskilliga byten av ägor mellan de boende vid svensk- ryska
gränsen.
Direktör Rönbeck har fått i uppdrag att utreda alla ämbetsverks särskilda befattningar och
verkningskrets och utfärda en instruktion. Detta arbete fortskyndar han med all drift.
Ständernas hemställan om rättighet att anlägga svanshamrar har beviljats.
För att bibehålla skogarna i riket till det behov de förmånligast kan användas och där tillgången är så stor
att tackjärnsblåsningar och järnverk kan anläggas har Stora Kopparbergs Bergslags Skogsdistrikt fått
bestämda gränser. Denna reglering har kommit till för att koltillgången skall vara säkrad.
Till befordran av kommunikation mellan Sverige och Norge har anbefallts dubbel postgång.
Postföringsskyldigheten borde överflyttas från avlägsna hemman till de som ligger närmare allmänna
landsvägarna.
Kongl Maj:t har med tillfredsställelse sett de anstalter som gjorts i avseende på utmarksfördelning på
Öland och mossars och kärrs uppodling. Ytterligare åtgärder är vidtagna för att ge en billig tillökning av
kronans inkomster.
I Norrbotten och Västerbotten har vidtagits åtskilliga stadgande för nybyggens anläggande. Kongl
Maj:t har uppmärksammat den fördel, som skulle uppkomma, om de i Lappmarken befintliga rika
malmtillgångarna genom älvarna kunde nedföras till skogrikare trakter och där smältas till tackjärn.
Undersöks möjligheten att genom inköp av Rengis Verken inrätta en Bergslag.
Kongl Maj:t har ägnat stor uppmärksamhet åt bergshanteringen. Han har anslagit medel till att
sammanfatta alla författningar som rör bergshantering och upprättat en Bergverks stadga.
De hemmansbrukare och personer, som har 4 minderåriga barn, skall befrias från mantalspengar.
Sedan riksdagens sista sammankomst har det varit ett viktigt föremål för Kongl Maj:t att bibehålla
krigsmakten i tjänstbart stånd. Då nu fred råder är det viktigt att befälet och ledningen får öva sig. Man
skall också ha möjlighet att befordras och få löneökning. Beskrivs hur omorganisationen gått till.
I allmänna beväringsmanskapet har en klass varje år blivit mönstrad och övad i vapen, under den tiden
har de med sorgfällig ömhet blivit vårdade och underhållna. Konungen har med tillfredsställelse sett med
vilken nit och bredvillighet denna ungdom ådagalagt för att bli skickliga att försvara landet och den
färdighet de förvärvat under den korta exercistiden. Kongl Maj:t igenkänner svenska folkets levande
känsla för fosterbygdens självständighet och krigssinne.
Då svenska artilleriet under sista kriget utmärkt sig på ett ärofullt sätt, har det varit Kongl Maj:ts
yttersta önskan att bringa detta vapen till fullkomlighet. Han har anbefallt en omorganisation och låtit
inköpa Mariebergs egendom till undervisningsanstalt, där artilleriofficerare skall kunna vinna högre
vetenskaplig bildning
Rikets Ständer hade 1815 önskat att befälet vid värvade armén skulle ha samma lönesättning som civila
ämbets- och tjänstemän. Till det räckte inte de anslagna medlen på långt när
De anslag till militärläkarvårdens förbättring har visat sig under sista kriget haft de lyckligaste följder för
manskapets hälsa.
Kongl Maj:t har låtit inköpa en egendom på Kungsholmen dit Medico Kirurgiska institutet blivit
flyttat. Närheten till Serafimerlasarettet och Garnisons sjukhuset har gjort att man fått tillräckligt utrymme
för bibliotek, laboratorier, och lärosalar samt bostäder för läkare och elever.
Där utbildas batallionsläkare, som då de inte har tjänstgöring vid regementen kan vara till betydligt
gagn för sjukskötseln inom landet.
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För Kongl Maj:ts hjärta har det varit synnerligen tillfredsställande att kunna bereda en förbättrad
utkomst för de krigsmän som lämnat tjänsten antingen de grånat eller blesserats, så att de inte kunnat
fortsätta. Ökat underhåll som gratialier från Vadstena krigsmanshuskassa och Amiralitets
krigsmanshuskassa och Arméns Pensionskassa har förbättrat deras framtid.
100.000 riksdaler är anslagna till en särskild fond, varifrån årliga pensioner tilldelas 1.500 med medalj
för tapperhet i fält utmärkta krigsmän. Änke- och Pupillkassan har fått ett bidrag med 6.000 riksdaler
varje år.
Kongl Maj:t har utfärdat en författning om tågande truppers underhåll, varigenom de inkvarterings
givandes besvär blivit i huvudsak lindrat.
Kasern på Ladugårdslandet för Livgardet till häst är färdigbyggt. Garnisonssjukhuset på
Kungsholmen är påbörjad och De byggnader som tillhört Krigsmanshuset i Vadstena är ombyggt till
korrektionsanstalt för 300 personer.
Innevånarna i Västra gränstrakterna har fått ersättning för deras under kriget lidna förluster.
Salpetertillverkningen har blivit uppmuntrad.
Övertygad om nödvändigheten av ett starkt sjöförsvar har tjänliga åtgärder vidtagits för dess förkovran
och upprätthållande. Trots inskränkta tillgångar har reparationer utförts på fartygen och linjeskeppet Carl
XIII färdigbyggts samt 6 däckade kanonslupar.
Kongl Maj:t har infordrat från landshövdingarna i Västra och Södra länen uppgifter om ekskogarnas
tillstånd och åtgärder för att freda dem till framtida nödvändiga byggnadsämnen för flottorna behov.
Allmän inspektion på lotsplatserna och förbättringar är vidtagna. De gamla fyrbåkarna är ombyggda
efter nyare metoder och nya är under uppförande.
Det återstår för Kongl Maj:t att underrätta Ständerna om de vidtagna ändringar i finansväsendet och
statshushållningen, handeln och näringarna, då det gäller styrelse och administration.
Hushållnings Sällskapen i länen har erhållit penningbidrag antingen som gåva en gång för alla eller lån
med lindrig ränta.
Vägar har brutits i Värmland från Håns sluss och Letafors till Norska gränsen och från Älvdalen
genom Finnbygden till Fryksände. Vägar i Dalarna och Jämtland är också byggda.
Nödvändiga medel för Gårdsby Institut för linkulturen och linnevävnadens fullkomnande,
linplanteringens befrämjande i de östliga länen och trädplantering i Skåne.
Göta kanalbyggnad har under fridens lugn gjort betydliga framsteg och enskilda förluster av jord och
gröda har ersatts av en fond.
Hamnbyggnad med 3 slussar vid Vänerns strand är fullbordad och kanalen segelbar på en sträcka av 2
mil.
Motala hamn och kanalbyggnad är trots betydliga naturhinder nästan färdig. 7 av de 15 slussarna
mellan Boren och Roxen är klara.
Den årliga summan till Södertälje kanal är utbetald.
Upprättandet av ett aktiebolag för Hjälmare kanal och slussverk är förberett.
Stöd till byggandet av korrektionsanstalter i landet.
Ett penningförskott till sillfisket, då man i år väntar ymnig fångst.
Lån till enskilda har beviljats, Bolaget i Utö Gruva, Brobyggnad vid Älvkarleby, Töcksmarks tegelbruk
och Malmö hamnbyggnad.
De för riket så viktiga allmänna magasinsinrättningen har dubbla vinningar. Att vid inträffad missväxt
fylla behovet av bröd och vid rikare årsväxt hålla spannmålspriserna på en rimlig nivå.
Bland sina angelägnaste omsorger har Kongl Maj:t räknat att återställa jämvikten i handeln, ge den och
övriga näringar ett självständigare liv, trygga den svenska flaggan inte bara mot yttre våld utan även mot
främmande inflytande.
Som en följd av Sveriges och Norges förening har en handelsgemenskap grundad på ömsesidiga
rättigheter upprättats. Den medger import på landsvägen mot vanlig sjötull av utländska varor.
En kommitté har inkommit med förslag till nya handels- och handverksförfattningar. Ännu vill man
inte besluta utan utreda mer. Under tiden är handeln med viktualier och andra lantmannaprodukter fri.
För att underlätta för Öland med bekvämare avsättning för öns alster har en stad, Borgholm, anlagts.
Sjötulltaxan sänks för att underlätta utförseln av järn, koppar, tjära och trävaror.
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Däremot höjs tullen för främmande fabrikationer och överflödsvaror.
Förordnanden angående vissa missbruk, som påverkat växelkursen negativt. Bl a sänks och ibland helt
förbjuds importen av bomullstyg, vin, porter och arrak.
Förbud av försäljning av tillrett kaffe, vin och utländska drycker. Kongl Maj:t har med välbehag
förnummit att hans trogna undersåtar lytt hans faderliga bud och i en vaknad besinning och nationalanda
gått hans uppmaning till mötes, på ett sätt som lagens stränghet inte kunnat åstadkomma. Detta borgar för
Kongl Maj:ts hopp att måtta, arbetsflit och enkla seder skall åter allmännare fästas på den ej rika men fria
jord, som av ålder är deras hembygd.
Oaktat alla Kongl Maj:ts omsorger, vilka åtminstone mildrat det onda även om det inte förmått bota, har
en förlägenhet i den allmänna rörelsen uppstått. Malmö Diskonto har genom sitt förvaltningssätt råkat på
obestånd, vilket hade till följd att Göteborgs och Göta kanals bolagsdiskonto nödgades inställa sina
betalningar. Misstroendet, oredan och penningbristen ökades av flera millioners hastiga indragning ur
cirkulationen. För att avhjälpa olägenheterna behövdes Ständernas närvaro och medverkan att utan
dröjsmål inställa uppbörden av innevarande års kronoutskylder. Under bekymrade utsikter men med lugn
förtröstan på rikets inre oförsvagade kraft och på dess representanters upplysta fosterlandskänsla går
konungen att samråda med ständerna för att finna medel till säkerheten, kreditens och ordningens
införande i rikets penningverk.
Ut supra CARL
Förklaring över 17 § i Kongl Förordningen av den 15 juni 1803, om stångjärnssmidet och
järnmanufakturen i riket. Stockholm 9 december 1817.
Det har blivit anmält att missbruk och underslev förekommit då rekognitionsjärn försäljs.
Vi förklarar att manufakturverksägare utom Bergslagen har rätt att köpa ämnesjärn av
stångjärnsverksägare utom Bergslagen. Smidesrättigheten får inte överskridas.
Stockholms slott den 9 december 1817 CARL
Proposition till Rikets Ständer om allmänna penningrörelsen och myntverkets upprätthållande.
Stockholm den 10 december 1817.
Kongl Maj:t har med noggrann uppmärksamhet följt rikets finansiella ställning och skulle med oro sett
den skakning, som senare tiders händelser åstadkommit. Möjligheterna för framtiden har dock givit tröst.
Flera folkslag har befunnit sig i samma omständigheter som Sverige. För de flesta har det lett till
missöden och passionerade förvillelser. Svenska Folket har dock vetat att vända dem till sin fördel genom
den försiktighet, vishet och lugn, som styrt överläggningarna.
Samma skakningar som nästan alltid gör folk till anarkister eller böjer dem under envåldsmaktens ok, har
i Sverige blivit anledning att få goda grundlagar och samhällsordning och bevarat dess rättigheter och
försäkrat dess frihet.
Kongl Maj:t har sammankallat rikets Ständer för att överlägga om ett finanssystem för framtiden som
lämpar sig till fäderneslandet fördel, då hela statsförvaltningen beror därav.
Ordning och sparsamhet med statens tillgångar bereder allmänt förtroende. Det ges inget anseende om
statens ämbetsmän och försvarare mottar vedergällning för sina tjänster i ett papper utan värde och
massan av folket och den arbetande klassen befinner sig i samma ställning.
Vi må ha ett metalliskt mynt för vårt representativa system, men det skulle förminskas med hälften på
några år, om inte banken förskaffade de redbarheter som behovet fordrade. Det gäller att aldrig förlora
insikten om den verkliga orsaken till vår finansiella ställning och inte bedra sig på botemedlen. Ingenting
är mer vådligt än nyheter. Man tänker ut system för att dölja det som redan är gjort, och envisas alltid att
söka botemedel, som redan visat sig varken kunna förhindra eller förbättra. Låt oss välja en bättre utväg.
Införa få nyheter, undvika om möjligt att öka pålagorna genom all slags näringsflit, uppmuntra jordbruket
utan att hindra handelns verksamhet.
Förändringar av myntets värde för staten till upplösning, om man lämnar fritt fält åt penning vingleriet.
Denna höjning och sänkning av myntvärdet gör att ingen vet vad han äger i morgon eller vad han har i
dag. Det förvandlar det enklaste och helt lagliga handelsföretag till verkliga vågspel. Regeringen hindras i
att långsiktigt kunna uträtta goda saker, utan kan bara göra gott för ögonblicket utan att det onda upphör.
Den väsentligaste delen av en statsförvaltning är den som har avseende på finanserna. Om
finanssystemet är felaktigt påverkar det hela statsapparaten. Ärendena hindras, oordning uppkommer
överallt, handeln tillintetgörs, växelspekulationer, som är lika förstörande för det allmänna som för den
enskilda, fabrikerna avtyna, och jordbruket denna första grund till landets styrka lider av myntets hastiga
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förändring. Det är nödvändigt att skapa ett system som överensstämmer med våra behov och tillgångar.
Man fäster sig för mycket för enskilda missbruk, i stället för att häva roten till det onda. Detta är
huvudfrågan innan man kan uppge medel till verkställighet av en nyttig reform.
Sverige har väl inte samma överflöd som många andra nationer, men vi har vad som är nödvändigt för
innevånarnas underhåll. Vi har till och med en del produkter som skulle kunna kallas lyxiga, om man inte
hela tiden hade den olyckliga vanan, att mäta våra behov inte efter våra tillgångar utan efter andra
nationers. Sverige har stora tillgångar. Var för sig kan de inte ge staten stöd. De liknar en spridd här som
på åtskilliga punkter lider nederlag, men som om den blir sammandragen sätter en fruktansvärd gräns mot
fienden.
För att rätt skatta Sveriges finansiella ställning, är det nödvändigt att söka källan till den nuvarande
oordningen och undersöka varför det nu cirkulerande pappersmyntet blivit uppgivet och av hur många
slag det består.
Massan av de utelöpande bancosedlarna var 1807 9.554.052 riksdaler. 1808 hade de ökat med
8.000.000 och totala summan var 17.526.190 riksdaler.
I maj 1809 utgav banken, enligt Ständernas beslut ett förskott åt staten på 6.000000 till krigskostnad
och sedan 3.000000 för att betala skulderna och leveranserna under fälttåget 1808. Trots avbetalningar
ökade sedelstocken 1812 till 23.901.947 riksdaler. Därifrån till 1815 hade banken ingen utgift och
summan av utgivna sedlar var 20.987300 riksdaler.
Utom de sedlar banken utgivit och som de är direkt ansvariga för, är även andra pappersmynt i omlopp,
som vila på bankens kredit nämligen riksgäldssedlarna svarande mot 4.200.000. 1815 ökade de till över
8.000.000.
Banken har uppdragit åt sig att lämna 300000 årligen till Göta kanal och ett förskott på 2.000000
årligen till magasinsdirektionen.
För att avhjälpa den s k penningbristen beslöt Ständerna vid sista riksdagen att banken skulle bevilja lån
till enskilda varav en del skulle utlämnas mot hypotek i fast egendom och en del till understöd för nya
odlingar. De skulle därigenom återlämna åt rörelsen det som undandrogs den genom intressen och
avbetalningar. Men låneansökan har överstigit den för året fastställda summan och flera lån är redan
begärda än vad fonderna utgör ända till 1820.
Enskilda Diskontoverks krediter är omkring 2.00.0000.
Efter denna framställning av bankens förbindelser och årliga utgifter återstår att undersöka de
tillgångar och inkomster den äger.
Staten betalar årligen ränta på sin skuld med 750.000 riksdaler.
Banken har årlig inkomst av fastighetslån, där räntan är 6 %. Bankens fordringar var 1812
2.594.088 riksdaler och räntan blev 155.000 riksdaler. Senare har lånesumman ökat.
Bankens utgifter och inkomster är i balans till bankens fördel. 1812 hade de ett överskott av 4.993.049
riksdaler
Då vi nu rett ut att banken är ganska solid återstår att undersöka Sveriges allmänna belägenhet.
Om inte vår utrikes skuld vore likviderad (flytande) skulle detta ofantliga kapital ligga staten till last
och ta 2/3 av bevillningen.
Kongl Maj:t och Kronprinsen har hela tiden gjort enskilda uppoffringar för att bibehålla pappersmyntets
värde. De har funnit ett oväntat motstånd som smärtat dem i deras välvilja, men det är icke desto mindre
sant att deras uppoffringar och beständiga omsorger tillintetgjort växel vingleriets spekulationer och
hejdat dess fart mot undergång.
Om vårt sista krig fått en olycklig utgång, var hade vid då befunnit oss? Detta krig var nödvändigt för
att hämnas nationens ära och återta våra våldförda rättigheter. Detta krig så ärofullt för svenska vapen, så
lyckligt i sina följder har kostat landet ganska litet. Armén, som Kongl Maj:t överlämnat i sin sons vård,
har återkommit krönt med seger, i bästa tillstånd och lika beredd att strida, om det så fordrades för vår
självständighet och frihet.
Om årsväxten slagit fel, som skett under två år i många andra länder, skulle vi inte se oss störtade? Se
er omkring! Vilket land hyser större trevnad och djupare lugn än vårt? Allt detta har sammanhang med
våra finanser och vi skulle ha varit i en förtvivlad belägenhet om vi i stället för fördelar och framgångar
räknat med många missöden och förluster.
Det är inte lämpligt för Sverige att endast ha hårt mynt i omlopp, men pappersmyntets värde måste
närma sig vad som gäller i andra länder. Staten måste anta ett system, där banken äger valuta i guld,
silver, koppar, järn och hypotek i fast egendom, så att innehavaren av papper är försäkrad om värdet. Det
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som bör sysselsätta banken, är att ge högsta värde åt sedlarna och försöka behålla det. Det är endast
genom detta som dess kredit stadgas och försäkras. Men hur vinner man detta?
Bankens fullmäktige är en avdelning av Rikets Ständer. Detta ämne angår således hela nationen, som
bör besluta genom sina representanter, regeringen, som har den verkställande makten. I detta fall bör de
inskränka sig till att endast meddela den lagstiftande makten, det vill säga nationen, sina åsikter.
Allmänheten måste ha förtroendet att papper har ett värde som motsvarar det verkliga myntet. Alltså
måste man visa att man inte saknar klingande mynt.
Banken bör inte operera på börsen med sitt speciemynt till fördel för pappersmyntet, förrän det finns en
fond oberoende av den nuvarande.
Kongl Maj:t gör sig förvissad att Ständerna inser, att omsorger om rikets penningväsen inte tillkommer
konungen utan att det med fullt skäl tillhör Ständerna och det Verk från vilken mynten utgivas och att de
har ansvaret för att uppfylla sina åtaganden.
Ständerna bör inte längre overksamt åse växlingar i myntets kredit och nationen har rätt att veta att det
finns en auktoritet som har till plikt att bevaka det allmänna bästa och att denna auktoritet är försedd med
nödvändiga tillgångar.
Kongl Maj:t föreslår att Rikets Ständers Bank hädanefter åläggs skyldigheten att upprätthålla
myntrepresentationernas värde och att dess tillgångar på allt möjligt sätt förstärkas. Utvägarna finns dels i
bankens enskilda inkomster dels i avbetalningarna på rikets skuld. Om Ständerna bifaller att dessa
avbetalningar som hittills ingått till banken i sedlar, hädanefter ingå som reelt värde och används för att
öka redbarheterna eller den reela tillgången är den huvudsakliga grunden lagd för att öka bankens
förmögenhet. För detta behöver Ständerna endast förordna:
1:o Att tullavgifterna, som hittills utgjorts i Hamburger banco med bancosedlar efter kurs endast erläggs i
silver eller växlar efter samma beräkningsgrund. Då man inte kan förutse alla händelser vore det inte
rådligt att bestämma ett oföränderligt uppbördssätt av tullinkomsterna. Därför anser Kongl Maj:t
nödvändigt
2:o att regeringen får fria händer att förordna och jämka i detta avseende.
3:o De lån till näringarnas förkovran har ibland tjänat till myntvärdets försämring. Vid erhållande av
dessa lån må villkor ställas att om kursen stigit vid den tid återbetalningen skall ske utlåningssumman
beräknad i Hamburger banco efter den vid utlåningen gällande kurs bör återgäldas i antingen växlar eller
bankosedlar efter dåvarande kurs till fullt värde. Detta gäller dem som fått lån för järn- och koppar som
inte är av deras egen tillverkning.
För de bruksägare med egen tillverkning skall nuvarande villkor gälla. Då inhemska näringar häruti
skall finna en uppmuntran överlämnar Kongl Maj:t till Ständernas prövning om inte räntan för lån på
exportprodukter helt eller delvis försvinner.
Skulle Ständerna gilla Kongl Maj:ts förslag, bör en förstärkning av bankens reela fond bli 1.000.000
riksdaler i silvervärde årligen.
Vidare föreslår kungen att kungsgårdarna, kronans tiondekoppar, järn och alun överlämnas till banken.
När banken blivit försedd med tillgångar återstår att bestämma dess användande.
Då banken fått sig ålagt skyldigheten att bibehålla sedelmyntet i värde blir det också bankstyrelsens
ansvar att ombesörja hur detta skall gå till. Ständernas instruktioner skall inte styra i detalj.
Ständerna måste fatta ett beslut, som tillåter prägling av ett efter nuvarande kursförhållanden till sin
inre halt lämpat skiljemynt.
Vårt silvermynts höga värde är orsaken till att det försvinner utomlands. Om staten bleve nödsakad, att
vända den del av sitt klingande mynt för att hämma växel vingleriet och anskaffa växelfonder skulle dessa
pengar endast för ögonblicket gå ur landet och snart återkomma.
Kongl Maj:t föreslår ett lån på 6.000.000 riksdaler i bankosedlar där räntan är 3 % och erläggs i
klingande mynt. Detta skulle vara fördelaktigt för staten och för den enskilda, som fick ett eget intresse att
bidraga till statens förkovran. Ingenting bidrar mer att befästa ett samhälles styrka och att försäkra ett
folks sedlighet än ett nära samband mellan de befallande och lydande. Lånen skulle användas att öppna
möjligheter för jordbrukare och manufakturister att låna, utan att staten nödgas utge nya sedlar. Utom de
stora fördelar nationen skulle vinna, blir följden att när specieriksdalrarna kommer i omlopp, regeringen
skulle göra allt för att införa silver till myntning. Även andra mindre vinster skulle göras.
Kongl Maj:t kommer nu att rikta Ständernas uppmärksamhet på det ärende, som är den egentliga orsaken
till deras sammankallande.
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Göta Kanal, Göteborg och Malmö Diskontoverk har inställt sina betalningar. De har förlorat sitt
förtroende och regeringen kan inte längre upphjälpa deras kredit, då det skulle behövas alla regeringens
tillgångar som kan åstadkommas och dessutom en fond på flera miljoner.
Dessa diskontoverk har ofta varit skakade och det visar att deras inrättning är felaktig.
Nationen bör hädanefter anförtro styrelsen av Rikets diskontorörelse till banken eller Rikets Ständers
Verk, varvid vinsten bör tillfalla staten och användas till allmän nytta som åkerbruket, fabrikerna och
bergverken.
Sådana diskontodirektörer, som utnämns av Ständerna och driver förvaltningen för nationens räkning
är de enda som bör ingiva allmänt förtroende. De får aldrig ta lån, men däremot låna ut vad staten lämnat
till deras disposition. De skall underkastas en instruktion och ett ansvar som bör avskräcka en var att
känna sig böjd för någon oredlighet. Deras heder och egendom blir borgen för deras åtgärder och lugna
den misstanke eller misstroende, som diskontoverkens förvaltning givit både fordringsägare och
gäldenärer.
Det förflutna tillhör oss inte längre och det onda är redan skett och vi bör endast ägna oss åt att förmildra
dess följder.
1:o Banken måtte överta Göteborgs, Malmös och Göta kanal bolags diskonters skulder.
2:o Den förlägenhet, som uppkommit genom att diskontona inte fullgör sina förbindelser, drabbar mest de
lägre folkklasserna, då de inte har förmögenhet som kan bära en hastig förlust. De bör i första hand
hjälpas.
3:o Det som utgörs av treprocents sedlar bör likvideras med en fjärde- eller femtedel i kontanter och det
övriga i obligationer.
Förklaras hur diskontorörelsens medel skall fördelas
1:o Det viktigaste är att räntan för fastighetslån skulle erläggas i spannmål, och kvittot på den från
kronomagasinet avlevererade spannmålen insändas till banken i ställer för pengar.
2:o För att gynna jordbruket skulle räntan på 3 % vilken magasinsdirektionen hittills erlagt till banken
försvinna. Magasinsinrättningen är till för understöd åt de mest behövande klasserna och inte som vinst
på bekostnad av jordbrukaren och den behövande delen av samhället.
3:o Sedan Kongl Maj:t fäst Ständernas uppmärksamhet på jordbrukets behov, kan han inte underlåta att
även rikta sig till fabriksrörelsen, väverier och manufakturtillverkningen.
Bankofullmäktige skall kunna bevilja lån till maunufakturer för en viss andel av tillverkningsvärdet. Bör
även gälla glastillverkning.
Sedan Kongl Maj:t nu yttrat sig om diskonternas gäldenärer torde uppmärksamheten fästas även på de
ägare av jord- och fastigheter som står i skuld hos enskilda.
Om staten med fordringsägarens samtycke lämnade gäldenärerna förbindelser av 6 % ränta och 2 %
avbetalning per år så ägde kreditorerna en säkerhet och gäldenärerna kunde för sig och sina barn ha den
oskattbara fördelen att vara trygga för framtiden och använda sin omsorg till egendomens skötsel och
förbättring.
Detta skulle vara en förkovran för åkerbruket och staten ha första inteckningen i dessa egendomar tills
skulderna vore helt betalda. Redogörs för dessa obligationer.
Kongl Maj:t menar att hans förslag är som ett träd med många grenar fästade vid stammen. Dessa förslag
innehåller endast allmänna grundsatser och Kongl Maj:t är övertygad om att Ständerna skall fästa den
nitiska uppmärksamhet som fäderneslandet har rätt att förutsätta.
Datum ut supra CARL
Utdrag av protokollet för handels och finansärenden, hållet inför Kongl Maj:t i statsrådet å
Stockholms slott den 10 december 1817 varvid Kronprinsen var närvarande.
Närvarande: Justitie Statsministern, Statsministern för utrikes ärende, 6 statsråd, Hovkanslern och
Statssekreteraren.
Statssekreteraren uppläste till protokollet bilagda förslag till Kongl propositionen till Ständerna om
allmänna penningrörelsens och myntvärdets upprätthållande och täcktes Kongl Maj:t förklara: Att det inte
ingår i hans konstitutionella åligganden utan att han endast haft för avsikt att gå Ständernas och
allmänhetens önskningar till mötes och att visa Ständerna sitt förnyade förtroende.
Kongl Maj:t som älskar att förlita sig på Ständerna skall med nöje inhämta deras utvägar, bättre än de
nu föreslagna.
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Kongl Maj:t meddelar vid detta tillfälle också att hans och Kronprinsens uppoffringar kommer att
upphöra, då det gäller att bibehålla värdet på myntet.
Samtliga ledamöter i Statsrådet tillstyrkte så väl den anförda propositionen som att Kongl Maj:ts
förklaring skulle på vanligt sätt överlämnas till Ständerna.
S A MUNTHE
Cirkulär Brev till samtliga landshövdingar angående anläggande av stampverk i landsorterna.
Stockholm den 15 december 1817.
En förändring i tillståndet att inrätta stampverk till valkning av vadmal och ylletyger är motiverat. Den
som endast driver en stamp i liten skala för att uppfylla ortens innevånares behov kan begära sitt tillstånd
hos häradsrätten. Besiktning skall göras av kronobetjänt och två nämndemän. Besvär över häradsrättens
utslag skall göras hos befallningshavanden i länet
Stockholm den 15 december 1817. O E LAGERHEIM
Instruktion varefter direktionerna över läns lasaretten i riket och över kuranstalterna till veneriska
smittans hämmande, hava sig att rätta. Stockholm den 17 december 1817.
Åtskilliga läns innevånare har åtagit sig att vissa år tillskjuta medel, så att läns lasaretten kan utvidgas,
särskilt med tanke på veneriska smittans utrotande. Man har önskat att dessa inrättningar måtte förvaltas
av en direktion i orten. Efter att ha hört Vårt Serafimergille har Vi funnit för gott att tillåta att samtliga
länslasarett med undantag av Södertälje på försök under en tid av 5 år överlämnas till Våra
befallningshavande och länets deputerade. Vi utfärdar en instruktion.
§ 1 Varje läns lasaretts direktion skall bestå av landshövdingen, som är ordförande och 6 ledamöter.
§ 2 Direktionen skall med all kraft befrämja inrättningens gagn och bästa och sammanträda då något
behöver beslutas. Ordföranden fördelar göromålen på ledamöterna efter deras beskaffenhet samt antager
en notarie som för protokollet.
§ 3 Sedan ett visst antal sjuklingar, grundat på nuvarande tillgångar att underhålla dem fastställts vid varje
lasarett, får antalet inte ökas förrän nya tillskott och anslag görs.
§ 4 De sjuka intas i den ordning de blivit anmälda och efter besiktning av läkare fått tillstånd till vård. Det
åligger var och en som anmäler en sjuk att förete bevis från kyrkvärdarna i församlingen om hans villkor,
stånd och frejd, såvida sjukdomen inte är sådan att omedelbara insatser krävs. Då får intygen sändas in i
efterhand. Skulle flera sjuka anmälas än vad som finns plats för, tas de mest sjuka in först och de andra
får vänta på sin tur tills det blir rum för dem. Kan den sjuke inte vänta bör han mot särskild ersättning
genast införskaffas på vad sätt som helst ske kan.
§ 5 För de med venerisk smitta skall särskilda rum vara utsedda med sängar, sängkläder och övriga
sjukhuspersedlar, som inte får nyttjas av andra sjuka. De får heller inte umgås med andra. Efter avslutad
behandling erhåller patienten ett bevis, att han är frisk, och får på egen bekostnad bege sig till hemorten.
§ 6 Ordentlig journal skall föras över de sjuka och kvartalsrapport lämnas till generaldirektionen över
sjukskötseln.
§ 7 Mathållningen vid lasaretten kommer att lämnas ut på entreprenad, till den som mot viss betalning
erbjuder den spisordning, som läkaren fastställt.
§ 8 Då länens innevånare åtagit sig en årlig avgift för att utrota veneriska smittan, får den sjuke fri vård
och underhåll under sitt vistande vid lasarett och kurhus.
§ 9 Paragrafen talar om hur finansieringen och redovisningen skall ske.
§ 10 Hur de tidigare länslasarettens medel skall inlemmas i den nya organisationen
§ 11 Direktionen skall ha vård om lasarettens byggnader och inventarier. Vid större reparationer eller
nybyggnader skall kostnadsförslag upprättas och verkställigheten ske under entreprenad. Allt efter
förordningen av den 31 juli 1776 angående publika byggnader.
§ 12 Vid varje länslasarett skall finnas en syssloman och en läkare, som har statlig lön.
§ 13 Tjänstehjonen skall anställas av direktionen.
§ 15 Direktionen har tillsyn över inkomster och utgifter, de sjukas vård och betjäningens förhållanden. De
har rätt att avskilja den av betjäningen som gjort sig skyldig till försummelse eller opålitlighet.
§ 16 Med kurhuset i Wadstena förfars som tidigare och förblir under Sundhetskollegiets inseende.
Ambulerande kurhus, när sådana behövs står under befallningshavandens styrelse.
Stockholms slott den 17 december 1817. CARL
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Svensk Författningssamling 1818
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1818
********************************************************
Protokoll hållet inför konungen på Stockholms slott den 20 januari 1818.
Kungörelse angående de, i anledning av den mellan Sverige och Ryssland den 10 september
1817 avslutade traktat, bestämda villkor för svenska och norska undersåtars vistande i
Ryssland och ryska undersåtars vistande i Sverige och Norge. Stockholm den 27 januari
1818.
Kungörelse hur med Rikets styrelse förfaras skall under Hans Maj:ts Konungens sjukdom.
Stockholm den 2 februari 1818.
Kungörelse till Rikets samtliga innevånare, om dess antagande av Riksstyrelsen i egenskap av
Sveriges, Norges, Götes och Wendes Konung. Stockholm den 5 februari 1818.
Berättelse om Högstsalig Hans Maj:t Konungens sista nattvardsgång och levnadsslut
Protokoll håller inför Konungen, i närvaro av Svea Rikes Ständer på Rikssalen i Stockholm den
7 februari 1818.
Kungörelse angående fortfarande inskränkning tills vidare i utväxlingen av silver mot bankens
transportsedlar. Stockholms slott den 18 mars 1818.
Kungörelse angående upphävandet av förbudet mot bruk och nyttjande av överflödigt silver.
Stockholms slott den 18 mars 1818.
Direktionens av Allmänna Brandförsäkrings Verket kungörelse, hur de Verkets medel, vilka till
brandskadors ersättande alltid bör vara att tillgå, skall göras fruktbara. Stockholm den 25
mars 1818.
Reglemente. Stockholm den 25 mars
Kungörelse angående tillägg till underhållsreglementet för Vadstena krigsmanshus gratialister,
av den 5 december 1815, i vad som rör manskapets vid de värvade regementena rättighet att
efter vissa levnadsår och tjänsteår erhålla underhåll av krigsmanshusfonden; Stockholm den 7
april 1818.
Kungl Maj:ts och rikets Bergskollegiums kungörelse angående tiden för undersmides
återtagande. Stockholm den 28 april 1818.
Kungörelse angående några förändringar, i vad, genom Kongl Förordningen den 19 febr 1811,
blivit stadgat, om förhållandet i anseende till utländske resande. Stockholm 28 april 1818.
Kongl Maj:ts och Rikets Kommers Kollegii kungörelse angående tiden hur länge Kongl Kollegii
s k helfrihets brev är gällande. Stockholm den 4 maj 1818.
Kongl Maj:ts och Rikets Kammar Kollegii och Stats kontorets Cirkulär brev till
befallningshavarna och regementscheferna angående begravningshjälpen för indelta så väl
militära som civila löntagares sterbhus i allmänhet. Stockholm den 5 maj 1818.
Pardonsplakat givet på hans Kongl Maj:ts CARL XIV JOHANS kröningsdag. Stockholm 11 maj
1818.
Nedanastående från 1816 med anledning av Pardonsplaketet (BS.2005)
Vänskaps- och handelsförbund mellan konungen av Sverige och Norge och De Förenta
Staterna. Stockholm den 4 september 1816.
Kongl Maj:ts och Riksens Ständers fastställda REGERINGSFORM av den 6 juni 1809, Med de
sedermera av Konungen och Riksens Ständer antagna förändringar.
Kungörelse angående ytterligare subskription till upprättande av ett bolag för Hjälmare kanal och
slussverks nybyggande och framtida underhåll. Stockholm den 10 juni 1818
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Förordning angående ändring av allmänna lagens stadgande i 24 kap 4 och 5 § Byggninga
Balken, om brandstod. Stockholm den 15 juni 1818.
Förklaring av 12 kapitlet 1 och 2 § § Giftermåls Balken, om avvittring. Stockholms slott den 15
juni 1818
Förklaring av 17 kap Giftermåls Balken, om mannens och hustruns fördel av Bo oskifto.
Stockholms slott den 15 juni 1818
Förordning om ändring av 1 § 23 kap Rättegångs Balken. Stockholms slott den 15 juni 1818
Förordning om ändring av 2 och 3 mom 1 § 23 kap rättegångsbalken. Stockholm den 15 juni
1818.
Kongl Maj:ts och Rikets Kammar Kollegii kungörelse angående tullfri införsel av all slags
utländsk spannmål. Stockholm den 16 juni 1818.
Riddarhusordningen av Kongl Maj:t stadfäst å Stockholms slott den 16 juni 1818.
Kongl Maj:t och Rikets Kammar Kollegie cirkulärbrev till samtliga Konungens
Befallningshavande och Konsistorierna angående prästebols friheter för nya kyrkoherdar och
kaplans boställen. Stockholm den 17 juni 1818.
Kungörelse angående så väl tullavgifter för vissa från Finland till Sverige ankommande varor,
som de certifikater, varmed Finska produkter bör vid införseln vara försedda, samt om vad, i
avseende på den ryska handeln i Stockholm beviljade nederlagsfrihet, bör iakttagas.
Stockholm den 18 juni 1818.
Kungörelse angående förändring i 4:de punkten av Kongl Förordningen den 28 juni 1809 om
några omständigheter som böra iakttagas vid krono- kungs och gästgivarskjuts
Stockholm den 30 juni 1818.
Kongl Maj:ts och Rikets Kammarrätts cirkulärbrev till samtliga Konungens Befallningshavande
angående sättet för betalning av de s k överskottsräntor på indelningshavares löner.
Stockholm den 7 juli 1818.
Kungörelse om belöningar till dem som upptäcker efterapare eller förfalskare av bankens eller
riksgäldskontorets sedlar, eller de falska sedlarnas utprånglare; Stockholm den 8 juli 1818.
Förordning angående förändring i straffet för dem, som utfärda tryckta eller graverade
invisningar. Stockholm 13 juli 1818.
Förordning angående handskrivna, på sedelhavaren eller på viss man och orders ställda
invisningars eller s k assignationers belopp. Stockholm den 13 juli 1818.
Förordning angående ändring av 8 kapitlet 1 § Giftermåls Balken; Stockholm den 13 juli 1818.
Förordning angående inteckning i fast egendom. Stockholm den 13 juli 1818.
Förordning angående ändring i 2 och 6 §§ av 7 kapitlet Handels Balken. Stockholm den 13 juli
1818.
Conkurslag Given Stockholms slott å rikssalen den 13 juli 1818.
Hur gäldenärs egendom till borgenärer avträdas må, och om början av konkurs.
Om avträdd egendoms förvaltning.
Om gäldenärs avträdesförmån eller ansvar.
Om säkerhet å gäldenärs person, och om hans underhåll, medan rättegången varar:
Om rättegång i konkursmål.
Om sysslomäns redovisning och om utdelning.
Om boskillnad
Om urarvagörelse och avträde av makas egendom i bo.
Om årsstämning på borgenärer.
Kungörelse angående de grevliga, friherrliga och adliga ätternas åliggande, att komplettera sina i
Riddarhusarkivet förvarade genealogier. Stockholm den 14 juli 1818.
Kungörelse angående beviljad tillåtelse för utländska fartyg att mot erläggande av helfri tull få
till och med detta års slut utföra bjälkar och bräder. Stockholm den 15 juli 1818.
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Kungörelse angående förklaring av Kongl Förordningarna den 6 september och 20 december
1815, rörande husbehovs brännvins bränningen. Stockholm den 15 juli 1818.
Tryckfrihetsförordning. Örebro den 16 juli 1812, med antagna förändringar.
Kungörelse angående Göta kanalbolags, Malmö och Göteborgs diskontverks utredning genom
statens försorg. Stockholm den 18 juli 1818.
Beslut gjort, samtyckt och föravskedat på allmänna urtima riksdagen i Stockholm, som slutades
den 21 juli 1818.
Regeringsformen.
Tryckfrihetsförordningen.
Förändring eller tolkning av Giftermålsbalken.
Förändring av Byggninga-Balken.
Ändringar i Handels-Balken.
Ändringar i Rättegångs-Balken.
Kongl Maj:ts tal till Rikets Ständer på rikssalen, då riksdagen slutades den 21 juli 1818.
Kongl Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts Universal angående protokolls utlösande vid
underdomstol i förlikta mål: Stockholm den 28 juli 1818.
Ändrad författning angående stämplat papper. Stockholm 31 juli 1818.
Kungörelse angående tiden för vägläggning och vägsyner Stockholm den 4 augusti 1818.
Kungörelse angående den under Kongl Maj:ts resa till Norge, i nåder tillförordnade regeringen.
Stockholm den 5 augusti 1818.
Kungörelse angående böter för rusthållare, som efter Mikaeli tiden utsläpper ryttarhäst på
gräsbete: Stockholm den 7 augusti 1818
Kungörelse till rättande av en misskrivning i den till fredstraktaten i Fredrikshamn med Hans
Maj:t Kejsaren av Ryssland avslutade additionnelle act den 10 september, 29 augusti 1817.
Stockholm den 13 augusti 1818.
Universal angående omedelbar skriftväxling mellan ämbetsverk och ämbetsmän i Sverige och
Norge. Stockholm den 18 augusti 1818.
Kongl Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts universal, angående lysnings utfärdande efter den som
övergivit sin maka. Stockholm den 24 augusti 1818.
Kungörelse angående beloppet av recognitions avgiften för skedvatten, som utföres till utrikes
ort. Stockholm den 7 september 1818
Kungörelse angående särskilt givna tillståndsresolutioner före den 4 oktober 1815, till varors
uppläggande i nederlag i Stockholm. Stockholm den 10 september 1818.
Kungörelse angående tillåtelse, att till slutet av detta år begagna sig av finska och åländska
skutor, till varors transporterande inrikes orter emellan. Stockholm den 19 september 1818.
Kungörelse att den, under Kongl Maj:ts frånvaro, i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra. Stockholm den 22 september 1818.
Kungörelse angående en viss preskriptionstid, inom vilken så väl de av direktionerna över Göta
Kanal Bolag, Malmö och Göteborgs Diskonto inrättningar på banken dragna assignationer,
som dessa inrättningars övriga skulder, bör till erhållande av likvid anmälas. Stockholm den
29 september 1818.
Kungörelse angående förhöjd belåning i banken på guld- och silverpanter. Stockholm den 29
september 1818.
Kungörelse angående förlängning av körtiden för kronoskjutsar. Stockholm den 7 oktober 1818.
Förordning om edsformulär i konkursmål. Stockholm den 22 oktober 1818.
Kungörelse angående vad iakttagas bör av svenska undersåtar, som vill mottaga
konsulsbefattningar i svenska hamnar för utländska makter. Stockholm den 29 oktober 1818.
Kungörelse angående immisioner i de till Kongl Maj:ts Hovstat hörande ämbetsmän och
betjänters löner. Stockholm den 30 oktober 1818.
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Kungörelse om förändringar i vissa delar av Kongl Maj:ts den 17 maj 1814 utfärdade förordning
om järnvräkeriet i riket. Stockholm den 3 november 1818.
Instruktion varefter cheferna för flottornas indelta och roterade båtsmanskompanier har att sig i
underdånighet rätta. Stockholm den 17 november 1818.
Kongl Sundhets Kollegiet av Kongl Maj:t i nåder fastställda Allmänna Stadgande, om vad
iakttagas bör vid Medico Legala Besiktningar på döda Kroppar. Stockholm den 18 november
1818.
§ 1 Besiktning av den döda kroppens yttre beskaffenhet (Inspeetio Cadaveris)
§ 2 Yttre besiktningar av varje särskild kroppsdel.
1:o Huvudet
2:o Halsen
3:o Bröstet
4:o Underlivet
5:o Yttre födslodelarna
6:o Ryggraden
7:o Lämmarna (extremiteterna)
§ 3 Närmare besiktning av sår, blodviten ooch andra skador
2:o Benbrott (Fracturae)
3:o Ledvridningar (Luxationes)
4:o Brännskador
5:o Kylskador
§ 4 Liköppning och besiktning av inre delar (Obductio et Sectio cadaveris)
1:o Huvudet
2:o Halsen
3:o Bröstet
4:o Bukkaviteten och underlivets inälvor
5:o Ryggraden
6:o Kvinnans inre födslodelar
§ 5 Besiktning av nyfödda barn och foster
1:o Yttre delar
2:o Inre besiktning
Kap III Undersökning av förgiftningar.
§ 9 Analysen eller utförandet av den kemiska undersökningen.
Kungörelse angående vidtagna förändringar i de bankosedlar och riksgälds kontorets
kreditsedlar, som ifrån och med nästkommande år utfärdas. Stockholm den 25 november
1818.
Kungörelse att Brandstod hädanefter skall beräknas efter förmedlat hemmanstal, om inte annat
överenskommit. Stockholm 2 december 1818.
Universal angående nämndemäns antal vid syneförrättningar på militärboställen. Stockholm den
4 december 1818.
Kungörelse om upphävandet av Jus detractus, eller sjätte pennings avgiften av arv, som ur riket
föres. Stockholm den 9 december 1818
Cirkulär om vad iakttagas bör vid lagfarts meddelande på egnahem, som för lån hos Allmänna
Brandförsäkringsverket är intecknad; Stockholm den 15 december 1818.
Cirkulärbrev angående beskattning av husbehovs mjölkvarnar och legosågar på krono och
skattejord; Stockholm den 16 december 1818.
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Kungörelse angående besvärs anförande över magistratens beslut i frågor om personers
antagande till idkande av källar- och värdshusrörelse i alla rikets städer utom Stockholm.
Stockholm den 16 december 1818.
Plakat om Fyra Allmänna solenna Tacksägelse- Faste- Bot och Böndagar som skall hållas över
hela riket nästa år, 1819. Stockholm den 16 december 1818
Förklaring av X Kap 1 § Jordabalken om den, som annans jord, hus och tomt, sälja, skifta eller
förpanta kan. Stockholm den 17 december 1818
Kungörelse angående spannmåls införande på smärre däckade svenska fartyg och öppna båtar.
Stockholm den 18 december 1818
Kungörelse angående inställandet av förbudet mot införsel av arrak och vin. Stockholm den 22
december 1818
Kungörelse angående förnyad reglering av pensions staterna. Stockholm den 22 december 1818.
Kungörelse angående antalet av revisorer till granskning av Rikets Ständers Banko Diskont
Verks förvaltning och räkenskaper. Stockholm den 22 december 1818.
Taxa varefter sjötullen för utgående varor skall beräknas och erläggas. Stockholm den 22
december 1818
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Svensk författningsamling 1818
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2002
Protokoll hållet inför konungen på Stockholms slott den 20 januari 1818.
En stor deputation av samtliga riksständer, anförd av lantmarskalken och de övriga talmännen, inträdde i
konungens nedre audiencerum, där konungen befann sig omgiven av rikets herrar, statsrådet ledamöter,
generaladjutanter för armén och flottorna och den kungliga uppvaktningen. Lantmarskalken läste
följande:
Stormäktigste Allernådigaste Konung!
Sedan Eders Kongl Maj:ts sonson, Hans Höghet Arvprinsen Joseph Frans Oscar, enligt de i de båda
Skandinaviens riken gällande grundlagar upphunnit sina myndiga år, har Rikets Ständer för att utveckla
sitt 1812 fattade beslut angående Kronprinsens rättighet att antaga rikets styrelse, i händelse av Kongl
Maj:ts sjuklighet, enhälligt beslutat, att vid alla tillfällen Kongl Maj:t genom sjukdom förhindras, skall
Kronprinsen befatta sig med regeringsärendena, inträda i utövningen av kungamakten samt i Kongl
Maj:ts namn styra landet.
Rikets Ständer är försäkrad att Konungen och Kronprinsen igenkänner tidigare beslut, som tillkommit
med omtanke för rikets säkerhet och framtida välgång, som underdånig vördnad och tillgivenhet för ett
älskat kungahus. Det är också en rättvis gärd åt den unga furstens lovande egenskaper och redbara
manliga väsende. Vi är i underdånighet övertygade att med de tänkesätt konungen hyser för Srvprinsen,
han skall med glädje instämma i beslutet.
Undertecknat för Ridderskapets och Adelns vägnar JOH AUG SANDELS
På Prästeståndets vägnar JAC AX LINDBLOM
På Borgarståndets vägnar CARL FR LANDBERG
På Bondeståndets vägnar LARS OLSSON
Kongl Maj:t behagade svara.
Ni har inte misstagit er gode herrar och svenska män på mitt tänkesätt för min sonson och jag lämnar er
mitt bifall till ert fattade beslut. Alla de band, som närmare sammanknyta eder med mig, ättlingar av detta
kungahus som skall främja eder framtida sällhet, skall livligt hyllas inte endast av mina faderliga känslor.
Det är inte endast mina önskningar som ni vid detta tillfälle uppfyllt. Ni har också givit stor erkänsla och
förtroende åt den furste som varje dag utför sina sonliga plikter mot mig och inpräntar dem i sin sons
hjärta. De är min ålders tröst och blir en borgen för er framtid.
Jag bifaller och bekräftar i hela dess vidd eder anhållan att min kärälskelige sonson Joseph Frans Oscar
vid alla tillfällen då jag av sjuklighet hindras, befattar sig med regeringsärendena, inträder i kungamakten
och i mitt namn för rikets styrelse.
Mitt bifall kommer att intagas i Riksdagsbeslutet.
Må himlen avvända det dubbla olycksfall vars fruktade möjlighet påkallat er närvarande åtgärd.
Herr lantmarskalken och talmännen hade därefter nåden att trycka konungens hand och deputationen
avträdde.
In fidem Protocolli G af WETTERSTEDT
Kungörelse angående de, i anledning av den mellan Sverige och Ryssland den 10 september 1817
avslutade traktat, bestämda villkor för svenska och norska undersåtars vistande i Ryssland och
ryska undersåtars vistande i Sverige och Norge. Stockholm den 27 januari 1818.
Med anledning av den 10 september 1817 avslutade handelstraktaten mellan Sverige och Norge har ryska
Kejsaren redan stadgat de villkor som gäller för svenska och norska undersåtars vistande i Ryssland,
nämligen:
1:o Svenska och norska undersåtar som vistas längre tid i Ryssland, behöver inte förnya sitt tillståndsbrev
varje år. Polisen kan utfärda sådana för längre tid och vaka över att de inte blir ansvariga för de böter,
som deras värdar kan fällas för, om de inte tillsett att nämnde tillståndsbrev förnyats.
2:o Polisen och korrektionsdomstolarna skall avhålla sig att fälla svenska och norska undersåtar till
kroppsstraff, krigstjänst och förvisning till Sibirien. De får endast dömas till arrest eller utvisning.
3:o Då i andra fall än brottmål det blir nödvändigt att lägga kvarstad på dessa undersåtars egendom, skall
det anmälas till minister eller konsul i den stad undersåtarna är bosatta.
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4:o De kan inte göra krigstjänst och är befriade från avgifter som inte berör den handel eller industrigren
som de bedriver.
Stockholms slott den 27 januari 1818. CARL JOHAN
Kungörelse hur med Rikets styrelse förfaras skall under Hans Maj:ts Konungens sjukdom.
Stockholm den 2 februari 1818.
Då Vi av inträffad sjukdom, som Vi med den Högstes bistånd snart hoppas övervinna, inte kan befatta
Oss med regeringsärenden, vill Vi underrätta Våra trogna undersåtar, att till följd av Ständernas beslut av
den 18 augusti 1812, Vår kärälskeliga son, Kronprinsen, genast inträder i utövandet av kungamakten med
all den rätt nuvarande grundlagar tillägga samt i Vårt namn föra rikets styrelse.
Stockholms slott den 2 februari 1818 CARL
Kungörelse till Rikets samtliga innevånare, om dess antagande av Riksstyrelsen i egenskap av
Sveriges, Norges, Götes och Wendes Konung. Stockholm den 5 februari 1818.
Vi, Carl Johan, som av Vår salige Fader Carl XIII:s proposition av den 21 augusti 1810 utkorades till
Hans Efterföljare på den svenska tronen och Vi uppmuntrade av Konungens och Folkets samstämmiga
önskan åtog Oss detta ansvarsfulla värv. Vi har fått de dyrbaraste prov på Eder avlidne konungs
förtroende och vänskap, då han upptog Oss som sin son. Sedan denna dag har Vi försökt att uppfylla alla
plikter, som tillhör en trogen undersåte och en öm son. Han har varje dag givit Oss den ädlaste belöning
för Våra bemödanden.
Denna sällhet är Oss inte längre förunnad. Döden har ryckt undan den, som i världen ägnat Oss den
mest odelade huldhet.
Från Vår sonliga famn, från en tröstlös gemål, från sörjande anförvanter och från ett folk vars räddare
han vid två tillfällen varit, har han med den vises lugn, ett rent samvete, styrkt av religionen gått att hämta
sin eviga belöning i en bättre värld.
Vi har mottagit hans välsignelse lika livliga på dödens gräns som i sin krafts dagar och i hans döende
hand nedlagt den heliga ed, att med arvet av Hans krona även ärva hans ömma omvårdnad för
Fäderneslandet.
Då Vi nu av denna bedrövliga anledning uppstigit på Sveriges och Norges förenade troner att styra de
båda rikena efter deras gällande grundlagar och riksakt utfärdad 1815, har Vi avgivit kungaförsäkran, som
blivit beslutad den 2 maj 1810.
Från Vårt första inträde på Sveriges jord har Vårt högsta åliggande varit att försvara Eder frihet, Era
lagliga rättigheter och rikets självständighet. Försynen har med framgång krönt Våra bemödanden. Av
Eder enighet och bistånd väntar Vi Oss ett kraftigt stöd.
Må den Furstes minne, som Vi nu begråter, och vars ande alltid må sväva över ett lyckligt folk, som
vid Hans grav kan säga: Utan Honom ägde vi inte de lagar, som vi själva stiftat, den fria jord som
gömmer våra fäders ben, och den ljusnande framtid som Hans dygder och självförsakelse berett
Stockholms slott den 5 februari 1818. CARL JOHAN
Berättelse om Högstsalig Hans Maj:t Konungens sista nattvardsgång och levnadsslut.
(Febrari 1818-)
Den 27 januari blev konungen sjuk och trots alla använda medel antog sjukdomen ett vådligare utseende.
Måndagen den 2 februari klockan 12 samlades i slottskyrkan Kronprinsen Hertigen av Södermanland och
rikets enhälligt församlade Ständer samt en talrik skara åhörare till allmän förbön för kungens hälsa.
Denna förbön fortsattes inför en talrik församling på samma tid varje dag intill konungens död
Onsdagen den 4 februari hade konungen hört beskrivas den enstämmiga brinnande känsla, varmed
Hans trogna folk åkallat den högste. Han behagade befalla att en kort bön skulle hållas vid hans sjuksäng.
Klockan halv 1 vid middagstiden förrättade överhovpredikanten inför den kungliga familjen, herrar och
fruntimmer, läkare och uppvaktning, vilka samlades i de angränsande öppna rummen en i korta ordalag
avpassad bön och sjöngs psalm 268 vers 10.Vid bönens början räckte konungen den tjänsteförrättande
handen. Då konungens krafter försvagades ville tjänsteförrättande göra ett uppehåll, så att kungen skulle
återhämta sig, men han sa: Läs mera för mig. Varefter bönen fortsatte och slutade med syndabekännelsen,
därefter föll konungen i en stilla sömn.
Efter en halvtimme vaknade konungen styrkt och fick några mildrande läkemedel och talade med
drottningen. Han önskade få nattvarden. Tjänsteförrättande framträdde ånyo och läste ur den Heliga Skrift
om människans svaghet och Guds Nåd. Därefter försäkrade han i Jesu namn och på Jesu befallning
försoningens löften och stadfäste dem i den heliga treenighetens namn. Därefter lästes instiftelse orden till
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nattvarden. Konungen avlyfte med svaga händer sin mössa och lade den på sängtäcket, varefter han
suckade till Gud om nåd och salighet. Han lät uppresa sig och mottog med fullständig sinnes styrka
sakramentet.
Efter aktens avslutande kysste överhovpredikanten konungens hand. Därefter bad Konungen om en
stunds vila. Efter en timma mottog han några gamla vänner och trogna tjänare, som önskade välsigna en
mild Herre och Välgörare. Fram emot aftonen avtog krafterna och småningom skildes Hans Maj:t från
denna förgängliga världen.
Under alla dessa dagar ha Kronprinsen, Vår nuvarande Konung och Hertig av Södermanland nästan
stundligen vakat vid sjuksängen och med ömt deltagande och med outtröttlig omvårdnad visat dessa Våra
dyrbara Beskyddares tänkesätt mot konungen och folket. Detta försäkrar framtiden med de gladaste
förhoppningar.
Den påföljande dagen strax efter 10 på middagen, då Konungens sista ögonblick nalkades, framträdde
Drottningen till sängen, lade sina händer på konungens bröst och suckade: Herre Jesu anamma din anda.
Varefter konungen med tvenne andetag uppsände sin odödliga del till det eviga ljusets rymder.
Drottningen föll på knä vid sängen och fortsatte att hålla sina händer på konungens bröst, medan
hovpredikanten läste en kort bön över Hans Maj:ts kvarlämnade stofthydda. Nummer 400 vers 7 ur
Svenska Psalmboken sjöngs, Fader Vår och Välsignelsen lästes..
Sådana voro Högstsalig Hans Maj:ts Konungens sista stunder. Lika rörande och uppbyggliga för alla
närvarande vittnen, som uppmuntrande för hela Sveriges och Norges folk, som skall nämna den konung
under vilken de förenades och vilken genom sin mildhet, sin människokärlek och sin gudsfruktan var
lycklig i livet och döden.
På nådig befallning uppsatt och undertecknad av JOH JAK HEDRÉN tjänstgörande Kongl
Överhovpredikant.
Protokoll håller inför Konungen, i närvaro av Svea Rikes Ständer på Rikssalen i Stockholm den 7
februari 1818.
Rikets Ständer har blivit kallade till Rikssalen klockan 1 för att höra Konungens försäkran och avlägga
tro- och huldhetsed till Hans Maj:t. Samtliga stånd anförda av deras talmän infunno sig på utsatt tid.
Hans Maj:t jämte Kronprinsen, företrädd av kansliet, generalstaben, hovstaten, ridderskapet och adeln,
högsta domstolen, norska och svenska statsråden, rikets herrar och omgiven av stora vakten behagade
därefter sig till rikssalen förfoga.
Hans Maj:t intog tronen med kronprinsen vid sin högra sida och de övriga nedanför tronen på sina
bestämda ställen. Därefter äskade lantmarskalken ljud då undertecknad hovkansler yttrade:
På Kongl Maj:ts nådiga befallning kommer nu att uppläsas den av Honom avgivna och undertecknade
försäkran så lydande:
Vi Carl Johan, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Wendes Konung göre veterligt: Att då
den Högste Guden behagat hemkalla den fordom Stormäktigste, Högborna Furste och Herre CARL XIII
och Vi i kraft av den upprättade succetionsordningen fastställd den 26 september 1810, uppstigit på
tronen. Vi försäkrar att Vi vill styra riket efter regeringsformen samt rikets gällande grundlagar, allmänna
lag och laga stadgar, som en rättrådig konung och huld fader för svenska folket, genom en laglig och mild
regering och söka efter Vår yttersta förmåga befrämja rikets och varje inbyggares sannskyldiga gagn och
bästa.
Detta bekräftar Vi med Vår egenhändiga underskrift.
Stockholms slott den 7 februari 1818. CARL JOHAN
Därefter äskade riksmarskalken ljud och Statsministern för utrikes ärenden tilltalade Kronprinsen:
Högborne Furste, Sveriges och Norges Kronprins gör Konungen er ed.
Kronprinsen knäböjde framför tronen, lade handen på den heliga skrift och avsade följande ed:
Jag JOSEPH FRANS OSCAR lovar och svär, att jag enligt successionsordningen av den 26 september
1810, när min fader CARL JOHAN avgår med döden, tillträda Svea rikets regering och krönas och hyllas
som Sveriges Konung, samt styra riket efter regeringsformen, grundlagarna, allmänna lagar och laga
stadgar.
Alltså vill och skall jag hålla Hans Maj:t för min rätta konung, ära och vörda honom med lydnad och
kärlek samt hans och rikets gagn och bästa befrämja. Jag skall oförskräckt och tidigt upptäcka om någon
stämpling eller störande av allmänt lugn eller lagstridig förändring av grundlagen skulle märkas.
Kronprinsen steg fram till konungen för att trycka hans hand och blev av honom omfamnad, varefter
han återtog sin stol.
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Återigen äskade riksmarskalken ljud och Ministern för utrikes ärenden yttrade till Ständerna:
Gode herrar och svenska män! Gör konungen er ed.
Riksens församlade ständer avlad nu med uppräckta fingrar följande tro- och huldhetsed, som
förestavades av statsministern.
Jag N N lovar och svär att jag städse skall och vill vara min rätte konung CARL JOHAN och det
kungliga huset huld och trogen, så att jag Hans Kongl Maj:ts gagn och bästa i alla måtto söka och främja
skall. Med liv och blod försvara det kungliga väldet samt rikets fri- och rättigheter allt efter vad som
fastställt i regeringsformen.
Jag skall upptäcka och tillkännage om jag förnimmer något å färde vara till ändring eller upphävande
av dessa och övriga rikets fundamentlagar, som Ständerna antagit och jag skall på alla punkter lyda,
efterkomma och fullborda.
Lantmarskalken och talmännen hade nåden att få kyssa konungens hand, varefter Hans Maj:t och
kronprinsen under de närvarandes livliga rop av LEVE KONUNGEN begav sig från rikssalen i samma
ordning som de inträtt.
In fidem protocolli G af WETTERSTEDT
Kungörelse angående fortfarande inskränkning tills vidare i utväxlingen av silver mot bankens
transportsedlar. Stockholms slott den 18 mars 1818.
Ständerna anser att den inskränkning av utväxling av silver mot transportsedlar som de senaste åren gällt,
fortfarande utom i särskilda fall skall vara gällande.
Stockholm den 18 mars 1818. CARL JOHAN
Kungörelse angående upphävandet av förbudet mot bruk och nyttjande av överflödigt silver.
Stockholms slott den 18 mars 1818.
Sedan till underlättande av den realisation och inlösen av Rikets Ständers kreditsedlar som beslutades vid
riksdagen 1800 och förbudet från samma år att nyttja silver, har ständerna hemställt om inte detta förbud
kunde upphävas. Då orsakerna till förbudet redan är verkställda har Vi inte funnit skäl till att förbudet
längre behövs,
Stockholms slott den 18 mars 1818. CARL JOHAN
Direktionens av Allmänna Brandförsäkrings Verket kungörelse, hur de Verkets medel, vilka till
brandskadors ersättande alltid bör vara att tillgå, skall göras fruktbara. Stockholm den 25 mars
1818.
Direktionen av Allmänna Brandstods Verket har anhållit att få överlägga hur man skall göra de medel
fruktbara, som är avsedda för ersättning av brandskador. Dessa medel måste vara rörliga och alltid finnas
till hands vid behov. Samtidigt skall verket och delägarna få största fördel av fonden som bör kunna
utlånas efter särskilda grunder.
Reglemente. Stockholm den 25 mars
De medel av Allmänna Brandförsäkrings Verkets fonder, som är tänkta till ersättning av timade
brandskador, genast eller så snart sig göra låter är att tillgå, bör utgöra 1 % av städernas och ¼ % av
landets ansvarssummor. De skall disponeras och göras fruktbara på följande sätt:
1 § 1/6 av kapitalet skall finnas att tillgå på löpande räkning i Riksens Ständers Bank och aldrig användas
till annat än att täcka brandskador.
2 § 5/6 skall mot efterskrivna villkor kunna lånas ut till Verkets delägare. Skulle hela lånesumman inte gå
åt, kan man låna ut även till icke delägare.
3 § Utlåningen får på inga villkor ske annorlunda än mot hypotek eller obligationer, som är utgivna i
Rikets Ständers Bank eller med deras garanti.
4 § Sådana hypotek får belånas med 90 % och 5 % ränta under 6 månaders tid. Direktionen kan därefter
bevilja omsättning av lånet. Sker inte omsättning eller räntebetalningen på förfallodagen ökas räntan till 6
%, tills lånet är omsatt eller betalt.
5 § Skulle medel behövas till ersättning för brandskador, skall låntagarna ovillkorligen återbetala lånet
inom 1 månad efter det direktionen uppsagt lånet.
6 § Skulle låntagaren inte uppfylla detta krav, har direktionen rättighet att utan iakttagande av lag och
formaliteter, sälja säkerheten för lånet på Stockholms Stads Auktions Kammare.
7 § Låntagaren skall jämte hypoteket till direktionen avgiva en förskrivning enligt följande blankett: "Till
Allmänna Brandförsäkrings Verket betalar undertecknad ovillkorligen genom insättning i Rikets Ständers
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Bank 6 månader från nedanskrivna dag en summa av 000 riksdaler banko specie, jämte ränta á 5 % till
förfallodagen, samt 6 % för den tid över förfallodagen, som kan utebliva." Jag förbinder mig att om
Direktionen skall anse det nödvändigt återfordra beloppet tidigare, återbetala lånet och räntan inom 1
månad. Skulle jag brista i denna betalningsskyldighet förklarar jag Direktionen berättigad att försälja
hypoteket på auktion "samt att stå för all vid försäljningen blivande omkostnad; vilket alla härmed på der
kraftigaste försäkras" underskrift.
8 § Om brandskada skulle inträffa, vars ersättning inte fordrar hela det utlånade kapitalet, infordras lånen
först av dem som inte är delägare, så att de äldre lånen går före de yngre. Samma ordning används mellan
delägarna inbördes.
9 § Ingen får låna mer än 4000 riksdaler.
10 § Då det finns pengar att låna ut, skall lånehandlingarna behandlas vid nästa sammanträde och genast
expedieras i den ordning låntagarna anmält sig. Dokumenten läggs i en särskild kista som förvaras i
Verkets kassavalv och vartill två direktionsledamöter har var sin nyckel.
Stockholm den 25 mars 1818 F S SILVERSTOLPE, ERIC v WETTERSTEDT, KLINTBERG , C M
ROBSAM, G POPPIUS, J ULLBERG, G NYBLAEUS.
Kungörelse angående tillägg till underhållsreglementet för Vadstena krigsmanshus gratialister, av
den 5 december 1815, i vad som rör manskapets vid de värvade regementena rättighet att efter
vissa levnadsår och tjänsteår erhålla underhåll av krigsmanshusfonden; Stockholm den 7 april
1818.
Det har kommit till betraktande att den värvade soldatens krafter under fredstid genom trägen tjänstgöring
i garnisonen försvagas mer än den indelte soldatens. Således blir den förstnämnda oförmögen till fortsatt
krigstjänst och att efter avskedet kunna försörja sig genom arbete. Vi har därför funnit för gott att som
tillägg till Vårt underhållsreglemente av den 5 december 1815 förordna, att en tjänstetid på 20 år inom
garnisonen medgiver underhåll. Garnisonsmanskapet har rätt till underhåll vid 40 års ålder och den
indelte soldaten först efter 50 års ålder och 30 tjänsteår.
Stockholms slott den 7 april 1818. CARL JOHAN
Kungl Maj:ts och rikets Bergskollegiums kungörelse angående tiden för undersmides återtagande.
Stockholm den 28 april 1818.
På grund av vikande konjunktur inom järnhanteringen, kommer den sedan krigets dagar tillåtna dispensen
på viss tid, när freden är vunnen och utskeppningen kommit igång, för undersmidets återtagande att
upphöra. Då dessa orsaker inte längre äger rum, kommer en tid av 6 år att gälla för återtagande av
undersmide
Stockholm den 28 april 1818 SALOMON LÖFVENSKJÖLD
Kungörelse angående några förändringar, i vad, genom Kongl Förordningen den 19 febr 1811,
blivit stadgat, om förhållandet i anseende till utländske resande. Stockholm 28 april 1818.
Utländska hantverksgesäller har haft rätt att fritt utöva sitt yrke i riket. Dock har missbruk skett, då
obehöriga personer under denna förevändning, utan Vårt tillstånd kommit in i landet. Därför kommer i
fortsättningen hantverksgesäller att förhöras vid gränsen om deras uppsåt och sedan avvakta Vår
föreskrift att resa in i riket.
I samband med detta förordnas att utlänningar i allmänhet, vilka ämna besöka riket skall, om de
anträder resan från någon ort där Sverige har minister, konsul eller handelsagent skaffa sig vederbörande
hitförpassningar.
Stockholms slott den 28 april 1818. CARL JOHAN
Kongl Maj:ts och Rikets Kommers Kollegii kungörelse angående tiden hur länge Kongl Kollegii s k
helfrihets brev är gällande. Stockholm den 4 maj 1818.
Angående helfrihets brev för svenska fartyg, som skall gälla för en resa som sträcker sig över ett år, har
Kongl Maj:t funnit att de bör årligen förnyas. I hamnar långt från huvudstaden ges viss dispens att skaffa
nytt frihets brev. Det nya frihets brevet skall uppvisas i tullkammaren inom 2 månader.
Stockholm den 4 maj 1818 A N EDELCRANTZ
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Kongl Maj:ts och Rikets Kammar Kollegii och Stats kontorets Cirkulär brev till
befallningshavarna och regementscheferna angående begravningshjälpen för indelta så väl militära
som civila löntagares sterbhus i allmänhet. Stockholm den 5 maj 1818.
Efter tveksamhet om begravningshjälpen skall beräknas på markegångspriset det år dödsfallet inträffar
eller det följande, ges följande förklaring.
Sterbhusägarna får fritt avgöra om de vill anmäla och erhålla begravningshjälp under det löpande året och
inte efter priset på följande år, som hittills gällt.
Stockholm den 5 maj 1818. O E LAGERHEIM
Pardonsplakat givet på hans Kongl Maj:ts CARL XIV JOHANS kröningsdag. Stockholm 11 maj
1818.
Carl XIV Johan gör veterligt, att då kröningsfesten nu lyckligen är överstånden, Vi dels av egen böjelse,
dels av seden från tidigare konungar, lämna Vår ömhet och omsorg även åt dem som förbrutit sig mot
lagarna, utan att därför genom grövre brott stört ordning och säkerhet.
1:o Alla som är dömda till böter, men på grund av brist på medel fått straffet omvandlat till fängelse med
arbete eller fängelse på vatten om bröd får lösgivas, när halva tiden förflutit.
2:o Även de som inte påbörjat sitt straff får vederfaras samma lindring.
4:o Vid undersökning visar det sig att personer, som rymt från krigsmakten sedan 1810 är ganska få. Den
som ansöker om att bli befriad från straff skall bli förskonad, om han inte har begått andra brott i samband
med rymningen. Däremot blir han inte längre mottagen i krigstjänst.
Stockholms slott den 11 maj 1818. CARL JOHAN
-------------------------------------------------------------------------------------------Nedanastående från 1816 med anledning av Pardonsplaketet (BS.2005)
Vänskaps- och handelsförbund mellan konungen av Sverige och Norge och De Förenta Staterna.
Stockholm den 4 september 1816.
Konung Carl XIII har funnit förmånligt att underhandla om upprättande av ett nytt handelsförbund med
Förenta Staterna av Norra Amerika. Han har utnämnt greve Lars von Engeström och greve Adolph Göran
Mörner att underhandla. Tillsammans med Jonathan Russel har de i Stockholm den 4 september 1816
avslutat och undertecknat ett handelsförbund mellan länderna.
Artikel I
Mellan alla länder som lyder under konungen av Sverige och Norge och alla länder som lyder under
Förenta Staterna skall en ömsesidig handelsfrihet äga rum. Innevånare i endera av länderna skall med
säkerhet för deras personer, fartyg och laddningar kunna anlöpa alla de hamnar, orter och strömmar inom
det andra landets omkrets varest sådant för de mest gynnade nationernas fartyg är tillåtit. De kan där hyra
och begagna magasiner och hus och åtnjuta alla slags beskydd. De skall ställa sig till efterrättelse det
andra landets lagar och författningar.
Artikel II
Inga andra avgifter än de som är underkastade alla andra länder skall gälla. Inga förbud att in- eller utföra
någon natur- eller konstprodukt från länderna. Vad som här är sagt skall utsträckas till Svenska Kolonin
St. Barthelemy. Fartygsägarna skall vara kolonister, bosatta och naturaliserade på Ön.
Artikel III
Varor från Västindien får införas med en förhöjning av 10 %. Med Västindien menas vad som i alla tider
kallats så, till skillnad från Östindien.
Artikel IV
Avgifter.
Artikel V
De båda länderna tillåter konsuler eller handelsagenter i hamnarna, som skall vara domare vid tvister
mellan skepparna och besättningarna på den nationens fartyg, vars ärenden de blivit uppdragit att vårda.
Regeringarna skall inte blanda sig i dessa ärenden. De tvistande parterna kan begära sin talan vid
återkomsten i sina domstolar i fäderneslandet.
Artikel VI
Den specifikation som tullföreståndaren i Sveriges kolonier blivit avgiven och är bestyrkt av guvernören
på kolonien anses som bevis på ursprunget av de uppgivna varorna.
Artikel VII
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De fartyg som anlöper en hamn, men inte rubbar lasten, har rätt att avsegla igen utan att bli störda eller
behöva uppge vad de för i lasten. De betalar endast lotsavgiften och hamnpengar.
Artikel VIII
Man har överenskommit att en skeppare får lossa endast en del av sin last, om han så önskar.
Artikel IX
Den enes undersåtar skall i den andres hamnar ha alla förmåner och bekvämligheter.
Artikel X
Skulle något fartyg lida skeppsbrott eller gå på grund vid den andres kust, skall de få all hjälp. De får pass
för att kunna återvända till fäderneslandet. Skulle något av lasten bärgas och kunna säljas skall förtjänsten
gå till ägaren.
Artikel XI
De fartyg som kommer direkt till det andra landet och medför sundhetsbevis, skall inte underkastas
karantän om landet inte har någon smittsam eller elakartad sjukdom.
Artikel XII
1783 avslutades vänskapsförbundet mellan länderna och nu är den förnyad och satt i verksamhet med
vissa ändringar.
Artikel XIII
På grund av det stora avståndet mellan länderna kan problem uppstå om man kommer till en hamn som är
satt under blokad. Vid första tillfället får de avresa, men skulle de upprepa försöket blir de uppbringade.
Artikel XIV
Detta traktat är bindande under 8 år från och med ratificeringen, som skedde den 4 september 1816.
LARS von ENGESTRÖM A G MÖRNER.
Förenta Staterna har genom sin minister vid Vårt hov förklarat att de inte vill ratificera vissa artiklar, men
då detta inte har någon betydelse för Våra undersåtars intressen, har Vi ändå gillat och antagit de övriga
artiklarna. Vi förbinder oss att uppriktigt och troligen uppfylla villkoren. Detta har vi med egen han
undertecknat.
Stockholm den 24 juli 1818. CARL JOHAN.
Jonathan Russel, som ombud för Amerikanska senaten, har till Sveriges fullmäktige Engeström och
Mörner vid hovet i Stockholm, lämnat presidentens, James Monroes ovanbemälta tillstyrkan och
ratificerat traktaten, med undantag av tredje, fjärde och sjätte artiklarna. Detta skedde i staden
Washington, den 27 maj 1818. JAMES MONRO
-----------------------------------------------------------------------------------Kongl Maj:ts och Riksens Ständers fastställda REGERINGSFORM av den 6 juni 1809, Med de
sedermera av Konungen och Riksens Ständer antagna förändringar.
Vi Carl gör veterligt att Vi med oinskränkt förtroende till Rikets Ständer överlämnat fastställandet av en
ny Regeringsform, som för alltid skall grunda ett gemensamt Fäderneslands sällhet och självständighet.
Vi uppfyller en efterlängtad plikt då Vi allmänt kungör den grundlag som Ständerna efter noga
överläggningar enhälligt fastställt och antagit Vi har med livlig rörelse och ömt deltagande i det folks
öden, som visat Oss ett så oförgätligt prov på förtröstan och tillgivenhet, gått deras önskan till mötes, och
fäster nu ett så mycket säkrare hopp om framgång i Våra oavbrutna bemödanden att bereda
Fäderneslandets framtida väl. Våra och Våra undersåtars ömsesidiga rättigheter och skyldigheter har
blivit tydligt uttalade i den nya regeringsformen. Genom bibehållandet av konungamaktens helgd och
verkningsförmåga förena svenska folkets lagbundna frihet.
Vi Svea Rikets Ständer, som på våra hemmavarande medbröders vägnar, är församlade till Riksmöte, har
genom den nyligen timade regementsförändringen, (?), vilken vi enhälligt stadfäst, inträtt i rättigheten att
själva genom upprättande av en förändrad statsförfattning för framtiden förbättra fäderneslandets
belägenheter.
Alltså har Vi med upphävande av de intill denna dag mer och mindre gällande grundlagar, nämligen
regeringsformen från 1772, förenings och säkerhetsakten från 1789, riksdagsordningen 1617 så väl som
alla andra lagar under namn av grundlagar varit inbegripna, nu överenskommit att för Svea Rike och
underliggande länder stadga följande regeringsform, som från denna dag skall vara landets grundlag.
7 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1818 41-42-43-44-45.doc

Skapat den 05-01-15 15:51 Senast utskrivet 05-01-20 15:47

§ 1 Sveriges rike skall styras av en konung och vara arvrike.
§ 2 Konungen skall vara av den rena Evangeliska läran, bekänna den Augsburgska Trosbekännelsen som
är antagen vid Uppsala möte 1593.
§ 3 Konungens Majestät skall hållas i helgd och vördnad. Hans gärningar är fredade mot åtal.
§ 4 Konungen äger att allena styra riket efter denna regeringsform. Där så stadgas skall han inhämta råd
av ett statsråd. Dessa utnämner han bland kunniga, erfarna, redliga och allmänt aktade infödda svenska
frälse eller ofrälse män av den Evangeliska läran.
§ 5 Statsrådet består av 9 ledamöter vilka äger rätt att övervara alla förekommande mål. En
justitieminister, som skall vara ledamot av Konungens Högsta Råd, en statsminister för utrikes ärenden,
sex statsråd samt hovkanslern. Varje statssekreterare äger säte och stämma i statsrådet, där han föredrager
ärendena. Far och son eller två bröder får inte på samma gång vara ledamöter av statsrådet.
§ 6 Statssekreterare är fyra, en för krigsärenden, en för kameral, lanthushållningen, bergshanteringen och
därmed ärenden av inrikes art, en för drätselverket, in- och utrikes handel och slöjderna samt en för
ärenden angående religion, ecclesiastikverket, allmän uppfostran och fattigvården.
§ 7 Konungen låter i statsrådet föredragas och avgöra alla regeringsärenden, utom de ministeriella eller
dem som angå främmande makter.
§ 8 Konungen får inte fatta beslut i de mål, där statsrådet bör höras, om inte tre statsråd och
statssekreteraren är närvarande. Statsråden skall övervara alla mål av vikt och som rör rikets styrelse.
Sådana är: frågor och förslag om nya författningar, upphävande eller förändring av redan gällande samt
allmänna inrättningar i särskilda styrelsens grenar.
§ 9 I alla mål i statsrådet skall protokoll föras. Alla deltagare är ovillkorligen förbundna att förklara och
yttra sina meningar. Konungen dock förbehållet att allena besluta. Skulle hans beslut strida mot
regeringsformen eller grundlagarna åligger det statsrådet att göra kraftiga föreställningar.
§ 10 Ärendena som inkommer till statsrådet skall var beredda av åtta skickliga och oväldiga män, fyra
frälse och fyra ofrälse. De utgör Rikets allmänna ärendens beredning.
§ 12 Konungen äger att ingå i avhandlingar och förbund med främmande makter sedan han hört
statsministern för utrikes ärenden och hovkanslern.
§ 13 Vill kungen börja eller sluta fred sammankallas statsråden, ministrarna, hovkanslern och sekreterarna
och han framlägger skäl och omständigheter. De skall var för sig avgiva sina yttrande till protokollet.
Kungen äger därefter makt att fatta och utföra det beslut, som han finner nyttigast för riket.
§ 14 Över rikets krigsmakt till lands och sjöss äger konungen högsta befälet.
§ 15 Kommandomål må kungen avgöra i närvaro av den ämbetsman som givits befattningen. Det är hans
ansvar att ärendet bereds och att han yttrar sig om konungens beslut. Har han annan åsikt än kungen skall
han föra sina yttranden och råd till protokollet, som konungen signerar. Finner ämbetsmannen att
företaget har en vådlig inriktning eller är grundat på ovissa och otillräckliga medel tillstyrke han att
konungen kallar till krigsråd.
§ 16 Kungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt förbjuda, ingen fördärva eller
fördärva låta till liv, ära, personlig frihet och välfärd utan att han är lagligen dömd. Ingen får avhändas
egendom utan rannsakan och dom. Ingens fred i hans hus störa. Ingen från ort till annan förvisa. Ingens
samvete tvinga utan skydda var och en vid en fri utövning av sin religion, så vitt han inte stör landets lugn
eller åstadkommer allmän förargelse. Kungen låter var och en bli dömd av den domstol, varunder han
rätteligen hör och lyder.
§ 17Justitierådet består av 12 sakkunniga män, som i domarämbeten må nyttjas. De utgör konungens
högsta domstol.
§ 19 De äger rätt att utreda lagens rätta mening, när förfrågningar från domare kommer.
§ 20 I fredstid skall mål som kommer från krigsdomstolarna avgöras i högsta domstolen. Då skall två
militärpersoner av högre grad delta. I krigstider förhålles efter krigsartiklarna.
§ 21 Kungen äger två röster vid mål i högsta domstolen
§ 22 I högsta domstolen kan mindre mål avgöras av 5 ledamöter, även 4 om de är överens. Vid viktigare
saker skall 7 döma. I alla mål skall var minst 2 frälse och 2 ofrälse.
§ 23 Alla högsta domstolens beslut underskrivs av kungen.
§ 25 Kungen äger rätt att i brottmål benåda, mildra livstidsstraff och återge egendom som förverkats till
kronan. Besluten fattas i statsrådet.
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§ 27 Till justitieminister utser konungen en lagfaren man med erfarenhet av domarämbetet. Som
konungens högsta ombudsman åligger att föra konungens talan i mål, som rör kronans rätt samt å
konungens vägnar ha tillsyn över rättvisan och beivra fel, som domare eller ämbetsmän begå.
§ 28 Kungen har rätt att utse infödda svenska män till alla ämbeten i landet, dock skall förslag först ha
upprättats. Till militära ämbeten får kungen välja utländsk man, om han är sällsynt skicklig, dock inte
kommendanter i fästningarna. Kungen fäster endast avseende på personernas förtjänster och icke på deras
börd. Högre ämbetsmän skall vara av den evangeliska läran.
§ 29 Till ärkebiskop och biskop utnämner konungen en av de tre, som blivit föreslagna.
§ 30 Konungen tillsätter kyrkoherdar i de regala pastoraten. Konsistoriet tillsätter de övriga.
§ 31 Städernas borgerskap föreslår tre personer till borgmästare, varav kungen utnämner en.
§ 32 Sändebud hos främmande makter utnämner kungen i närvaro av statsministern för utrikes ärenden
och hovkanslern.
§ 33 När sådana sysslor, där förslag blivit upprättade, skall statsrådet yttra sig över konungens
utnämningar.
§ 34 De som blivit utnämnda till höga ämbeten får inte inneha andra civila ämbeten. De båda
statsministrarna innehar rikets högsta värdighet. Statsråden har lika anseende som generaler och
justitieråden som generallöjtnant.
§ 35 Alla som innehar höga ämbeten har dem som förtroendeposter och konungen kan entlediga dem.
Detta beslut skall kungöras i statsrådet, vars ledamöter är skyldiga att göra föreställningar om de så anse.
§ 36 Domare högre som lägre kan inte utan rannsakning och dom avsättas och inte utan egna ansökningar
befordras eller flyttas.
§ 37 Konungen äger att upphöja till adligt stånd de värda män som genom trohet, tapperhet, lärdom och
nitiska tjänster gjort konungen och riket stora tjänster. Titeln och värdigheten ärvs av grevens eller
friherrens äldsta manliga bröstarvinge led efter led tills grenen utgår.
§ 38 Alla expeditioner och befallningar från kungen skall kontrasigneras av den föredragande, som är
ansvarig att det stämmer med fört protokoll. Finner han att kungens beslut strider mot denna
regeringsform anmäler han till statsrådet. Yrkar kungen ändå på att genomföra sitt beslut skall den
föredragande vägra att kontrasignera och till följd härav nedlägga sitt ämbete, tills ständerna prövat hans
ärende. Han behåller sin lön under tiden.
§ 39 Vill kungen resa utomlands, meddelar han sitt beslut till statsrådet. Han får inte befatta sig med
rikets styrelse eller utöva den konungsliga makten så länge han vistas utomlands. Den tillfaller statsrådet,
som dock inte får utnämna någon till adligt stånd. Lediga sysslor som tillsätts under denna tid är endast
tillsvidare ämbeten.
§ 40 Blir kungen sjuk förhålles lika som under hans resa.
§ 41 Kungen blir myndig vid 18 år. Dör kungen innan tronföljaren uppnått denna ålder föres styrelsen av
statsrådet i konungens namn, tills ständerna hinner sammankomma och förordna om en
förmyndarregering.
§ 42 Skulle den olycka inträffa att hela det manliga kungahuset utplånas skall statsrådet förvalta styrelsen
tills ständerna hinner utkora nytt kungahus.
§ 43 Går kungen i fält eller reser till avlägsna delar av landet förordnar han 4 statsrådsledamöter och
däribland justitiestatsministern att föra regeringen i de mål han själv avgör.
§ 44 Ingen prins av det kungliga huset får gifta sig utan kungens vetskap och tillåtelse. Sker det ändå
förverkar han sin rätt för sig och sina efterkommande.
§ 45 Inga prinsar får ha civila ämbeten. Dock kan de efter gammalt bruk inneha titlar av hertigdömen utan
rättighet till de landskap vilkas namn de bära.
§ 46 Landet skall även i fortsättningen vara indelat i hövdingedömen.
§ 47 Hovrätter och domstolar skall döma efter lagar. Ämbetsmän i kollegier och verk skall förvalta sina
sysslor efter instruktioner, reglementen och föreskrifter, lyda konungen och räcka varandra handen till
fullgörandet av allt som i rikets tjänst fordras av dem. De är ansvariga inför kungen.
§ 48 Konungens hov står under hans styre. Han har rätt att till- och avsätta efter behag.
§ 49 Ständerna skall samlas vart femte år. I riksdagskallelsen skall nödvändiga föreskrifter i anseende till
riksdagsvalet intagas. Kungen kan sammankalla till urtima riksdag.
§ 50 Riksdagarna skall hållas i huvudstaden, om inte fienden intränger, pest eller andra hinder gör det
omöjligt.
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§ 52 Lantmarskalk och talmän för borgar- och bondeståndet utnämns av kungen. Ärkebiskopen är alltid
talman för prästeståndet.
§ 53 Ständerna väljer genast utskott som skall bereda ärendena. Konstitutionsutskott som handhar frågor
som rör grundlagarna samt granskar statsrådsprotokollen. Statsutskottet uppger statsverkets och
riksgäldsverkets tillstånd, förvaltning, och behov. Bevillningsutskottet som föreslår bevillningens
fördelning. Bankoutskott som överser bankens styrelse och tillstånd. Lagutskott som utarbetar ständernas
remitterade förslag till civil-, kriminal- och kyrkolagars förbättringar. Ett allmänt besvärs- och
oekonomiskt utskott i anledning av i stånden väckta frågor.
§ 54 Kungen kan äska ett särskilt utskott till frågor som inte ryms inom de andra. Det har dock ingen
besluts rätt.
§ 55 Inga utskott får besluta då kungen är närvarande.
§ 56 Ärenden skall utreda i utskotten innan de upptas i ständernas plena. Där skall de antagas eller
förkastas. Finns sådana anmärkningar att de hindrar beslut, går ärendet tillbaks till utskottet, som
ytterligare granskar och jämkar.
Frågor om ändringar i grundlagarna behandlas som följer: tillstyrker konstitutionsutskottet vad
riksdagsmannen föreslagit överlämnas ärendet vid samma riksdag. Dock kan inte beslut fattas förrän vid
nästa riksdag.
Har ständerna anmärkningar mot utskottet hänförs ärendet till konstitutionsutskottet. De har som uppgift
att i möjligaste mån sammanjämka ståndens tankar. Är de helt oförenliga går ärendet tillbaka till
ständerna. Kan man omöjligt komma överens förstärks konstitutionsutskottet med 20 personer av varje
stånd, vilka efter samfälld omröstning, alltså inte efter stånd, förena skiljaktligheterna. Ärendet går sedan
till ständerna för avgörande.
§ 57 Svenska folkets urgamla rätt, att sig själv beskatta utövas av ständerna allena vid allmän riksdag.
§ 58 Vid varje riksdag låter kungen uppvisa statsverkets tillstånd i alla delar, för det statsutskott som
ständerna väljer.
§ 59 Efter rikets och statsverkets tillstånd och behov låter kungen till utskottets överläggning framställa
vad som kan behövas utöver ordinarie inkomster och till vilka behov bevillningen skall räcka.
§ 60 Till de senare räknas sjö- och tullavgifter, accisavgifter, postmedel, charta sigillata avgiften,
husbehovsbrännerimedlen samt vad vid varje riksdag särskild bevillning blivit åtaget. Inga avgifter av
något slag får höjas utan ständernas samtycke, med undantag av spannmålstullen. Inte heller får kungen
för sin egen, kronans eller enskilda personers vinning fastställa monopol.
§ 62 Ständerna prövar och beslutar hur stor bevillningen skall bli och hur medlen skall fördelas.
§ 63 För oförutsedda händelser skall två summor avsättas och anslås, den ena till landets försvar eller
andra viktiga och angelägna ändamål och den andra att ur Ständernas Bank vid krig av konungen lyftas. I
båda fallen skall ständerna ge sitt samtycke och summorna får inte lyftas förrän riksdagskallelsen blivit
kungjord i kyrkorna.
§ 66 Riksens ständers riksgäldskontor blir som hittills under ständernas styrelse, inseende och förvaltning.
§ 67 Konungens ombud i riksgäldskontoret bevistar inte fullmäktiges sammankomster oftare än då
fullmäktige så vill.
§ 68 De medel som tillhör riksgäldsverket får inte under någon förevändning ryckas därifrån eller
användas till annat än vad ständerna bestämt.
§ 69 Om betänkligheter uppstår hos ständerna eller riksstånden om vad statsutskottet tillstyrkt, skall
utskottet ännu en gång överväga ärendet. Förblir något stånd missnöjt röstas så att tre stånd avgör. Blir
rösterna två mot två skall statsutskottet ökas med trettio personer av varje stånd. De rösta sedan samfällt
med slutna sedlar. En sedel tas undan innan rösträkningen börjar. Skulle resultatet bli lika avgör den
borttagna rösten.
§ 71 Skulle skiljaktligheter uppstå om bevillningens grunder och fördelning, skall det stånd som vill ha
ändring uppge skäl och förlag till förändring. Bifaller tre stånd bevillningsutskottets förslag förkastas det
andra förslaget. Blir resultatet två mot två åtskiljs man på samma sätt som i § 69.
§ 72 Ständerna blir som hittills under egen vård och garanti. De äger allena rätt att genom banken utge
sedlar och mynt.
§ 73 Inga nya pålagor, utskrivningar av manskap eller pengar och varor må hädanefter utan ständernas
fria vilja och samtycke påbjudas, uppbäras eller fordras.
§ 74 Kungen äger ej makt att fordra någon annan gärd till utförande av ett uppkommet krig, än det
sammanskott av födande varor som från varje landsort kan behövas till krigsfolkets underhåll under
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transporter. Denna gärd skall dock genast ersättas med pengar av statsmedel efter fastställt
markegångspris med en förhöjning av halva beloppet.
§ 75 De årliga markegångstaxorna skall upprättas av deputerade från alla riksstånden.
§ 76 Utan ständernas samtycke kan inte kungen göra lån, varken in rikes eller utrikes eller riket med ny
gäld belasta
§ 77 Kungsgårdar och andra Kronans egendom får inte säljas, ges bort eller förpantas av kungen utan
ständernas samtycke. De skall förvaltas efter de grunder ständerna bestämt.
§ 78 Ingen del av riket får söndras, genom försäljning, förpantning eller gåva.
§ 79 Ingen förändring i myntens värde får äga rum utan ständernas bifall. Dock får kungen låta slå mynt.
§ 80 Krigsmakten till häst och fot samt rotering av båtsmanshållet blir vid de tidigare upprättade
kontrakterna och indelningsverket. Ingen ny rotering kan ske utan kungens och ständernas beslut.
§ 81 Denna regeringsform och rikets övriga grundlagar kan inte upphävas eller ändras utan konungens
och ständernas samstämmiga beslut. Sådana frågor skall väckas i konstitutionsutskottet. Ständerna
beslutar om grundlagsändringar först vid nästkommande riksdag. Blir stånden ense om ändringen
överlämnas förslaget till konungen med begäran om bifall.
Vill kungen ha ändring hör han statsrådet och lämnar sin och statsrådets proposition till
konstitutionsutskottet, som avgiver sitt utlåtande till ständerna. Tillstyrker utskottet vilar frågan till nästa
riksdag. Avslår utskottet avgör ständerna genast propositionen.
§ 84 Om konstitutionsutskottet avslagit ett förslag till ändring i grundlagen från en enskild person, skall
de meddela honom avslaget och låta trycka det så att allmänheten kan läsa. Han ansvarar för innehållet.
§ 85 Som grundlagar anses: denna regeringsform, riksdagsordningen, succcesionsordningen och
tryckfrihetsordningen.
§ 86 Med tryckfrihet förstås att varje svensk man har rätt att utan hinder av den offentliga makten utgiva
skrifter. Han kan endast ställas inför domstol och tilltalas för innehållet. Han straffas om innehållet strider
mot tydlig lag. Alla protokoll utom de från statsråden och ministrarna, riksgäldsverken och ärenden som
bör hållas hemliga, må ovillkorligen utgivas genom trycket.
§ 87 Ständerna äger gemensamt med kungen stifta allmän civil- och kriminal samt kyrkolag och även
förändra eller upphäva tidigare lagar.
§ 88 De förklaringar som ges om tolkningen av dess lagar mellan riksdagarna, kan ogillas av ständerna,
varefter de inte längre gäller.
§ 90 Under ständerna och utskottens överläggningar får inte frågor som rör ämbets- och tjänstemäns tilloch avsättande, regerings- och domaremaktens beslut, enskilda medborgares och korporationers
förhållanden eller verkställigheten av någon lag, författning eller inrättning förekomma.
§ 91 Blir konungen utomlands mer än 12 månader sammankallas genom öppet påbud ständerna till
allmän riksdag. Kallelsen sker i huvudstadens kyrkor samt skyndsamt i rikets övriga delar. Sedan
konungen blivit underrättad men ändock inte återkommit tar ständerna den författning om rikets styrelse
de anser bäst.
§ 92 Detsamma gäller om konungens sjukdom varar mer än 12 månader.
§ 93 Då konungen dör och tronföljaren är omyndig utfärdar statsrådet kallelse till ständerna i hela landet.
Oberoende av den avlidne konungens testamente angående riksstyrelsen förordnar de en eller flera
förmyndare.
§ 94 Skulle den olyckliga hädelsen inträffa att den kungaätt som har arvsrätten helt utgår, sammankallas
Ständerna till allmän riksdag för att utkora nytt kungahus.
§ 95 Magistraten och landshövdingarna kungör att val av riksdagsmän, där sådana skall ske, äger rum och
ständerna sammankomma att deras och rikets rätt iakttaga och skydda. Sådan riksdag öppnas på 50:de
dagen efter kungörelsen.
§ 96 Ständerna skall vid varje riksdag förordna en för lagkunskap och utmärkt redlighet känd man till
ombudsman. Han skall ha tillsyn över lagarnas efterlevnad av domare och ämbetsmän samt i laga ordning
tilltala dem vid domstolarna, som utövar våld, mannamån eller av annan orsak begår någon olaglighet.
§ 97 Denna ombudsman väljs av 12 elektorer. De skall samfällt och icke efter stånd rösta med slutna
sedlar. Får en man mer än hälften av rösterna är han vald. Delas rösterna av flera anställs nya val.
§ 98 Vid samma tillfälle väljs en ersättare om justitieombudsmannen skulle dö innan nästföljande riksdag.
§ 99 Ombudsmannen har rätt att övervara domstolar och andra kollegier utan att ha yttrande rätt. Han har
också tillgång till protokollen.
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§ 100 Ombudsmannen skall vid varje riksdag avlämna en redogörelse för sin förvaltning och utreda
tillståndet för lagskipningen i riket. Han kan föreslå ändringar och förbättringar. Mellan riksdagarna skall
han årligen lämna rapport och ett utlåtande som skall tryckas.
§ 101 Skulle den oförmodade händelsen inträffa, att högsta domstolen eller någon ledamot därav genom
egennytta, vrångvisa eller försumlighet dömt så att någon mistat eller kunnat mista liv, personlig frihet,
ära och egendom skall justitieombudsmannen eller justitiekanslern tilltala den felande inför domstol.
§ 102 Denna domstol som kallas riksrätt skall bestå av rikets högsta ämbetsmän. Skulle någon utan laga
förfall utebli ställs han till laga ansvar för försummelse av ämbetsplikt. Domen avkunnas inför öppna
dörrar. Ingen har makt att ändra en sådan dom. Kungen kan dock bevilja nåd, vilken dock inte sträcker sig
till att han får inträda i rikets tjänst.
§ 103 Vid varje riksdag skall väljas 12 ledamöter av varje stånd till en nämnd, som dömer om
domstolarnas ledamöter gjort sig förtjänta att få bibehålla sitt viktiga kall eller om vissa av dem, utan att
ha begått fel eller brott bör skiljas från domsrätten.
Frågan ställs om nämnden anser att någon bör uteslutas. Blir svaret NEJ får alla stanna. Blir svaret JA
gör varje man en lista på dem han anser skall lämna. De tre som fått flest röster mot sig ställs vid ny
omröstning mot varandra. Den som blir utslagen avgår med pension på halva lönens belopp.
§ 106 Då konstitutionsutskottet granskar protokollen och finner att någon uppenbarligen handlat och givit
kungen råd som strider mot denna regeringsform skall han ställas under tilltal.
§ 107 Skulle konstitutionsutskottet anmärka att någon i statsrådet eller statssekreteraren inte utövat sitt
ämbete med skicklighet och nit äger utskottet att skriftligen anmäla hos kungen och begära att statsrådet
skiljs från sina uppgifter.
§ 108 Till tryckfrihetens vård skall varje riksdag förordna 6 för kunskaper och lärdom kända män som
jämte justitieombudsmannen bevakar de åtal som kan komma ifråga som tryckfrihetsmål. Förklarar de att
skriften får tryckas är både författaren och boktryckaren fria från ansvar.
§ 109 En riksdag får inte räcka längre än 3 månader. Skulle man inte hinna under den tiden kan kungen
förlänga riksdagen med 1 månad. Skulle trots förlängningen bevillningen inte blivit bestämd, skall den
förra bevillningen fortfarande gälla. Skulle bevillningssumman vara bestämd men inte fördelningen, skall
fördelningen göras i proportion till vad som tidigare är fördelat.
§ 110 Ingen riksdagsman kan ställas under tilltal eller berövas sin frihet för gärningar och yttranden i
riksstånden, utan att det stånd till vilket han hör uttryckligt beslutat med femsjättedels majoritet instämt.
Ingen riksdagsledamot kan förvisas från den ort där riksdagen hålls. Skulle någon enskild eller militär
styrka våldföra sig på ständerna eller någon enskild riksdagsman eller störa överläggningarna och
besluten, är sådant ansett som föräderi och skall i laga ordning bestraffas.
§ 111 Blir någon riksdagsman under pågående riksdag eller under resa dit eller därifrån med ord eller
gärningar ofredad då han berättat att han har sådant ärende, skall det anses som edsöresbrott.
§ 112 I riksdagsmannavalen må ingen ämbets- eller tjänsteman med ämbetsmyndighet obehörigen
medverka. Han mister då sysslan.
§ 113 Taxeringsmän som tillämpar bevillningens föreskrifter, skall ej för debitering eller taxering ställas
till ansvar.
§114 Kungen låter samtliga ständer åtnjuta sina privilegier, förmåner, rättigheter och friheter.
Stockholm den 6 juni 1809. Undertecknat av talmännen.
Detta som föreskrivet är vill Vi antaga som orygglig grundlag och bjuder och befaller alla som Oss och
Våra efterträdare samt riket med huldhet, lydnad, och hörsamhet förbundna är erkänna denna
regeringsform efterleva och hörsamma.
Stockholm den 6 juni 1809 CARL
Kungörelse angående ytterligare subskription till upprättande av ett bolag för Hjälmare kanal och
slussverks nybyggande och framtida underhåll. Stockholm den 10 juni 1818
Sedan Vi den 31 juli 1816 bjudit enskilda av Våra trogna undersåtar Vårt privilegium att köpa aktier i ett
bolag under namn av Hjälmare kanal- och slussbolag, för att ombygga och för evärdeliga tider äga och
underhålla kanal- och slussverket. Den öppnade subskriptionen och aktieteckningen har dock hittills
endast inbringat 49.000 riksdaler banko. Förra bolagsdelägarn i Örebro har förklarat att de tar aktier för
en fordran, så en tillgång på 61.200 riksdaler är att påräkna. Det är Vår övertygelse att transporterna är
viktiga för näringarna och har sett som Vår konungsliga plikt att rikta ständernas uppmärksamhet på
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vikten och nyttan därav. De bör fylla bristen på den enligt kostnadsförslaget erforderliga summan av
339,498 riksdaler.
Ständerna har gått Vår önskan till mötes och beviljat ett lånebidrag på 50.000 riksdaler under 4 år.
Räntan på 3 % skall inte betunga slussverket eller aktieägarna utan betalas av statsverket. Hur man skall
betala lånekapitalet får anstå till nästa riksdag. Någon återbetalning av kapitalet kan det inte bli förrän
aktieägarna fått 6 % ränta på sina insatta medel.
Ständerna har ansett, att för enskilda bereda ett lämpligt tillfälle att med egna medel under hopp om
god avkastning, medverka till ett gagneligt verk och följaktligen fyllnadsbidrag för någon del genom
aktieteckning med säkerhet kan förväntas.
Friherre G F Wirsén, N Frödelius, A Söderholm samt befallningshavarna i kringliggande län att motta
subskriptionerna och insända listor. Därefter förväntar Vi oss berättelse om teckningen.
Stockholms slott den 10 juni 1818. CARL JOHAN
Förordning angående ändring av allmänna lagens stadgande i 24 kap 4 och 5 § Byggninga Balken,
om brandstod. Stockholm den 15 juni 1818.
De regler som gäller om man vill ingå i allmänna brandförsäkringsverket, vilket nu är tillåtet för
innehavare av hus på landet, även om han ingått i brandstodsförening inom häradet.
Stockholms slott den 15 juni 1818. CARL JOHAN
Förklaring av 12 kapitlet 1 och 2 § § Giftermåls Balken, om avvittring. Stockholms slott den 15 juni
1818
Vi lämnar Vårt bifall till förklaring och stadga enligt följande:
Vad avvittring beträffar, äger präst att förrätta vigsel då bouppteckningen av den avlidna maken uppvisas,
där förmyndare och sterbhusägare erkänner att delning av makens kvarlåtenskap är skedd. Även om tvist
uppstått får vigsel äga rum om änklingen eller änkan ställer borgen hos domaren för vad som omtvistas.
Stockholms slott den 15 juni 1818 CARL JOHAN
Förklaring av 17 kap Giftermåls Balken, om mannens och hustruns fördel av Bo oskifto.
Stockholms slott den 15 juni 1818
Ständerna har inte funnit lagen tillräckligt bestämd och föreslagit följande förklaring:
Att till efterlevande makes fördel, det i lagen utsatta beloppet endast beräknas på det oskiftade boets lösa
egendom. Då lagen tolkats på olika sätt har Vi bifallit denna förklaring.
Stockholms slott den 15 juni 1818 CARL JOHAN
Förordning om ändring av 1 § 23 kap Rättegångs Balken. Stockholms slott den 15 juni 1818
Då det i Vår nådiga förordning av den 19 juni 1815 blivit ändrat så att 5 ledamöter skall döma i Hovrätten
vid mål som angår liv och ära, men övriga mål endast 4 ledamöter om alla är ense, har vi med ständernas
hemställan förändrat till följande.
Härads och lagmansting och vid laga syn i jordtvist må ej dömas om ej 7 i nämnden är.
I städernas kämnärsrätt må 3 avgöra brottmål, som angår liv och ära.
Även rådsturätten är domför med 3 ledamöter.
I hovrätten må ej färre än 5 döma i mål, som angår liv och ära. Annars är 4 ledamöter tillräckligt
Stockholms slott den 15 juni 1818. CARL JOHAN
Förordning om ändring av 2 och 3 mom 1 § 23 kap rättegångsbalken. Stockholm den 15 juni 1818.
Ändringen gäller att på härads- och lagmansting, så ock vid syn i jordtvist inget får dömas, om där inte är
7 i nämnden. I kämnärsrätten räcker med 3 även i mål som gäller liv och ära. Även rådsturätten är domför
med 3 ledamöter. I Hovrätten skall 5 döma om det gäller liv och ära annars räcker 4 om de är ense.
Stockholm den 15 juni 1818 CARL JOHAN
Kongl Maj:ts och Rikets Kammar Kollegii kungörelse angående tullfri införsel av all slags utländsk
spannmål. Stockholm den 16 juni 1818.
Kungl Maj:t har givit tillkänna att för att lätta och befrämja importen av utländsk spannmål skall den få
införas tullfritt. Detta för att bromsa det stigande priset på denna nödvändighetsvara. Det är dåliga utsikter
angående den svenska årsväxten.
Stockholm den 16 juni 1818. O E LAGERHEIM
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Riddarhusordningen av Kongl Maj:t stadfäst å Stockholms slott den 16 juni 1818.
Sedan lantmarskalken på ridderskapets och adelns vägnar överlämnat en omarbetad Riddarhusordning,
som vid riksdagar och riddarhusets sammanträden bör iakttagas, har Vi gillat och stadfäst följande:
§ 1 På Riddarhuset äger var och en introducerad ätt, genom dess huvudman, säte och stämma efter den i
matrikeln stadgade ordningen.
§ 2 För att undvika all förvirring ättemännen emellan, vem som är huvudman skall det vara äldste sonen
och efter honom hans äldsta son så länge någon lever. Därefter blir närmaste ätteman av äldsta
kvarvarande grenen.
§ 3 När riksdag skall hållas äger huvudmannen ovillkorlig rätt att ta säte för ätten. Har han inte antecknat
sig äger annan man av ätten samma rätt. Är ingen antecknad intas hans plats av fullmäktige.
§ 4 Har huvudmannen inte fyllt 21 år ersätts han av nästa i ättekedjan. Finns ingen som uppnått 25 års
ålder förordnas en förmyndare.
§ 5 Uppstår tvist om huvudmannaskapet prövas ärendet i riddarhusutskottet efter genealogiska tabellerna.
§ 6 Har huvudman utfärdat fullmakt för någon, är han själv skild från sin riksdagsmannarätt, utom i fall
att fullmäktige rest utrikes, avlidit under riksdagen eller med laga förfall fått tillstånd att lämna riksdagen.
Upphör adlig ätt på svärdssidan under riksdagen upphör fullmäktig att inneha säte för densamma. Dör
huvudmannen under pågående riksdag lämnar hans utsedda fullmäktige det säte han innehaft.
§ 7 Är adelsman genom domstolsutslag förklarad för ovärdig medborgerligt förtroende, eller att föra
annans talan, eller för nesligt brott och skall straffas, får han inte intaga säte för sin eller annan ätt. Gäller
även innan domen fallit. Han får inte heller förordna fullmäktige för sig, utan den som står närmast i ätten
träder in.
§ 8 Har någon adelsman avstått sin egendom till sina borgenärer, får han inte under tiden fallet är i
domstolen ta säte på riddarhuset eller ge fullmakt. När domstolen frikänt honom från borgenärernas
vidare krav, inträder han i sina tidigare rättigheter.
§ 9 De kommendörsätter som tillkommit före 1809 får bibehålla det högre sätet på riddarhuset. De
adelsmän som blivit utnämnda till kommendörer senare förblir vid deras ätter och förra rum.
§ 10 Då huvudman till adlig ätt blir upphöjd till friherre tillträder närmaste ätteman. Detsamma gäller när
friherre blir upphöjd till greve.
§ 11 Adelsman som avvikit ur riket har förverkat sin rätt till säte och stämma på riddarhuset. Återkommer
han och inte blir fälld för brott inträder han i sin tidigare värdighet.
Reser han i kungens ärende eller med tillstånd förordnar han någon behörig ätt intaga ättens säte.
§ 12 Adelsman, som med kungens tillstånd är i främmande herrskaps tjänst, men är skattskriven i riket,
äger rättighet att ta säte på riddarhuset. Förekommer något ärende som berör hans herrskap skall han inte
övervara beslutet.
§ 13 Flyttar adelsman utomlands förlorar han och hans barn, om de också är utrikes sitt säte i riddarhuset
även om han äger fastighet i riket. Återkommer han och bevisar att hans tjänst hos främmande herrskap
upphört och avlägger ny tro- och huldhets ed till kungen inträde han i sin värdighet.
§ 14 Så snart lantmarskalken är utnämnd och överlämnad till de två äldsta grevarna, ledsagas han till
riddarhuset och mottas vid ingången av riddarhusdirektionen. Därefter utser han 3 av riddarhuset och 3 av
riddarhusdirektionen och påbörjar anteckningen. Den ordning skall följas, att upprop sker efter en på alla
levande ätter författad matrikel, efter den ordning de har säte på riddarhuset.
Var och en framträder vid uppropet, låter upprepa sig till namn och karaktär eller avlämnar sin granskade
fullmakt, varefter han tilldelas en med riddarhusets sigill påtryckt polett med ättens nummer och namn,
samt numret på den bänk där han skall sitta.
Den som inte inställt sig vid första anteckningen, kan anmäla sig till den andra, som genom anslag
kungöres.
§ 15 Riddarhusbetjäningen får inte till någon, vem det vara må, utan riddarhusutskottets samtycke lämna
någon polett.
§ 16 Ingen huvudman eller fullmäktige får intaga säte på riddarhuset förrän han fyllt 25 år. Om så äskas
skall den som kommer första gången uppvisa utdrag ur kyrkoboken från den församling där han är född.
Lämnar någon oriktiga uppgifter förlorar han efter lag säte och stämma vid den riksdagen. Om
huvudmannen är 21 år och inga andra fullmyndiga ättemän finns får han förordna fullmäktig. Skulle
någon som till laga ålder är kommen men av andra skäl blivit ställd under förmyndares vård har han
varken rätt till eget säte eller får förordna fullmäktige.
§ 17 Formulär, som skall användas vid fullmakt.
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§ 18 Uppvisas flera fullmakter för en och samma ätt blir alla ogillade. Den som utgivit flera fullmakter
blir säte och stämma för längre eller kortare tid förlustig och får inte ge fullmakt till den riksdagen.
§ 19 Efter anteckningarna blir bänkarna fördelade. Den första grevebänken blir till höger om
lantmarskalksbordet den andra till vänster och så vidare. En lista sätts på varje bänk.
§ 20 Ingen får inträda förrän han uppvisat polletten. Utlånar någon sin pollett får han inte delta i den
riksdagen.
§ 21 Sedan kungen öppnat riksdagen skall bänk- och elektorsvalen äga rum. Samtliga ridderskapets och
adelns närvarande delas i grupper om 50. Sedan uppropas varje avdelning för sig och beger sig innanför
skranket och förrättar bänkmansval. Var och en lämnar en sluten sedel med det namn som anses
lämpligast till bänkman. Den som får de flesta rösterna blir vald. Får två samma antal röster avgörs
genom lottning. Dessa bänkmän väljer sedan 25 elektorer.
§ 22 Elektorerna väljer ledamöter till utskotten.
§ 23 Den äldsta bland ridderskapet och adeln för ordet i utskotten.
§ 24 En man kan inte vara både bänkman och elektor. Däremot kan en man vara bänkman och
utskottsledamot.
§ 25 Om någon inte kunnat utöva det han blivit vald till vid första sammanträdet, har han rätt att
återlämna polletten och avresa. Är han frånvarande två veckor skall ny man sättas i hans ställe.
§ 26 Lantmarskalken kan bevilja tillstånd att under några veckor avvika.
§ 27 Adelsman, som blir vald till ledamot i utskotten, har rätt att avsäga sig innan de sammanträtt första
gången. Ingen kan entledigas från hemliga utskottet, sedan deras verksamhet börjat.
§ 28 Försummar utskottsledamot tre på varandra följande sammankomster blir han sin riksdagsmannarätt
för den riksdagen förlustig.
§ 29 Med laga förfall förstås vad som stadgas i rättegångsbalken.
§ 30 Anslag om när plenum skall ske, måste göras senast klockan 6 dagen innan och bänk- och
elektorssammanträden meddelas senast klockan 8 dagen innan annars är de ogiltiga.
§ 31 Första gången ridderskapet och adeln samlas till plenum vid en riksdag skall denna riksdagsordning
läsas upp och ett tryckt exemplar finnas till hands.
§ 32 Lantmarskalken eller om han är frånvarande, den äldsta ledamoten, äskar ljud med klubban och
sedan kan överläggningarna börja.
Dör lantmarskalken avvaktar man kungens utnämnande av en annan.
§ 33 Lantmarskalken äger rättighet att ensam
1:o sammankalla ridderskapet och adeln till pleno
2:o att börja och sluta pleno, om han har ståndets tillstånd
3:o att leda ridderskapets och adelns överläggningar, meddela vilka frågor som skall tas upp, varna dem
som förhåller sig otillbörligen, dock får han inte göra varningen allmän för hela ståndet, inhämta
ridderskapets och adelns tankar om de skrifter och muntliga anföranden som bör uteslutas ur protokollet
som anstötliga eller de som strider mot grundlagen samt noga hålla sin hand däröver, att hålla
sammankomsterna på ett värdigt sätt.
4:o att hos ridderskapet och adeln styrka all konungslighet.
5:o att ha tillträde till alla utskott.
6:o att verkställa alla beslut.
§ 34 Vid varje riksdags början skall en föredragningslista inrättas med två kolumner. I den ena införs alla
mål och vem som har väckt frågan. I den andra kolumnen införs, när frågan blivit behandlad, om den gått
på remiss till något utskott och när beslutet gjorts. Denna lista skall föras av äldsta riddarhuskanslisten
och alltid finnas tillgänglig. Ärendena tas upp i den ordning de står på listan, så vida inte ärenden från
kungen förekommer, då de går före.
§ 35 Var och en som är antecknad vid en riksdag äger rätt att muntligen eller skriftligen väcka frågor, som
inte strider mot grundlagen. Alla skriftliga anföranden skall genast efter deras uppläsande givas till
protokollet.
§ 37 Inget memorial av ridderskapet eller adeln får upptas om det inte är ingivet av den som äger säte och
stämma eller i annat stånd verklig riksdagsman är.
§ 39 Varje ledamot av ridderskapet och adeln har rätt att fritt yttra sig över alla frågor som förekomma.
Till protokollet för dock endast de anföranden, där ledamoten uppstigit från sin plats yttrat sina tankar.
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Inga förolämpningar får förekomma. Uppstår sådan fråga bestäms om det skall prövas eller om man
låter ärendet förfalla. Förvisas ärendet till utskottet skall 12 ledamöter tillsättas att pröva målet och lämna
sitt betänkande till ridderskapets och adelns plenum, där man beslutar om personen skall uteslutas.
§ 40 I personliga mål får den anklagade inte företrädas av skyldemän, till och med syskonbarn. De får
heller inte delta i riddarhusets beslut. Skulle det visa sig att någon släkting deltagit i beslut är detta
ogiltigt.
§ 41 När ett mål anses avslutat, inhämtar lantmarskalken ståndets tankar innan proposition framställs. Blir
den med ja besvarad, kan man inte begära ny prövning eller riva upp beslutet. Tjänliga erinringar kan tas
till protokollet utan att någon ändring i beslutet fattas. Propositionen framställs så att svaret blir ja eller
nej.
§ 42 Önskar någon votering skall den genast författas.
§ 43 Då votering eller val skall ske, anmodar lantmarskalken 6 personer att sitta med honom vid bordet. 4
av dem skall föra protokoll över vilka som röstar. De som tillhör samma bänk, träder innanför skranket,
när deras bänknummer ropas upp. Var och en ropas upp och avlägger en sammanrullad sedel på ett
pappersark, som en ledamot vid bordet håller upp. Ingen äger rätt att rösta, som inte innehar en
inträdespolett.
§ 45 Upptäcks vid votering att någon sedel är märkt eller där finns någon strykning är de sedlarna
ogiltiga. Vid personval skall de innehålla endast ett namn, vara enkla, slutna och hoprullade. Alla val
skall tillkännages dagen innan. Vid voteringar nyttjas tryckta sedlar med ja eller nej på. Innan
sammanräkningen borttas en sedel, som öppnas om röstningen blir oavgjord.
§ 47 Vid varje riksdag väljer ridderskapet och adeln 3 fullmäktige till Riksens ständers bank, lika många
till Rikets ständers riksgäldskontor och 6 revisorer, som mellan riksdagarna skall granska och överse
förvaltning, tillstånd och styrelse.
§ 48 Till främjande av nödvändig ordning vid ridderskapets och adelns allmänna sammankomster är
särskilt stadgande utfärdat som i stora riddarhussalen till efterrättelse anslås.
§ 49 Riddarhusutskottet består av 12 ledamöter. De skall överse Riddarhus- och adliga
jungfrustiftelsedirektionen sedan förra riksdagen revidera riddarhuskassan och adliga kadettskolefonden
samt alla kassor, donationer och legat. De skall avlämna sina berättelser till riddarskapet och adeln, där
även ändringar och förbättringar bör föreslås.
§ 50 Riddarhusets angelägenheter ombesörjas av en direktion av 7 ledamöter, bland vilka 1 inte kommer
att åtnjuta honorar. Denna direktion följer särskild instruktion. Ledamot i riddarhusdirektionen kan inte
vara ledamot varken i banken eller riksgälden.
§ 51 De som blivit upphöjda till grevlig eller friherrlig värdighet eller benådats med adelskap, men inte
efter 2 år låtit introduceras sig på riddarhuset har förverkat sin rätt.
§ 52 Skulle någon ändring i denna riddarhusordning bli nödvändig, väcks frågan i utskottet, som efter
prövning inkommer till ridderskapet och adeln med sitt betänkande. Kungen skall sedan befästa beslutet,
som vinner i kraft vid nästa riksdag.
§ 53 De på riddarhuset förvarade genealogiska tabellerna över alla introducerade ätter, bör kompletteras
och hållas i ordning, vilket åligger riddarhusdirektionen.
§ 54 Ingen får upptaga annan ätts namn eller vapen, den må var levande eller död utan kungens utfärdade
författning.
§ 55 Då riksdagen är avslutad överlämnar lantmarskalken staven till den äldsta närvarande greven, som
tillsammans med 6 deputerade av ridderskapet framträder inför kungen och återlämnar staven.
Stockholms slott den 16 juni 1818 CARL JOHAN
Kongl Maj:t och Rikets Kammar Kollegie cirkulärbrev till samtliga Konungens
Befallningshavande och Konsistorierna angående prästebols friheter för nya kyrkoherdar och
kaplans boställen. Stockholm den 17 juni 1818.
Förra året hade konung Carl XIII och Rikets Ständer framställt, hur inbyggarna i de delade pastoratens
tillkomna kapellförsamlingarna skulle anskaffa tjänliga boställen och ge bärgning åt prästerskapet.
Delningarna hade skett på grund av att folkmängden ökat, men också för att pastoraten varit så
vidsträckta, vilket särskilt gällde de norra delarna av landet. Nu visade det sig att inte alla fått tillgång på
lägenheter som enligt förordningarna åligger dem och därav har prästerskapet gått miste om sina
förmåner.
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I skrivelse av 3 mars har Ständerna andragit att de nya församlingar, som själva skaffat boställen åt
sina själasörjare får samma lättnad av staten, som de gamla boställena haft. Detta för att undvika ökning
av Rikets Priviligerade Jord. Skulle prästerna ändå inte få sin tarvliga utkomst, kan de påräkna räntan och
kronotionden av de kyrkoherde- och kaplans boställen församlingen köpt, som en personlig förmån och
löneförbättring. Denna förmån skall upphöra så snart församlingarna vunnit i tillväxt och kan ge sitt
prästerskap bärgning. Vid byte av präster skall noggrann undersökning om behoven och uppgifterna i
vanlig ordning insändas till befallningshavanden.
Stockholm den 17 juni 1818. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående så väl tullavgifter för vissa från Finland till Sverige ankommande varor, som
de certifikater, varmed Finska produkter bör vid införseln vara försedda, samt om vad, i avseende
på den ryska handeln i Stockholm beviljade nederlagsfrihet, bör iakttagas. Stockholm den 18 juni
1818.
I fredstraktaten mellan Sverige och Ryssland har förklarats vissa tariffer för varor från Finland till Sverige
eller från Sverige till Finland, som kan fordra jämkningar eller undantag från den berörda artikeln.
I avseende på certifikater, som erfordras för att bestyrka ursprunget förordnas följande:
1:o Att varor som införs från finsk stad och är beviljad införselrätt eller tullnedsättning, skall ha intyg från
domstol, där ägaren under livlig ed bestyrkt att varorna är producerade i Finland av finska råämnen.
3:o Skulle vid undersökning visa sig att missbruk förekommer skall den granskande tjänstemannen i laga
ordning anmäla saken vid domstol.
Nederlagsfrihet för ryska varor i Stockholm är tillåtet i vänskaps- och handelsfördraget av 1801, men
skall bestyrkas av svensk konsul, att varorna verkligen ägs av ryska medborgare och kommer från rysk
hamn.
Stockholms slott den 18 juni 1818. CARL JOHAN
Tariff för varor inkommande från Sverige till Finland.
Exempel på varor: borstar, kattuner, dukar, ek, fisk, frukt, frö, färger, glas, grytor, rökta gäss, hagel,
handskar, hattar, hjorthorn, järn, stål, kakelugnar, knappnålar, koppar, lack, leksaker, malm, metall,
mässing, murklor, nypon, ost, papper, papp, pipor, porslin, pennor, puder, sirap, socker, spannmål,
ölandssten, stärkelse, såpa, tobak, tegel, tran, tumstockar, vaxduk, vitriol, vävnader och nattmössor samt
öl.
Avgiften erläggs efter den kurs silverrubeln står i vid årets början.
St. Petersburg den 21/9 maj1818 CARL AXEL LÖWENHIELM KNUT von TROIL
Tariff för varor inkommande från Finland till Sverige.
Exempel på varor: bark, båtar, bär, dun, fisk, fjäder, fläsk, halm, humle, järn, kimrök, koppar, kummin,
kött, olja, ost, pottaska, skepp, sälspäck, smör, spannmål, strumpor, säckar, talgljus, tobaksblad, trävirke,
oxtungor, vävnader.
Tullavgifterna erläggs i svenska banko sedlar till vad taxan i Hamburger banco bestämmer, enligt den
kurs som bestäms vid årets början
St Petersburg den 21/9 maj 1818. CARL AXEL LÖWENHIELM KNUT von TROIL
Förteckning på varor från Finland där certifikat inte fordras.
Bark, beck, beckolja, bröd, båtar, levande fisk av alla slag, hjulekrar, höns, kycklingar, humle,
hasselnötter, hö, halm, harts, kummin, kreatur av alla slag, lax, lingon, lumpor, näver, ost, skogs- och
sjöfågel, smör, stövlar, skor, strömming, tjära, tjärbärma, trädvirke, träkärl, vadmal till färgning och ved.
Kungörelse angående förändring i 4:de punkten av Kongl Förordningen den 28 juni 1809 om några
omständigheter som böra iakttagas vid krono- kungs och gästgivarskjuts
Stockholm den 30 juni 1818.
Enligt förordning av 1809 hade skjutsskyldiga hemmansägare rätt att välja deputerade inom varje
länsmansdistrikt, som så snart kronoskjutsen blivit verkställd avlämna bevittnade avskrifter av
kronoskjutslängderna och marschrutten. I vidsträckta distrikt har det varit svårt att sammankomma.
För att underlätta för skjutsskyldiga hemmansinnehavare har rådet funnit för gott, att ändra
förordningen så att skjutsskyldiga i varje distrikt på första rättegångsdagen vid lagtima ting inför
häradsrätten välja 3 deputerade.
Stockholms slott den 30 juni 1818 CARL JOHAN
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Kongl Maj:ts och Rikets Kammarrätts cirkulärbrev till samtliga Konungens Befallningshavande
angående sättet för betalning av de s k överskottsräntor på indelningshavares löner. Stockholm den
7 juli 1818.
Då sättet att betala kronan för de överskottsräntor som uppbärs av indelningshavare av lands-, jägeri- och
slottsstaterna varit olika i länen förordnas följande. Om indelningshavare uppbär mer i hemmansränta än
vad som svarar mot deras lön, skall överskottet efter markegångspris i behörig proportion utbetalas till
Kronan, med undantag för länsmän.
Stockholm den 7 juli 1818 FR TERSMEDEN
Kungörelse om belöningar till dem som upptäcker efterapare eller förfalskare av bankens eller
riksgäldskontorets sedlar, eller de falska sedlarnas utprånglare; Stockholm den 8 juli 1818.
Olika belöningar har utdelats till den som upptäckt efterapningar av bankens sedlar och den som
upptäcker förfalskningar. Det har även gällt riksgäldssedlar. För att få rättvisa har följande stadgar
stadfästs.
1:o Den som antingen griper på bar gärning eller angiver någon för att ha efterapat bankens eller
riksgäldens sedlar får en belöning av 1.000 riksdaler.
3:o Om bevis mot den angivne inte kan anskaffas, så att han kan fällas, men man ändå har misstankar mot
honom, utdelas en belöning mellan 10 och 100 riksdaler.
4:o Den som kan bevisa att en person utprånglat förfalskade sedlar och han straffas för detta, erhåller
angivaren mellan 50 och 100 riksdaler.
5:o Domaren skall alltid utlåta sig över angivarens rätt till belöning, som sedan utbetalas av banken eller
riksgäldskontoret.
Stockholms slott den 8 juli 1818. CARL JOHAN
Förordning angående förändring i straffet för dem, som utfärda tryckta eller graverade
invisningar. Stockholm 13 juli 1818.
Samma straff har varit för dem som slår falska mynt och dem som utgiver tryckta eller graverade
invisningar. Hädanefter är straffet för dem som ger ut tryckta invisningar ställda på enskilda personer, så
att de första gången skall gälda innehållet och böta dubbla beloppet. Andra gången fördubblas böterna
och man förlorar sitt medborgerliga förtroende, vilket innebär att man inte får rösta vid val till allmänna
förrättningar. Dessutom skall hans brott och straff kungöras i allmänna tidningar. Böterna blir angivarens
ensak.
Stockholms slott den 13 juli 1818. CARL JOHAN
Förordning angående handskrivna, på sedelhavaren eller på viss man och orders ställda
invisningars eller s k assignationers belopp. Stockholm den 13 juli 1818.
Enligt tidigare författningar är det inte förbjudet för enskilda personer att utfärda handskrivna på
sedelhavaren eller på viss man och orders ställda invisningar eller s k assignationer. Det har medfört
skadliga följder för samhället. Hädanefter får ingen utfärda sådana på mindre summa än 100 riksdaler och
att de som nu cirkulera borde inlösas inom viss tid. Den som beträdes med att ha utfärdat order på mindre
än 100 riksdaler skall gälda summan och böta lika belopp. Andra gången dubbla böter. Tredje gången har
han dessutom förverkat sitt medborgerliga förtroende och hans brott tillkännages i allmänna tidningar.
Böterna är angivarens ensak.
Stockholms slott den 13 juli 1818 CARL JOHAN
Förordning angående ändring av 8 kapitlet 1 § Giftermåls Balken; Stockholm den 13 juli 1818.
Vi har upphävt en del gamla förordningar gällande avträdes- förmåns- boskillnads och urarva mål och
ersatt dem med en konkurslag. I samband härmed måste bestämmas hur med äktenskapsförord må
förfaras.
Vill man och kvinna, där hon är änka, upprätta äktenskapsförord, skall det ske innan giftermålet. De
skall skriftligen upprätta det med två vittnen. Förord får endast göras om makarnas giftorätt. Förordet
skall öppet ingivas till rätten på den ort där makarna bor och rätten skall införa det i protokollet
Stockholms slott den 13 juli 1818 CARL JOHAN
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Förordning angående inteckning i fast egendom. Stockholm den 13 juli 1818.
Då tidigare lagar blivit upphävda och en ny konkurslag upprättad, har det visat sig att inteckning i fast
egendom inte varit lämplig att inta i den. Där bör finnas en särskild författning till säkerhet och ordning,
sålunda fastställd som följer.
1 § Vill borgenär för sin säkerhet låta inteckna gäldenärs fastighet söker han det hos rätten i det härad
eller stad där egendomen ligger och deponerar skuldbrevet
2 § Inteckning i egendom på landet får inte sökas utom vid laga ting.
3 § Har gäldenär samtyckt till inteckning, kan rätten bevilja det utan att höra honom.
4 § Sökes inteckning utan att gäldenär utfäst säkerhet måste han höras av rätten
5 § Finns gäldenär i riket, men inte påträffas i sin bostad, kan borgenär i två vittnens närvaro fästa rättens
beslut på hans dörr. Är han däremot utomlands skall rättens beslut införas i allmänna tidningar 3 gånger.
6 § Har borgenär försummat att kungöra sin ansökan är den förfallen.
7 § Kommer gäldenär inte på utsatt tid med svar är inteckningen fastställd ändå, om rättens beslut är
kungjort.
8 § Visar gäldenär att borgenärens fordran är betald eller på annat sätt försvunnen, må inteckning inte
beviljas.
9 § Nekar gäldenär skuldbrev som inteckningen sökes på och finner rätten fordran tvivelaktig bör sökande
genom laga rättegång stämma sin motpart. Ansökan som sedan göres är förfallen om mer än tre månader
gått sedan stämningen, även om sökande vinner målet.
11 § Inteckning må ej ske utanför bestämt belopp i pengar eller varor. Inteckning för omyndig eller
utrikes vistande arv står om i Ärvda Balken.
12 § Inteckning får inte ske i hus, byggnad eller vattenverk om inte grunden tillhör. Gäldenären måste
också vara ägare när inteckningen sökes.
13 § Försummar den som förvärvat egendom genom fång, där lagfart bör ske att ta uppbud, har den
tidigare ägarens borgenär rätt att inteckna och söka nya ägaren för skulden eller skadeståndet.
14 § Har inteckning sökts och ägaren dör prövar rätten om inteckningen skall beviljas, sedan arvingarna
blivit hörda.
15 § Då inteckningen är beviljad skriver domaren bevis på den handling, som borgenären grundat sin
fordran.
17 § Har intecknad egendom kommit i annans hand än gäldenärens och inte räcker till skuldens betalning
är ägaren inte ansvarig, då han inte tagit på sig skulden.
18 § Äger någon inteckning i flera fastigheter för samma fordran utan att det står vad varje fastighet
häftar i skuld och andra kan ha inteckningar i samma fastigheter, må han inte döda sin inteckning förrän
samtliga inteckningshavare samtyckt.
19 § Borgenär, som för sin fordran har fått inteckning i flera fastigheter och låtit sin fordran intecknas i en
fastighet, får inte njuta mer än vad i de andra fastigheterna brister.
20 § Blir en intecknad fastighet efter utmätning såld för en borgenärs fordran, skall alla de övriga
borgenärerna njuta betalning, även om det inte var deras fordringar.
21 § Har gäldenären inte betalt låter borgenären förnya inteckningen innan 10 år gått tillända.
22 § Går tiden inom vilken förnyelsen av inteckningen skulle ske innan nästa laga ting, anmäler
borgenären det hos domaren, som anställer extra ting på hans bekostnad. Sedan lämnar han rätten de
förnyade inteckningshandlingarna vid urtima ting. Försummar han detta är inteckningsförnyelsen utan
kraft.
24 § Då gäldenär visar rätten sitt skuldbrev och således bevisar att han betalt skulden är inteckningen
dödad.
26 § Nöjer man sig inte med beslut i dessa ärenden, överklagar man hos hovrätten.
27 § Inteckningar, uppbud, lagfarter, äktenskapsförord och förmyndares förordnande skall var för sig
protokollföras, men protokollen sammanhäftas i ett band. I brädden av varje protokoll skall namnet på
personen eller egendomen antecknas.
28 § Sedan häradshövdingen hållit ting i sitt häradshövdingedöme sänder han protokollen till hovrätten
inom en månad. 3 daler bötar han för varje dag han försummar att insända något protokoll.
29 § Inteckning av arrendekontrakt är särskilt stadgat.
Stockholms slott den 13 juli 1818 CARL JOHAN
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Förordning angående ändring i 2 och 6 §§ av 7 kapitlet Handels Balken. Stockholm den 13 juli
1818.
Stadgandet om böter för säljare och köpare som börjar handla på marknader innan tiden är inne. Detta är
till hinder, tidspillan och kostnad för allmogen, som inte så noga har detta stadgande bekant och således
lätt begår en förbrytelse. Dessutom har tillverkningen genom skicklighet ökat och tiden vid en marknad
under den mörka årstiden är ganska kort, därför har Ständerna förordnat att försäljningen får börja så snart
marknadsdagen inträtt, utan att invänta utlysningen, som dock bör bibehållas för marknadsfridens skull.
2 § På dag då marknaden börjar varde marknadsfrid tidigt på morgonen offentligen utlyst. Det är numera
tillåtet att köpa och sälja innan utlysningen skett. Vid marknadens slut skall friden avlysas.
6 § Sker buller, slagsmål eller oväsen, sedan marknadsfrid offentligen är utlyst pliktar den som det gör
efter lag och bötar 10 riksdaler för fredsbrott
Stockholms slott den 13 juli 1818. CARL JOHAN
Conkurslag Given Stockholms slott å rikssalen den 13 juli 1818.
I avseende på angelägenheten av allmänt förtroende medborgare emellan har Vi inte kunnat undgå att
lämna särskild uppmärksamhet åt författningar gällande konkurser. Det har visat sig att lagarna i detta
avseende saknat nödvändig fullständighet och tydlighet samt inte varit kraftiga nog att förekomma
gäckande å gäldenärernas sida. Så har Vi med ständerna funnit gott att upphäva förordningen om
avträdes- förmåns- boskillnads- och urarva mål av den 28 juni 1798 samt stadga och förordna till rättelse
och efterföljd på sätt som följer.
I Kap.
Hur gäldenärs egendom till borgenärer avträdas må, och om början av konkurs.
1 § Vill gäldenär avträda all sin egendom ger han dubbel ansökan därom till rådstugan eller häradsrätten,
där han är mantalsskriven. Frälseman inger ansökan till hovrätten. Det gör också bolag där frälseman äger
del.
2 § Mellan de tider, då ting hålles lämnas ansökan till domhavaren.
3 § Gäldenär skall vid ansökan uppteckna allt han äger, löst och fast, fordringar, böcker, handlingar och
skrifter som rör boet. Bouppteckningen skall vara med edsförpliktelse underskriven.
4 § Om bouppteckning inte finns vid ansökan och är underskriven avslås densamma.
5 § Har gäldenär idkat handel eller rörelse var över bok skall hållas, skall rätten eller kronobetjänt genast
uppteckna och försegla gäldenärens böcker och andra handlingar som angå rörelsen.
6 § Är utmätning av gäldenärs egendom sökt av en eller flera borgenärer och de befara att efter
försäljning av egendomen inte finns täckning för deras fordran, står det dem fritt att söka att gäldenärs
egendom avträdes. Är gäldenärens hela egendom under utmätning eller har han varit bysatt i 2 månader
gäller samma. Gitter gäldenären inte svara att han kan förnöja borgenärerna eller ställa borgen för deras
fordringar beslutar rätten att hans egendom skall avträdas.
7 § Rymmer gäldenär eller håller sig undan i 2 månader skall hans egendom avträdas om någon borgenär
söker hos rätten.
8 § Konkurs skall anses börjad när gäldenärs avträdesansökan är upptagen eller om borgenär sökt.
9 § Sedan konkursen är börjad må ej utsökningsmål mot gäldenär upptagas.
II Kap
Om avträdd egendoms förvaltning.
Borgenärer som kommit tillsammans efter rättens kallelse, skall utse två eller flera gode män helst bofasta
och själva sakägare, att förvalta den avträdda egendomen. Borgenärerna har rätt att ge gode männen
föreskrift om förvaltningen.
2 § Är borgenärerna få eller är deras fordringar ringa eller kan boets förvaltning inte med säkerhet betros
dem, åligger det rätten att utse skicklig och vederhäftig man att med de närvarande borgenärerna delta i
förvaltningen.
3 § Gode män skall genast taga gäldenärs egendom om hand, göra sig underrättade om boets tillstånd,
uppteckna vad som inte tidigare är gjort, bevaka boets rättegångar och angelägenheter, indriva fordringar
och dra försorg om försäljning av varor och andra lösören som inte för fastighetens bruk är nödvändiga.
Visar gode män motvilja eller försummelse och vägrar meddela upplysningar om boet till borgenär, äger
rätten att genom viten tillhålla honom att fullgöra sitt åtagande. Låter de sig inte rätta avskiljs de.
4 § Finns i gäldenärs bo gods som tillhör någon annan, sätter gode män det i förvar och giver det till
ägaren. Vägra de stämmer ägaren till laga domstol.
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5 § Har någon till gäldenären sålt varor och inte fått betalt och är inte varorna levererade före konkursens
början, är säljaren inte skyldig att lämna dem. Tvistas det om varorna är levererade eller ej skall
borgenärerna inom 2 månader taga stämning på säljaren.
6 § Under anslagstiden låter gode män värdera fast egendom Sådan egendom får inte säljas förrän efter
inställelsedagen och försäljningen kungjorts genom offentligt utrop.
7 § Pengar som inflyter i boet och inte är nödvändiga för förvaltningen skall insättas i Rikets ständers
bank eller lantränteriet.
8 § Anser gode män att de behöver samråda med borgenärerna om boets förvaltning kungörs det 3 gånger
i allmänna tidningar om tid och ort.
9 § Sedan borgenärerna på inställelsedagen bevakat sina fordringar väljer de sins emellan sysslomän, som
rätten sedan förordnar.
10 § Den som blir vald till god man eller syssloman må ej undandra sig befattningen utan laga förfall.
11 § Borgenärerna ger sysslomannen föreskrift vad som gäller förvaltningen och det står dem fritt att
välja en eller flera att var tredje månad granska sysslomannens arbete.
12 § Så snart syssloman är vald och förordnad skall han begära av gode män redovisning för boets
tillstånd och förvaltning, taga egendomen i sin vård och besörja alla ärenden som rör borgenärernas rätt
och bästa. Tredskas gode män att lämna ut uppgifter skall rätten genom vite tillhålla dem.
13 § Sysslomän skall så fort kan ske sammankalla borgenärerna och redogöra för boets tillstånd. Detta
kan de göra så snart någon angelägenhet kräver.
14 § Om borgenär önskar se böcker och handlingar skall sysslomannen visa honom. Begär han få träffa
alla borgenärerna sammankallar sysslomannen.
15 § Motvilliga eller försumliga sysslomän behandlas som är stadgat för Gode Män.
16 § De som har största sammanräknade fordringarna väljer syssloman.
17 § Där borgenärerna besluta om en borgenärs betalningsrätt så att han missgynnas och alla inte deltagit
i beslutet ansvarar de som beslutat om återbetalning.
18 § Egendom får inte säljas annat än genom offentligt utrop om inte borgenärerna och gäldenären bifalla.
Den som äger inteckning i fast egendom, men inte vill sälja kan inte uppskjuta det längre än tiden för
kungörelse är nödvändig.
19 § Pengar som tillhör boet får inte utlämnas av sysslomannen vare sig till förvar eller försträckning,
utan att borgen ställs. Lider någon skada skall de borgenärer som deltagit i beslutet fylla skadan.
20 § Under anslagstiden skall betalning lyftas för fordringar som enligt handelsbalken bör utgå med
förmånsrätt och gäldenärens kronoutskylder för sista året.
22 § Borgenär som har pant eller lös egendom och vill sälja genom offentligt utrop, får det om
sysslomännen inte vill lösa. De skall dock alltid meddelas.
23 § Då inställelsedagen är förbi, äger borgenärerna som har förmånsrätt möjlighet att lyfta sin betalning
innan dom i konkurssaken har fallit. De skall dock ställa borgen.
25 § Äskar sysslomännen belöning skall borgenärerna utsätta arvode för dem. Det beräknas på visst
belopp efter konkursens storlek och inte efter tid. Inget arvode förrän de visat slutredovisning.
26 § Vid borgenärernas sammankomster skall minnesbok hållas och underskrivas av några av dem. Den
förvaras hos sysslomannen.
27 § Gäldenär skall ge borgenärer och sysslomän de uppgifter om boet som de önskar. Tredskas han
förelägger rätten honom vite på fängelse från 8 dagar till 2 månader.
28 § Är någon missnöjd med rättens utslag i de mål, som talas om i detta kapitel kan han anföra besvär.
Dock går utslaget i verkställighet.
III Kap
Om gäldenärs avträdesförmån eller ansvar.
1 § Visar gäldenär att han utan egen förskyllan kommit på obestånd, genom sjö- och brandskada, fienders
härjningar eller annat olycksfall, får han njuta avträdesförmån för värdet av skadan. Har han efter skadan
fortsatt sin verksamhet och då åsamkat sig ny gäld, får han inte räkna olydnaden tillgodo.
2 § Avträdesförmån är gäldenärens frihet till sin person. Det han i framtiden ärver eller förvärvar får han
behålla.
3 § Äger gäldenär förläning ingår den i gäldens betalning. Vissa pensioner eller benådningar som är givna
som privilegier kan inte angripas av borgenärer.
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4 § Har gäldenärens oförmögenhet uppkommit genom hans slarv, vårdslöshet eller annan uppenbar
vanvård, straffas han med fängelse från 6 månader till 2 år. Finns något för honom tjänligt arbete att tillgå
skall han därtill hållas.
5 § Den gäldenär som på något vis uppträtt bedrägligt skall såsom bedragare dömas och ställas vid påle i
halsjärn på torg eller ting, att skämmas i 2 timmar och därtill straffas med arbete vid kronans fästning i 2
till 5 år.
6 § Om gäldenären som är dömd för bedrägeri rymmer skall hans namn, brott och straff utsättas på en
tavla vid en påle. Kommer han tillbaka skall domen verkställas.
7 § Den gäldenär som varit vårdslös eller bedräglig mister sin rätt till avträdesförmån för den olycka han
råkat ut för. Han får sedan inte tjänst i det allmänna eller ta del i val eller visa sig på börsen. Kan han
styrka att han gottgjort sina borgenärer är han fri från ansvar. Efter fängelsestraffet är hans medborgerliga
anseende återställd.
8 § Är någon övertygad att han i hemlighet hjälpt gäldenären att dölja fast eller lös egendom eller svurit
falskt, straffas han som en bedräglig gäldenär och skall återbära vad han sökt undansnilla eller gälda fulla
värdet.
IV Kap
Om säkerhet å gäldenärs person, och om hans underhåll, medan rättegången varar:
1 § Då gäldenär hos rätten sökt att sin egendom avträda, skall han hålla sig i sitt hus. Han har rätt att på
helgdagen bevista gudstjänsten eller att uppträda i rätten.
2 § Begär någon borgenär större säkerhet på gäldenärens person förordnar rätten bevakning i hans hus på
dens bekostnad som framfört önskan.
3 § Visar sig gäldenär utanför sitt hus vid andra tillfällen än han har rätt till, blir han genast bysatt.
4 § Sitter gäldenären vid konkursens början i bysättningshäktet stannar han där om inte den som bysatt
honom bifaller att han släpps lös.
6 § I de fall där gäldenärens egendom genom laga tvång avträdes, skall han så snart han fått rättens beslut
ställa sig till efterrättelse.
8 § Har gäldenär som rymt blivit häktad och återhämtad eller kommit självmant tillbaka skall han i
allmänt häkte förvaras till sakens slut.
9 § Gäldenär njuter för sig, hustru och oförsörjda barn underhåll ur boet.
10 § Har gäldenär tjänst i riket må han innan dom fallit inte uppehålla sin tjänst. Den som ersätter honom
får halva lönen. Den andra hälften går till gäldenärens underhåll med tillägg efter behov. Övrigt tar
borgenärerna.
11 § Besvär över de mål som är nämnda i detta kapitel kan anföras till rätten men utslaget verkställs ändå.
V Kap
Om rättegång i konkursmål.
1 § Då gäldenärens ansökning är upptagen, kallas han tillsammans med sin hustru och alla i orten
vistande eller de närmast boende borgenärerna till förhör inför allmän åklagare.
2 § Har avträdesansökan kommit så sent till tinget att borgenärerna inte där kan höras, utsätter
domhavanden urtima ting.
3 § Om borgenär själv sökt att gäldenärens egendom skall avträdas skall gäldenären, hans hustru,
borgenärerna och allmänna åklagaren kallas till förhör.
4 § Borgenärerna skall uppgiva beloppet eller beskaffenheten av sina fordringar och så vitt ske kan förete
handlingar som styrker fordringarna. Allt antecknas i rättens protokoll.
5 § Görs invändning mot rättens behörighet eller finner de att saken inte hör till deras upptagande ger de
genast utslag om detta och den missnöjde har rätt att söka ändringen enligt Rättegångsbalken. Sedan kan
inte sådana invändningar göras.
6 § Skulle saken höra till annan rätt prövar överrätten och ger genast den rätten tillkänna som saken
upptagit.
8 § Har gäldenären inte genast kunnat upprätta förteckning talar han om vad mera boet kan innehålla. Är
han förhindrad av sjukdom fäster han med ed bouppteckningens riktighet och försäkrar att han inte
vidtagit någon åtgärd som kan bli till förfång för borgenärerna. Gäldenärens hustru avlägger samma ed
om borgenärerna det önskar
9 § Sedan borgenärerna är hörda utfärdar rådstugan och hovrätten offentlig stämning. Anslag på dörren
kallar alla borgenärer att före klockan 12 dagen efter 6 månader infinna sig och bevaka sina fordringar.
Anslaget skall kungöras i Allmänna tidningar 3 gånger.
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11 § Kronans ombudsman i orten och samtliga borgenärer skall särskilt underrättas om stämningen.
15 § På inställelsedagen skall gäldenären personligen infinna sig och om han menar sig ha
avträdesförmån skriftligen uppge skälen. Handlingarna är offentliga.
16 § Allmoge som inte kan skriva har rätt att muntligen anmäla sina fordringar.
17 § Den borgenär som inte inställer sig i tid har förverkat sin rätt. Skulle han förmå visa att han inte känt
till konkursen eller varit hindrad av något hastigt ofall har han rätt att begära resning inom 1 månad.
18 § När alla inlagor är ingivna skall borgenärerna med hand på bok svära eden som är föreskriven.
19 § Dör borgenär innan hans fordran är med ed besannad, skall den som hans rätt företräder svära eden.
20 § Vill borgenär inte svära eden på inställelsedagen får han göra det inför den rätt som har konkursen
om hand eller inför annan domstol. Bevis på edsavläggelsen sänds då till rätten.
22 § Den borgenär som inte avlägger eden är kvitt sin fordran.
23 § Har borgenären en annan lära, att han inte gitter avlägga eden på föreskrivet sätt, förfar rätten på sätt
som stadgat är.
24 § 3 veckor efter inställelsedagen skall andra uppropet ske.
25 § 14 dagar efter andra uppropet sker nytt upprop.
27 § När tredje uppropet skett är skriftväxlingen avslutad. Inte heller muntliga förhör tillåts om inte nya
bevis tillkommer.
29 § Vid häradsrätten skall borgernärerna vid tinget anföra allt vad de emot gäldenären och mot varandra
kan ha att anmärka, så att saken kan avslutas. Kan detta inte ske uppskjuts målet till nästa laga ting, om
inte borgenärerna äskar annat, då sammankallas till urtima ting.
30 § Allt vad skriftligen inkommit vid en konkurs skall sammanbindas och finnas i 2 exemplar att vid
rätten läsas.
33 § Angives gäldenären för brott, som inte har med konkursen att göra, skall det genast till laga domstol
förvisas.
37 § Kostnaden för urtima ting betalas av det gäldbundna boet, när frivillig avträdesansökan hålls. Har
borgenär sökt betalar han.
38 § Dom i konkursmål skall skyndsamt utgivas och i Allmänna tidningar kungöras.
43 § Prövning av Rikets Ständers Bank eller andra Allmänna Verks fordringar i konkurser liksom de
borgenärer i Sverige som äga fordringar på Ön St. Barthelemy skall ske efter särskilt stadgande.
VI Kap
Om sysslomäns redovisning och om utdelning.
Sedan dom i konkursmål fallit, skall sysslomän genast kalla borgenärer och gäldenär till sammankomst
och skriftligt redogöra för egendomens förvaltning. Vill borgenär klandra redovisningen gör han det inom
6 månader hos rätten. Detsamma gäller för gäldenären. Kan han bevisa att boet genom olaglig förvaltning
tagit skada, skall han gottgöras.
2 § Sysslomännen skall efter att deras redovisning blivit godkänd, genast utdela behållningen till
borgenärerna.
5 § Pantägare och inteckningsägare njuter rätt att få ränta intill utredningsdagen. För barnagods njuts full
ränta till det utgives.
VII Kap
Om boskillnad
1 § Vill endera makan skifta enskild egendom eller sin giftorätt i boet för gäld skall boskillnad inlämnas
till den rätt under vilken mannen lytt. Vill död makas arvingar skifta deras enskilda egendom gäller
samma lag.
2 § Har mannen sin egendom frivilligt avstått eller är den genom tvång avträdd, förordnar rätten god man
för hustrun, som biträder henne att söka boskillnad.
3 § Söker endera makan boskillnad, när den andra makans egendom ej är avträdd förordnas sökande och
den andra makan att boets tillgångar och skulder upptecknas. Sedan skall bouppteckningen inför rätten
med ed försäkra riktigheten. Visar det sig att skulden inte kan täckas skall offentlig stämning utfärdas.
Mannen är inte fri om han inte avträder sin egendom till borgenärerna.
4 § Vill efterlevande maka eller arvingar undanskifta både giftorätt och enskild egendom där sådan finnes
sökes boskillnad en månad efter bouppteckningen hållits. Rätten kallar alla berörda att höras över
ansökningen. Har sterbhusägare och andra ej avträtt egendom är de inte fria för lagsökning.
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8 § I boskillnadsmål är den egendom som sökande påstår sig ha, avskild från boet och satt under kvarstad,
till det är dömt.
10 § Äger hustru fordran för pengar eller lösöre, som hon enskilt ägt men är förvandlade bevakar och
fäster fordran under ed i konkurs, som annan borgenär, dock utan förmånsrätt.
11 § Emot borgenär njuter inte endera makan vederlag för såld odaljord.
12 § I boskillnadsmål skall hustruns enskilda egendom eller giftorätt förvaltas av hennes gode man. Vill
hon inte sedan dom fallit låta sin man förvalta, fortfar Gode man med förvaltningen.
VIII Kap
Om urarvagörelse och avträde av makas egendom i bo.
1 § Vill arvingar göra sig urarva för att vinna befrielse från gäld, skall de skriftligen anmäla att de
avträder den dödes egendom.
5 § Arvingen som sig rätteligen gjort urarva, är fri från allt ansvar för den dödes gäld.
6 § Efterlevande maka, som rätteligen avträtt egendom är fri från gäld som den andra maken ensam,
svarar för.
8 § Arvingar som försummat att i tid göra sig urarva svara en för alla och alla för en till skulden som
fanns.
9 § Försummar förmyndare att bevaka omyndigas rätt till befrielse från boets gäld, svarar han själv för
den som inte täcks av vad den omyndige äger i boet.
10 § Har arvingar eller maka försummat laga tid för bouppteckning svarar de för all gäld.
11 § Arvingen eller efterlevande maka som förskingrar boets egendom svarar för all skuld som förut var.
12 § Arvinge, som tagit emot egendom, då annan arvinge gjort sig urarva, var inte pliktig att redovisa det
för andra arvingar. Yppas efter urarvagörelsen någon förut känd tillgång, njuter alla sin rätt.
IX Kap
Om årsstämning på borgenärer.
1 § De efterlevande, som vill vara säkra på att boet inte har dolda skulder och att boets tillgångar inte
täcker hela skulden, har då rätt att hos rätten begära att borgenärerna kallas. Förteckning underskriven
under ed visas.
2 § Denna kallelse anslås på rättens dörr och i Allmänna tidningar 3 gånger.
3 § Gäller det skilda makar och upplösta bolag eller myndig person ställd under förmyndare, sökes
borgenärerna på samma sätt.
4 § Den borgenär som inte söker sin fordran på utsatt dag förlorar sin rätt.
6 § Visar det sig på inställelsedagen att det finns en förut okänd skuld, som är större än vad tillgångarna
gälda kan, äger efterlevande maka eller arvingar att avträda egendomen eller sig urarva göra.
Denna lag kommer efter kungörelse att gälla omedelbart och alla dom det berör skall rätta sig därefter.
Med egen hand underskrivet och med Vårt Sigill bekräftat.
Stockholms slott den 13 juli 1818. CARL JOHAN
Kungörelse angående de grevliga, friherrliga och adliga ätternas åliggande, att komplettera sina i
Riddarhusarkivet förvarade genealogier. Stockholm den 14 juli 1818.
Kungörelse av den 10 augusti 1813 förordnar att den ätt som inte sänt in sina genalogier på 2 år mister
rätten att ha säte och stämma på riddarhuset vid nästa riksdag. Adelns erfarenhet är att åtskilliga ätter inte
fullgjort denna skyldighet. Då mer än 2 år tilländalupit sedan kungörelsen 1813 trädde i kraft har Vi
funnit för gott, att till hela dess kraft uppliva den. Detta åliggande gäller inte bara huvudman för en ätt,
utan för var och en som är ansvarig av de grenar, som nedgår i rät linje. Därav följer att den adelsman
som för annan adlig ätt anmäler säte och stämma vid riksdagen utan att stamtavlan är korrekt mister sin
riksdagsplats.
Stockholms slott den 14 juli 1818. CARL JOHAN
Kungörelse angående beviljad tillåtelse för utländska fartyg att mot erläggande av helfri tull få till
och med detta års slut utföra bjälkar och bräder. Stockholm den 15 juli 1818.
Särskilda skäl och omständigheter har lett till, att Vi tillåter främmande fartyg tullfritt får utföra bjälkar
och bräder under detta år.
Stockholm den 15 juli 1818. CARL JOHAN
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Kungörelse angående förklaring av Kongl Förordningarna den 6 september och 20 december 1815,
rörande husbehovs brännvins bränningen. Stockholm den 15 juli 1818.
Förklaring till stadgan om brännvinsbränning av den 6 september och 20 december 1815.
1:o Avdraget för kokrummet i pannan, vilket brukar vara 2 á 3 kannor, skall borträknas innan avgiften
beräknas. Det har hänt att man i stället lagt till detta mått och den skattskyldige fått betala för mycket.
2:o Enligt cirkulärbrev från Våra befallningshavare är det tillåtet att anställa en magistratsperson som
justerare av redskapens mätning och stämpling i städer, där ingen lantmätare finns i grannskapet.
Stockholm den 15 juli 1818. CARL JOHAN
Tryckfrihetsförordning. Örebro den 16 juli 1812, med antagna förändringar.
Ständerna har beslutat att i vissa avseenden förändra den hittills gällande tryckfrihetsförordningen av den
9 mars 1810, vilket blivit gillat, antaget och bekräftat av Oss.
Svea rikets ständer har nu vid Örebro urtima riksdag den 6 juni 1809 antaget den tryckfrihet, som blivit av
svenska folket tillerkänd och som står i grundlagen § 86:
Att med tryckfrihet bör förstås, att varje svensk man har rättighet, att utan några av den offentliga
makten i förväg lagda av tryckfrihets lagen ej föreskrivna, hinder, utgiva skrifter; att sedermera inför
laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll och att icke i annat fall därför straffas än om detta
innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.
Vi har velat förklara att det står var och en fritt utrycka sina tankar, om inte tryckfriheten missbrukas
så att statens invärtes lugn och säkerhet hotas, att Högsta Väsendet, överheten och den enskilde
medborgaren inte stör sedernas helgd, skadar riket eller främmande länder eller nu levande eller avlidna
personer.
§1
1:o Alla tidigare lagar i avseende på tryckfrihet och bokhandel är upphävda. Med skrift skall förstås allt
som genom tryck läggs för allmänhetens ögon. Med periodisk skrift förstås en sådan som ges ut i
nummerföljd eller på bestämda tider.
2:o Någon föregående granskning av skrifter får inte göras, med undantag av läroverkens tidigare
rättighet att överse och gilla de skrifter som skall finnas i deras lärosalar.
3:o Inga nya privilegier för att utge skrifter får ges. Alla har utgivningsrätt. Finns gamla privilegier gäller
de, dock inte längre än 20 år. De privilegier som finns på obestämd tid gäller endast för dens livstid som
erhållit privilegierna.
4:o Utgivare av dagblad eller periodiska skrifter skall anmäla sig jämte titel och utgivningsort till
Hovkanslern. Han lämnar tillstånd, om utgivaren inte är dömd för nesligt brott eller förklarad ovärdig att
föra andras talan.
5:o Det är fritt att anlägga tryckerier utan någon skråordning i stad eller inom högst ½ mil därifrån. Då
boktryckeri anläggs utom stad gäller för alla anställda stadens rätt. Den som anlägger ett tryckeri är
skyldig att inom 30 dagar innan någon bok utgives, skriftligen tillkännagiva detta hos stadens magistrat
och befallningshavaren i det län där boktryckeriet anläggs. Försummar han detta blir böterna 100
riksdaler och förbrytelsen tillkännages i tidningarna. Utges någon brottslig skrift från ett sådant oanmält
tryckeri straffas både författaren och utgivaren, som förverkat sin rätt att driva boktryckeri.
6:o Författare är inte skyldig att sätta ut sitt namn på tryckt skrift. Vill han vara okänd lämnar han en
förseglad sedel med sitt namn till boktryckaren. Sedeln skall vara påskriven av 2 i orten väl kända
svenska medborgare. Röjer boktryckaren författarens namn, bötar han 200 riksdaler och hans brott
kungörs i tidningarna.
8:o Boktryckaren är skyldig att vid rättegångens början ingiva författarens förseglade namnsedel.
Domaren skall så fort han läst namnsedeln inkalla den rätta parten.
9:o Varje skrift är författarens egendom. Den som trycker en skrift utan författarens tillstånd mister
upplagan eller bötar för dess fulla värde. Detsamma gäller översatta arbeten, dock kan ingen hindra att en
annan översätter samma skrift.
Dagblad har rätt att trycka insända anonyma skrifter eller skrifter med diktat namn om författarens
namnsedel är inlämnad.
10:o På varje skrift skall finnas boktryckarens namn, tryckningsort och årtal utsatta. Försummas det blir
böterna 300 riksdaler för första gången, 600 riksdaler för andra gången och tredje gången blir
boktryckaren av med sitt tryckeri. Är uppgifterna falska straffas efter Missgärningsbalken. Undantag
gäller för notifikationer, sorgbrev, formulär och betingningssedlar.
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11:o Av allt som trycks skall boktryckaren undanta så många exemplar att hovkanslern kan lämna ett till
varje Universitet, Kongl Biblioteket, Riksarkivet och Vetenskapsakademierna.
Verk med dyrbara planscher behöver bara lämnas till Kongl Biblioteket.
12:o Det är fritt för var och en att försälja böcker och öppna bokhandel efter anmälan till Hovkanslern.
§2
1:o Enligt detta stadgande har varje författare frihet att kungöra sina tankar för mänsklig kunskap i tryck.
2:o Skrivarten är författarens eget val.
3:o Det är varje författares och utgivares rätt att allmänt utge skrifter, dock med helgd för andras
äganderätt.
4:o Det är var och en tillåtet att utge rättegångar och andra allmänna ärenden rörande handlingar,
protokoll och beslut som genom lösen utlämnas åt vem som så önskar, antingen han har med saken att
göra eller inte. Tjänsteman får inte förhindra eller fördröja sådant utlämnande och det är tillåtet att från
arkiv avskriva alla slags handlingar. Följande undantag finns:
Protokoll hållet hos kungen i ministeriella ärenden, statsrådsprotokoll, hemliga utskottets protokoll,
banko- och riksgäldsverken rörande hemliga ärenden. Den som har sådana handlingar om hand och
lämnar ut dem straffas efter allmän lag och särskilda stadgar. Gör någon annan det bötar han 100 riksdaler
eller mer.
Ministeriella handlingar och diplomaters personliga anteckningar yngre än 50 år får inte tryckas utan
regeringens tillstånd. Inte heller enskilda brev, om de inte behövs för rättegångsmål.
Vid vilket rättegångsärende som helst har den ena parten rätt att innan dom fallit efter eget val genom
tryck kungöra inlagor, besvär och anklagelser. Han är skyldig att meddela den andra partens förklaringar
och domstolens utlåtande, så att en fullständig upplysning om hela saken råder.
Protokoll och handlingar i förlikta brottmål får inte tryckas utan båda parternas tillstånd, eller om de är
döda först 50 år efter deras död.
Inga utdrag ur kyrkoböcker eller andra själavårdande handlingar, som rör enskilda personers liv och
seder, får ges ut om de kan skada personen.
Sådant som rör styggelser eller sårar blygsamheten, innehåller hädelser mot Gud och Överheten får
inte tryckas.
Det blir för vidlyftigt att omtala alla ämnen, mål och ärenden, utan det står var och en fritt att inom
denna lag göra allt som inte finns uttryckligen förbud för. Det anses straffbart om skrivsättet är smädligt
eller skändligt.
§3
Vid prövning av en skrift skall i tvetydiga fall hellre frias än fällas. Mera fästa uppmärksamheten på
innehållet än på framställningssättet.
Missbruk mot tryckfriheten anses alltid:
1:o Hädelse mot Gud, straffas enligt missgärningsbalken och skriften konfiskeras.
2:o Förnekelse av Gud och livet efter detta enligt den evangeliska läran.
3:o Gäckeri med gudstjänsten, Guds ord och sakramenten.
4:o Allt lastligt yttrande om konungens person eller gärningar, drottningen och tronföljaren.
5:o Smädliga uttryck mot kungahuset.
6:o Smädliga uttryck om Rikets Ständer.
7:o Uppmaning till myteri eller upplopp.
8:o Smädliga uttryck om Rikets tjänste- och ämbetsmän i deras ämbete.
9:o Smädliga eller till osämja med främmande makter syftande omdömen.
10:o Allt kungörande av vad som rör statens underhandlingar med främmande makt utan regeringens
tillstånd
11:o Angrepp på enskild man, som går hans ära och namn för när.
12:o Lögnaktiga framställningar för att vilseleda allmänheten.
13:o Sedernas vanhelgd vare sig genom läror till någon last eller skändliga framställningar om lastens
utövning, som syftar till att främja ett fördärvligt levnadssätt.
Stränga böter i pengar eller motsvarande kroppsstraff och konfiskering,
§4
Bevakning över skrifters lovliga allmängörande.
1:o Hovkanslern har högsta ansvaret.
2:o Därför skall så snart en skrift börjar spridas, ett exemplar lämnas till hovkanslern eller hans ombud.
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3:o Anser hovkanslern eller hans ombud, att skriften strider mot vad som är tillåtet, får han belägga
upplagan med kvarstad.
4:o Till ordningsmål räknas om tryckeri anläggs utan tillstånd, eller boktryckare försummar att sätta ut sitt
namn, tryckningsort och årtal, eller om han inte lämnar ett exemplar av skriften till hovkanslern eller hans
ombud i tid.
5:o Så snart förbrytelse mot denna lag upptäcks, skall hovkanslern anmäla hos justitiekanslern, som låter
väcka åtal i domstol.
7:o Utgivare av dagblad är ensamma underkastade författaransvar och bötar dubbelt vid förbrytelse.
8:o Anser hovkanslern att det dagblad är vådligt för allmän säkerhet eller förnärmar enskild person, skall
han genast inställa utgivningen. Efter anmälan och förhör till Kongl Maj:t och Justitiekanslern, beslutas
om utgivaren i framtiden får bedriva tidningsutgivning.
9:o Kvarstad gäller endast för den del av tidskriften, där själva förbrytelsen står.
10:o Den som sprider skrifter belagda med kvarstad, straffas lika som författaren.
11:o Samma stadgar gäller för skrifter på svenska språket, som kommer hit utifrån.
12:o Skulle hovkanslern upptäcka något som strider mot stadgan, när det gäller skrifter på främmande
språk, belägger han skriften med kvarstad och avvaktar Kongl Maj:ts beslut. Alla bokhandlare skall
lämna förteckning på skrifter på främmande språk som inkommer i landet.
§5
1:o Lagligheten av åtalade skrifter skall prövas av en jury på 9 personer vid den domstol dit åtalet lagts.
Förhör med alla parter bör fullborda rannsakningen.
2:o Därefter väljer parterna 4 väl kända ojäviga personer var och domstolen fem. Sedan utesluts en person
av vardera parterna och en av domstolens personer utan anförda skäl.
3:o De övriga sammankallas och avlägger en ed, att de efter bästa förstånd och samvete skall utlåta sig
och med obrottslig tystnad bevara vad som i överläggningarna yttras.
4:o Domaren framställer denna fråga: är skriften brottslig ? Tvåtredjedels jaröster behövs för fällande
dom.
10:o Är en skrift anklagad för brottslig beskaffenhet av sådan grad, att urbota bestraffning fordras och
författaren av sådant stånd att han endast kan dömas i hovrätten, förvisas ärendet dit.
11:o Är enskild person angripen i en skrift utom sitt ämbete skall han begära sin rätt enligt allmän lag.
12:o Är någon skrift utkommen här eller från utlandet, med innehåll som kan föranleda missnöje hos
andra makter är det Kongl Maj:t som beslutar om indragning. Då prövning skett i tryckfrihetskommittén
och de inte anser att skriften bör beslagtas, bör boktryckaren få någon ersättning för sina extra kostnader.
14:o Skulle tryckfrihetskommittén bli ställd till ansvar avgörs det i Svea Hovrätt. Domen skall genast
efter avkunnandet tryckas med alla hithörande handlingar och ges ut till allmänheten på statens
bekostnad.
15:o Alla mål som berörs av denna lag skall skyndsamt avgöras. Är någon anklagad för flera brott, skall
dessa behandlas enskilt. Är den skyldige inte redan dömd till dödsstraff eller livstids fängelse skall han
undergå sin bestraffning.
Böter skall inte förvandlas till annat straff än fängelse på fästning, så att 16 riksdaler motsvarar 1 månads
fängelse.
16:o Böter (som är mycket höga) tvåskiftas mellan åklagaren och närmaste inrättning för de fattiga.
Örebro den 16 juli 1812.
Underskrivet av talmännen.
Kungörelse angående Göta kanalbolags, Malmö och Göteborgs diskontverks utredning genom
statens försorg. Stockholm den 18 juli 1818.
Sedan Rikets Ständer inhämtat Göta kanalbolags och Malmö och Göteborgs diskonto verks oförmåga att
själva fullgöra sina åtagande, har Vi beslutat, att utan att höra aktieägarna, företaga en utredning genom
statens försorg. Staten har ingen skyldighet i detta hänseende, men har ändå ansett sig böra biträda, såsom
ända utvägen att avhjälpa den penningförlägenhet, som annars skulle drabba både gäldenärer och
borgenärer. Ständerna har förbehållit sig att göra en oberoende utredning utan fordringsägarnas
gottfinnande eller lagliga anspråk, som motprestation mot att staten gör denna uppoffring. De har i ämnet
fattat följande beslut:
1:o Staten övertar utredningen av Göta kanalbolags och Malmö diskonter. Dessa diskont oktrojer kommer
att utan särskild ersättning förfalla.
2:o Lånen skall vara reglerade efter 5 år.
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3:o Alla av direktionerna ordentligt bokförda assignationer, som är i omlopp hos allmänheten, skall vid
uppvisandet inlösas till fulla beloppet med bankosedlar.
4:o Göta Kanalbolags och Malmö diskonters övriga kapitalskulder skall betalas med ränta, så att en
femtedel betalas kontant och resten i riksgälds obligationer med en fjärdedel årligen.
7:o Om något överskott mot förmodan skulle finnas, när skulderna är betalda skall de i första hand
tillhandahållas av borgenärerna och därefter av aktieägarna.
8:o Staten övertar även utredningen av Göteborgs diskont och ombesörjes av riksgäldskontoret.
Utredningen skall vara verkställd inom 5 år. Utelöpande assignationer skall inlösas mot bankosedlar till
fulla beloppet.
13:o Riksbankens kapitalfordran på 200.000 riksdaler skall betalas på samma sätt som de andra skulderna
med en ränta på 3 %.
15:o Innan skulderna är betalda erhåller inte aktieägarna någon utdelning.
16:o Utredning av de tre diskonterna skall utföras som nu stadgats och betalas av Riksens Ständers Bank,
som för ordentlig och särskild likvidation mellan banken och riksgäldskontoret varje år.
17:o Detta är kungens och ständernas gemensamma beslut och förklaras som gällande författning.
18:o Till låntagarnas bekvämlighet bör inrättas likvidationskontor i Malmö och Göteborg.
Stockholm den 18 juli 1818 CARL JOHAN.
Beslut gjort, samtyckt och föravskedat på allmänna urtima riksdagen i Stockholm, som slutades
den 21 juli 1818.
Genom öppet brev och påbud av den 1 oktober 1817 sammankallade Vår dåvarande konung Carl XIII, på
grund av den bekymmersamma ställning rikets diskontoverk befanns sig i, till urtima riksdag. Vi har
infunnit Oss den 20 november i Stockholm för att överlägga om de viktiga ämnen som meddelat oss dels
genom propositioner, dels väckta inom Riksstånden och stannat för följande beslut.
§ 1 Sedan Vi åkallat den Högstes beskydd och välsignelse över Vårt företag, har Vi den 27 november
mottagit konungens berättelse om vad som sig i riket tilldragit, sedan sista riksdagen. Konungens
proposition angående statsverkets tillstånd och behov har den 5 december överlämnats till statsutskott.
Vårt första åliggande har varit att bedyra konungen Vår underdåniga vördnad och erkänsla, såväl för
Hans landsfaderliga omvårdnad i allmänhet för riket och särskilt för de betydande spannmåls
undsättningar han givit åtskilliga behövande landskap. Dessa har blivit räddade från den hotande faran av
hungersnöd. Sedan frambär Vi Vår underdåniga tacksamhet till kronprinsen, Vår nuvarande konung, för
hans ädla uppoffringar och outtröttliga bemödanden till att understödja och främja konungens välvilliga
avsikter. Vi ådagalägger Vår glädje och lycka över dåvarande arvprinsen, nuvarande kronprinsen, som
under tiden blivit myndig och kallas till ett nytt stöd för den svenska tronen. Vi tacka också för konungens
omtanke, att vid de bekymmersamma omständigheterna i Vår inre penningställning sammankalla Rikets
Ständer och för att lindra bördorna ge anstånd med att driva in kronoutskylder.
§ 2 För att ge ytterligare utveckling åt Riksens Ständers vid 1812 års riksdag fattade beslut, har Vi
enhälligt och för framtiden stadgat och bestämt att kronprinsen Joseph Frans Oscar vid alla de tillfällen då
konungen genom sjukdom hindras att befatta sig med regeringsärendena inträder i utövningen av
regeringsmakten och i kungens namn för rikets styrelse. Detta beslut har även konungen bifallit och
stadfäst.
§ 3 Den glädje varmed Vi samlades kring Vår milde och älskade konungs Carls XIII:s tron, under varma
böner om förlängandet av Hans dyra dagar, förbyttes i den djupaste sorg, då Han efter en kort tids
sjukdom den 5 februari klockan 10.14 om aftonen kallades till en bättre värld och inför den Högste
nedlade sin dubbla krona. Vi prisar dock Försynen, som unnade Oss tillfredsställelsen att övervara den
avlidnes sista stunder. Vi vet, att minnet av de många och stora välgärningar, Han under olika tider
bevisat sitt land och folk, skall i detta folks trogna hjärtan evigt förvaras.
Det är Oss också stor tröst att Vår nu regerande konung Carl Johan genom nationens fria enhälliga val
kallats till Carl XIII:s efterträdare på den svenska tronen. Han uppsteg på tronen och avgav sin
konungaförsäkran den 7 februari i rikssalen. Han mottog där Vår tro och huldhets ed. Vi hyser den
uppriktigaste och varmaste kärlek och tillgivenhet för honom. Och skall med vördnad och tacksamhet
värdera, att änkedrottningen i sin tryckande sorg, äger i honom ett säkert stöd.
Den huldhet Hans Kongl Maj:t redan innan sitt tillträde till regeringen omfattat för riket, försäkrar Oss
att Svea Folk under Hans spira får leva lyckliga dagar.
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§ 4 Statsutskottet kommer att för konungens hovhållning utbetala 320.000 riksdaler årligen och 100.000
till kronprinsen.
I änkedrottningens giftemålskontrakt av år 1774 erhåller hon 60.000 riksdaler årligen. Dessutom har
Vadstena slott och Starby Kungsladugård tilldelats änkedrottningen. Då Vi vet att slottet är bristfälligt och
behöver inredas och förses med möbler och husgeråd samt arrendekontraktet för ladugården något måtte
rubbas och förändras, är Vi betänkta att hitta någon utväg att ge henne en skälig ersättning.
Till följd av en skrivelse till Ständerna 1809 äger änkedrottningen i sin livstid rätt att bebo Rosersbergs
kungsgård och i kraft av salig konungens testamente nyttja de möbler och inventarier som där finns,
hoppas Vi att Hon med sitt ädla tänkesätt finner sig i den rätten och därmed ger staten lättnaden att slippa
iståndsätta Vadstena slott. Förutom de 60.000 riksdalerna och arrendet för Starby kungsladugård på 200
tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, jämte betalning för mantalsdagsverken, får hon som
kompensation ytterligare en summa av 1.000 riksdaler årligen.
§ 5 För Vår nu regerande drottning har Vi, vilket Gud fördröjer, om hon blir försatt i änkestånd fastställt
en årlig underhållssumma på 60.000 riksdaler samt utsett Ulriksdals lustslott till hennes änkesäte att under
hennes livstid begagnas och disponeras.
§ 6 Med odelat bifall har vi beslutat uppföra den av konungen och kronprinsen önskade minnesvård över
Den älskade och djupt saknade kronprins Carl August. En tjänlig inskription skall inristas, som värdigt
tolkar nationens gjorda förlust och utmärker dess vördnad, tacksamhet och tillgivenhet. Minnesvården
skall resas på Kvidinge Hed i Skåne där Hans Kongl Höghet slutade sina dagar den 28 maj 1810. Vi har
anslagit en summa av 10.000 riksdaler.
§ 7 Statskontorets behov uppgår till 5.474.847 riksdaler 22 skilling 1 runstycke. Vid sammanräkning av
inkomsterna från ordinarie ökning av post, tull, stämplade papper och husbehovsbränningen samt
bevillning för att fylla statsbristen blir summan 5. 474. 847 riksdaler, 22 skilling och 1 runstycke.
Vid reglering av statens utgifter har vissa huvudtitlar undergått förändringar, ökade anslag till Kongl
slottets polis, lys- och renhållning, till ved och kol, nya löner för en division i Göta Hovrätt, för en lagman
i Skåne samt flera civila tjänstemän, ved och ljus för Kungl Kollegierna, löneförhöjning för
militärstaterna, inkvarteringspengar för flottan, livmundering för infanteriet, till gymnasiet och
skolverken, till fria konsternas akademi, till tjänstemäns och vederlikars änkor och omyndiga barn, till
ljus i kronans hus i huvudstaden, till fångars skjuts och underhåll, till mantalsskrivningsprovisioner, till
spinnhusen i landsorten, till allmänna byggnader och reparationer i huvudstaden, till nya arbets- och
förbättringsinrättningar, till pension åt kronprinsens f d lärare bergsrådet Hermelin tillsammans
5.474.847:22:1.
Följer 94 poster: bl a tryckkostnader, kostnader för upplåtande av Kungsholms
kronobränneribyggnader till kurhus för Stockholms stad och län, flera enskilda personers arvoden,
understöd för kyrko- och prästgårdsbyggnad i Torneå, enskilda personers pensioner, medel till
fullbordande av hamnen i Malmö, Carl XIII:s begravning, kostnad för Carl Johans kröning, medel till att
iståndsätta Riddarholmskyrkan, engelsmannen Thomsons försök med ett nytt järnberedningssätt,
åtskilliga omständigheter rörande salpetertillverkningen, reglering av postverkets avlöningsstat,
kostnaden för deputerade som bevistade kröningen i Norge, kontrollstämpling av guld, silver och tenn,
inrättande av arbets- och förbättringshus i Borgholm och Vadstena, om särskilda anstalter för att hjälpa
huvudstadens obemedlade folkklasser att kunna köpa grovt bröd.
§ 8 Utom statsbristen på 1.626.452 riksdaler behöver riksgäldskontoret till ersättning åt kungen för
använda medel att gottgöra den utländska skulden med avbetalning och ränta summa 450.000 riksdaler.
Till statsverkets skuld till banken för förskott till krigskostnader för år 1811 behövs till avbetalning och
ränta 750.000 riksdaler. För att undvika att bevillningen höjs, har beslutats att banken till nästa riksdag
skall uppskjuta sin fordran av 250.000 riksdaler.
Hela bevillningsbehovet är 2.576.452 riksdaler 11 skilling 6 runstycken. För att fylla detta behov har Vi
åtagit Oss en bevillning av 2.580.000 riksdaler, vilket är 40.000 riksdaler mindre än 1815 års bevillning.
§ 9 Vi har överlämnat förslag till Kongl Maj:t om hur sjötulltaxan skall förändras för att uppmuntra den
inhemska näringsfliten.
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Posttaxan för inrikes brevväxling har Vi höjt med 25 %, vilket ger statsverket ökning på 40.000
riksdaler. Vi har överlämnat åt Kongl Maj:ts omsorg att företaga gemensamma anstalter för
postverksamhet med andra länder.
Stämplade pappersavgiften har Vi i huvudsak bibehållit, men gjort tydligare genom ny författning.
För husbehovsbränningen har Vi också bibehållit samma grunder som blev stadgade 1815.
Vid allmänna bevillningens fördelning har Vi huvudsakligen följt förut gällande grunder , men för att
fylla bristen tillagt en artikel om bevillning på överflödsvaror.
Då de åtgärder, som Ständerna vid förra riksdagen önskade, att frivilliga sammanskott inom länen för
veneriska smittans hämmande, lasaretts anläggande och kuranstalternas utvidgande, visat sig inte uppfyllt
målet, har Vi för att sätta en gräns för den vådliga smittans utbredande, anmält, att istället för frivillighet,
en avgift på 3 skillingar av varje mantalsskriven person må erläggas.
§ 10 Prästeståndet har fullföljt sin förbindelse från 1810 att erlägga 3 % årligen till Vadstena
krigsmanshuskassa eller amiralitets krigsmanshuskassa av bevillningen för eklesiastike ämbets- och
tjänstemäns löner.
§ 11 1.500.000 riksdaler har i Riksgäldskontoret avsatts för oförutsedda händelser, att utbetalas till
konungen. 1/3 vid utomordentliga tillfällen och behov och resten vid utomordentliga försvarsanstalter.
2.000.000 riksdaler finns i Vår bank att lyfta i de fall som åberopas i särskild paragraf.
§ 12 Den förnämligaste orsaken till den överklagade penningförlägenheten är det vacklande begreppet om
sedlarnas värde, vilket vanligen mäts efter växelkursens förhållande. Men Vi har också funnit att Bankens
befattning som växelbank måste tills vidare vara inställd.
Vi har beslutat att någon utväxling av silver från banken tills vidare inte må äga rum.
Att det representativa myntkapitalet som bestämts av denna regering skall vara oförändrat till nästa
riksdag.
Att omedelbara bidrag för jordbruk, handel och näringar skall utvidga området för sedelmyntets
verksamhet. Flera lånefonder beskrivs t ex fastighetsfond, odlingsfond, metallånefond,
manufakturlånefond, magasinsdirektionens kreditiv, kanalbyggnader, strömrensningar, biträde till kyrkogymnasie- och skolbyggnader i flera städer.
Kopparskiljemynt skall präglas så, att av 1 skeppund koppar blir 166 riksdaler 32 skillingar.
§ 13 Göta kanalbolag och Malmö och Göteborgs diskontoverk har kommit i den belägenheten att deras
skulder vida överstiger tillgångarna. De senare har blivit oförmögna att uppfylla sina åtaganden. Staten
har ingen förbindelse att ersätta diskontborgenärernas förluster eller skyldighet att ta befattning med
utredningen, dock Har Vi likväl trott att staten inte bör undandra sitt biträde, att som enda utväg avhjälpa
den förorsakade penningförlägenheten och förekomma att enskilda personer drabbas. Vi tror att flera av
borgenärerna tillhör den mindre bemedlade och fattiga klassen.
Även om det varit Oss motbjudande att lagen som skyddar person- och egendomssäkerheten, för något
visst tillfälle förändras, har Vi ändå ansett första villkoret för att staten skall ta befattning med
diskonternas utredande vara, att det likvidationssätt som av Oss antas och gillas skall förklaras som
gällande lag. Staten, som tar ansvar för skulderna, blir den enda fordringsägaren.
Vi har alltså beslutat att staten övertar och genom riksgäldskontoret ombesörjer utredningen av Göta
kanal bolags och Malmö diskonter. Att utredningen av Göteborgs diskont även övertas av staten. Att
dessa tre diskonters utestående lån infordras inom 5 år. Alla bland allmänheten utelöpande assignationer
skall vid uppvisandet till fulla beloppet inlösas med bankosedlar. Övriga kapitalskulder skall gottgöras till
fulla beloppet med 1/5 kontant och resten i riksgäldskontorets obligationer på 4 år.
§ 14 För Södertälje kanal och slussverks inrättning har Vi till Kongl Maj:t överlämnat förslag att
statsverket beviljar fortsatt stöd till nästa riksdag, så att aktieägarna får 5 % ränta. Från Vår bank utlånas
50.000 riksdaler mot 3 % ränta att återbetalas 1823.
Samma lånesumma beviljas Hjälmare kanalbygge under 4 år, med säkerhet i själva kanal och
slussverket. Villkoret är 3 % ränta. Återbetalningen får nästa riksdag bestämma, dock skall aktieägarna
först ha sina 6 % i ränta årligen.
Göta kanalverk får 300.000 årligen från 1818 till 1820 eller om ingen riksdag inträffar, då tills nästa
riksdag. Ingen inskränkning i arbetsplanen får äga rum utan Kongl Maj:ts medgivande. Alltså kommer
bolagsdiskonto oktrojen att förfalla utan särskild ersättning och kassans skuld på 1.083.877 riksdaler att
avskrivas, mot att staten inte har någon skyldighet att ersätta aktieägarnas ränta efter byggnadsåren.
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§ 15 Vårt statsutskott har överlämnat ett förslag, som Vi i alla delar gillat om magasins inrättningens
organisation. Det innehåller allmänna grunder och Vi anser att en fullständig reglementarisk författning
bör upprättas. Vi beviljade år 1815 1.000.000 riksdaler för allmänna magasinsinrättningen och under
vissa villkor ännu 1.000.000 riksdaler mot 3 % ränta. Den sista miljonen skall inte användas utan att
särskilda behov föreligger och anmälan göras hos Kongl Maj:t. Om revisorerna vid granskning upptäcker
att bankens kreditiv är överskridna må bankfullmäktige inställa betalningarna eller påbjuda indrivning på
vanligt sätt. Dock får endast hälften av kreditivet indragas och ingen våda därav hända.
I anledning av Kongl Maj:ts proposition om särskilda utvägar för att upphandla spannmål, så att
spannmålsbrist undviks, har Vi beslutat följande:
1:o De till inköp av myntbara metaller anslagna 1.000.000 riksdaler årligen skall för detta och nästa år
användas till inköp av spannmål helst inom landet och spridas till behövande orter. Så snart som möjligt
skall det vara betalt och miljonen återgå till dess egentliga bestämmelse. De kontanta medel som inflyter i
bankosedlar till banken från magasinsinrättningen skall användas för uppköp av silver.
2:o Likvider om köpt spannmål av magasinens förråd skall betalas med myntat eller omyntat silver till ett
värde som fullt motsvarar vad som gäller för bankosedlar. Varje kvartal skall magasinsinrättningen
kungöra värdet.
3:o Kongl Maj:t äger rätt att uppta lån i silver till ett belopp av 2.000.000 riksdaler mot 6 % ränta inom
eller utom landet. Efter 5-10 år skall kapitalet avbetalas med 1/5 varje år.
§ 16 Om fabrikernas understöd har Vi till Kongl Maj:t avlåtit följande skrivelse.
Till de s k stående lån, som skall understödja nya anläggningar av här i riket förut okända uppfinningar
och inrättningar i fabriks- och slöjdväg har beviljats 200.000 riksdaler. De skall kallas förlagslån. Lån till
enskilda personer skall inte längre beviljas utöver den allmänna fördelningen. Ett särskilt anslag på
100.000 riksdaler har beviljats glastillverkare.
§ 17 Vi har liksom förra Ständerna ansett att en fullständig omskapning av tullverkets styrelse och
förvaltning är angeläget. Allmänheten har länge efterlyst detta, men det fordrar vidsträckta
undersökningar och upplysningar, som Vi inte hunnit med. Tullverkets tjänstemän bör överflyttas till
rikets stat.
Inrikes- eller lanttullarna kommer att upphöra från nästa år. Vi anhåller att det samma sker i Norge, så
att gränsbevakningen på den sidan inte behövs.
§ 18 Angående husbehovsbränningen och därtill hörande ärende önskar vi att Kongl Maj:ts rådiga
förordning från den 6 september och 20 december 1815 må gälla. Förtydligande på två punkter som Vi
anmält i skrivelse av den 22 juni i år. Vår önskan är att inskränkning av brännvinsbränning endast får ske
om spannmålsbrist råder så väl hemma som utomlands och risk för hungersnöd finns.
§ 19 Vi har översett riksgäldsverkets ställning och meddelat föreskrifter om dess styrelse.
1:o Sökt anstånd att indriva det Västerbottniska lånet innan årets slut, vilket borde erläggas av
innevånarna i Norrbottens län.
2:o Skrivelse om den årliga räntan som är Hans Maj:ts arvingar tillslagen.
3:o Förra kommissarien i riksgäldskontoret C J Landells ansökan.
4:o Kongl Maj:ts skrivelse om de sedan 1815 års riksdag vidtagna åtgärder till likviderandet av Rikets
Utländska skuld, för vilka Vi betygat Kongl Maj:t Vår underdåniga tacksamhet och vördnad.
5:o Kongl Maj:ts skrivelse angående det Leipziska lånet varför Vi likaledes betygat Vår vördnad och
tacksamhet för uppskov till nästa riksdag, som konungen omtalar.
§ 20 På Kongl Maj:ts framställning om den bekymmersamma ställning Göteborgs stad genom flera
omständigheter blivit försatt och befinner sig, där hot om utsökning för stadskassans skuld föreligger, har
Vi beviljat staden ett lån på 200.000 riksdaler mot 5 % ränta. Säkerhet är inteckning i stadens alla
fastigheter och lägenheter och att borgerskapet och stadens äldste åtager sig att återbetala kapitalet och
räntan på utsatt tid. Dock inte över 1/10 per år.
§ 21 Vi har fattat beslut, att låta banken prägla följande skådepengar:
1:o Till åminnelse av den 4 juli 1817 då hans Kongl Höghet Kronprinsen JOSEPH FRANS OSCAR
uppnådde myndiga år.
2:o Till åminnelse av Reformations-Högtiden år 1817.
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3:o Till åminnelse av Högstsalig Hans Maj:t Konung CARL XIII såsom den siste manlige ätteläggen av
VASARNAS stam och i förening därmed Svenska nationens förhoppningar vid spirans överlämnande åt
en av Hans Kongl Maj:t Konung CARL XIV JOHAN grundlagd ny konungaätt.
Skrivelser i anledning av konungens frågor.
1:o Om indragning efter hand av bankosedlar utöver 10 års ålder och
2:o Om nedsättning av överräntan i bankodiskontverket.
Vi har fastställt instruktion för blivande bankoutskottet vid nästa riksdag, att gälla intill dess Rikets
Ständer finner skäl till ändring.
§ 22 Vi har med rätt av 77 § regeringsformen begagnat Oss ett tillfälle, att återigen ådagalägga Vårt
livliga deltagande för den Furste, på vars lovande utmärkta egenskaper Rikets alla Innevånare bygger ett
välgrundat hopp om Rikets fortfarande sällhet och ära. Vi har beslutat att när Kungsgården Tullgarn med
lägenheter och inventarier, blir ledig efter prinsessan Sophia Albertinas död, tillfaller den kronprins
Joseph Frans Oscar i hans livstid.
Då frågan uppstått, vad man skall göra med Rosersbergs slott efter änkedrottningens död, har Vi
anhållit att den inte bör utarrenderas, utan disponeras så som konungen finner lämpligt till dess Ständerna
vid nästa Riksdag får tillfälle att uttala sig.
Vad andra kungsgårdar beträffar har Vi uttalat Oss om dem i särskilda skrivelser, nämligen:
1:o Medel till Drottningholms broars iståndsättande.
2:o Staten för betjäningen på Gripsholms slott och Djurgård.
3:o Stat för Flyinge och Dalby Kungsgårdar och Stuteriinrättning.
4:o Dagsverksskyldigheten vid Flyinge och Dalby Kungsgårdar.
5o Lönings- och utgiftsstat för Ulriksdals Kongl Lustslott och disposition av den under Kungsgården
lydande lägenheter.
6:o Hushållningen vid Strömsholms Kungsgård och Stuteriinrättning.
Vi har även överlämnat ett förslag angående försäljning av Kungsgårdar och Officersboställen. För att
utröna om det genom försäljning är att förvänta fördelar eller om det uppvägs av mötande betänkligheter
har Vi framfört en önskan att Kongl Maj:t infordrar nödvändiga upplysningar över dessa så viktiga frågor,
så att Ständerna vid sin nästa sammankomst kan ta ställning.
§ 23 I Södermanland finns s k jagbackar, vilka fordom tjänat som jaktställen för Kongl Personer, men
numer inte nyttjas för detta. De räknas på annat sätt än andra Kongl Maj:ts och Kronans parker. De är
kringspridda och ganska små, mindre tjänliga till skogsvård och svåra att vårda, då de ligger inom
enskildas ägor. Vi har funnit att dessa jagbackar bör säljas på offentlig auktion till högstbjudande, mot
årlig avgift i spannmål eller hö att levereras antingen i natura eller pengar efter årliga markegångspriser.
De upplåts under skattemanna rätt och med samma villkor som besittningsrätt av skattehemman.
För att följa upp Ständernas beslut vid 1809 och 1810 års riksdag angående Kronans parker och skogar
har Vi ytterligare beslutat följande.
Att alla Kronans användbara skogar och allmänningar som inte flottan eller Kronan har behov av skall
säljas på öppen auktion till högstbjudande under skattemanna rätt.
Att kronans övriga allmänningar och parker bör helt och hållet fridlysas.
Att skogar och allmänningar som ännu inte enligt 1805 års skogsordning blivit avvittrade, skall
skyndsamt skiljas från enskildas ägor och förses med rör och rågångar.
Att de inflytande skatteskillingarna skall insättas i Riksgäldskontoret och användas för flottans behov.
Att umbärliga skogs- och jägeri betjäning skall dras in vid inträffade ledigheter.
Att endast de bruksägare som inom 6 år efter kungörelse av den 4 februari 1817 anmält hos vederbörande
kollegier skatteköp och erhållit detta på rekognitionsskogar, skall bibehålla rättigheten till skatteköp. De
som inte anmält och fullgjort vad som står i 1811 års kungörelse får under två år ta så mycket skog som
åtgår till deras smide. De får den tiden att fullgöra vad som beror för att erhålla skatteköp, så att
skattebreven kan vara utfärdade inom 1820.
§ 24 Det av 1815 års riksdags beslut, att lägga ned Löfås silververk och dra in friheter och förläningar, har
inte verkställts. I stället finns förslag på ytterligare utredning, för att se om innehavaren följt föreskrifterna
om verkets drift och underhåll. Detta kommer endast att dra ut på tiden, med förlust för statsverket.
Därför anbefaller Vi, att nedläggningen av verksamheten skall ske skyndsammast
Den undersökning som gjorts vid Ädelfors guldverk har visat flera brister. Undersökningen är
fortfarande ofullständig. Vi anhåller att en ny laglig undersökning i närvaro av kammaradvokat fiskalen
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och en eller flera i bergsvetenskap kunniga män skall utröna om gruvdriften vid Ädelfors skall fortsätta
och om nuvarande arrendatorn brustit i fullgörandet av det med honom ingångna kontraktet.
Den klagande allmogen skall tillåtas lägga fram sina bevis. Skulle arrendatorn brustit i sina åtaganden,
skall han genast skiljas från arrendet och Kongl Maj:t ge befallning om verkets nedläggning på grund av
olönsamhet. Allmogen slipper då ge de tjänster, som hitintills utgjort deras kännbara lidande.
Rikets Ständer har tagit del av den vetenskapliga undersökning av Sala silververk och Bergslagets villkor,
som Kongl Maj:t anställt för att utröna om en ny reglering behövs för verkets bestånd och statens fördel.
Utlåtande och förslag har lämnats till Bergskollegium för att i framtiden förena ett lönande bergsbruk,
delägarnas bestånd och ortens fördel. Kongl Maj:t täckes föranstalta om de åtgärder som behövs, till
kronans fördel, dock utan att förnärma bergslagets rätt och vid nästa riksdag meddela Ständerna vad som
blivit verkställt.
§ 25 Vadstena stad och S:t Pers landsförsamlingar har ansökt att Vadstenas s k klosterkyrka må överlåtas
till dem. Vi anser att denna kyrka, som är en märkvärdig fornlämning, hädanefter så väl som hittills
vårdas av staten. För att undvika att staten betungas för mycket, anser Vi det lämpligt att dessa
församlingar övertar den och använder den, mot förbindelse att de på egen bekostnad sätter henne i
fullständigt skick och underhåller henne. Församlingarna har äskat en summa för kyrkans koppartak hos
statsverket. Det är Vår önskan att ordentligt kontrakt upprättas innan prövning i frågan blir aktuell.
Vi har hos Kongl Maj:t anhållit att i händelse de i Vadstena befintliga gamla klosterbyggnaderna, som
blivit iståndsatta till Arbets- och Förbättringshus inte skulle användas eller i framtiden behövas, skulle
några av byggnaderna upplåtas till hospitalsinrättningen för att ge den bättre utrymme. Kongl Maj:t
bestämmer om villkoren.
§ 26 Den 27 oktober 1652 upplät Drottning Christina gods i Halland till kammar- och ekonomirådet
Daniel Schlegel mot 3 % ränta på köpeskillingen, som var 100.000 riksdaler. Han hade också en fordran
på svenska kronan. Vi har i skrivelse hos Kongl Maj:t anhållit, att om de Schlegelska godsens inlösen till
kronan skulle anses fördelaktig, Kongl Maj:t täckes föranstalta om villkoren och bankofullmäktige få
nödvändiga föreskrifter om nedsättning och utbetalning av löseskillingen.
§ 27 Vi instämmer i konungens avsikt att på grund av de politiska förändringarna i Västindiska
handelsställningen avträda den svenska kolonin S:t Barthelemy till främmande makt. Kapitalet bör sättas i
en Sverige tillhörig fond, att användas till större eller mindre ändamål, som Kongl Maj:t finner stämmer
med rikets fördel och gagn. Statsverket skall inte belastas med utgifter för det särskilda departementets
och tjänstemäns underhåll, som hör till kolonins styrelse.
§ 28 Enligt § 80 i Regeringsformen har Vi behandlat åtskilliga frågor om roteringarna i flera län.
Angående införandet av båtsmansrotering i Färentuna Härad, Stockholms län, samtycker Vi inte, utan
anser att rotefrihet skall gälla med vissa villkor.
Vi har tagit del av de knektkontrakt, som blivit upprättade i avseende på beklädnadssättet för indelta
armén. De är upprättade för varje ort och regemente av infanteriet och stadfästa av framfarne konungar.
De är fortfarande gällande. Då det åligger staten på det hela och varje medborgarklass att delta i
kostnaderna, anser vi det billigt att rotehållarna slipper denna pålaga.
Vi har därför fastställt en ny reglering i beklädnadssättet och på förslag uppfört 95.000 riksdaler årligen
för kostnaden.
§ 29 Vi har prövat och överlämnat alla förberedda förslag från 1815 års riksdag som gäller
grundlagsförändringar.
Regeringsformen.
41 § Dör konungen innan tronföljaren uppnått myndig ålder föres styrelsen av statsrådet i konungens
namn tills Ständerna sammankommit och den förmyndarstyrelse, Ständerna förordnar, tillträtt regeringen.
Statsrådet ställer sig denna regeringsform till ovillkorlig efterlevnad.
81 § Antar inte riksstånden samfällt konungens proposition, är den avslagen och Ständerna lämnar sitt
avslag skriftligen till konungen genom sina talmän. Om uppskov vid en riksdag föreslås, då det gäller
grundlagsfrågor, må alla fyra stånden vara överens.
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Tryckfrihetsförordningen.
3 § Förbrytelse skall straffas enligt 6.te kap 5 § i Missgärningsbalken och skriften konfiskeras.
5 § 1:o Lagligheten av åtalade tryckta skrifters innehåll skall hädanefter alltid prövas av en jury bestående
av 9 personer. De sammanträder vid domstol, där detta brott åtalas och genom förhör med parterna,
åklagarens slutpåstående och den tilltalades förklaring, rannsakningen fullbordas.
4:o Efter en kort men noga bestämd skriftlig sammanfattning av målets beskaffenhet och skick, skall
domaren fråga nämnden: - Är skriften brottslig efter det lagens rum, som åklagaren åberopat? Nämnden
bör inte skiljas innan den svarat ja eller nej. Minst 2/3 av rösterna skall vara fällande, annars är den
åklagade frikänd.
6:o Förbrytelser mot denna lag upptas i Stockholm vid kämnärsrätten.
7:o Sedan nämndens utlåtande blivit inhämtat avgör domaren saken.
§ 30 Efter tillägg till den mellan Sverige och Norge vid riksdagen i Stockholm den 6 augusti 1815 och av
stortinget i Kristiania den 31 juli fastställda riksakt, har föreslagits en lag för tryckfrihetens utövande
nationerna inbördes. Kongl Maj:t har äskat att Vårt beslut meddelas Norges Storting. Vi har härvid röjt
den visa omsorg, att med hänsyn till bruket av yttranderätten i tryckta skrifter bereda grundlags helgd åt
rikenas ömsesidiga förhållanden och ytterligare trygga brödrafolkens aktning för varandra. Frågor som rör
föreningen mellan Sverige och Norge kan avgöras vid samma riksdag som de väcks och inte behöva
hänskjutas till kommande riksdag. Vi har för Vår del antagit en sådan lag under förutsättning att Norges
Storting godkänner den.
§ 31 Vi har gillat och godkänt att Vi tillsammans med Kongl Maj:t gemensamt kan stifta, ändra eller
förklara allmän civil-, kriminal- samt kyrkolag.
1 Kungörelse i förordningen av den 24 mars 1813 angående fylleri och dryckenskap, må konungens
befallningshavande liksom i alla övriga politimål, vilka enligt författningarna av dem bör avgöras, höra
vittnen hos häradshövdingen i orten.
2 Förklaring om lejd beväringskarl, som tar ytterligare lega till tjänst bland beväringsmanskapet. Detta
brott skall jämställas med stadgar om tjänstehjon, som låter sig städjas av två husbönder.
Han skall återlämna den ersättning han fått av den sist uppburna legan, samt böta så mycket som svarar
mot den utsatta legan och övriga förmåner för ett års tid. Dessa böter delas mellan Maj:t och Kronan,
häradet eller staden och målsägaren. Kan förvandlas till fängelse på vatten och bröd.
3 Den underdomare, som inte i tid insänder handlingarna i ett mål, där häktad person förvisas till annan
domstol, skall anses förfallen till enahanda ansvar.
4 Brev till hovrätterna, att straff för fickstöld inte skall tillämpas, om den bestulne varit sovande.
5 Förklaring till det förbud mot tryckta assignationer och ansvar om de utfärdas skall inbegripa graverade
assignationer från enskilda till enskilda personer. Åtal skall inte äga rum mot de enskilda, men alla i
omlopp varande assignationer bör inlösas inom åtta månader.
6 Förklaring över försäkrings- och haveristadgan. När ett skepp av våda gått på grund så att resan måste
avbrytas tills skeppet åter är iståndsatt, bör omkostnaderna för skeppets bringande av grundet och förande
till skeppsvarvet samt lastens lossande och åter intagande jämte de s k nödhamns omkostnaderna räknas
som gemensamt haveri, medan skadans botande som enskilt. Därför utesluts orden "utan att laddningen
tarvar lossas".
7 Lysning efter förrymd maka skall inte av domare beviljas, utan att prästerskapet och andra som kan ha
upplysningar har hörts, så att säkerhet erhållits, att den tilltalade verkligen förlupit sin maka och domaren
känner orsaken till hans frånvaro.
§ 32 Förändring eller tolkning av Giftermålsbalken.
Vill man eller kvinna, om hon är änka, göra förord före äktenskapet skall det upprättas med två vittnen
innan vigseln. Förordet får endast gälla giftorätt. Äktenskapsförord skall ingivas till rätten på den ort där
de bor och rätten för in det i protokollet
Änkling eller änka får inte ingå nytt äktenskap förrän avvittring lagligen är skedd. De skall för prästen
som förrättar vigseln visa att kvarlåtenskapen är upptecknad och boet delat. Det ankommer inte på prästen
att forska i delningens laglighet eller förhindra vigseln även om tvist uppstått angående delningen, om
änklingen eller änkan ställer godkänd borgen för vad som omtvistas.
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Förändring av Byggninga-Balken.
Sedan allmänna Brandstods försäkringsverket blivit inrättat är det tillåtet att flytta försäkringen från
enskilda föreningar i socknen eller häradet till den Allmänna. Där ingår inte lösöre. Men ersättning för
säd, foder och boskap som behövs för gårdens bruk. Denna rättighet och samtidigt skyldigheten att lämna
hjälp till andra brandskadade skall bibehållas. Det är den försäkrades skyldighet att lämna upplysningar
vid tinget att han ingått i Allmänna Brandförsäkringsverket. Skulle han inte uppfylla sina åtaganden där,
kan han inte begära ersättning från det tidigare Brandstodsbolaget eller ingå där på nytt utan deltagarnas
bifall.
Ändringar i Handels-Balken.
Där skall stå " På dag då marknad börjas varde marknadsfred tidigt på morgonen offentligen lyst. Stånde
var och en fritt att sälja och köpa ifrån det dagen ingått innan lysningen skett".
Samt "Sker buller, oväsen och slagsmål sedan marknadsfred offentligen lyst är, pliktar den det gör, efter
lag och bötar 10 daler för fredsbrott".
Ändringar i Rättegångs-Balken.
Vissa omständigheter som rör inteckning i fast egendom kommer att upphöra. Intecknings sökande skall i
tid som stadgas i Rättegångs-Balken för stämning, meddela gäldenären om sin ansökan.
Om gäldenären vägrar lämna skuldbrev eller annan handling, skall rätten pröva om den sökandes talan
skall förvisas till laga rättegång.
1815 beslöts att Hovrätten skulle ha 5 ledamöter om de dömde mål till liv och ära. I andra mål räckte
det med 4 ledamöter. Nu bestäms att Kämnärsrätterna i Stockholm och Rådsturätterna i grövre mål utan
vådliga följder kan avgöras av 3 ledamöter.
§ 33 Det har länge klagats över de brister som finns i gällande konkursförfattningar. Därför har Vi begärt
av den tillförordnande lagkommittén att utarbeta en ny konkurslag.
§ 34 Tillsammans med Kongl Maj:t har Vi beslutat följande allmänna författningar.
Den som hädanefter beträdes med utgivande av tryckta eller graverade assignationer eller invisningar
ställda på enskild person skall gälda deras belopp och böta första gången dubbelt, andra gången
ytterligare fördubbling och anses ha förverkat medborgerligt förtroende samt brottet kungörs i allmänna
tidningar. Böterna är angivarens ensak.
Hädanefter får sådana invisningar inte vara på mindre summa än 100 riksdaler och skall inlösas inom 8
månader. Missbruk leder till ersättning och böter, förverkat förtroende och brottet kungörs i tidningarna.
§ 35 Belöning för dem som upptäcker efterapningar eller förfalskningar av Riksgäldskontorets sedlar
gäller följande.
1:oVem det vara må, som på bar gärning griper eller anger någon som efterapat bankens sedlar får en
belöning på 1.000 riksdaler. Den som upptäcker förfalskning erhåller 500 riksdaler i belöning.
2:o Om den tilltalade endast kan övertygas till en del och domaren skjuter saken på framtiden, utbetalas
halva beloppet.
3:o Även om angivaren inte kan framlägga sådana bevis att saken kan avgöras men omständigheter om
brottets begående framstår och angivaren lagt ner stor möda på avslöjandet bör han erhålla lämplig
belöning.
4:o Den som upptäcker någon som sprider förfalskade sedlar skall erhålla belöning mellan 50 till 100
riksdaler.
5:0 Banken skall utbetala belöningarna.
§ 36 Föreskrifter bör finnas hur medborgare i De Förenade Kungarikena Sverige och Norge, som begår
brott i det andra landet skall bestraffas, då förbrytaren återvänder till sitt fädernesland. Han bör inte finna
en fristad där utan lagligen straffas.
§ 37 Skrivelser i åtskilliga ämnen, där Vi framställer Våra önskningar och förslag.
Magistratspersoners förordnande till uppmätning och stämpling av brännvinsredskap.
Angående besiktning av nylejt manskap och läkares arvode därför.
Om antalet nämndemän vid Militie-Boställs syner.
Kansliavgiften vid ansöknings- och besvärsskrifter.
Om betalning för inkvarterings avgiften för underhåll till tågande trupper.
Om skyldigheten att framföra brev och order inom regementena.
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Om upphävande av förbudet mot bruk och nyttjande av överflödigt silver.
Om postkontors inrättande i alla län.
Om ändring i kronobrevbärningen.
Om upplivande av förbudet mot vissa marknaders början dagen före eller efter någon sön-och helgdag.
Om prishöjning på tull på papper från utrikes ort.
Om Dykeri- och Bärgnings Kompaniets befattning med skepp som i lotsmans farvatten sätts på grund av
lotsen.
Om skådespels inställande vid större högtider.
Om de i riket brukliga viktsorters återförande till enhet.
Angående stället till val av kronoskjuts skyldigas deputerade.
Om förändrad tid för brandsyn.
Om förmedlade hemmans del i brandstod.
Om upphävande av förbudet att använda tröskslagor av ek.
Om förpassningar av garnisons soldater som lidit vanhedrande straff.
Om upphörande av kammarkollegie befattning med markegångstaxornas granskning.
Om fri tackjärnshandel.
Om förbättrad reglering av posten i riket och undanröjande av vissa olägenheter vid post förningen mellan
Norge och Danmark.
Om gärdsgårds delningar.
Angående seglationsfrihet för innevånarna i Blekinge och Skåne.
Angående husbehovs mjölkvarnars befrielse från skatteläggning.
Angående vägning av räntehalm.
Angående föreskrifter och överenskommelser om prästrättigheter.
Förklaring över förbudet mot protokolls lösen i förlikta mål.
Om livräddningsbåtar.
Om obehindrad rättighet att anlägga linbråkar och linskäktor.
Om leveransstället för kronans till Hovstallet anslagna räntehö och halm från Västmanland.
Om arbets- och fångförteckningars insändande till Justitieombudsmannen.
Om ändring i tredje artikeln i stadgan om Jakt och Djurfång.
Om avskaffande av guld och silver på civila uniformer.
Om bestämd tid för utarbetande av den nya fattigvårds förordningen.
Om åtgärder för att påskynda tryckning av riksståndens protokoll vid kommande riksdagar.
Om Göta Kanal Bolags skyldighet att underhålla de vägstycken i Skaraborgs och Östergötlands län som
tillhört sådana hemman som blivit indragna genom kanalbygget.
Om lumpsamlares kringresande i landet.
Om judarna.
Om förändring i skjutsväsendet.
Angående legostadgans årliga kungörande och kringspridande.
Tryckning av några protokoll över kommandomål.
Anstalter för förmåner för manufaktur smidet i Eskilstuna.
Insändande av sådana beslut till Justitieombudsmannen, varigenom personer döms till arbete på
förbättringshus eller fästning.
Angående tryckning av landshövdingarnas berättelse om årsväxten.
Förklaring över vissa delar i kungörelsen om prästrättighets överenskommelse.
Angående skogshushållningen i allmänhet i riket.
Angående förbättrad hushållning med ekskogarna.
Om smärre bankosedlars inväxling från landsorterna.
Om förfarandet med bergsmanshemman vid bristande tackjärnsblåsning och om inrättande av bergslag i
Norrbottens län.
Angående parm- bro- torg och renhållningsavgiften i Stockholm samt våg- och mätarepenningar i vissa
städer.
Föreskrifter då värvade krigsmän permitteras.
Medel till hämmande av överflödet.
Förberedande åtgärder till befordran av Besparingsbanker för arbets- och tjänstefolk.
Angående Tabellverket under senaste Quinquennium samt föreslagna ändringar.
Medel att förekomma förlusten genom handeln med Finland.
Angående storskifte och enskifte.
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Ändring av förordningen om svedjande i skogarna.
Angående skyldigheten att avskala barken på utsynta ekar och rättigheten att använda barken.
§ 38 Prästeståndet har genom protokoll av den 28 juni 1809 uttryckligen sagt att komministrarna inte
skall belastas med fler utskylder. Dock har tillkommit att prästbord och stommar, som även
komministerboställen tillhör, skall under krigstid deltaga i kronoskjuts. Denna skjutsplikt har troligen
tillkommit av misstag för komministrarna och Vi har anhållit att denna ordning må upphävas.
§ 39 Vi har förordnat ett särskilt utskott att utarbeta allmänna grunder för indragning och sammanslående
av överflödiga ämbeten och tjänster samt verka för ett förbättrat arbetssätt inom rikets styrelseverk. Sedan
detta utskott inkommit med sina betänkanden har Vi i underdånighet anhållit att en kommitte skall
förordnas och genast företaga verkställandet av utskottets förslag.
§ 40 Konstitutionsutskottet har utfärdat order att ställa friherre Rudolf Cederström under tilltal inför
riksrätt. Han var befälhavare vid en luftbevakningsexpedition. I övrigt gäller att statsrådets ledamöter och
föredragares ansvarighet för sina rådslag och för utövning av sina ämbeten intill den dag, då detta
riksmöte började nu är upphävt.
Bland ämnen som tagits upp är Malmö Diskonto Verks understöd och räddning. Det har gällt att hitta
utvägar för att avböja de oredor och mildra den förlägenhet som väckt nationens livliga bekymmer. Vår
önskan för framtiden är, att sådana enskilda penningverk inte skall belasta nationen, om de genom oriktig
förvaltning kommer på obestånd.
§ 41 Den nämnd, som vi utvalt, har genom omröstning förklarat Högsta Domstolens samtliga ledamöter
förtjänta att i sina viktiga kall förbliva.
§ 42 Vi har utsett Vår Justitieombudsman och hans efterträdare, om han skulle avgå med döden innan
nästa riksdag.
Likaledes har Vi utsett och förordnat 6 män som jämte justitieombudsmannen bör vårda tryckfriheten.
Vi har valt fullmäktige för banken och riksgäldskontoret och utfärdat deras instruktion samt förordnat
revisorer.
§ 43 Förslag till ändringar i Regeringsformen och Riksdagsordningen och tillägg till grundlagarna enligt
uppräknade memorial.
§ 44 Under Riksdagens förlopp har vi bevistat Carl XIII begravning den 20 mars och Carl XIV Johans
kröning den 11 och 19 maj, samt utsett deputerade till hans kröning i Norge.
Den sorgliga händelsen har inträffat att änkedrottningen Hedvig Elisabeth Charlotta avlidit den 20 juni
och Vi har bevistat hennes begravning den 16 juli. Vi har bekostat hennes begravning och då Rosersbergs
slott nu är ledigt, erbjudit Hans Maj:ts Konungen denna kungsgård att disponera under sin livstid.
§ 45 Kongl Maj:t har tillställt Oss en skrivelse där han förklarat sig ogilla de villkor som Vi fästat vid
anslagen till understöd för allmänna magasinsinrättningen och manufaktur diskont fonden. Dessa anslag
har upphört. Vi har dock genom skrivelse beslutat att dessa anslag skall utgå till tidigare beslutade belopp,
dock utan de villkor som var fästade vid det tidigare beslutet.
§ 46 Sålunda har Vi fulländat de värv, som svenska folkets ålagt Oss representanter. Vi har bestämt att
nästa lagtima riksdag skall hållas i Stockholm den 15 januari 1823.
Till yttermera visso har Vi allt detta, beslutat, och beviljat och med samtliga Rikets Ständers ledamöter
undertecknat med Våra namn den 21 juli 1818.
21 sidor namnunderskrifter.
Kongl Maj:ts tal till Rikets Ständer på rikssalen, då riksdagen slutades den 21 juli 1818.
Under de åtta månader Ni varit församlade, har jag följt Edra överläggningar. Om än besluten varit
fördröjda, kommer de som opartiskt skall bedöma Edra handlingar, erkänna, att uppskoven berott på
ämnenas svårighet och betydelse samt bristerna i Vår samhällsförfattning. Framtida riksdagar skall dra
lärdom härav.
Under denna riksdag har jag sett folket och dess ombud utveckla en stor nationalanda. Då jag nu
hemförlovar Er, äger jag den tillfredsställelsen, att finna Er övertygad, att en nation som i politiskt
avseende uppnått sin myndighetsålder, genom en rättvis vunnen ära, och genom lagar vunnit sin frihet.
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Föreningen med Norge vinner för var dag i styrka. Omständigheternas makt, Er helgd och
gemensamma intressen är borgen för dess bestånd. Passionerna försvinner, då folken vill leva i fred.
Förnuftet säger att upprätthållandet av frihet och självständighet vilar på ett orubbligt förtroende mellan
nationerna. Jag tackar Er, Gode Herrar och Svenske Män, för det nya bevis Ni givit norrmännen genom
den lag som Ni, utan delade meningar antagit, som försvarar detta folks rättigheter. Det visar Er vilja att
bibehålla den politiska föreningen mellan halvöns två folk.
Innan jag skiljs från Eder vill jag än en gång uttrycka min djupa sorg över förlusten av en älskad
konung som var som en far för Eder och som hedrade mig med namnet av sin son och sin vän. Jag skall
påminna mig vad han gjort och vad han ännu skulle utfört, om hans dagar blivit fler. Hans förlust följdes
av en annan, då hans gemål överlevde honom endast några månader. Under deras långa förening, ägde
hon sin makes sällhet som sitt enda mål.
Gode Herrar av Ridderskapet och Adeln! Edra namn och sköldemärken skall alltid utgöra de skönaste
minnen och de mest lysande efterdömen. I spetsen för Edra Medständer skall Ni skynda till
fäderneslandet försvar, och det behöver Edert mod och uppoffringar. Om det kräver Edra rådslag, skall i
lämna den med rättsinnig öppenhjärtlighet.
Gode Män av det Vördiga Prästeståndet! Ni skall leda Edra bröder i uppövningen av de kristliga
dygder, som utgör samhällsbildningens och den enskilda välfärdens förnämsta stöd. Den Allsmäktige
skall inge Er de tänkesätt, varigenom framgången av Edra heliga bemödanden skall beredas. Tidevarvets
upplysning vidgar mer och mer toleransens välde.
Gode män av det Lovliga Borgerskapet! Den allmänna freden ger ny verksamhet år Edra yrken och åt
handelsrörelse och bör därigenom öka statens tillgångar. Då Ni alltid rikta Edra företag i bredd med det
allmännas fördel, skall Ni öka Eder enskilda förmögenhet och genom Edra patriotiska tänkesätt försäkra
Er om den ädlaste belöning en god medborgare kan eftersträva.
Gode män av det Hedervärda Bondeståndet! Må himlen välsigna åkerbrukarens mödosamma yrke, och
må det stånd Ni tillhör alltid leva fritt under lagarnas skydd. Räkna på Eder konungs faderliga
omvårdnad. Behåll den kraft, mod och rättrådighet som utmärkte Edra fäder och Sverige skall aldrig inom
sina gränser räkna andra än fria män.
Gode Herrar och Svenske Män! Återvänd hem och njut av den lycka som Eder konung kan tillönska
redliga medborgare. Ni känner mina avsikter för Sveriges sällhet och förkovran. De blir aldrig varaktiga
förrän det representativa myntet återvunnit sitt värde. Därpå vilar hela samhällsordningen. Ingen
uppoffring är för stor att nå detta mål. Jag blir inte lycklig förrän det blivit uppnått och därför tvekar jag
inte, att om så behövs, omge mig med Ständerna även före den av grundlagen bestämda tiden.
Jag förbliver Eder, Gode herrar och Svenske Män, alla samtliga och var och en i synnerhet, med all Kongl
nåd och ynnest städse välbevågen.
Kongl Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts Universal angående protokolls utlösande vid underdomstol
i förlikta mål: Stockholm den 28 juli 1818.
Ständerna har i skrivelse till Hovrätten förklarat sig anse att lag och författningar utan förtydning eller
missbruk ger anledning att låta kärande parter utlösa särskilda protokollsutdrag över förlikta mål. Ingen
skall dock mot sin vilja behöva utlösa något protokollsutdrag över stämning.
Stockholm den 28 juli 1818. H A v STROKIRCH
Ändrad författning angående stämplat papper. Stockholm 31 juli 1818.
30 paragrafer om detaljerade föreskrifter i avseende på stämpel pappers avgiftens beräkning, tillsyn och
kontroll.
Kungörelse angående tiden för vägläggning och vägsyner Stockholm den 4 augusti 1818.
Ständerna har i en skrivelse påtalat att tiden som är påbjuden i Kongl Brevet av den 13 september 1790
för sandning och grusning av vägarna, inte är den lämpligaste. I oktober, då många väglottsägare inte kan
få fram grovt grus, utan måste använda finare sand, händer att då vägen är uppblött av regn, den blir ännu
djupare och svårare att begagna. Då vägen vid denna tiden på året inte äger fasthet sjunker den på
särskilda ställen för tunga lass och ojämnheter och gropar uppkommer. Dessa hål måste sen lagas nästa
vår, varigenom dubbelt arbete fordras. Dagarna är dessutom korta på hösten och många dagsverken går
åt. Gjorde man arbetet på våren, är dagarna längre och det finare lagningsmaterialet tjänligare.
Den nu föreslagna tiden borde vara från våren och helt avslutat 1 juli. Därigenom skulle arbetet utföras
endast en gång om året. Vägsynen skall då göras mycket omsorgsfullt och noggrant
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Förslaget lämnas till landshövdingarna att tillsammans med väglottsägarna bestämma den lämpligaste
tiden för väglagning, vilken kan variera från ort till ort.
Vägsynen skall annonseras och hur stor del av vägen, som skall synas varje dag meddelas. Då synen är
genomförd skall nästkommande söndag resultatet meddelas och om det finns brister skall tid utsättas, då
felen skall vara åtgärdade.
Kongl Maj:t har beslutat i enighet med Ständernas förslag.
Stockholm den 4 augusti 1818. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående den under Kongl Maj:ts resa till Norge, i nåder tillförordnade regeringen.
Stockholm den 5 augusti 1818.
Denna dag kommer Vi att företaga en resa till Vårt konungarike Norge. Med på resan följer Vår
kärälskeliga son, kronprinsen. För att regeringsärendena inte skall hindras under Vår frånvaro har Vi
förordnat 4 ledamöter av Vårt statsråd, nämligen:
Justitie stats ministern greve Fredric Gyllenborg, En av rikets herrar, greve Mathias Rosenblad,
Statsrådet, friherre Rudolph Cederström, Statsrådet, greve Adolph Göran Mörner att i enlighet med
instruktion i regeringsformen föra regeringen.
Vi bjuder och befaller härmed samtliga ämbetsmän och tjänstemän och övriga undersåtar, att lyda och
efterkomma deras beslut. Vi har med egen hand underskrivit detta.
Stockholms slott den 5 augusti 1818 CARL JOHAN
Kungörelse angående böter för rusthållare, som efter Mikaeli tiden utsläpper ryttarhäst på
gräsbete: Stockholm den 7 augusti 1818
Enligt förordningen av den 11 februari 1695 förbjuds rusthållare att släppa rusthålls hästar på bete efter
Mikaeli tiden. En del rusthållare har inte ställt sig denna förordning till efterrättelse och hästarna har blivit
sjuka, till skada både för Kronan och rusthållaren. Nu fastställs ett vite på 10 riksdaler för den rusthållare
som vansköter sina hästar. Böterna tillfaller krigsmanshuset.
Stockholm den 7 augusti 1818 JOH AUG SANDELS
Kungörelse till rättande av en misskrivning i den till fredstraktaten i Fredrikshamn med Hans
Maj:t Kejsaren av Ryssland avslutade additionnelle act den 10 september, 29 augusti 1817.
Stockholm den 13 augusti 1818.
Står att staden Kristiania i Norge har blivit uppförd som nederlagsplats för ryska handelsvaror istället för
Kristiansand, vilken är den rätta platsen.
Stockholm den 13 augusti 1818. På dragande kall och ämbetets vägnar. Nils v Rosenstein, J W
Lannerstjerna, W Carpelan, E Bergstedt, C G Kökeritz, Ehrenborgh, Quiding, Lagerheim.
Universal angående omedelbar skriftväxling mellan ämbetsverk och ämbetsmän i Sverige och
Norge. Stockholm den 18 augusti 1818.
Olägenheter har uppstått, då gemenskapen mellan Sveriges och Norges ämbetsverk och ämbetsmän
endast uppehållits av ståthållaren i Norge och statsministern för norska ärenden i Sverige. För att i
framtiden påskynda ärendena har beslut tagits att vederbörande ämbetsverk och ämbetsmän omedelbart i
alla ämbetsärenden med varandra skall skriftväxla.
Stockholm den 18 augusti 1818 H A v STROKIRCH
Kongl Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts universal, angående lysnings utfärdande efter den som
övergivit sin maka. Stockholm den 24 augusti 1818.
Skrivelsen av den 4 i denna månad, angående lysnings utfärdande efter den som övergivit sin maka, är
återkallat på grund av felskrivning. Missförstånd har kunnat uppträda, då ena makan givit sig till annan
föga avlägsen ort, låtit sig efterlysas och genast till skilsmässa blivit dömd, när han ansökt om skiljebrev.
Meningen var att efterlysning skulle ske, då man inte vet var maken finns och han givit sig av på grund av
ondska och motvilja till den kvarlämnade makan i uppsåt att aldrig mer vilja bo med densamma. Domaren
får inte avgöra fallet utan att ha hört prästerskapet och andra, så att säkra upplysningar nåtts om den
tilltalade verkligen har förlupit hemmet.
Stockholm den 24 augusti 1818 H A v STROKIRCH.
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Kungörelse angående beloppet av recognitions avgiften för skedvatten, som utföres till utrikes ort.
Stockholm den 7 september 1818
Skedvatten må till utrikes orter utföras mot erläggande av en fjärdedels procent av värdet på
recognitionen (tillerkännandet).
Stockholm den 7 september 1818 A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående särskilt givna tillståndsresolutioner före den 4 oktober 1815, till varors
uppläggande i nederlag i Stockholm. Stockholm den 10 september 1818.
Alla tillstånds resolutioner till uppläggande av varor i nederlag i Stockholm som den 4 oktober 1815 och
tills vidare stoppades och nederlagsfriheten av förordning den 5 maj 1813 skulle gälla istället, har nu
upphört
Stockholm den 10 september 1818 M ROSENBLAD
Kungörelse angående tillåtelse, att till slutet av detta år begagna sig av finska och åländska skutor,
till varors transporterande inrikes orter emellan. Stockholm den 19 september 1818.
Kongl Maj:t har i nåder tillåtit att till årets slut finska och åländska skutor får begagnas till transport av
varor inrikes orter emellan, med samma frihet och villkor som hittills. Som en följd av fredstraktaten med
Kejsaren av Ryssland av den 19 oktober förra året, kommer dessa skepp från nästa års början att vara
förbjudna för all inrikes frakt. Alla svenska varor som transporteras med finska eller åländska skepp
räknas som finska och skall förtullas.
Stockholm den 19 september 1818. A N EDELCRANTZ
Kungörelse att den, under Kongl Maj:ts frånvaro, i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra. Stockholm den 22 september 1818.
Då Vi nu återkommit till huvudstaden från Vår resa till Norge, kommer den tillförordnade regeringen att
upphöra. Detta har Vi med egen hand undertecknat.
Stockholm den 22 september 1818. CARL JOHAN
Kungörelse angående en viss preskriptionstid, inom vilken så väl de av direktionerna över Göta
Kanal Bolag, Malmö och Göteborgs Diskonto inrättningar på banken dragna assignationer, som
dessa inrättningars övriga skulder, bör till erhållande av likvid anmälas. Stockholm den 29
september 1818.
Fullmäktige i riksgäldskontoret har anmält, att för vinnande av visshet angående Göta Kanal Bolags och
Malmö och Göteborgs Diskonto Verks skulder, vilka skall likvideras enligt Ständernas beslut genom
Riksgäldskontoret, tid angives inom vilket detta skall ske. Från den 1 december skall de som vilja njuta
betalning anmäla sig.
Stockholm den 29 september 1818. CARL JOHAN
Kungörelse angående förhöjd belåning i banken på guld- och silverpanter. Stockholm den 29
september 1818.
Från och med 1819 och så länge Hamburger kursen är 96 skillingar eller mer, tillåts belåning på panter
med 40 skillingar per lod arbetat kontrollerat silver och 184 skillingar på dukaten av kontrollerat
dukatguld. Om kursen sjunker skall utlåningen rätta sig därefter. Omsätts inte lånen inom ett år tillfaller
panten banken.
Stockholm den 29 september 1818 CARL JOHAN
Kungörelse angående förlängning av körtiden för kronoskjutsar. Stockholm den 7 oktober 1818.
Bondeståndet har vid 1815 års riksdag anhållit att man ser över körningstiden för kronoskjutsar.
Körningstid av 1 ½ timme gällde endast håll- och reserv skjutsar. Resande har begärt av allmogen att de
med yttersta skyndsamhet skall verkställa skjutsningen, fastän kronoskjutningar inte borde verkställas
med större skyndsamhet än för annan skjuts. Då allmogen blivit betungade av dessa snabba kronoskjutsar,
särskilt när stora och vidlyftiga transporter skall göras, har Kongl Maj:t föreskrivit att kronoskjutstiden
förlängs till 2 timmar per mil. Efter att Krigs- och Kammarkollegierna blivit hörda har förordnats att vid
truppers transporterande och då mindre lass transporteras gäller tiden 1 ½ timme på milen. Men då det
gäller foror och tyngre kronotransporter skall tiden hädanefter utsträckas till 2 timmar per mil.
Stockholm den 7 oktober 1818. JOH AUG SANDELS, O E LAGERHEIM
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Förordning om edsformulär i konkursmål. Stockholm den 22 oktober 1818.
Jag N N svär vid Gud och hans Heliga Evangelium, att den av mig, i N N konkurs vid N N domstols
vägnar, i egenskap av förmyndare, god man eller syssloman anmält fordran varav jag varit innehavare,
förr än gäldenärens ansökning att få sin egendom avstå och ingen annan tillhör o s v
Stockholm den 22 oktober 1818 CARL JOHAN
Kungörelse angående vad iakttagas bör av svenska undersåtar, som vill mottaga
konsulsbefattningar i svenska hamnar för utländska makter. Stockholm den 29 oktober 1818.
Svenska undersåtar skall söka tillstånd om de vill bli konsuler för främmande makt i svenska hamnar.
Stockholm den 29 oktober 1818 L v ENGESTRÖM, G v WETTERSTEDT.
Kungörelse angående immisioner i de till Kongl Maj:ts Hovstat hörande ämbetsmän och betjänters
löner. Stockholm den 30 oktober 1818.
När de till Kongl Maj:ts hovstat hörande ämbetsmän och betjänter inte vidare innehar lön från Rikets stat
utan avlönas av hovhållning, meddelas inte längre immissions (införsel) resolutioner som löneförmåner,
även om kungen benådat dem tidigare. Gäller endast om personen lyder under riksmarskalks ämbetet och
finns upptagen på rikets allmänna indragnings stat.
Stockholm den 30 oktober 1818 CLAES FLEMING
Kungörelse om förändringar i vissa delar av Kongl Maj:ts den 17 maj 1814 utfärdade förordning
om järnvräkeriet i riket. Stockholm den 3 november 1818.
Järnkontorets fullmäktige och rikets Bergskollegium har begärt ändringar angående järnvräkeriet, varför
Vi stadgat följande:
Jämte exportförbud skall böter erläggas till en fjärdedel av järnets värde om det är av dålig kvalitet.
Bultjärn och knippjärn skall vara väl smitt med jämna och hela kanter, annars är det förbjudet att
exportera. Är det beställt för inrikes behov, tar tillverkaren det åter, om beställaren så önskar. Är det
riktigt dåligt, så att det brister, skall förutom exportförbud även böter betalas.
Allt manufaktursmide som är lagt i fat, kistor, lådor eller buntar, skall var rätt sorterat. Om innehållet
är annorlunda än vad som står på omslaget, bötar ägaren 1/8 av värdet och ersätter all kostnad. Böterna
blir vräkarens ensak. Allt gods kvarhålls vid vågen tills godset blivit utbytt mot felfritt och böterna
betalda.
Misstänker vräkaren att något osynligt fel finns på godset, begär han besiktning.
Stockholm den 3 november 1818. CARL JOHAN
Instruktion varefter cheferna för flottornas indelta och roterade båtsmanskompanier har att sig i
underdånighet rätta. Stockholm den 17 november 1818.
1 § Cheferna för båtsmanskompanierna skall bo inom kompaniets area för att kunna övervaka
båtsmännens uppförande och tillse att de får sina lagliga rättigheter. Flyttar han inom kompaniet skall han
meddela både befälet och landshövdingen. Hans nya bostadsort skall uppläsas från predikstolarna i de
kyrkor som är belägna inom kompaniet.
2 § Kompanichefen får inte begiva sig utanför kompaniet utan order eller permission. Permission ges
endast under högst 6 veckor
3 § Varje båtsmanskompani indelas i korpralskap om 25 man i vardera. De skall bo nära varandra.
Korpralerna utses bland dem som gjort sig kända för nykterhet och pålitlighet. De ansvarar för
kyrkparaden och har inseende över båtsmännens uppförande, hushållning och sysselsättning. I land
befrias de från släp- men inte sjömansarbete. För deras besvär bestås de med 2 skillingars ökning av lönen
vid tjänstgöring vid stationen eller till sjöss.
4 § Då ett korpralskap utgörs av flera socknars båtsmän, bör korpralen om det är möjligt, turvis bevista
gudstjänsten i de inom området befintliga kyrkorna. Annars utses en vicekorpral.
5 § Så ofta som möjligt och minst en gång om året skall kompanichefen infinna sig till gudstjänsten i de
kyrkor, som är belägna inom kompaniet. Efter gudstjänsten skall han hålla kyrkparad, underrätta sig om
att korpraler och manskap efterlever order, uppta klagomål och bilägga dem.
6 § När halva kompaniet uppbådas skall kompanichefen följa den till stationen, men sedan genast
återvända till kompaniet
7 § Följer han inte kommenderingen, skall han infinna sig på Rendez-vousplatsen (mötesplatsen) för att
besiktiga båtsmännens beklädnad och överlämna dem till anföraren. Han skall föra rulla över deras
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beklädnad och persedlar både då de ger sig av och då de återkommer. Han skall ta tillvara de dödas saker.
Skulle någon båtsman sålt eller förstört sin mundering skall han straffas vid återkomsten.
8 § Chefen har ansvar för att ingen båtsman lämnas hemma utan laga förfall, som skall styrkas av
sockenprästen, edsvuren läkare eller kronobetjänts skriftliga intyg.
9 § När chefen är vid stationen skall han föra rulla över kompaniet efter särskilt formulär. Är han i
landsorten gör den officer som har vården om båtsmännen samma rulla.
10 § Namn- och nummerlista på de båtsmän, som står på tur att tjänstgöra skall upprättas. Listan sänds till
sjömilitär kontoret vid stationen.
12 § Alla ämbetsrapporter och brev som skall avgå med posten, förs av båtsmannen till närmaste
kronobetjänt, som sänder dem till landshövdingeämbetet, där de införs i fribrevsboken och sedan
avlämnas på postkontoret.
13 § Under marsch ställer sig kompanichefen till noggrann efterlevnad av tågordningen och gällande
författningar.
14 § Om någon båtsman blir sjuk under tåget och inte kan följa med, skall anföraren med hjälp av
kronobetjänten låta föra honom till något ställe där han kan få vård och skötsel. Han skall underrätta
landshövdingen i orten, som sedan tar över ansvaret för den sjukes skötsel och förplägnad.
15 § När båtsmännen är hemma i landet, bör kompanichefen straffa dem, som begått förseelser och skall
dömas efter extrajudiciel. Undantag för den som förolämpat någon. Över alla bestraffningar föres rulla.
16 § De brottmål som inte kan försonas med extrajudiciel, utan tas upp vid krigsrätt skall inrapporteras till
landshövdingen som begär undersökning av närmaste domstol. Övriga brottmål avgörs av domaren på
orten.
18 § Rekryteringsmöte skall hållas på tid och ställe enligt gällande författningar. Kompaniskrivaren
bifogar rullan följande:
1:o Den skall ingivas till landshövdingen på vid mötet inte bilagda klagomål.
2:o Förteckningar på permissions och legopass avgifter, alla antagna rekryter, sexöresavgiften till
amiralitetets krigsmanskassa, inskrivningspengar till berörda kassa, bötespengar för dem som uteblivit
från mötet, alla hos sina förra husbönder i tjänst varande rekryter, vilkas löner och rättigheter av roten
tillfaller kassan, även de båtsmän, som för brott varit i häkte eller rymt och sålunda förverkat lönen
tillfaller kassan.
20 § Godkännande av rekryter till båtsmän skall hädanefter även vid Blekinge indelnings kompanier
liksom vid alla andra båtsmanskompanier tillhöra kompanichefen. Han skall anta endast välfrejdat, ungt
och felfritt manskap. Den av kompanichefen antagna rekryten skall av rust- och rotehållare visas upp hos
landshövdingeämbetet för att inskrivas i landskontoret.
21 § När en båtsman anhåller om avsked, skall kompanichefen höra roten och sedan översända
handlingarna jämte sitt utlåtande till befälhavaren vid flottans station. Den båtsman som erhållit
hemmansbruk och vill leja karl i sitt ställe, skall inhämta rotens yttrande över personens lämplighet.
23 § Då kompanichef åtföljer båtsmansmarsch erhåller han traktamente enligt resereglementet av år
1807, dock inte högre än kaptens grad. Han får resa efter 2 hästar och får traktamentspengarna i förskott.
24 § För att kompanichefen alltid noga skall känna varje karls vandel och egenskaper skall en
kunskapsrulla enligt särskilt formulär hållas.
25 § Kompanichefen skall vaka över att båtsmännen är försedda med sådana torp, som ortens
båtsmanskontrakt föreskriver och att dess byggnader och hägnader är väl underhållna. Syn skall hållas vid
avträde och innan ny båtsman tillträder. Båtsman har inte rätt att överlåta torpet på någon annan.
26 § Då handräckning i tjänsten behövs skall kompanichefen begära det hos närmaste kronobetjänt, som
har att avhjälpa oordningar bland båtsmännen.
28 § Blir kompanichefen sjuk vid möten och uppfordringar, så att han inte kan delta, anmäler han sig hos
stationschefen, som förordnar annan officer.
29 § För övrigt har kompanichefen att iaktta och efterleva de författningar som inom båtsmanshållet till
efterrättelse tjäna.
30 § Vid tillfälle då en officer sänds till landsorten att företräda kompanichefen eller kommenderas till
stationen, skall denna instruktion lända honom till ofelbar och fullkomlig efterlevnad.
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Datum ut supra. CARL JOHAN
Formulär Nr 1 Kommendeur rulla för N N kompani 1819-1823.
Formulär Nr 2 Straff rulla för N N kompani från och med år 1819.
Formulär Nr 3 1819 års första kvartals förslag över det mig anförtrodda kompaniet.
Formulär Nr 4 Kunskaps rulla.
Kongl Sundhets Kollegiet av Kongl Maj:t i nåder fastställda Allmänna Stadgande, om vad
iakttagas bör vid Medico Legala Besiktningar på döda Kroppar. Stockholm den 18 november 1818.
På förekommen anledning och för vinnande av ordning och bestämdhet i uppgifterna vid laga
besiktningar av döda kroppar och vägledning till vederbörande läkare, har Sundhets Kollegiet fastställt
följande föreskrifter, som vid ansvar bör iakttagas. Vid varje tillfälle skall så mycket som tillämpas kan
och nödvändig upplysning kräver, införas i besiktningsbetyget.
Läkaren skall när betyg om besiktningen insänds till domstol, en avskrift genast sändas tillsammans
med obduktionsprotokollet till Kollegiet.
Kap I
§ 1 Inga andra än Medicine Doktorer och Medicine Licensiater samt Kirurgie Magistrar och legitimerade
läkare utgiva lagliga läkarintyg.
§ 2 Sedan läkare blivit kallad att göra besiktning på en död kropp, beger han sig till stället försedd med
nödvändiga instrument. Han skall komma så skyndsamt som möjligt, för att inte kroppen må taga röta och
besiktningen därigenom blir svårare, obehagligare och opålitligare.
Not
I den händelse ett redan begravt lik måste uppgrävas till undersökning eller en död kropp återfinnes så
sent att förruttnelsen övergått i stinkande upplösning, kan visshet om beskaffenheten av de mjuka
kroppsdelarna inte slutas. Närmare undersökning kan vara vådlig för läkaren och de kringstående.
Endast benbrott eller krossningar på huvudskålen kan till äventyrs undersökas. De närvarande vittnena
skall bestyrka sådan höjd av förruttnelse och läkaren frikallas från undersökningen. Man bör inte nalkas
ett sådant lik utan att först ha använt mineralsura rökningar omkring detsamma.
§ 3 Besiktningen bör ske i närvaro av närmaste kronobetjänt på landet eller stadsfiskal i städerna eller
annan trovärdig man, som kallas av den som begärt besiktningen eller av läkaren. Läkaren bestämmer tid
och ort. Kan den som skall förrätta besiktningen få annan läkare till biträde skall denna uppteckna vad
som anses anmärkningsvärt. I annat fall görs detta av kronobetjänten eller om han inte anser sig kunna
föra ett sådant protokoll av läkaren själv. Han skall anteckna och inte lita till sitt minne. Anteckningarna
skall uppläsas, erkännas och underskrivas av den som övervarit besiktningen. Detta protokoll ligger till
grund för det betyg (attest) som läkaren avger.
Not
I betyget används i möjligaste mån svenska benämningar, då konstorden (termini technici) på andra
språk sätt inom parentes.
§ 4 Så snart läkaren kommit bör han underrätta sig om följande:
1:o Om den döde, som skall besiktigas, verkligen är död eller blott skendöd. I senare fallet skall alla
medel användas för att bringa den skendöde till liv igen. Om detta inte låter sig göra skall man avvakta
tiden så att tydliga dödstecken visar sig innan obduktionen företages.
Not
Sådana säkra dödstecken, som liklukt, röta m m brukar visa sig inom 24 timmar, vilken är den kortaste
tiden innan obduktionen får ske. Skäl att uppskjuta tiden längre, är om man misstänker skendöd vid
drunkning, förfrysning eller kvävning. Har något hårt fastnat i strupen skall det avlägsnas. Vid drunkning
eller när kroppen blivit stel av köld, skall värmen återställas och alla räddningsmedel prövas.
2:o Hur har den döde omkommit? Är han tillfogad yttre våld? Har han omkommit genom
olyckshändelse? Har han själv tagit sitt liv? Är han mördad?
3:o Den dödes namn, titel, ålder, kön, yrke, levnadssätt, lynne m m.
4:o Vilket tillstånd han var dagen, när han saknades. Var han frisk, sjuk, redig, sinnessvag, yrade han i
feber, nykter, rusig, mycket uppretad, matt och svag.
5:o Vilken dag han blev återfunnen, platsen och i vilket tillstånd. Kroppens läge, klädsel. Var han funnen
på marken, i vatten, nedgrävd i jord eller undangömd. Låg han framstupa eller baklänges. Var han blodig
eller fanns blod runt honom på längre eller kortare avstånd.
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6:o Årstiden och luftens beskaffenhet när han saknades till dess han återfanns.
7:o Om några räddningsmedel blivit försökta, om förbindning eller annan läkarvård är använd samt av
vem.
§ 5 Innan den närmaste besiktningen företages, anmärkes och antecknas:
1:o På vems befallning besiktningen anställs.
2:o Vilken tjänsteman som varit närvarande och om andra personer varit tillstädes.
3:o Dag, årtal och ort.
Kap II Om den döda kroppens yttre och inre besiktning (Inspectio et Obductio cadaveris).
§ 1 Besiktning av den döda kroppens yttre beskaffenhet (Inspeetio Cadaveris)
Not
I händelse liket har kläder på sig, avklädes de varsamt och besiktningen anställs i ett rymligt, luftigt och
ljust rum. Där stark röta, stank eller smitta befaras, såsom i fängelser eller under gängse farsoter, bör
mineralsura rökningar omgiva liket, till de kringståendes säkerhet.
Nu anmärks och upptecknas:
1:o Om liket är kallt eller har någon värme som närmar sig till den i levande tillståndet.
2:o Om det är fett eller magert, pussigt, uppsvällt, missbildat eller tycks ha fallenhet för någon sjukdom
till följd av sin kroppsbyggnad.
3:o Hudens färg och beskaffenhet. Finns blånader, sanna eller falska, syns de i ytan eller är de djupare
(contusioner). Finns svulster, sår, nyss skedda eller rötsår, hudlöshet, brännskador eller skavsår. Är
skadorna tillfogade i livstiden eller efter döden. Är fläckar en följd av sjukdom som skörbjugg, ros eller
fläckfeber.
4:o Finns lyten, modersmärken, fläckar, vårtor eller missbildningar beskrivs de till skapnad, vidd och
beskaffenhet.
Not
Detta är särskilt viktigt när det gäller okända lik. Då beskrivs om möjligt även anletsdragen, hårfärg,
ögonfärg, kroppslängd och om det gäller barn även deras vikt.
5:o Om yttre huden lätt lossnar (Epidermis) eller om det finns brandiga blåsor.
6:o Om kroppen antagit stark röta, är den allmän eller mer på vissa ställen. Är den mycket stinkande och
har förruttnelsen genast börjat och hastigt fortsatt.
7:o Om lederna är böjliga eller styva.
8:o Med yttersta noggrannhet uppmärksammas om någon dold åverkan är tillfogad t ex genom fina styng
av instrument eller andra införda skadliga ämnen. Särskilt tittar man i munnen, näsan, ögonen, öronen, på
halsen, ryggraden, och om anledning förekommer i stolgången och födslovägarna.
Om ämnen av ovanlig beskaffenhet nu påträffas och utflyter, anmärks mängden och en del samlas och
förvaras under sigill för att senare analyseras.
§ 2 Yttre besiktningar av varje särskild kroppsdel.
1:o Huvudet
Här beskrivs formen och bildningar, sår eller andra åkommor, som svullnad, inflammatorisk eller
oedematös, lossning av yttre beklädningar genom slag eller hårtets slitning. Är pannmuskeln (Musculus
frontalis), nackmuskeln (M occipitalis), tinningsmuskeln (M Temporalis), senbeklädningen (Galea
aponeurotica) skadade. Sitter benhinnan (Pericranium) fast vid huvudskålen eller är den bortsliten.
Är tinningspulsådern (Arteria temporalis) eller något annat blodkärl utanpå huvudskålen skadade och
givit mycket blod. Är blodet arteriellt (rött) eller venöst (svart). Ansiktets färg, om det är vanställt,
hopfallet, uppsvällt, finns ärr, sår, nyligen skedda skador. Är näsans ben och brosk intryckta.
Är ögonen insjukna, utstående, svullna, röda, blodsprängda, med utvidgad eller hopdragen pupill.
Har något dolt våld kunnat ske uppåt hjärnan under ögonlocken.
Är munnen och tänderna hopknipna eller öppna, läpparna bleka eller röda, upprivna, anfrätta eller
mycket uppsvällda. Finns lösa eller utslagna tänder. Finns främmande saker instoppade i munnen.
Är tungan fastbiten mellan tänderna, sårig, svullen, blodig, anfrätt, uthängande, tillbakadragen,
omvänd eller svald och på så sätt stoppar luften till strupen.
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2:o Halsen
Yttre skador, som spår av rand eller streck eller annat våld. Har det uppkommit före eller efter döden. Är
ådrorna ovanligt uppsvällda. Har en stilett genomträngt ådrorna med eller utan blödning. Skadans storlek,
djuphet och riktning om något genomträngt ådrorna, luftstrupen eller matstrupen. Finns någon främmande
kropp i strupen.
3:o Bröstet
Är bröstet behörigen bildat eller vanskapt, högt, vitt, trångt, snett bakåt eller framåt utstående till vänster
eller höger (knölformigt) eller intryckt (concavt). Känns några blånade, krossningar eller sår under huden.
Är yttre bröstpulsådern (arteriae thoracicae externae) skadad och givit blod. Syns något sår eller fin
punktur under brösten eller i armhålorna. Är revbenen (costae), bröstbenet (sternum), nyckelbenen
(claviculae) eller skulderbladen (scapulae) krossade eller brutna.
Brösten hos kvinnor undersöks efter särskilda anledningar, om de har mjölk, är hårda, runda, slappa,
hängande, med knölar samt färg omkrets och beskaffenhet hos vårtan.

4:o Underlivet
Utseende och färg, röd, blå eller med fläckar. Om buken är spänd, uppdriven överallt eller på vissa
ställen, hopfallen. Finns sår på ytan eller som genomträngt, blånader, ärr, skrynklor och tecken efter
havandeskap. Förekommer bråckskador, deras läge, ålder och beskaffenhet. Är bråcket insnärjt,
inflammerat eller i kallbrand. Är yttre pulsådern ( arteriae epigastricae) skadad.
5:o Yttre födslodelarna
När upplysningar därom behövs anmärkes om något onaturligt i bildning eller genom våld förekommit,
delarnas storlek, vidd, utbildning med eller utan hår. Om hos mankön stenarna finns, deras storlek, friska
eller sjukliga. Om huvudet (glans) och förhuden (praeputium) är öppna och på rätt ställe. Hos kvinnan
undersöks de yttre födslodelarna och om våld förekommit mot uringången, öppningen till moderslidan,
möhinnan (hymen), slidan (vagina), modermunnen, tecken på nyligen skedd barnsbörd och om kvinnan i
dödsstunden var menstruerande.
6:o Ryggraden
Är ryggraden missbildad med puckel, böjd åt sidorna, våldförd genom hugg och slag, krossad eller
genomstungen.
7:o Lämmarna (extremiteterna)
Finns blånader, ristningar, brännskador, sår, missbildningar eller lyten. Sår på händerna som tyder på att
personen försökt försvara och rädda sig.
§ 3 Närmare besiktning av sår, blodviten ooch andra skador
1:o Sårnader (Vulnera)
Anmärkes var skadan finns, antal sår, är det öppet och blödande, med eller utan förlust av substans. Är
såret skuret, stucket, skjutet, krossat, rivet (slampsår). Beskrives storlek, djup, bredd, längd, riktning och
form. Är såret färskt, har det hunnit förbindas, blivit inflammerat, bulnat (suppuration) eller gått till
kallbrand (gangraen). I var ställning har den sårade varit i förhållande till den sårande. Vilka instrument
och vapen har använts. Är skadan tillfogad av giftig, arga, rasande djur (då det infångas och dess sjukdom
iakttages innan det dödas.) Finns främmande ämnen i såret som kulor, klädstycken eller liknande. Om
blodförlusten kan utrönas och skadans läge i anseende till ädlare delars grannskap.
Not
Vid undersökning erinras, att det sårande instrumentet inte får passa in i såret, då dess form och
beskaffenhet kan bli otydlig, inga kirurgiska instrument får användas förrän vid skadans slutliga
öppnande. Man underrättar sig först om tillståndet genom granskning och fingrets varsamma införande.
Likväl bör det instrument varmed såret skett, begagnas till jämförelse.
2:o Benbrott (Fracturae)
Här undersöks om fler ben är brutna och i så fall vilka. Om brottet är på flera ställen, avstånd från leden,
med eller utan ledvridning, om fracturen är tvär eller sned, med sår, spitter, krossning, blödning. Har
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inflammation, bulnad eller brand infunnit sig. Har någon försökt inrätta benbrottet med eller utan
framgång och förbandets beskaffenhet.
3:o Ledvridningar (Luxationes)
Är leden vrickad eller helt ur led. Är benbrott eller annat större eller mindre våld på kringliggande delar,
deras beskaffenhet med eller utan svulst, om delen av svaghet eller slapphet gått i olag, om man försökt
reposition ( att stöta tillbaka) och med vilken framgång.
4:o Brännskador
Har skadan orsakats av flytande, glödande eller torra ämnen och vilka. Har endast rodnad och
inflammation uppstått, eller blåsor, sår eller förbränning. Hur stor är den brända delen. Hit hör även
skador som orsakats av åsknedslag. Nu undersöks noga var åskan träffar. Det kan synas som en liten
svedning. Har några tjänliga eller otjänliga medel använts som botemedel.
5:o Kylskador
Undersöks om hela kroppen eller endast delar varit ytligt eller genomfrusen. Är kroppen upptinad och
vilka medel har använts. Har de varit otjänliga och påskyndat döden.
Not
Personer som träffats av åskan och även förfrusna kan en längre tid vara skendöda.
§ 4 Liköppning och besiktning av inre delar (Obductio et Sectio cadaveris)
Obduktionen förrättas som vid anatomisk obduktion. Läget och beskaffenheten av skadan får inte genom
sönderdelning göras otydlig. Även om dödsorsaken finns inom ett organ, skall man undersöka de ställen,
som blivit mer eller mindre våldförda. Ordningen för delarnas undersökning må efter särskilda
anledningar bestämmas.
I allmänhet iakttages följande:
1:o Huvudet
a) Huvudskålen (cranium) öppnas varsamt, så att inget invändigt rubbas ur sitt läge. Allmän
beskaffenhet av huvudskålens ben, om det är ovanligt tunt eller tjockt, om sömmarna (surturerna) är
sprängda, benen spröda, hårda, anfrätta. På foster och barn benens vekhet, fontanellerna. Man ser
efter sprickor, inhugg, klyvningar, nedtryckningar, krossningar. Var de finns och storlek, riktning
djup. Är huvudskålens inre yta frisk eller anfrätt, finns någon spricka, som inte syntes utanpå, är båda
benlagren (Laminae) lika skadade.
b) Hjärnans hinnor, isynnerhet den yttre (dura mater) undersöks, om den är lös från kraniet, om där finns
var, vatten eller blod mellan den och benen. Utgjutningens storlek, om den är inflammerad, har
intryckta benbitar i sig. Om förstörningar som bulnad, anfrätning, scirrhositeter i körtlarna eller
benväxter finns på något ställe, som är äldre än den tid då döden inträtt. Om fasta hinnans
insänkningar är öppnade eller fyllda med blod, coagulerad, flytande eller varblandad. Mellersta
hjärnhinnans ( membrana arachnoida) och mjuka hinnans (pia mater) utseende och beskaffenhet.
c) Hjärnan och lilla hjärnan undersöks om de uppfyller huvudskålens rymd eller är hopfallen eller
uppsvällda. Är blodkärlen fyllda av stockat blod rött eller svart och på vilka ställen. Känns
hjärnmassan hårdare eller mjukare än vanligt. Har något instrument eller benskärvor trängt in och
orsakat förlust av substans. Finns bulnad eller annan förstöring. Är hinnorna hopväxta eller andra
organiska fel. Om i hjärnmassan eller håligheterna något inträngt eller oriktigt bildats. Finns blod
eller vatten, mäts det noga. Beskaffenheten av massans blodrör undersöks och slutligen även hjärnans
slemkörtel (glanula pituitaria) och pinealkörteln (gl pinealis). Sedan hjärnan blivit uttagen undersöks
noga:
d) Huvudskålens botten (basis eranii) om där finns någon spricka, rämna eller utådring. Sedan följer
undersökning av hjärnstammarna, ådrornas och ryggmärgens gångar genom benet samt första och
andra halskotans förening med huvudet. Finns ledvridning med benbrott, eller avslitning av ligament
eller har ryggmärgen eller ådrorna på minsta sätt blivit skadade.
2:o Halsen
Inre besiktning skall utröna alla yttre skadors gång, djuplek och åverkan samt vilka delar som blivit
träffade. Om skadan går på tvären, snett eller längs efter, om musklerna blivit avskurna och om
sköldkörteln är skadad. Om pulsådror eller blodådror blivit öppnade och pulsåderbråck uppstått och sedan
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brustit. Om den strax blivit öppnad och blodet sprutat eller småningom förrunnit och om något blivit
gjort för att hämma blodflödet.
Är luftstrupen avskuren eller våldsamt klämd och om vatten och blod finns till vilken mängd. Är svalget,
tungans bakre del, tungbandet och matstrupen skadade eller påträffas främmande fasta kroppar, vatten,
slem, blod eller skarpa frätande ämnen.
3:o Bröstet
Efter att musklerna avskiljts efterses om revbenen och bröstbenet är naturliga eller krossade, brutna och
om brosken mellan dem är skadade eller omvandlade till ben och i hur hög grad. Är bröstbenets spets
ovanligt lång, vass, kluven ut- eller inåtböjd.
Innan caviteterna öppnas ser man efter om något med våld inträngt, som skott, sticksår och på vilken
sida skadan finns, mellan vilka revben. Man känner efter om insidan av brösthålan är jämn eller om
benskärvor eller utväxter kunnat skada inre delar och om benen är anfrätta.
Sedan undersöks brösthinnan och dess mellanhinna om några sammanväxningar mellan dem finns
eller inflammation synes. Är Fosters bröstkörtel ( glandula thymos) skadad.
Finns vatten, blod, var, luft stinkande eller naturlig eller annat främmande ämne i brösthålan. Är
bröstets ådror som arteriae och venae intercostales skadade. Eller aorta och dess grenar sårade eller
utvidgade, benförvandlade med tumörer i hinnorna eller bristningar. Har matstrupen eller nervus
interecostalis vagus eller phrenicus hår blivit skadade och på vad sätt.
Är lungorna hela. Hur är dess läge, färg, eventuell sammanväxning med bröstbenet, inflammerade,
uppblåsta av stinkande luft eller fulla av vatten och slem. Är de hopfallna, finns vargölar och bulnader.
Finns någon nyligen gjord sårnad, styng, skott som inträngt i lungorna.
Sedan genomskärs lungorna och undersöks, om där finns blodigt skum, vatten eller var. Man tittar
även på körtlarna (glandulae bronchiales) om där finns svullnader eller kalkgyttringar. Är hjärtsäcken
sjukligt förändrad, sårad, inflammerad varig eller fastväxt vid hjärtat.
Hjärtats rätta eller oriktiga läge, färg och utseende, storlek, håligheternas vidd, väggarnas tjocklek,
fasthet eller skörhet. Är blodkärlen naturliga eller har ovanligt mycket fett lagt sig på ytan. Finns sår av
skott, styng eller dylikt. Vid öppnandet ser man efter om blod stannat i högra eller vänstra hjärtkammaren,
om den är löpnad eller flytande, om polyper, äldre eller i dödsstunden bildade, finns där. Om valven är
brosk eller benförvandlade och om de större ådrorna är hopdragna.
Slutligen undersöks diafragman om den är sårad, inflammerad eller dess naturliga öppningar
utvidgade.
4:o Bukkaviteten och underlivets inälvor
Om vid den yttre undersökningen fanns sårnad eller tecken på våld undersöks nu, hur det trängt in i
bukhålan, har tarmar eller andra inälvor fallit ut, fastnat eller snärjt in sig i såret. Har försök gjort att
återföra utfallna delar.
Vid öppnande anmärks om ovanligt elak stank möter eller om blod, galla, vatten, var, urin eller
exkrementer runnit ut. Om nätet (omentum) har behörigt läge och beskaffenhet eller om det är fastväxt,
nedfallet med bråck, inflammerat, brandigt eller förtärt.
Om magens över och nedre öppning och väggar är naturliga eller om sår inträngt. Finns inflammation,
contusion, bulnad, kallbrand, förhårdning, eller kräfta. Är hinnan avlossnad och finns där svartaktigt slem
och om det kan avtvättas eller ej. Om magen innehåller mat, är den skarp eller rutten. Vid misstänkt
förgiftning upphämtas och förvaras innehållet tillsammans med hela magsäcken.
Tarmarna undersöks på samma sätt, om de är sårade, spända, utvidgade, samt om de innehåller mat,
väder, exkrementer, galla, blod, slem, vatten, maskar, stenar, gyttringar eller främmande ämnen.
Förekommer inflammation, kallbrandsfläckar, bulningar, sammandragningar, tarminskjutningar.
Är levern och mjälten naturliga eller för stora eller för små, möra, hårda, sårade, contunderade,
brustna, inflammerade eller förtärda.
Är gallblåsan uttänjd eller sammandragen tom eller full, finns gallstenar deras vikt, mängd och
beskaffenhet. Är blåsan sårad, brusten, inflammerad, hopväxt, förstoppad av stenar eller hårda växter.
Är blodkärlen i underlivet öppna, förstoppade, brustna, hopdragna, benvandlade. Innehåller njurarna,
uringångarna och urinblåsan sten, grus förhårdningar.
Är sädesblåsorna, och rören, sädessträngen och testiklarna i rätt läge och antal. Är de inflammerade,
krossade, uppsvällda, förhårdnade. Finns vid dessa delar falskt bråck av vatten, blod, köttväxt eller dylikt,
är ändtarmen ut- eller invändigt skadad, utfallen, hopväxt eller öppnande sig åt andra vägar som i
uringången eller genom fistlar.
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5:o Ryggraden
Om den under livstiden varit krokig eller vid döden blivit bruten. Finns något inträngt mellan kotorna
eller är de krossade, brutna, anfrätta eller annars skadade. Finns blod, vatten, var i ryggmärgskanalen.
6:o Kvinnans inre födslodelar
Om de fordrar särskild undersökning ser man efter om bäckenbenens form och vidd är riktig eller sned,
vanskapt, för trång eller för stor. Man ser efter om sår finns i livmodern (uturus), äggstockarna eller
trumpetgångarna eller blod, vatten, polyp, var eller dylikt. Om modermunnen är frisk, utan kräftknölar
eller växter. Är blodkärlen öppna eller utvidgade.
Om kvinnan nyligen blivit förlöst, hur tillståndet är för vaginae och livmodern, finns foster i uterus, ett
eller flera, storlek ålder, läge, hinnor, placenta eller om fostret bildat sig utom livmodern.
§ 5 Besiktning av nyfödda barn och foster
1:o Yttre delar
Samma besiktning som tidigare beskrivits med tillägg för fostrets storlek, längd och vikt, den ålder den
synes ha från avelsen. Är det omoget, förtidigt, fullgånget. Åldern från födelsestunden, är moderkakan
och navelsträngen frånskilda. Är naveln ombunden eller har den lämnat mycket blod, är den avriven,
krossad eller avklippt.
Om flera barn blivit födda, efterfrågas vilket som kommit först. Vilken barnmorska eller annan person
som hjälp till, moderns tillstånd under och efter barnsbörden. Är modern förstföderska. Har förlossningen
gått fort, långsamt, varit naturlig, lätt eller svår, skett med vändning eller instrument och i så fall vilka.
Har blodstörtning eller andra ovanliga tillfälligheter inträffat.
Har barnet framkommit levande eller dött och har någon försökt uppliva det döda barnet och på vad
sätt. Genom att blåsa in luft i munnen, ta bort slem ur näsa och mun. Har barnet skrikit, rört sina händer,
fötter, sett upp, haft ryckningar. Är huden avskrubbad, lätt lossnande, slemmig, blodig.
Not
Om ett barn som angives dött nyss framkommit, bör läkaren undersöka om det möjligen är skendött och i
så fall använda medel att få liv i det enligt Pontins Bok om Allmänna Hälsovården.
Fostrets bildning undersöks och vanskapligheter anmärks noga. Huvudets storlek, dimensioner,
förhållande till kroppen, om det har hår, hur långt och tätt, fontanellernas storlek, form och om de är
naturliga eller våldförda. Är pupillen stor eller sammandragen, finns hinnan (membrana pupillaris) kvar.
Finns någon skada på öronen eller är näsans brosk hopklämt och finns blå fläckar efter klämning. Är
munnen öppen, läpparna plattade, tungan framstående eller munnen fylld med något främmande ämne
eller tungan och svalget skadat.
Har yttre halsen märken efter snöre eller dylikt, syns luftstrupen klämd eller skadad. Är bröstet
upphöjt eller nedtryckt. Finns röda eller blå fläckar i underlivet eller bråck. Är naveln läkt. Är testiklarna
nere i scrotum, urin och stolgången öppen eller sluten. Är ryggraden bruten, delad av vattensamling,
spjälkad (spina bifida).
Ser det ut som om barnet träffats av våldsamheter, märken efter instrument, våldsam handläggning vid
förlossningen. Hur ser dessa skador ut.
2:o Inre besiktning
Upptar allt vad som sagts tidigare, men med avseende på åldern ser man efter följande
Om vatten finns i hjärnans kamrar, finns det slem i luftstrupen, mjölk i magen, betäcker lungorna hjärtat
eller är de hopfallna så att de inte uppfyller brösthålan, är färgen blåröd och dunkel eller ljusröd och
vitaktig. Särskilt granskas högra lungan, som vägs tillsammans med hjärtat och bröstkörteln. Är
diafragman vänd upp eller ned, flyter lungorna i ett djupt kärl med vatten, Vid sönderdelningen av
lungorna uppstiger blåsor vid nedsänkning i vatten. Om fostret antagit röta jämför man den skämda
luften som förruttnelsen spritt till lungorna med den luft som möjligen inandats. Se läran om Lungprovet.
I underlivet efterses om endast beck finns i tarmarna eller om barnet fått mjölk, som bortgått genom
stolgången. Hur mycket urin finns i blåsan. Är några inälvor inflammerade. Uppmärksammas om något
giftigt ämnen kan genom munnen eller stolgången blivit tillfört kroppen.
Kap III
Undersökning av förgiftningar.
§ 1 Då omständigheter förekommer att läkarintyg skall visa att en person dött genom förgiftning, fordras
att läkaren upptäcker gift i magen eller tarmarna, eller i uppkastningarna eller i mat, dryck, läkemedel
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som den avlidne bevisligen förtärt kort före sin död. Man skall dock vara uppmärksam på att då man
funnit gift, detta kan i elaka avsikter tillförts efter döden, antingen för att väcka misstankar eller flytta
dem från den skyldige till en oskyldig.
§ 2 Först granskas kroppens yttre. Sedan undersöks särskilt matstrupen, magen, tarmarna och hjärnans
tillstånd. Man får inte försumma andra delar av kroppen i vilken möjligen annan orsak till döden än gift
kan finnas.
Innehållet i magen och småtarmarna samlas och förvaras i passande kärl, som bör förseglas.
Undersökning förrättas av läkare, som gärna tillkallar som biträde en skicklig apotekare eller kemist.
Den kemiska undersökningen har ändamålet att påvisa vilket gift som blivit använt. Genom pålitliga
personers berättelse kan man veta att ett visst gift funnits i den dödas egna gömmor eller hos någon
misstänkt. Dessutom kan yttre egenskaper av det förtärda ge vägledning främst plågorna och symtomen
som föregått döden.
§ 3 De gifter man söker är antingen vegetabiliska eller animaliska
Not
Animaliska gifter som av ormar, rasande djur även smittsamma kan troligen inte orsaka förgiftningar.
Växtgifter kan svårligen utfinnas genom kemisk undersökning, men kan påträffas oförstörda i magen eller
bevisligen uppkräkta. I annat fall fordras flera sammanlagda omständigheter som bevis. T ex om det finns
någon tillredning i den avlidnes kvarlåtenskap och om symtomen under vilken den förgiftade avlidit är
kända som verkningar av växtgifter. Dessa tecken är vanligen:
1:o Hjärnans lidande som sömn av opium.
2:o Yrsel och raseri av hyoseyamus niger, digitalis purpurea, belladonna och datura stramonium.
3:o Svindel, vansinnighet och konvulsioner som av cicuta virosa, sium latifolium, aethusa cynapium,
aconitum lolium temulentum, secale cornutum, flugsvamp, amanita muscaria, agaricus aeruginosus,
agaricus fimtarius.
4:o En hastigt påkommande stupor (stumhet och orörlighet) som av flera Strychnos, Aqua destillata
laurocerasi, Morphinum, Vauqueline.
5:o Skarpa växtgifter kan döda genom deras häftiga inverkan på magen, då svår kolik och därpå följande
tecken på inflammation och kallbrand uppstår.
Sådan verkan ger källarhalsbär, daphne mezereum, oenanthe fistulosa och crocata, lactuca virosa.
Dessa växter finns i Sverige och bör kännas igen av varje läkare. Även om de sällan används till
förgiftningar, kan de orsaka vådliga olyckshändelser.
§ 4 Andra egentliga växtgifter.
1:o Opium ger sig i sin döende verkan genom symtom, som varje läkare känner, opii egen lukt vid
obduktionen, kan någon gång utdragas ur magen och försök därmed anställas.
2:o Aqua lauro-cerasi igenkännes genom dödssättet, som sker genom plötslig förlust av all retbarhet och
livskraft, genom vid döden lika hastigt upplösning av blodet, dess speciella lukt som bittermandel som
känns runt liket.
Not
Ännu ett sätt att bevisa gifters närvaro är att låta en hund eller katt förtära magens contenta. Dör djuret
så anser man massan vara giftig. Djuret får inte inta föda innan.
3:o Åtskilliga andra växtämnen kan i större mängd vara giftiga, såsom gummigutta, coloquint,
scammonium.
§ 5 Gifter som genom sårande instrumenter eller annan application i sår åstadkomma dödande verkningar,
tillhör de varmare klimaten och är lyckligtvis okända hos oss. De beskrivs under benämning som Buon
upas tiente, Voorara. Omständigheterna vid sådan förgiftning är att ett sår finns och döden hastigt följer.
De är lättigenkännliga.
Not
Till denna klass hör även de dödssätt som genom giftiga ämnens application på hela kroppen t ex vid
rökning.
§ 6 Mineraliska gifter är flera, men vanligast förekommande är:
1o Vit arsenik, acidum arsenicosum, av allmänheten känd under merkurium, råttpulver.
2:o Andra arsenikpreparat är Auripigment, operment, sulphuretum arenici, Rauschgelb, realger,
risigallum, flugpulver, flugsten, mistpikel, marcasit eller giftkis.
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3:o Kvicksilversublimat, murias hydrargyricum corrosivum.
4:o Antimonial preparat som kråkvinsten, tartras kalicostibiosum
5:o Blypreparat. De vanligaste är blyvitt carbonas plumbicum, cerussa och blysocker acetas plumbicum
crystallisatum. Stundom kan olyckor inträffa med blyoxid varmed stenkärl är glaserade, då den löses av
sura ämnen samt av att man sötar förfalskade viner med det.
6:o Kopparpreparat varav i synnerhet ärg ur oförtenta kärl kan orsaka häftiga plågor och fara för livet.
Även spanskgröna Subacetas cupricum och blå vitriol sulphas cupricum hör dit.
7:o Mineralsyror som vitriololja, svavelsyra acidum sulphuricum, skedvatten acidum nitricum och
saltsyra acidum muriaticum har en förstörande inverkan på magen och svalget De är lätta att upptäcka.
§ 7 Vid undersökning av arsenikförgiftning som de vanligaste och våldsammaste iakttages följande:
1:o Symtomen är plågor i magen, strax efter giftets nedsväljande, kräkningar, tilltagande koliksmärtor,
konvulsioner och döden. Den förgiftade förlorar oftast medvetandet innan konvulsionerna.
Not
Ibland är symtomen så lindriga att man inte misstänker arsenik som orsak till döden, förrän man finner
dem i maginnehållet.
2:o Arsenikförgiftning visar inte, som man förmodat, några speciella förändringar i kroppens yttre
utseende och varken påskyndar eller avhåller röta. Därför kan man inte genom inspektion av det yttre
kadavret sluta sig till sådan förgiftning.
3:o Vid liköppning finner man aesophagus inflammerad mot dess nedre ända, cardia och fundus ventriculi
starkt och stundom ojämt inflammerade med fläcktals röda strimmor. Inflammationen sträcker sig till
intestina tenuia, där den stundom upphör, men kan fortsätta mer eller mindre tydlig utför hela
tarmkanalen.
Not
Härmed skall dock erinras att dessa tecken kan saknas, även om den avlidne bevisligen varit förgiftad
med arsenik. Det är med avgörande försök utrönt att arsenikens dödande verkningar i huvudsak beror på
dess egenskap att väcka inflammation i de delar de vidrör, men dessa tecken kan utebli och döden ändå
inträffa. Arsenikens dödande kraft synes till viss grad bero av dess absorbtion och inte ensamt av
inflammationens vidsträckthet eller förstörelse, helst som man stundom funnit den ganska lindrig eller
felande.
Hjärnans tillstånd hos en av arsenik död är alltid apoplectiskt (fallen för slag) och venerna i hela
kroppen överfyllda med tunt och mörkt blod.
Arsenik som är applicerad utvärtes i fast eller flytande form t ex runt stolgången, vagina m m kan få
våldsamma följder, men är lätta att finna på dessa ställen och kan då utan svårighet undersökas.
§ 8 För den kemiska undersökningen av misstänkta contenta (innehåll) bör man erinra sig att arsenik kan
ges på två sätt. 1:o i fast form och i pulver eller 2:o upplöst som i flugvatten. I båda fallen är så väl
pathognomik (läran om sjukdomars kännetecken) som obduktions phenomenen olika.
1:o Den pulvriserade arseniken ger svårare plågor och behöver längre tid innan den dödar, eftersom den
måste upplösas i magens vätskor. Efter döden finner man inflammationen i matstrupen och magen ojämn,
då korn av arsenik kan ha fastnat fläckvis. Arsenikkornen kan omslutas av den genom inflammationen
utsvällda hinnan och inte upptäckas förrän man gör en genomskärning av det inflammerade stället.
2:o Om den döde blivit förgiven av upplöst arsenik är inflammationen svagare och jämnare. Det kan
saknas fläckar och strimmor då hinnan varit på alla punkter vidrörd av den arsenikhaltiga vätskan. Om
kvantiteten av vätskan inte varit så stor är det nästan omöjligt att framleta någon arsenik ur contenta, då
den genom kräkningarna helt försvunnit. Dessa framkallas dels av arsenikens retningar, men också av de
motmedel man vanligen använder till räddning. Därför bör de först uppkräkta ämnena noga förvaras till
undersökning.
§ 9 Analysen eller utförandet av den kemiska undersökningen.
Man undersöker om det finns bitar eller korn mellan luddet i magens insida. Upptäcks de är vidare
undersökning överflödig. Finns de inte, uppsamlas vad som kan finnas kvar i magen och småtarmarna.
Den samlade massan utrörs med vatten, slås i ett glas med tunn botten och lämnas en stund att sjunka.
Innehåller vätskan arsenik ser man det genom att små vita korn sjunker till botten av glaset. Pulvret
samlas och undersöks.
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Not
Har arseniken hunnit ned i stora tarmarna, bör även deras innehåll undersökas.
2:o Upptäcks inte något pulver eller så litet att det inte med säkerhet kan uppsamlas till undersökning,
blandar man de erhållna vätskorna tillsammans och delar upp dem i tre delar. Skulle undersökningen av
den första misslyckas och försöket förolyckas, tar man nästa med större försiktighet.
A En kvantitet av blandningen tillsätts med ren men ej konsentrerad salpetersyra och får stå 1 timma.
Silas och bladas med upplöst salpetersyrad silveroxid (nitras argenticum argentum nitratum), varvid
saltsyrat silver utfälls. När fällningen upphört silas vätskan genom sugpapper. Man tillsätter caustik
ammoniak i små portioner och om vätskan innehåller arsenik bildas en gul fällning.
Not
Nu måste man observera att fosforsyra även ger silveroxid en gul fällning, men den upplöses av
ammoniaken utan färg.
Om kvantiteten av den gula fällningen är någorlunda stor kan man åter avskilja den ur ammoniaken med
några droppar syra, varefter den torkas, Om man strör den på glimmande kol, luktar det arsenik och dess
närvaro är bevisad.
Not
Arsenik luktar vitlök eller fosfor.
B En annan portion av innehållet eller det uppkräkta blandas med saltsyra och (digereras) värms svagt,
silas och blandas med caustik ammoniak tills syran är nära mättad. Om någon fällning uppkommer silas
den åter. Blanda med kalkvatten och avskilj fällningen. Det som kommer först är arseniksyrlig kalkjord
om arsenik funnits i blandningen. Detta torkas väl rivs till pulver och blandas med kol och lika mycket
smält och pulveriserad boraxsyra, vilken inläggs i ett 4 eller 5 tum tunt glasrör, vars ena ända är
hopsmält. Massan nedpackas och den öppna ändan täpps med en propp. Upphettas så att det glödgar.
Finns arsenik sätter sig det i metallform ovanför det upphettade stället och bildar dels ett grått pulver och
dels en metallglänsande blygrå spegel. Pulvret igenkänns på lukten då det strös på glimmande kol.
C Den tredje portionen värms svagt med saltsyra och kokas en stund med caustik ammoniak. Sedan låter
man svavelbunden vätgas inströmma i vätskan genom ett glasrör. Finns arsenik i innehållet får man en
vitgul fällning. Är det lite arsenik blir fällningen endast gul.
Hittar man inte arsenik vid någon av dessa reaktioner, men ändå misstänker arsenikförgiftning, kan
den ha skett med en så svag lösning att den inte syns i maginnehållet eller har det blivit bortkastat. Då
företages detta:
3:o Undersökning på själva magens hinnor. Man skär ut det mest angripna stycket, rensar från fett, kokar
med caustik kalilut. Lösningen mättas med salpetersyra och silas och delas i två portioner. Den första
prövas enligt B och den andra enligt C.
Kvicksilversublimat ger liknande symtom som vid arsenikförgiftning, med åstadkommer svullnad i
halsen, tonsillerna och tungroten samt om förgiftningen gått sakta även spottflytning, salivation.
Sublimatet upptäcks om man insätter en nyss avtvättad med ättika, polerad, tunn remsa av kopparbleck i
innehållet. Efter 24 timmar är den grå på ytan och om den gnids med handsskinn får den glans av polerat
silver.
Antimonialblandningar varav egentligen tartarus timonialis endast kan misstänkas som gift. Att
kemiskt framleta ett sådant ämne kan endast ske ur uppkräkningarna. De kokas och sila och prövas som C
då en brun fällning visar sig. Stundom verkar detta på stolgången och kan bli dödlig genom en stark
diarré. Detta upptäcks vid liköppningen.
Bly och dess salter kan endast skada genom en successiv verkan. De sjukdomar som detta
åstadkommer som blykolik är kända. På träffas det i maginnehållet behandlas det först med salpetersyra
som vid försöket A och sedan som vid C. Den svavelbundna vätgasen upptäcker blyet genom en svart
fällning. På samma sätt förrättas vinprovet, då någon lidit till hälsa eller liv av ett med bly förfalskat vin.
Kopparpreparater i synnerhet ärg ur illa förtenta kopparkärl och spansk gröna kan vara vådliga för
livet. Upptäcks om man i maginnehållet behandlar med salpetersyra som vid A och man däri sätter en
nyss blankfilad järnskiva eller spik Finns koppar i solutionen bildas en röd kopparhinna på järnet.
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Mineralsyrorna upptäcks av att deras förstörande verkan börjar redan i munnen och svalget. Slår man
syra på maginnehållet och tillsätter krita fräser det. För övrigt reagerar
Svavelsyra på Barytsalt (Nitras eller Murias Baryticum) upplöst i vatten. Uppstår en vit fällning.
Saltsyra upptäcks med salpetersyrat silver. Ger vit flockig fällning.
Om någon tagit skedvatten eller salpetersyra blir magens inre anfrätt liksom av de andra syrornas, och
dessutom kringliggande delar av denna syra gulfärgade.
§ 10 När läkare trots noggranna kemiska reaktioner inte kunnat bevisa med säkerhet närvaro av gifter som
vållat döden, så bör han i sitt betyg framlägga de omständigheter och vetenskapliga skäl, som är
sannolika, för att domaren genom andra vägar kan komma sanningen på spåret. Vid undersökningen av de
uppkräkta ämnen och ämnen som den döde nyss förtärt måste läkaren förfara ytterst försiktigt och inte
låta sig förvillas genom bedrägeri. Allt av innehåll som uppsamlas skall förvaras förseglat.
Läkaren insänder sitt avgivna betyg jämte obduktionsprotokollet till Kungl Sundhets Kollegium.
På dragande kall och ämbetets vägnar D v SCHULZENHEIM.
Kungörelse angående vidtagna förändringar i de bankosedlar och riksgälds kontorets kreditsedlar,
som ifrån och med nästkommande år utfärdas. Stockholm den 25 november 1818.
Med anledning av det skärpta straffet för efterapare, förfalskare och utprånglare av sedlar kommer
formuläret att ändras från och med 1819 enligt följande: "Den som denna sedel efterapar eller förfalskar,
skall vara hängd, men den, som upptäcker efteraparen, förfalskaren eller utprånglaren, undfår belöning
enligt Kongl Kungörelsen av den 8 juli 1818.
Fullmäktige i Riksgäldskontoret har tillkännagivit att de ändrat utseendet på kreditsedlarna, så att de i
fortsättningen trycks på tvären istället för på längden. Orsaken är att kreditsedlarna på 2 riksdaler varit så
lika bankens sedlar med samma valör att förväxlingar skett.
Stockholm den 25 november 1818. CARL JOHAN
Kungörelse att Brandstod hädanefter skall beräknas efter förmedlat hemmanstal, om inte annat
överenskommit. Stockholm 2 december 1818.
Ständerna har stadgat och förklarat, att ett hemman som blivit förmedlat, sedan inte kan njuta brandstod
annorlunda än efter beräkningen av det förmedlade hemmantalet. Denna förklaring gör ingen rubbning i
de brandstodsföreningar, som är ingångna i socknarna.
Stockholm den 2 december 1818. CARL JOHAN
Universal angående nämndemäns antal vid syneförrättningar på militärboställen. Stockholm den 4
december 1818.
Bondeståndet klagade på att domhavaren endast skulle ha två nämndemän till biträde vid syneförrättning,
med avseende på den olägenhet som uppstår när dessa på flera dagar inte hunnit med besiktning av
ängsmark, uppmätning och beskrivning av hägnaderna. Under den tiden kunde inte syn förrättas på
åkermarken och mangården. Man har hemställt att domhavarens behov av större antal nämnd behövs om
förrättningen skulle kunna skyndsamt avslutas. Man föreslår halv nämnd. Kungl Maj:t bifaller att
domaren avgör om han kan uträtta synen med endast två nämndemän eller behöver fler om synen är
vidlyftig.
Stockholm den 4 december 1818 H A v STROKIRCH
Kungörelse om upphävandet av Jus detractus, eller sjätte pennings avgiften av arv, som ur riket
föres. Stockholm den 9 december 1818
I Ärvda Balken står att utländsk person som får arv i riket skall betala sjätte penningen till Oss och
Kronan, då han för ut arvet. Denna avgift kommer att upphöra och endast angå innevånare i de stater där
Våra undersåtar måste erlägga sådan avgift.
Stockholm den 9 december 1818 CARL JOHAN
Cirkulär om vad iakttagas bör vid lagfarts meddelande på egnahem, som för lån hos Allmänna
Brandförsäkringsverket är intecknad; Stockholm den 15 december 1818.
Direktionen har funnit sig föranlåten att anhålla, att Kungl Hovrätten erinrar vederbörande
häradshövdingar och rådsturätter att hädanefter följa föreskriften att tredje uppbudet på försåld och hos
brandförsäkringsverket pantsatt egendom aldrig må beviljas förrän den som samma egendom sig
tillhandlat styrkt och till verket betalt dess i egendomen intecknade fordran eller fått behörig transport.
Stockholm den 15 december 1818 H A v STROKIRCH
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Cirkulärbrev angående beskattning av husbehovs mjölkvarnar och legosågar på krono och
skattejord; Stockholm den 16 december 1818.
Ständerna menar att innehav av mjölkvarn är att räkna som förmåner i äng, skog, fiske och mulbete och
inte skall öka hemmansskatten. De hemman som redan är skattlagde, bör bli befriade från sådan tunga.
Per Johnsson ansökte vid senaste riksdag om befrielse från avgift eller ränta för husbehovsmalning och
legosågning, då enfota kvarn blivit ombyggd till hjulkvarn. Mängden av malningen ökade inte även om
sättet förbättrades.
Redogörs för kvarnar på Öland och Gotland.
Avgift för legosågning har inbringat statskassa stora summor som måste täckas på annat sätt och
därför lämnar Kungl Maj:t inte Ständerna sitt bifall och låter Per Johnssons ansökan falla
Stockholm den 16 december 1818. O E LAGERHEIM
Kungörelse angående besvärs anförande över magistratens beslut i frågor om personers antagande
till idkande av källar- och värdshusrörelse i alla rikets städer utom Stockholm. Stockholm den 16
december 1818.
Enligt förordningen av den 20 december 1815 tillkommer det befallningshavande att bestämma det antal
värdshus, källare och näringsställen som behövs, vartill tjänliga personer av magistraterna antagas till
brännvinsminutering. Vi har funnit det leda till ordning och enhetlighet om alla sådana ärenden blir
polismål. Besvär skall i fortsättning hänvisas till befallningshavandens prövning och den som inte är nöjd,
skall besvära i polismål inom fastställd tid.
Stockholm den 16 december 1818 CARL JOHAN
Plakat om Fyra Allmänna solenna Tacksägelse- Faste- Bot och Böndagar som skall hållas över hela
riket nästa år, 1819. Stockholm den 16 december 1818
Bland livet skiftningar och förgänglighetens härjningar, är det endast Religionen som vägleder, lugnar
och upplyser jordens barn.
I kretsloppet av uppkomst, utveckling, mognad och förstörelse skulle de snart förlora både tankens ledtråd
och hjärtats tröst om de inte ofta i gemensam andakt höjde sina tankar och hjärtan till den vishet, som
kärleksfull och rättrådig, bestämmer både statens och den enskildes öden.
Religionsföraktet och sedefördärvet är källor till folkslagens vanära, förslappning och borgerliga död.
När Vi stå inför graven, där en vördnadsvärd Furste nedstigit till ärorika fäder hör Vi löftesrösten från
fjärran. Jag vill vara deras Gud och de skola vara mitt folk.
Med dessa högtidliga känslor hälsar Vi Sveriges innebyggare. Kallade av Edra fria val, har Vi inte
oförberedd, men dock förr än Vi önskat uppstigit på tronen, ägnat Vårt odelade hjärta åt ett folk, som
blivit honom anförtrott.
Anropa därför honom som leder konungars hjärtan och folkslagens öden om nåd och välsignelse.
Molnen skingra sig alltmer från Nordens himmel, men de ljusaste skiften mörkna över det folk, som ej
värderar sin lycka och vårdar den. Det är Religionen som tröstefull ljus och livgivande grundar denna
lycka och närer denna kraft. Upplyft Edra hjärtan till Gud och ni skall upplyftas till allt det höga, ädla och
sanna som riktar själens blick mot evigheten. Nalkas Gud, så nalkas han Eder med allt det goda och ljusa
som hjärtat behöver. Vandra, som Edra fäder vandrade trygga på ärans och dygdernas väg och Eder
Konung skall gå före Er och Herren främst.
Till allmän väckelse och befästande av så värdiga känslor och föresatser, vill Vi förordna Fyra Stora
Böndagar att hållas den 7 mars, 9 maj, 27 juni och 24 oktober. Vi befaller att alla i landet boende sätter
alla världsliga sysslor åt sidan dessa dagar och förberedda beger sig till Herrans hus för att höra Guds
heliga ord.
Överståthållaren i Stockholm, landshövdingarna, ståthållarna, borgmästarna, råd och fogdar,
befallningsmän och länsmän håller noga uppsikt att ingen olydnad förekommer. Alla ämbeten i kyrkan
förkunnar i tid dessa dagar, att ingen måtte leva i okunnighet om när de skall ske. Ingen handel med
kramvaror eller ölförsäljning får ske. Den som bryter mot detta påbud straffas med böter, som delas så att
en tredjedel går till närmsta hospital och resten till de fattiga i församlingen. Kan man inte betala böterna
omvandlas de till häckte och utspisas med vatten och bröd i fyra dagar. Prästerna ser till att ingen
försummar dessa kyrkdagar och den som bryter straffas.
Den 16 december 1818 CARL JOHAN
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Förklaring av X Kap 1 § Jordabalken om den, som annans jord, hus och tomt, sälja, skifta eller
förpanta kan. Stockholm den 17 december 1818
Åtskilliga mål rörande jords försäljning av andra än rätta ägare har dömts olika. Därför förklaras, att om
klander mot att annans jord, hus och tomt blivit såld, skiftad eller förpantad, utan rätta ägarens öppna brev
och fullmakt, även om uppbud med laga stånd mellankommit, inte därav efter lag pröva en dylik talan.
Stockholm den 17 december 1818 CARL JOHAN
Kungörelse angående spannmåls införande på smärre däckade svenska fartyg och öppna båtar.
Stockholm den 18 december 1818
Den tullfrihet för införsel av spannmål från främmande orter som tillåts till årets slut enligt skrivelse av
den 12 juni, kommer att fortgå till nästkommande junis utgång. Spannmålen får införas både på svenska
öppna båtar och på däckade fartyg under 15 lästers dräktighet.
Stockholm den 18 december 1818 O E LAGERHEIM
Kungörelse angående inställandet av förbudet mot införsel av arrak och vin. Stockholm den 22
december 1818
Av flera skäl anser vi Oss föranledda att inställa den i 1816 års tulltaxa beviljade frihet till import av arrak
och vin. Vi har funnit att nuvarande omständigheter medger att berörda förbud, varunder kyrkornas
vinsorter inte varit inbegripna, kunna upphöra. Hädanefter betalas dubbel tulltaxa och varorna får ej
införas i öppna båtar eller med däckade fartyg under 25 lästers dräktighet.
Stockholm den 22 december 1818 CARL JOHAN
Kungörelse angående förnyad reglering av pensions staterna. Stockholm den 22 december 1818.
Ständerna har vid senaste statsregleringen ökat fonden för änkor och barn till ämbets- och tjänstemän,
med villkor att ökningen läggs på sjunde, åttonde och nionde klassen.
1:o Sjätte och sjunde klassen slås samman till en och pensionsbeloppet höjs till samma som sjätte klassen
nämligen 36 riksdaler årligen. Samtidigt ökas pensionsrummen för sjätte och sjunde klasserna med 15, så
att de nu utgör 300.
2:o Den åttonde klassen har haft 18 riksdaler, som nu höjs till 24 riksdaler. Samtidigt ökas
pensionsrummen med 10 nya så att det finns 130.
3:o För nionde som nu blir åttonde höjs pensionsbeloppet från 7 riksdaler 24 skillingar till 16 riksdaler.
4:o Beträffande pensioner för underofficerares änkor och barn kommer skillnaden mellan värvade och
indelta tas bort. Första klassen ökas från 12 till 20 riksdaler och antalet med 25 nya pensionsrum till 125.
Andra klassen ökar från 8 riksdaler till 16 och 5 nya pensionrum läggs till så att hela antalet blir 75
Stockholm den 22 december 1818 G F WIRSÉN
Kungörelse angående antalet av revisorer till granskning av Rikets Ständers Banko Diskont Verks
förvaltning och räkenskaper. Stockholm den 22 december 1818.
Antalet revisorer blir 8, 2 från varje stånd. Riksdiskontoverkets förvaltning och räkenskaper skall under
pågående utredning granskas genom deputerade av de för revisionen av Bankodiskontverket utsedda
ledamöter gemensamt med 2 revisorer som särskilt av de privata delägarna efter vanligheten väljs. Detta
är en ändring i 16 § av Vårt reglemente.
Stockholm den 22 december 1818. CARL JOHAN
Taxa varefter sjötullen för utgående varor skall beräknas och erläggas. Stockholm den 22
december 1818
Exempel på utgående varor: alun, apoteksmaterial, aska, bark, bast, beck, ben, bly, blyerts, blår, bogspröt,
borst, brännvin, bröd, bävergäll, böcker, bönor, kanoner, cobolt, deglar, dräll, dun, drev, ekvirke,
enbärsmos, fartyg, fisk, fjäder, fläsk, fågel, frukt, frön, färggräs, garn, gevär, glas, hagel, hampa, harts,
honung, horn, hudar, humle, hummer, hår, järn, instrument, jordfrukter, ister, kalk, kalksten, kimrök,
klövar, koppar, korgarbeten, kreatur, krukmakeriarbete, kummin, lack, lavetter, lin, läder, malm, marmor,
mattor, mässing, metall, mjöd, mossa, murklor, mynt, naturalie samlingar, nålar, näver, nötter, ost,
ostindiska varor, ostron, papper, pennor, pelterier, pälsverk, porslin, porfyr, rentungor, rödfärg, salpeter,
segelduk, senap, silver, sirup, skilderier eller målningar, skinn, sälspäck, smör, spannmål, sten, stenkol,
stål, stärkelse, svavel, socker, såpa, säckar, talg, tallkottar, tegel, tenn, tjära, tobaksblad, tran, tråd,
trädfrukt, trävirke, tvål, tågvirke, ull, ur, vitriol, vax, ved, verktyg, vävnader, ägg, ättika och öl.
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Underrättelser om vad i övrigt bör iakttagas.
§ 1 Tull och varuvärde som tidigare gällt är satta i Hamburger banko. Nu skall tull i Stockholm, Göteborg
och Gävle ovillkorligen betalas i växlar, om inte summan understiger 100 riksdaler. Samma avgifter
gäller i rikets andra städer.
§ 2 Alla inom Sverige kravellbyggda fartyg, som bevisligen tillhör Våra undersåtar är befriade från tull.
§ 3 För varor, som utskeppas med svenska hel- eller halvklinkerbyggda fartyg eller med utländska skepp
fördubblas tullen.
§ 4 Vad utgående fartyg och varor till Norge beträffar skall de ställa sig till efterrättelse av Vår förordning
av den 24 maj 1815. Denna förordning bestämmer de villkor som gäller vid ländernas inbördes handel.
§ 5 För utländska varor, som dragit inkommande tull betalas vid utskeppningen bara ¼ % av värdet.
§ 6 Till kronan betalas av svenska kravellfartyg 4 skillingar, av svenska klinckfartyg 5 skillingar och av
utländska fartyg 8 skillingar per läst.
§ 7 För sådana varor, som skall betalas endast ¼ %, skall godsägaren tydligt kunna uppge varans värde.
Annars lägger tullbetjäningen på 10 % plus ersättning för de kostnader som tillkommit, att av dem fritt
använda.
§ 8 Alla varor, som inte får utföras är märkta med FÖRB. Om de får nådigt tillstånd, skall tull dragas som
anses lämplig.
§ 9 Varor som inte finns upptagna och inte kan hänföras till Fabriks- hantverkeri- eller slöjdvaror beläggs
med 5 % av värdet om de utgå med helfritt fartyg eller med det dubbla om det sker med ofritt fartyg.
§ 10 Silver som transporteras genom landet får, då behörig attest uppvisas utföras utan avgift.
§ 11 Fartyg som byggs i Sverige och för utländsk räkning förpassas, njuter helfrihet för de varor, som
första gången med sådana fartyg utskeppas.
§ 12 Alla varor skall antecknas i tulljournalerna med namn, beskaffenhet, antal, svenskt mått, mål eller
vikt.
§ 13 Alla fartyg som lastar i svensk hamn har rätt att fylla på lasten i annan svensk hamn med sådana
varor som är tillåtna för utförsel. Tullavgiften erläggs på varje ställe för vad som lastats där.
Skeppsskatterna betalas endast på första stället.
§ 14 Nödvändiga förråd av livsmedel, ved och tjära för besättningen får fritt föras ombord. Ju större
fartyg ju större kvantitet beck och tjära. Främmande fartyg har rätt till samma kvantitet ved som
inhemska, men betalar avgift.
§ 15 Palmtalet för master och större bogspröt räknas så, att vidden mätes 12 fot från storänden, då 3 palm
räknas för varje svensk fot och 4 verktum utgör en fot. Palmtalet på spiror räknas på samma sätt, men
man börjar 8 fot från storändan.
§ 16 Vid tullens uträknande utesluts om halv skilling inte nås, men över halv skilling räknas hel.
§ 17 Tullbetjänterna skall skyndsamt meddela tulluträkningarna och låta dem jämföras med journalen om
ägaren så önskar.
§ 19 I denna taxa inbegripes inte den avgift som tas ut för kostnaden till sjöfartens fredande s k
konvojavgift.
§ 20 2 skilling 8 runstycken tas ut på varje skeppund av följande järntillverkningar. Ankare, ankarflyn,
bandjärn, bomber, bultjärn, kanoner, draggar, gjutet järnarbete, hällar, kakelugnar, knippjärn, kulor,
gjutna lod och lödjor till vikter, plåtar, skrot, sänksmide, Öregrunds och annat platt stångjärn.
Stockholm den 22 december 1818 CARL JOHAN
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1819
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1819
********************************************************
Kungörelse angående den capitations avgift (koppskatt, viss personlig beskattning på var och en
inom ett land) till Riddarhuskassan, som Ridderskapet och Adeln vid riksdagen år 1815 sig
åtagit. Stockholm den 23 januari 1819.
Kungörelse angående tillstånd för nuvarande kattunstryckeri gesäller, att sysselsätta sig med
tryckning av alla sorter tyger samt tillverkning av vävnader. Stockholm den 25 januari 1819.
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavande angående grunderna för markegångsprisets
bestämmande å bröd för tågande trupper och fångars forsling. Stockholm den 1 februari
1819.
Förordning till förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning. Stockholm den 3 februari
1819.
I Art Om ansvar för lurendrejeri och tullförsnillning.
II Art Om beslagare, samt deras rätt och andel
III Art Om besiktning, värdering och försäljning av beslagsvaror.
IV Art Hur förfaras bör med inhemska och utländska stämpelbara tillverkningar, som finns
ostämplade.
V Art Om tillsyn mot olovlig handel med förbjudet eller tullförsnillat gods, samt upplag och
transport därav.
VI Art Om fördelning av beslagsgods och böter, och hur de senare, vid bristande tillgång, må
förvandlas samt vad domstolarna och flera vederbörande ha att iakttaga.
Förnyad seglations ordning. Stockholm den 3 februari 1819.
I Art Angående vad skeppare, inhemska eller främmande har att iakttaga före och vid
ankomsten till inloppsort, samt intill dess han till lossningsort anlänt.
II Art Om vad i lossningsort av skeppare och godsägare bör iakttas.
III Art Vad godsägare och skeppare har att iaktta, då gods skall föras till utrikes ort.
IV Art Om särskilda omständigheter som vid tillämpningen av denna författning bör
iakttagas.
Förordning angående ändring i författningarna rörande dödsfall och avancements besparingar.
Stockholm den 10 februari 1819.
Cirkulär angående skyldighet för underdomare att meddela fullständig föreskrift till klagans
fullföljd i högre rätt. Stockholm den 10 februari 1819.
Cirkulärbrev till samtliga Konungens Befallningshavande, angående enskiften på
arrendeboställen. Stockholm den 15 februari 1819.
Kungörelse om ändring i förordningen kap 53 om skogarna i riket, den 1 augusti 1805, samt
behörigt iakttagande av föreskriften i 1 § av samma förordning Stockholm den 2 mars 1819.
Kungörelse angående stämpling av husvävnader, som tillsalu utbjuds. Stockholm den 31 mars
1819.
Kungörelse angående flyttningstiden för tjänstehjon. Stockholm den 22 april 1819.
Cirkulär till befallningshavande angående fordringars för utborgad spannmål verifierande med
restlängder. Stockholm den 27 april 1819.
Art I Magasinsförvaltaren
Art II Kronofogdarna
Art III Landskontoret
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Förordning angående vad iakttagas bör vid förekommande frågor om Privilegia Exclusiva för
nya i riket förut okända slöjdinrättningar, konster eller väsentliga konstförbättringar.
Stockholm den 28 april 1819.
Kungörelse angående undantag i vissa fall från lagens föreskrift om landsvägarnas bredd.
Stockholm den 28 april 1819.
Kungörelse angående begagnandet av den tullfria införseln av utländsk spannmål. Stockholm
den 6 maj 1819.
Kungörelse angående förlängning av tiden, från vilken Kongl Maj:ts förnyade förordning mot
lurendrejeri och tullförsnillning bör tjäna till efterrättelse. Stockholm den 13 maj 1819.
Kungörelse angående städernas rätt till våg- och mätarpenningar. Stockholm den 26 maj 1819.
Förordning angående sättet, hur förfaras skall med sådana personer som begår brott i ett av de
förenade riken Sverige och Norge och därefter avviker till det andra; Stockholm den 1 juni
1819.
Kungörelse angående den under dess resa till södra orterna av riket tillförordnade regering.
Stockholm den 2 juni 1819.
Kungörelse angående förbud mot införsel av utländskt vitt bomullsgarn Nr 1 -25 efter engelsk
beräkning. Stockholm den 8 juni 1819.
Kungörelse angående förändring i författningen, rörande ryttarhästars utsläppande på gräsbete
efter Mikaeli tiden. Stockholm den 26 juni 1819.
Kungörelse angående upphörande av den genom Kongl Kollegii Kungörelse den 17 juli 1810,
bruksägare lämnade rättighet, att tills vidare få nedlägga stång- och ämnesjärnsmiden, emot
befrielse från därå under tiden belöpande kronoutskylder. Stockholm den 12 juli 1819.
Kungörelse att den under Kongl Maj:ts frånvaro, i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra. Stockholm den 27 juli 1819.
Reglemente för apotekare och dem, som med apotekarkonstens lärande och utövning sig befatta
vill. Rosersbergs slott den 11 augusti 1819.
Kungörelse angående tullen på utländsk spannmål. Stockholm den 13 augusti 1819
Kungörelse angående förhöjning i skjutslegan för kungs - och gästgivarskjutsen. Rosersberg 18
augusti 1819.
Reglemente för barnmorskor och dem, som i barnmorskekonsten vilja undervisas, samt med dess
utövning sig befatta av Kongl Maj:t i Nåder stadfäst den 25 augusti 1819.
Kongl Maj:ts i nåder fastställda Medicinal Taxa. Stockholm den 25 augusti 1819
Förordning angående sysslolösa och vanartiga personers insättande och hållande till arbete å de
allmänna Arbets Inrättningarna i Karlskrona och Vadstena. Stockholm 31 augusti 1819
Kungörelse angående den under Dess resa till västra och norra delarna av riket i nåder
tillförordnade regering. Stockholm den 2 september 1819
Kungörelse att den under Kongl Maj:ts frånvaro, i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra; Stockholm den 1 oktober 1819.
Kungörelse angående räntan på de lån, som, likmätigt Direktionens kungörelse den 25 mars
1818, utgå av de till brandskadeersättningar avsatta medel. Stockholm den 9 oktober 1819
Kungörelse angående öppnandet av den nya segelleden mellan Mälaren och Saltsjön genom
Södertälje kanal och slussverk. Stockholm den 23 oktober 1819
Kungörelse angående taxa för Södertälje Kanal- och Slussfart, jämte vad därvid i övrigt bör
iakttagas. Stockholm den 23 oktober 1819
Regler som härvid lända till efterrättelse

Kungörelse, hur med rättigheten att här i riket taga arv, för innevånarna i Kungariket Båda
Cicilierna, kommer att förhållas. Stockholm 27 oktober 1819
Kungörelse angående villkoren vid beviljandet av bancolån, till understöd för nyttiga
uppodlingar i landsorterna. Stockholm den 3 november 1819
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Cirkulär om vad av vederbörande ämbetsmän iakttagas bör i avseende på den mellan Mälaren
och Saltsjön öppnade nya segelleden genom Södertälje Kanal och Slussverk. Stockholm den
8 november 1819
Förklaring över vissa delar i kungörelsen av den 3 april 1816 angående överenskommelser om
prästrättigheter. Stockholm den 12 november 1819.
Instruktion varefter inspektören för flottornas samtliga sjötrupper har att sig i underdånighet
rätta. Stockholm den 16 november 1819.
Instruktion för de generalspersoner, vilka i nåder förordnas att förrätta generalmönstringar med
indelta kavalleri regementena, samt de till infanteri förvandlande kavalleriet. Stockholm den
16 november 1819.
Kungörelse angående de små almanackorna. Stockholm den 17 november 1819
Kungörelse angående tills vidare fastställd tull för inkommande spannmål. Stockholm den 19
november 1819
Kungörelse angående karantän för fartyg, kommande från Södra Amerika. 23 november 1819
Kungörelse om förändringen i den hittills brukliga titulatur för Kongl Maj:ts och Rikets
Hovrätter, Kollegier, övriga Ämbetsverk och Ämbeten. Stockholm den 23 november 1819.
Kungörelse om upphävande av Jus Detractus eller sjättepennings avgiften mellan Sverige och de
Förenade Konungarikena Portugal, Brasilien och Algarvien. Stockholm den 25 november
1819.
Kungörelse angående linbråkars och linskäcktors obehindrade anläggning. Stockholm den 25
november 1819.
Kungörelse angående den tid, varifrån verkställigheten av dess förnyade nådiga förordning mot
lurendrejeri och tullförsnillning, ävensom av den förnyade seglationsordningen, skall taga sin
början. Stockholm den 6 december 1819.
Kungörelse angående läro- och tjänsteår för dem av judiska nationen, som åstunda att komma i
utövning av minut- eller grosshandel. Stockholm den 6 december 1819
Kungörelse angående böter för skeppare som uraktlåter att hos svenska konsuln i Hälsingör
uppvisa sina sundhetsbetyg, då de från orter utom Nordsjön dit ankomma. Stockholm den 9
december 1819.
Cirkulär angående lagfart på fastigheter, som för lån i krigsmanshus- och militärboställskassor är
pantförskrivna. Stockholm den 16 december 1819
Cirkulär till dess befallningshavande angående indelta infanteriets beklädnad. Stockholm den 30
december 1819.
Förordning angående indelta infanteriets beklädnad. Stockholm den 30 december 1819
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Kungörelse angående den capitations avgift (koppskatt, viss personlig beskattning på var och en
inom ett land) till Riddarhuskassan, som Ridderskapet och Adeln vid riksdagen år 1815 sig åtagit.
Stockholm den 23 januari 1819.
I skrivelse av den 28 november 1818 har ridddarhus direktionen anmält, att den capitationsavgift på 24
skilling om året för att bestrida riddarhusets reparation, erläggs av varje mantalsskriven adlig mansperson
under tiden 1817 - 1821.Vi förordnar att debitering och uppbörd besörjes av kronans tjänstemän.
Stockholm den 23 januari 1819 CARL JOHAN
Kungörelse angående tillstånd för nuvarande kattunstryckeri gesäller, att sysselsätta sig med
tryckning av alla sorter tyger samt tillverkning av vävnader. Stockholm den 25 januari 1819.
Den 16 december har Kongl Maj:t förklarat, att det är tillåtet för kattunstryckeri gesäller att utan burskap
eller ansökan för sig och de sina sysselsätta sig med tryckning på alla slags tyger och tillverkning av
vävnader av vad sort som helst.
Stockholm den 25 januari 1819 A N EDELCRANTZ
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavande angående grunderna för markegångsprisets
bestämmande å bröd för tågande trupper och fångars forsling. Stockholm den 1 februari 1819.
Efter anmärkningar mot 1817 års markegångstaxor i flera län, har följande förordning för hur grunderna
för markegångspriset skall beräknas på bröd till tågande trupper och fångar.
Att först utröna hur mycket sammalet mjöl efter årsväxtens olika beskaffenhet och med avdrag för
kvarntull och avdamning som erhålls av en tunna råg.
Sedan uträknas priset per lispund efter markegångspriset på en tunna råg.
Ett lispund mjöl anses ge 24 marker mjukt bröd och 8 skillingar läggs till i bakningskostnad.
Detta ger ett brödpris på 2 skillingar marker om markegångspriset är 10 riksdaler per tunna. Avsikten är
att fastställa ersättning åt dem av de trogna undersåtar på landet, som är underkastade det så ojämnt
fördelade inkvarteringsbesväret.
Stockholm den 1 februari 1819 SALOMON LÖVFVENSKJÖLD
Förordning till förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning. Stockholm den 3 februari 1819.
Under Våra omsorger att förbättra rikets hushållslagar har Vi insett behovet av rättelser i nu gällande
förordningar, vilkas mål är att avvärja olovlig införsel av utländska antingen förbjudna eller till
förtullning medgivna varor. Att på allvar förekomma sådant som begripes under namn av lurendrejeri och
de inte mindre brottsliga underslev, som genom tullförsnillning ger kännbara förluster inte bara för Oss
och Kronan, utan för rikets handlande och näringsidkare, som redligen erlägger påbjudna avgifter.
I Art Om ansvar för lurendrejeri och tullförsnillning.
§ 1 Den som inför, säljer, döljer eller utför sådana förbjudna varor, varav utförsel ej är tillåten, gör sig
skyldig till lurendrejeri. Den som försnillar Kronans tull har förverkat sin rätt till varan och bötar första
gången 400 riksdaler.
Andra gången döms han till allmänt arbete i proportion till varuvärdet. Han förlorar sina medborgerliga
rättigheter. Ingen må dock hållas i allmänt arbete mer än 3 år.
Upprepas förbrytelsen och varans värde uppgår till 400 riksdaler, skall han ställas för en påle på torg
för att där i två timmar skämmas.
Den bestraffning med allmänt arbete, bör den brottslige undergå på allmänt korrektionshus. Kvinnor
arbetar vid spinnhus.
Påträffas någon med lurendrejat eller tullförsnillat gods skall han hållas under tjänlig bevakning tills
domstolen sammanträtt och prövat. Den som hjälper någon att genomföra brottet straffas lika som
förövaren.
1:o Den utländsk man eller av judiska nationen som inte har svenskt medborgarskap och beslås med
lurrendrejeri eller tullsförsnillning utvisas ur landet.
2:o Den som inte fått burskap på handel och gör dessa överträdelser, får aldrig burskapet.
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3:o Den fabriksidkare som olovligen inför och säljer sådant som han själv äger rätt att tillverka straffas
enligt ovanstående. Efter andra gången har han förverkat sin rätt till näringen och att även i fortsättningen
kunna ägna sig åt annan borgerlig näring.
4:o Den som missbrukar sin nederlagsfrihet skall dessutom bestraffas med ärans förlust.
Ämbets- eller tjänsteman vid tull- och lotsverk, som biträder någon att begå lurendrejeri
mister tjänsten och får 3 års arbete på kronans fästning.
7:o Kurirer och lägre tjänstemän, som inför förbjudna varor förlorar rättigheten till ordinarie
tjänst.
8:o Gör någon ett beslag, men förtiger det, pliktar han 100 riksdaler, hälften till angivaren och hälften till
närmaste lasarett eller barnhus.
§ 2 Den som för sitt eller andras enskilda behov, köper en förbjuden utländsk vara, mister varan och bötar
dessa halva värde.
§ 3 Den som har sådana förbjudna varor försäkrade i riket, får ingen ersättning vid timad sjöskada eller
olycka.
§ 4 Utländskt förbjudet gods, då värdet är 100 riksdaler, kan inte ärvas eller betalas för skulder.
II Art Om beslagare, samt deras rätt och andel
Den första som upptäcker lurendrejade varor kallas beslagare och skall biträdas av kronoåklagare, om han
önskar. Han får hälften av böterna och 50 % av varornas värde. Är värdet på godset 400 riksdaler och
förövaren är gripen, får beslagaren 60 % av värdet i stället för böterna.
§ 2 Om skeppare, styrmän, skeppsfolk eller passagerare skall anses för beslagare skall de genast efter
fartyget anlänt till hamn uppge vilka otillåtna varor som de vet finns ombord.
III Art Om besiktning, värdering och försäljning av beslagsvaror.
§ 1 De varor som tas i beslag skall genast antecknas vid domstolen av tillkallade kunniga personer, helst
fabriksidkare eller hantverkare. Gods som är till utförsel förbjudet värderas efter vad dylikt gods kostar i
riket. Varor som är förbjudet att införa värderas efter vad skäligen kan uppskattas av värderingsmännen.
§ 2 Så fort godset är sålt skall beslagaren få ut sin andel.
§ 3 Tulldirektionen förordnar när och var försäljningen skall ske genom auktion. Den högstbjudande får
varorna.
§ 4 Allt till införsel förbjudet gods skall säljas till högstbjudande och föras till sådan utländsk ort som har
svensk konsul, agent eller kommissarie. Utförseln sker i närvaro av Kommers Kollegie Advokatfiskal,
värderingsman och beslagare. Särskilt förordnade tullbetjänter, skall kontrollera förteckningen och
packningen samt förse det med tullverkets sigill. Köparen skall inom 6 månader under bevakning inlasta.
När lasten nått bestämmelseorten och lossats skall köparen genast översända förteckning till Svenska
Handelsagenten.
IV Art Hur förfaras bör med inhemska och utländska stämpelbara tillverkningar, som finns ostämplade.
§ 1 Inrikes varor och utländska tillåtna varor skall var försedda med tullstämpel, vilka stämplar skall
finnas på stycket så länge något finns kvar.
§ 2 Den som säljer ostämplat har förbrutit varan och bötar fulla värdet.
§ 3 Vill någon sända avskurna stycket av en vara där stämpeln inte syns från en ort till en annan, låter han
stämpla med ortens hallstämpel eller medsänder skriftligt bevis att stycket varit behörigt stämplat.
§ 4 Den som förfärdigar, brukar eller låter bruka falsk stämpel straffas, mannen med 18 par spö och
kvinnan med 14 par ris eller 16 dagars fängelse på vatten och bröd.
§ 5 Hallrätterna skall ha uppsikt över fabriksidkare, så att goda och försvarliga varor efter allmänhetens
behov finns att tillgå. Skulle någon fabriksidkare anmäla mer gods än som rimligen kan tillverkas av hans
arbetare skall undersökning genast ske. Skulle någon blanda in utländskt gods ibland inhemskt mister han
äran och godset är förverkat.
§ 6 Den som upptäcker att utländsk tillverkning blivit stämplad som svensk, skall jämte beslagareandel få
en belöning av kronan med 500 riksdaler.
§ 7 Böterna delas av beslagaren och fabriks fattigkassan.
V Art Om tillsyn mot olovlig handel med förbjudet eller tullförsnillat gods, samt upplag och transport
därav.
§ 1 Vederbörande fiskaler och övriga tjänstemän skall hålla noga uppsikt att ingen obehörig handel på
kamrar eller av obehöriga personer sker, samt att med kringlöpande i husen sådana varor ej utbjuds.
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§ 2 Fiskaler och krono åklagare har rätt att anställa undersökning vid misstänkta upplag och där
försäljning hålls. Underbetjänt skall dock ha skriftligt förordnande av tulldirektionen. De skall anmäla hos
borgmästaren eller kronofogden att en sådan undersökning skall ske, dock utan att avslöja när och hos
vem eller anledningen. De får två eller flera personer som handräckning och vittnen. Önskar beslagaren
vakt eller skydd skall han få det. Undersökningen får inte ske i mörker. Skulle någon obehörig delta i
undersökning döms han för hemfridsbrott. Den som gör undersökningen får inte del i böterna, som
tillfaller kronan.
§ 3 Hittar undersökaren inget förbjudet gods bötar den som anställt undersökningen.
§ 4 Varje år skall stats- och landsfiskalerna inberätta till Justitiekanslern varje beslag de gjort.
§ 5 Transport av ostämplade lovliga utländska varor eller helfärdiga inhemska är förbjuden. Undantag om
varan tillverkats på landet och sedan förs till stad för besiktning och stämpling.
§ 6 Påträffas någon på vägen eller viloställe med ostämplade varor skall han genast medfölja till stad eller
tullplats för att få sina varor besiktigade. Försöker någon undanskaffa varorna skall han böta 200 riksdaler
och dessutom för alla våldsamheter som kan förövas vid sådant tillfälle umgällas enligt lag och
författningar.
§ 7 Lurendrejat eller tullförsnillat gods får inte mottas som pant vid lån. 100 riksdaler i böter och godset
förverkat.
Auktionskamrar eller andra ställen där auktioner hålls, som mottar lurendrejat eller tullförsnillat gods
bötar 100 riksdaler och godset är förverkat.
Stats- och landsfiskaler skall kunna göra visitationer vid auktioner, utan att hamna i ansvar om otillåtet
gods ej påträffas.
Enskild person, som mottagit lurendrejeri gods som pant anses som den som försökt dölja otillåtet
gods. 100 riksdaler i böter eller fängelse om medel saknas.
§ 8 Fabriksidkare kan slå sig samman och anställa en fabriksombudsman, som med förordnande av
Justitiekanslern förses med lika beskydd som stads- och landsfiskaler. Denna ombudsman har rätt att tillse
och undersöka om andra otillåtna varor säljs eller finns i upplag.
§ 10 Den som beträdes med att i skärgården driva olaga handel med utländska varor bötar 100 riksdaler.
§ 11 Månglerskor eller andra obehöriga personer som finns i hus och gårdar i städerna skall genast
fasttagas och deras varor beslagtas.
§ 12 Göres sådant motstånd vid visitation, att den inte kan genomföras bötar 1.000 riksdaler samt
dessutom de våldsamheter som uppstått bestraffas efter lag och författningar.
§ 13 Beslagare skall med foglighet, saktmod och anständighet uppföra sig i sina ärenden och inte sträcka
undersökningen till annat än det, som är deras befattning. Beter de sig annorlunda ligger det i tveböte mot
vad eljest i slika mål är stadgat. Samma gäller för dem som till handräckning eller vittne medfölja.
VI Art Om fördelning av beslagsgods och böter, och hur de senare, vid bristande tillgång, må förvandlas
samt vad domstolarna och flera vederbörande ha att iakttaga.
§ 1 I fall, där ej särskilt i denna förordning finns utsatt hur böter och förbrutet gods skall fördelas njuter
kronan och beslagaren hälften var. Böterna skall tas av den brottsliges egendom så långt de räcker och
beslagaren ta sitt före kronan och får sitt i penningar.
Saknas tillgångar förvandlas 50 - 100 riksdaler till 3 månaders arbete, 100 - 200 riksdaler till 5
månader, 200 - 300 mot 6 månader, 300 - 400 till 7 månader. Böter från och med 400 riksdaler ger
allmänt arbete
§ 2 Alla brott i denna förordningen tillhör Sjötulls rätten. Undantag om brottet begåtts, där denna tull inte
finns, då gäller rådsturätt och i våldsbrott Hovrätten. I våldsbrott där underrätt dömt skall den missnöjde
vända sig till Hovrätten. Är den åklagade på fri fot skall han vid besvären bifoga en löftesskrift av två
män som en för bägge och bägge för en borga för hans böter och samma böter nedsätts i ränteriet.
Löftesmännen skall bevis att de är vederhäftiga för vad de borgat.
§ 3 Då någon blir dömd för lurendrejeri och den förverkade varan uppgår till 400 riksdalers värde, skall
hans namn och straff, honom till skam och andra till varning, utsättas i Inrikes tidningar.
Tullrätterna skall två gånger om året insända berättelser om alla lurendrejeri och tullförsnillningsmål
som förekommit.
Vi anbefaller Vår generaltulldirektör, överståthållaren i Stockholm samt Våra befallningshavanden och
städernas magistrater att hålla allvarsam hand över obrottslig efterlydnad av denna Vår nådiga författning,
varpå det åligger Justitiekanslern att ha uppsyn.
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Vi är benägna att med konungslig nåd och välvilja anse dem som räknar för heder ej mindre än plikt
att befrämja detta angelägna ändamål samt på sådant sätt lämna andra berömligt föredöme av nit,
laglydnad och medborgerligt tänkesätt. Däremot skall de tjänstemän som för egen vinst och på inhemska
näringars bekostnad, uraktlåter sin skyldighet, förfaras med den stränghet som lagen föreskriver.
Stockholm den 3 februari 1819 CARL JOHAN
Förnyad seglations ordning. Stockholm den 3 februari 1819.
Då den nu gällande förordningen för förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning blivit stadgad har
Vi funnit att seglations ordningen av den 15 juni 1774 behöver ändras.
I Art Angående vad skeppare, inhemska eller främmande har att iakttaga före och vid ankomsten till
inloppsort, samt intill dess han till lossningsort anlänt.
§ 1 Skeppare, som kommer från utrikes ort och tänker sig till svensk stapelstad eller hamn, skall vara
pliktig att nyttja lovliga och rätta farvatten. Han må iaktta vad karantäns författningarna stadgar och inte
ta andra stapelstäder än förbi Landsort till Dalarö, åt Sandhamn eller Furusund till Stockholm, Hasselö till
Nyköping, Barösund eller Arkö till Norrköping, Spåresund till Västervik, Stora Kalvsund till Kongälv,
Stora Askerö till Uddevalla, samt Öregrund och öster om Gräsö till Gävle. Fartyg som kommer från
Östersjön och går till Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Piteå och Luleå skall
undergå visitation i Öregrund.
Barlastade eller med last av spannmål och ärter får direkt insegla till Kalmar, Karlskrona, Karlshamn,
Åhus vid Kristianstad, Ystad, Malmö, Landskrona, Hälsingborg, Halmstad, Varberg, Göteborg,
Marstrand, Strömstad, Visby samt de på Gotland lovgivna Slitö, Burgsvik, Kyllen, Rone, Lörje,
Vestergarn, Katthammarsvik, Fårösund, Kapelhamn, Ljugarns och Klinte Lanthamnar.
Farkoster från Åland som inte skall till svensk stad, utan gå vanliga postvägen skall anlägga vid
Grisslehamns tullkammare och underkastas den åtgärd som författningarna medger.
Vid de tillfällen skepparen inte själv för fartyget är styrman i hans ställe med samma skyldigheter och
ansvar.
§ 2 Med farkoster under 15 lästers dräkt, däckade eller odäckade får endast utföras till och från utrikes ort
till export lovgivna produkter och återhämta till införsel lovliga varor som är producerade i den ort där
den svenska lasten blivit lossad. Den som bryter mot detta bötar 500 riksdaler och mister last och farkost.
Följande skall iakttagas:
1:o Skepparen anmäler sig på tullkammaren och uppger de till utförsel ämnade varorna, lastar dem under
tullbetjänts insyn, erlägger tull och får tullkammarens pass.
2:o han får inte fara förbi tullbevakningen vid utloppsorten utan visitation och inte ta annan led än i vart
och ett tullkammar distrikt är utsatt.
3:o Han får inte undandra sig visitation antingen han träffar på tullbetjäningen i öppen sjö eller i
skärgården.
4:o Att han vid återkomsten anmäler sig vid inlopps tullkammaren och inte tar annan farled än som till
varje stad är bestämd.
5:o Tullkammaren skall hålla särskilda diarier utvisande tiden för då de avgå och orten dit de skall. Den
skeppare som efter årets slut saknas skall inkallas till sjötullsrätt för att redovisa sin segling.
Sjöfarten mellan Sverige och Finland är undantagen dessa stadgande. Postfarten får ske med mindre
öppna båtar som får medföra passagerare men inte mer last, än vad som åtgår för passagerarna under
färden.
§ 3 Tar skeppare utan bevisligt nödtvång annat inlopp än det tillåtna bötar han 500 riksdaler. Kan han inte
betala omvandlas böterna till 9 månaders arbete på kronans fästning. Lossar han gods på olovliga
inloppställen är godset förbrutet och skepparen straffas med 3 års fästningsarbete. Straffet kan halveras
om han kan bevisa att redare eller godsägare tvingat honom. Skepparen får inte ankra i skärgården, utom
då han är i sjönöd, även om han är på rätt väg. Då bötar han 100 riksdaler.
§ 4 Skepparen är tvungen att ta ombord tullbetjänter om det inte orsakar någon olycka för fartyget. De har
rätt att fordra att han uppvisar handlingar och underrättelser om resan.
§ 5 Skepparen får inte insegla på ställen där lotsinrättning finns.Undantag, om hårt väder gör att lotsen
inte kan komma ombord. Lotsen har tillsyn, så att inte något förs till eller från fartyget.
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§ 6 Vid ankomsten till inloppsort, skall skepparen sätta fartyget för ankar minst ett muskötskott från land.
Är det dager och tullbetjäningen kommit ombord har han två timmar på sig att infinna sig hos
tullkammaren och inlämna sin märkrulla. Varken skeppsfolk, passagerare eller vilken det vara vill får
lämna fartyget innan visitationen. 50 riksdaler i böter, dubbelt om överträdelsen sker på natten. Skepparen
är ansvarig om brottslingen flyr.
§ 7 I märkrullan skall stå, fartygets namn, lästetal, och djupgående, besättningens antal, varje persons
namn, och orten där fartyget hör hemma, och varifrån det kommer. Så uppförs persedlarna som fat,
tunnor, fastager, kistor, lådor, balar och packor märkta med nummer, ägare och helst innehåll. Varor som
är tänkta till utförsel upptas för sig. Salt, spannmål och andra mätbara varor anges efter det mått som
brukas i inlastningsorten. Sist antecknas livsmedlen för skepparen och folket och sedan tecknar skepparen
-intet att tillägga - och skriver under.
§ 8 När skeppare avseglar från inloppsorten till den stad där varorna skall lossas är han skyldig att om
tullkammaren så finner nödvändigt, ta med två tullbetjänter. De har rätt till skeppskost eller 24 skilling
om dagen. De skall försegla de rum i skeppet, där sådan last förvaras, som inte behöver tillsyn och
skötsel.
Finner godsägaren det fördelaktigt att gå till annan stad än den först tänkta tillkännager han det hos
tullen
II Art Om vad i lossningsort av skeppare och godsägare bör iakttas.
§ 1 Ankommer inhemskt fartyg från utländsk hamn, där svensk konsul eller agent finns, skall han ha ett
manifest på lasten undertecknat av någon av dessa personer.
Stämmer inte detta dokument med skepparens märkrulla kan han inkallas till sjötullrätten och i brist på
antagbar förklaring ställas till laga ansvar.
Skepparen skall vid återkomsten återlämna det pass till tullkammaren som han fått.
§ 2 Finns på fartyget lovligt gods, som inte blivit upptaget i märkrullan bötar skepparen ¼ av värdet, men
godset utlämnas till ägaren mot att tullen betalas. Med förbjudna varor förhålls som angående lurendrejeri
är stadgat. Gods som är antecknat i märkrullan, men sedan saknas, ersätts av skepparen.
§ 3 Varje godsägare skall inlämna en inlaga till tullkammaren på inkomna varor.
Har skeppet varor, som skall föras ut igen skall de ligga kvar på fartyget och en tullbetjänt på
skepparens bekostnad medfölja till utloppsorten eller öppen sjö. Han skall lämna intyg på att allt är rätt.
Misstänker han underslev skall han öppna och visitera varorna.
§ 4 Överstiger godset i antal, mått, vikt eller värde höjs tullavgiften till det dubbla.
§ 5 Vin, andra främmande drycker, olja och frukt, som kan bli dåliga i transporten får ägaren ta till sig
mot pant för tullen. Han får också lossa hälften av salt och spannmål innan tullen är betald. Skulle ägaren
vilja övergiva sitt gods hellre än att betala tull, tillfaller det Oss och kronan.
§ 6 Straffavgift gäller om hela lasten inte är förtullad inom 30 dagar. Dröjer det ett år tillfaller det Oss och
Kronan.
§ 7 Från fartyg som på utrikes ort intagit varor för flera svenska stapelstäders räkning, må i varje stad
lossas och förtullas, vad som är menat dit.
§ 8 Mellan maj och augusti får lossning ske mellan 6 på morgonen och 8 på kvällen, September, oktober
och mars mellan 7 - 6, och övriga månader mellan 8 - 4, med 1 timmes middagsrast. Om särskilda
omständigheter kräver att lossning sker snabbare anmäls det till tullkammaren. Den bevakning som är satt
skall i så fall betalas med 8 skilling för varje timma, som överskjuter normal lossningstid.
§ 9 Lossning får inte ske obevakad vid vilken tid som helst utan påföljd. Är redare eller godsägare
delaktiga i sådan förbrytelse ansvarar de enligt reglementet.
§ 10 Skeppare får inte under lossning ha fler skeppsportar öppna än tullkammaren tillåter.
III Art Vad godsägare och skeppare har att iaktta, då gods skall föras till utrikes ort.
§ 1 Den skeppare som tänker utföra gods till utrikes ort skall i Stockholm och Göteborg anmäla det hos
Broinspektionen och i andra städer hos Sjötulls Kammaren, som ombesörjer bevakningen. Vill någon
sända varor med fartyget skall de medföra frisedel och om godset kommer från våg skall vågsedel
avlämnas.
Inlastar någon gods, innan han fullgjort vad som är föreskrivet, svarar godsägaren för godset enligt
lurendrejeri stadgan. Den som har ansvar för skeppet bötar 100 riksdaler.
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§ 3 Efter slutad lastning inger skepparen förteckning på allt gods och avlämnar godsägare en inlaga med
skeppets namn och godsets beskaffenhet.
§ 4 Innan skepparen får avsegla skall slutlig visitation förrättas. Blir skepparen uppehållen av motvind
eller annan giltig orsak skall tullbevakning finnas hela tiden.
§ 5 Med utförsel av de produkter, som riddarskapet och adeln i kraft av sina privilegier är berättigad till
förfares på samma sätt, som i denna artikel beskrivs.
§ 6 Får inte fartyget full last eller ska inta mer i skärgården skall anmälan göras.
§ 7 Anger någon att oförtullat eller olovligt gods finns på ett fartyg begär han utlossning och ställer
borgen för kostnaden. Är det falskt alarm ersätter angivaren skadan. Annars får han sin beslagarandel
§ 8 Skeppare som seglar till utrikes ort tar samma väg som för infart. Finns tullkammare på vägen skall
han anmäla sig dit och visiteras. Han får inte sätta fartyget för ankar om inte nödtvång råder. Tar han i
öppen sjö emot gods straffas han med ½ - 3 års fästningsarbete.
§ 9 Inhemsk skeppare som avgår till utländsk hamn, där svensk konsul finns skall anmäla sig där.
IV Art Om särskilda omständigheter som vid tillämpningen av denna författning bör iakttagas.
§ 1 De som för kronans skepp är lika skyldiga att iakttaga vad som är förordnat angående angivning,
bevakning, visitation och förtullning. Bryter han, ligger sådant i tveböte i alla fall där penningböter äger
rum. Är förbrytelsen urbota förlorar han sin tjänst.
§ 2 Lotsar och fiskare får inte medföra utländskt gods vid färd i skärgården.
§ 3 Överfaller någon med hugg och slag tullbetjänt och försöker ta tillbaka gods straffas han med 3 års
arbete eller livstid på fästning.
§ 4 Beträdes någon med upprepad förbrytelse mot förordningen ökar böterna med det dubbla varje gång.
§5 Varor som förbrutits eller böter delas av kronan och beslagaren, om annat inte är stadgat.
§ 6 Alla brott mot denna förordning även våldsbrott tillhör sjötulls rätten, om målet inte hänskjuts till
Hovrätten.
§ 7 Angående besvärstid och vart man vänder sig.
§ 8 Skeppare skall vid 25 riksdalers vite ha denna förordning ombord samt underrätta sitt skeppsfolk och
passagerare om innehållet. Varje skeppare som avlägger borgareden skall tillställas ett exemplar.
§ 9 Tullstyrelsen håller allvarsam hand över att författning följs. Befallningshavanden, militära
befälhavare, magistraten och kronobetjänterna är pliktiga att lämna handräckning till tullbetjäningen och
verka för missbrukets hämmande, upptäckande eller beivran.
Stockholm den 3 februari 1819. CARL JOHAN
Förordning angående ändring i författningarna rörande dödsfall och avancements besparingar.
Stockholm den 10 februari 1819.
Hädanefter må inga ämbets- eller tjänstemän tjäna för nådårsbesparing mer än 6 månader från det han
blivit befordrad.
Stockholm den 10 februari 1819 CARL JOHAN
Cirkulär angående skyldighet för underdomare att meddela fullständig föreskrift till klagans
fullföljd i högre rätt. Stockholm den 10 februari 1819.
Åtskilliga underdomstolar åsidosätter skyldigheten, att tydligt och fullständigt framlägga den klagandes
besvär, då ärendet skall vidare till högre domstol. Underdomstolen skall ställa sig till ofelbar efterrättelse
vad som redan stod i Kongl Brev av den 6 december 1739 och 26 augusti 1772.
Stockholm den 10 februari 1819 H A v STROKIRCH
Cirkulärbrev till samtliga Konungens Befallningshavande, angående enskiften på arrendeboställen.
Stockholm den 15 februari 1819.
Tillstånd att begära enskifte skall gälla alla arrendatorer på boställen, om de har chefens samtycke.
Tidigare var detta tillåtet endast i Skåne och Skaraborgs län.
Stockholm den 15 februari 1819 SALOMON LÖFVENSKJÖLD
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Kungörelse om ändring i förordningen kap 53 om skogarna i riket, den 1 augusti 1805, samt
behörigt iakttagande av föreskriften i 1 § av samma förordning Stockholm den 2 mars 1819.
Den hemmansägare eller hans åbo som vill svedja på sådana ägor som består av sandmo, bergaktig och
stenbunden mark, skall anmäla hos Vår befallningshavande. Han utser två erfarna och pålitliga män, som
besiktigar stället och prövar om ansökningen kan bifallas eller ej.
Dessutom är det skogs- och jägeribetjäningen förbjudet att ha något inseende över skattemannaskogen,
med undantag av ekskogen
Stockholm den 2 mars 1819 CARL JOHAN
Kungörelse angående stämpling av husvävnader, som tillsalu utbjuds. Stockholm den 31 mars 1819.
För att undvika konfiskation, skall den som vill sälja sina husvävnader vid marknader på landet eller i
städerna, efter gudstjänstens slut uppvisa sina vävnader och sedan grannarna vittnat, att de är förfärdigade
i socknen, förses med en attest undertecknad av kyrkoherden, kyrkvärdarna och kronobetjänten. Där skall
stå tillverkarens namn och hemvist samt styckets bredd och längd. Attesten fästes vid änden av stycket
samt genomdragningen av attesten och stycket förvaras under kyrkoherdens eller kronobetjäntens sigill.
Mängden av vävnader som årligen avstämplas skall förtecknas i en särskild bok, där tillverkarens namn är
utsatt. Liknande stämpling av vävnader som tillverkats i städerna sker vid hallrätterna.
Stockholm den 31 mars 1819 A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående flyttningstiden för tjänstehjon. Stockholm den 22 april 1819.
Vid sista urtima riksdag har Ständerna anmält att flerfaldiga olägenheter uppstår för lantmannen genom
den nu gällande flyttningstiden för tjänstehjon vid Mikaelitiden. Med omtanke om jordbrukets bestånd
och den vid flera riksmöten yttrade önskan att flyttningstiden hädanefter måtte var den 24 oktober, har Vi
stadgat och förordnat.
Flyttningstiden blir den 24 oktober och i Stockholm, där två flyttningstider om året äger rum den 24 april
och 24 oktober.
7 dagar efter flyttningstiden skall lagstagat tjänstehjon gå i tjänst på landet och efter 3-4 dagar i
städerna. Sker det inte, men husbonden vill behålla hjonet, låter befallningshavanden i orten genast ställa
det i tjänst. Vill husbonden inte behålla hjonet bötar legohjonet ett års lön. Kan han inte betala får han
arbeta av skulden.
Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1820 och husbönderna betalar för den förlängda tiden,
som inträffar detta år.
Vi låter till lindrigaste pris trycka en ny legostadga med förändringarna, att tillhandahållas för så väl
husbönder som hjon. Prästerskapet bör vara försedda med de nya exemplaren så att församlingsborna får
del av dem. Dessutom skall vid de årliga uppläsningarna från predikstolen tilläggas utdrag av de lagrum
och författningar och de ändringar som skett. Uppläsningarna sker i mars och september.
Stockholm den 22 april 1819. CARL JOHAN
Cirkulär till befallningshavande angående fordringars för utborgad spannmål verifierande med
restlängder. Stockholm den 27 april 1819.
Kungl Allmänna Magasinsdirektionen skall vaka över redovisningen av de medel som är tillställt dem. För
att redovisningssättet skall vara säkert och fullständig kännedom om låntagarens förhållanden och då
förfallna fordringar för utborgad undsättningssäd inte blivit uppskrivna i restlängder, anser man
nödvändigt att upprätta sådana längder. Sedan magasinsinrättningens fond år 1815 förökades av ständerna
har spannmåls undsättningarna ökat betydligt och en väsentlig del av fonden är utestående. Den som har
någon befattning med spannmålens utlämnande och indrivning av betalningen må fullständigt känna till
vad som honom åligger. Direktionen anser det lämpligt att med särskilda regler i avdelningar uppta både
magasins uppbördsmannens och kronofogdens skyldigheter.
Art I Magasinsförvaltaren
I Brev av den 7 november 1811 stadgas att magasinsförvaltaren levererar undsättnings spannmål efter
sockenlistor. Kronans säkerhet bör på det noggrannaste iakttagas, så att ingen som inte har jord som
säkerhet eller kan ställa borgen, får undsättnings säd. Befallningshavande skall pröva varje ärende innan
order om leverans till magasinsförvaltaren sker. Han skall sedan upprätta debiterings extract.
Magasinsförvaltaren skall ställa sig följande till efterrättelse.
§ 1 När undsättnings spannmål lämnas ut på kredit från magasinet, skall förteckning upprättas enligt
formulär Lit A och insändas till landskontoret.
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§ 2 Undsättnings säd får inte utlämnas utan befallningshavandes assignation. Låntagaren skall kvittera och
om han inte är skrivkunnig teckna sitt bomärke, som av någon ojävig person attesteras.
§ 4 Vid årets slut skall magasins förvaltaren infordrafrån landskontoret av kronfogdarna upprättade
restlängder över obetalda spannmålslån. Han upprättar då på formulär Lit B ett ytterligare summariskt
sammandrag, där hela utborgningen blir synlig år för år.
§ 5 Sammandrag över restlängder, där man ser den totala skulden.
§ 6 Alla medel för utborgad undsättnings spannmål skall i fortsättningen inbetalas av kronofogdarna till
lantränteriet. Redovisningen görs av magasinsförvaltaren.
§ 7 Om spannmål säljs kontant från magasinet förs särskild förteckning.
Art II Kronofogdarna
§ 1 Sedan landskontoret meddelat kronofogden de förteckningar som magasinsförvaltaren insänt, förrättar
kronofogden indrivning på de tider då spannmåls understöden är till betalning förfallen. Han skall
ovillkorligen anteckna det kvitterade beloppet i de s k kvittensböcker på krono- och övriga utskylder, som
allmogen och andra skattedragande är försedda med. Detta sker i november - december och sedan
upprättas restlängden för året, särskilt för varje socken enligt formulär Lit C. Man uppmärksammar om
innevånare i en och samma socken fått säd från flera magasin, då restlängder skall upprättas för varje
magasin.
§ 2 Kronofogden skall så snart som möjligt efter slutad uppbördsstämma skicka förteckningar på
restlängder till prästerna, som på sockenstämman uppläser dem och till riktigheten attesterar
§ 3 Restlängdernas författande bör ske efter formuläret:
1:o Kvantiteten och betalning samt när säden erhållits.
2:o Skuldbeloppet för varje år.
3:o Att förordnandet antecknas och tiden då lånet förfallit till betalning.
4:o Om lånen löper med ränta, tiden då den skall beräknas.
§ 4 I sammandragen får inte blandas levereringarna från olika magasin
§ 5 När kronofogdarna levererar inslutna spannmålsmedel till lantränteriet, skall det synas på reversalen
från vilket magasin säden erhållits och vilket år spannmålen blivit utlämnad.
Art III Landskontoret
§ 1 Sedan magasinsförvaltaren vid varje kvartals utgång ingivit till landskontoret förteckningar över
utlämnad undsättnings säd på kredit, granskas handlingarna i kontoret och ett intyg utfärdas. Detta
tillsänds magasinsförvaltaren som verifikation.
§ 2 Handlingarna skall inte innehålla säkerheten för lånet, utan de skall återställas till magasinsförvaltaren.
Förteckningarna lämnas till kronofogdarna som underlag för uppbörds- och restlängdernas författande.
§ 3 Då original restlängderna med upprättade sammandrag granskats skall de påskrivas enligt
påteckningen av formuläret Lit D.
§ 5 När kronofogdarna inlämnat besked och leverering av säd och från vilket magasin det skett, får han en
kvittens från landskontoret till sin säkerhet. Lanträntmästaren sänder en kopia till magasinsförvaltaren.
Från och med 1818 gäller den ordning som cirkuläret föreskriver att med restlängder för utborgad
spannmål verifiera. Tillkommer det också landshövdingen att genom lämpliga viten eller anställda rest
rannsakningar påskynda de mått och steg, som till ändamålets vinnande anses bidraga. Vid
verkställigheten av de skyldigheter, som i cirkuläret blivit föreskrivna magasinsförvaltare, kronofogdar
och landskontoren, kommer landshövdingen att med sitt biträde understödja direktionens välmenta
avsikter för det allmännas bästa samt att med dess kända nit kraftigt tillhålla envar att fullgöra sina
åtaganden.
Stockholm den 27 april 1819 B W FOCK
Följer formulären.
A Förteckning på utlämnad undsättnings spannmål på kredit till nedanskrivna nödställda innevånare i N N
fögderi
B Summariskt sammandrag över avgivna restlängder på de för utborgad undsättnings spannmål år 0000
utestående och till betalning förfallna fordringar vid slutet av år 0000.
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C 18-- års restlängd över allmänna magasins inrättningens utestående fordringar hos nedanskrivna
personer i N N fögderi för erhållen undsättnings spannmål från N N magasin, vilken spannmål är till
betalning förfallen.
D Sammandrag över restlängder på allmänna magasins inrättningens utestående fordringar för utlämnad
undsättnings spannmål från N N magasin till nödställda innevånare till betalning förfallna vid slutet av år
0000.
Förordning angående vad iakttagas bör vid förekommande frågor om Privilegia Exclusiva för nya i
riket förut okända slöjdinrättningar, konster eller väsentliga konstförbättringar. Stockholm den 28
april 1819.
Vi har insett nödvändigheten att å ena sidan uppmuntra och skydda den, som använder tid och kostnad på
uppfinning eller driver någon okänd slöjd, konst eller konstförbättring och å andra sidan för vissa idkare i
redan påbörjade och utövande hanteringar om skydd mot försök att genom uteslutande privilegier beta
dem större eller mindre del av deras lovliga näringsfrihet. Därför förordnas följande:
1:o Den som uppfunnit eller här i riket först verkställt någon ny slöjdinrättning, konst eller
konstförbättring och vill ha uteslutande privilegium, att begagna på viss tid, ansöker därom till Kommers
Kollegium. Skulle det visa sig att sådan verksamhet redan finns, avslås ansökan. Kollegiet gör noggrann
undersökning om de utan någons förfördelande kan bevilja ansökan, varefter Vi vilja Oss i nåder utlåta.
Privilegiet utfärdas sedan det 3 gånger i Stockholms Post- eller Inrikes Tidningar blivit kungjort. Den
som anser sig förnärmad har 3 månader på sig att anmäla hos Kommers Kollegium. De skall efter förnyad
undersökning lämna skyndsamt utslag om den klagande haft anledning till sina besvär eller ej. Har han
klagat utan anledning bötar han mellan 50 - 100 riksdaler och skall ersätta privilegieinnehavaren för hans
förlust genom uppehåll och extra kostnader.
2:o Privilegie tiden fastställs beroende på den kostnad som den nya inrättningen behöver göra, dock aldrig
längre än 15 år.
3:o Då en person får uteslutande privilegium skall han vara i gång med verksamheten inom efter
omständigheterna lämpad tid. Underlåter han detta eller verksamheten avstannar under 2 års tid upphör
hans privilegium
4:o Sedan uteslutande privilegium blivit utfärdat, skall innehavaren genast avlämna fullkomlig
beskrivning på sin slöjdinrättning, konst eller konstförbättring, liksom på arbetssättet. Beskrivningen
förvaras hos Kollegiet för att finnas om närliggande verksamhet blir aktuell eller om tvist vid domstol
skulle uppstå.
5:o Den som på rätt sätt erhållit uteslutande privilegium skall njuta skydd mot intrång i den slöjd eller
hantering som blivit honom på vissa år förbehållen. Den som förfördelar honom bötar första gången 100
riksdaler och om det sker flera gånger dubbelt. Den olovligt tillverkade varan eller om den är såld, värdet
av den, tillfaller privilegie innehavaren i skadestånd.
6:o Uteslutande privilegium kan gå i arv eller förvärvas genom köp av svensk undersåte.
7:o Särskild förordning för nu gällande exclusiva privilegier skall utfärdas. De böter som denna
förordning kan ålägga någon delas mellan åklagaren och de fattiga i församlingen där den tilltalade bor.
Stockholm den 28 april 1819 CARL JOHAN
Kungörelse angående undantag i vissa fall från lagens föreskrift om landsvägarnas bredd.
Stockholm den 28 april 1819.
Riksens Ständer har uppgivit att stadgan i Byggninga Balken, som säger att landsvägen skall var 10 alnar
bred, på många ställen medfört stora svårigheter och kostnader. Sedan Vi hört Vår Högsta Domstol har Vi
förordnat följande:
Våra befallningshavande skall hädanefter pröva, på de ställen som av ålder landsvägarna varit smalare än
10 alnar och utbyggnad är förenad med stora kostnader och svårigheter, om i varje särskilt fall undantag
kan beviljas.
Vi har också tillåtit Våra befallningshavande att fördela kostnaderna på samtliga häradsbor, om vägens
utvidgande och förbättrande ansetts ovillkorligen nödvändig och kostnaderna blivit alltför dryga för
vederbörande väglottsägare.
Stockholm den 28 april 1819 CARL JOHAN
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Kungörelse angående begagnandet av den tullfria införseln av utländsk spannmål. Stockholm den 6
maj 1819.
Den tullfria införseln av utländsk spannmål som är tillåten till juni nästkommande år, gäller hädanefter ej
norska och främmande fartyg som anländer från andra än egna hamnar.
Stockholm den 6 maj 1819 SALOMON LÖFVENSKJÖLD
Kungörelse angående förlängning av tiden, från vilken Kongl Maj:ts förnyade förordning mot
lurendrejeri och tullförsnillning bör tjäna till efterrättelse. Stockholm den 13 maj 1819.
Förordningen kommer att gälla från nästa års början, vilken också är tiden för den förnyade
Seglationsordningen. De beslag som görs innan behandlas efter den hittills gällande författningen.
Stockholm den 13 maj 1819 CARL JOHAN
Kungörelse angående städernas rätt till våg- och mätarpenningar. Stockholm den 26 maj 1819.
På ställen där mätarpengar nu erläggs får beloppet inte höjas. Befallningshavande skall hålla allvarsam
hand över, att varken de våg- och mätarpengar som får uppbäras i städer, som är berättigade till det, är för
höga eller att allmogen där sådan avgift äger rum får betala för mycket. Ständerna har menat att våg- och
mätarpengar i rikets städer i allmänhet inte skall finnas för inrikes orter mellan transporterade varor.
Undantag då köpare eller säljare begär vägning eller mätning samt Stockholms stad som är berättigad till
denna avgift.
Stockholm den 26 maj 1819 A N EDELCRANTZ
Förordning angående sättet, hur förfaras skall med sådana personer som begår brott i ett av de
förenade riken Sverige och Norge och därefter avviker till det andra; Stockholm den 1 juni 1819.
I konungariket Norge antogs en lag den 11 september, där det stadgas hur brott begånget av Norsk
undersåte i Sverige bör bestraffas, då han återbegivit sig till fäderneslandet. För att vinna säkerhet för
bägge rikenas undersåtar har Vi förordnat följande:
1:o Svensk undersåte, som begår brott i Norge och därefter avviker till Sverige, skall antingen på begäran
av norsk amtman vara efterspanad, gripen och utlevererad, eller instämmas och ställas tillrätta inför
behörig domstol i Norge och straffas efter norsk lag.
2:o Har någon deltagit i förbrytelsen, genom handlingar utövade i Sverige och för vilka efter svensk lag
offentligt tilltal bör äga rum, skall han dömas här i riket. Om omständigheterna fordrar att den domstol i
Norge där huvudbrottslingen är under tilltal, behöver pröva, skall medbrottslingen höras där.
3:o Begäran om förbrytares häktande och utlevererande görs hos landshövdingen. Erfordras skyndsamhet
kan begäran göras hos kronofogde eller magistrat.
4:o Landshövdingen är inte skyldig att verkställa utleverering om namn, kännetecken och beskrivning
inte finns eller att ett undersökningsprotokoll från vederbörande ämbetsman i Norge är utfärdat.
5:o Kostnaden för utlevereringen betalas av närmaste lantränteri. Räkningen sänds till amtman i Norge.
6:o Är förbrytaren redan under tilltal här i riket på grund av brott han begått i riket, skall landshövdingen
var berättigad att uppskjuta levereringen tills anmälan gjorts hos Kongl Maj:t och tillstånd givits.
7:o Den brottslige skall senast 3 månader efter gripandet, inställa sig hos norsk domstol. Stämningen
kungörs här i Sverige genom krono- eller statsbetjänter utan betalning.
8:o Den som genom slutlig dom i Norge blivit från äran dömd, fridlös förklarad eller landsförvist är det
även i Sverige.
9:o Den, som i Sverige efterapar eller förfalskar norskt mynt eller papperspengar, eller utprånglar dem
blir tilltalad och straffad på samma sätt som om det gällt svenska pengar.
10:o Samma föreskrifter gäller för norsk undersåte som för svensk, då de begår brott i varandras länder.
Stockholm den 1 juni 1819 CARL JOHAN
Kungörelse angående den under dess resa till södra orterna av riket tillförordnade regering.
Stockholm den 2 juni 1819.
Under den resa till södra delarna av riket som konungen och kronprinsen gör förordnas 4 ledamöter av
statsrådet att sköta regeringsärendena.
Justitieminister greve Fredric Gyllenborg, En av riket herrar greve Mathias Rosenblad,
En av Rikets herrar greve Carl Lagerbring och Statsrådet greve Adolph Göran Mörner samt i händelse att
de insjukna Statsrådet greve Claes Fleming.
Stockholm den 2 juni 1819 CARL JOHAN
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Kungörelse angående förbud mot införsel av utländskt vitt bomullsgarn Nr 1 -25 efter engelsk
beräkning. Stockholm den 8 juni 1819.
Förbudet gäller inte garn som redan finns i riket, där det får kvarbliva mot hittills fastställda avgifter om
ägaren bevisar att han införskrivit garnet innan förbudet blivit kungjort. Spinneri inrättningar skall lämnas
tillfälle att för bevakandet av deras rätt tillse att utländskt bomullsgarn av grövre slag förtullas. De får
själva rätt att vid tullkamrarna inhämta kännedom om varans beskaffenhet samt om missbruk förevarit
anmäla det.
Stockholm den 8 juni 1819. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående förändring i författningen, rörande ryttarhästars utsläppande på gräsbete
efter Mikaeli tiden. Stockholm den 26 juni 1819.
Åtskilliga rusthållare anhåller om ändring eller upphävande av Krigs Kollegiums vitesförbud att ha
ryttarhästar på gräsbete efter Mikaeli tiden. Kongl Maj:t har förklarat, att på grund av provinsernas olika
läge i norr och söder stor skillnad i väderleken kan uppstå. Ändring i stadgan gäller att efter 1 oktober
inga hästar får vistas utomhus på nätterna. I övrigt skall landshövdingarna i sina län bestämma den tid, då
hästarna skall hållas i stall, beroende på hur väderleken är det året.
Stockholm den 26 juni 1819 VILHELM BENNET
Kungörelse angående upphörande av den genom Kongl Kollegii Kungörelse den 17 juli 1810,
bruksägare lämnade rättighet, att tills vidare få nedlägga stång- och ämnesjärnsmiden, emot
befrielse från därå under tiden belöpande kronoutskylder. Stockholm den 12 juli 1819.
Den 17 juli 1810 utfärdades en kungörelse med anledning av brukssocietetens anhållan, att i avseende på
järnhanteringens ofördelaktiga konjunktur och bristande avsättning för järnet, skulle man ha rätt att
nedlägga privilegierade smiden tills vidare, mot befrielse från hammarskatt och övriga utskylder till
kronan under nedläggningstiden. Då dessa orsaker inte längre föreligger upphör kungörelsen. Skulle
någon bruksägare med tillstånd ha smidet inställt är han befriad från kronoskyldigheter till den bestämda
tiden är ute.
Stockholm den 12 juli 1819 B SANDELS, B F ROTHOFF, P LAGERHJELM
Kungörelse att den under Kongl Maj:ts frånvaro, i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra. Stockholm den 27 juli 1819.
Då vi nu lyckligen återvänt från Vår resa till södra delarna av Riket, kommer den under Vår frånvaro,
tillförordnande regeringen att upphöra.
Stockholm den 27 juli 1819 CARL JOHAN
Reglemente för apotekare och dem, som med apotekarkonstens lärande och utövning sig befatta
vill. Rosersbergs slott den 11 augusti 1819.
Det apotekare reglemente från 12 februari 1799 behöver efter förändrade omständigheter i åtskilliga delar
ändringar och förbättringar . Efter Sundhets Kollegiets förslag har Vi upphävd hittills gällande reglemente
och stadgar följande:
§ 1 Den yngling, som till lärling i pharmacien vill antagas, bör vara omkring 15 år. Vara grundligt i
kristendomen undervisad, ha goda seder och röja håg till arbetsamhet, kunna skriva och läsa stil och
räkna, samt vara i latinska språket så kunnig att han väl känner grammatiken och kan någorlunda
översätta latin till svenska.
§ 2 Mellan apotekaren och föräldrarna skall ett tydligt kontrakt upprättas, men inte avslutas förrän
lärlingen varit på prov hos apotekaren i 6 månader. De inräknas dock i lärotiden som är mellan 3 och 6 år.
§ 3 Lärlingen är sin husbonde skyldig lydnad, trohet och flit i vad honom till apotekarkonsten
vederbörliga inhämtande och utövning anbefalles. Apotekaren skall enligt kontraktet tillhålla lärlingen att
öka sina kunskaper i latin, men också lära tyska och andra språk. Under första hälften av lärotiden skall
lärlingen undervisas i kännedom om Simplicia (enklare läkemedel) och samla ett herbarium vivum. Han
skall flitigt öva sig i de handlag som till Simplicia hör och i laboratorium vad som förefaller vid
varjehanda operationer.
Den senare halva lärotiden bör husbonden själv undervisa lärlingen och ge honom tillfälle att av
vederbörande lärare inhämta de kemiska grunderna till de operationer som förekommer i apotek och
laboratorier. Han bör under sista året få bevista föreläsningar om historia naturali och pharmacien.
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Skulle lärlingen visa sig vanartig och försumlig och inte bättra sig efter förmaning, har apotekaren rätt
att avskilja honom från sitt apotek. Orsakerna skall genast inberättas till Sundhets Kollegium, där
lärlingen också kan klaga om han anser sig fel behandlad.
§ 4 När lärotiden är slut och lärlingen vunnit försvarlig kunskap i språk, känner Simplicia och är övad att
tillreda salvor och plåster samt har handlag med de allmänna kemiska operationerna, må husbonden
anmäla honom till Pharmaciae Studiosi examen vid Sundhets Kollegiet.
§ 5 Vid examen, om den hålls i Stockholm, bör någon medlem av Sundhets Kollegium utröna om
lärlingen har tillräckliga kunskaper. Han skall också visa att han behärskar laborationer. Berättelse över
examen insänds till Sundhets Kollegium som prövar om lärlingen kan godkännas och förklaras för
Studiosus Pharmaciae.Han tillåts då avlägga sin Studiosi ed.
När examen sker i landsorten bör provincial medicus eller annan tillhörig person till Sundhets
Kollegium närvara.
Lärlingen som avlagt sin examen bör stanna hos husbonden under ett år i kondition och mot arvode,
om han uppfört sig så att husbonden vill ha honom kvar. Äger lärlingen inte tillräcklig kunskap förlängs
lärotiden efter omständigheterna.
§ 6 Ett år efter fullgjord examen har Pharmaciae Studiosus rätt att ta kondition någon annanstans.
Skriftligt kontrakt upprättas och konditionen tillträds. Den kan upphöra vilken tid på året som helst, men
med uppsägningstid på 3 månader från båda sidor. Studiosus bör arbeta vidare på latin, tyska och andra
språk. Bor han i huvudstaden bör han hos Historiae-Naturalis, Kemi och Pharmaci professorerna söka
förkovran i dessa vetenskaper. Bor han i landsorten söker han undervisning, där den är möjlig att tillgå.
En Studiosus bör med trohet och flit biträda sin husbonde i alla de göromål som apotekskonstens
utövning tillhör. I laboratorium skall han visa varsamt uppförande i de där förekommande beredningarna.
I apoteket pålitligt utdela medicin efter läkares ordination. Han skall för övrigt visa husbonden tillbörlig
hörsamhet och undergivenhet.
Brister han i dessa delar och är vårdslös och uppvisar elaka seder har apotekaren rätt för sin egen och
allmänhetens säkerhet av genast avskilja honom. Berättelse insänds till Sundhets Kollegium, där
Studiosus också kan klaga om han anser sig för strängt behandlad.
§ 7 De Studiosus, som kommer utrikes ifrån, försedda med trovärdiga betyg och söker kondition bör ges 1
månads provtjänst. Berättelse sänds till Sundhets Kollegium, där han senare kommer att avlägga tro- och
huldhetseden.
§ 8 Då Studiosus tror sig ha grundlig kännedom om apotekarkonstens teoretiska och praktiska del kan han
begära hos Sundhets Kollegium att få undergå Provisors (föreståndar) eller Apotekar examen.
Denna examen sker inför Historiae Naturalis och Kemi professorerna vid Medico Chirurgiska
Institutet samt inför två av stadens apotekare, den ena äldre och den andra yngre. Dessa får inte försumma
kallelsen utan giltigt skäl.
Den examinerade förhörs av den yngre apotekaren i Pharmaca Simplicia, deras uppsamling och
förvaringssätt, jämte de prov som kan anställs för att undersöka att droger inte är förfalskade. Den äldre
apotekaren examinerar i Medicamenta Praeparata och Composita (sammansättningar) efter antagna
Pharmacopoéer, deras tillredningssätt och de tecken som utvisar att preparatet är riktigt. Vidare förhör
Historiae Naturalis professorn i örtkännedom, kulturen av medicinalväxter samt de delar av zoologien
som en pharmasept bör känna till.
Kemi professorn förhör i den teoretiska pharmacien och användandet av den kemiska teorin på de
pharmaseptiska operationerna och i latin, där studiosus får förklara någon utländsk pharmacopoée.
Sedan examen är avslutad avger examinatorerna var för sig sitt utlåtande, vilket intas i protokollet.
Skulle en av dem finna att den examinerade inte haft fullgoda kunskaper, måste han förkovra sig
ytterligare och i de övriga examinatorernas närvaro på nytt undergå förhör.
Dessa förhör är offentliga i Sundhets Kollegiets rum. Efter godkänd examen meddelar Sundhets
Kollegium honom diplom. Ingen som åligger apotekaransvar får dispens från denna examen, som
förrättas inför de nu anförda personerna.
§ 9 Det står studiosus fritt att så snart han önskar avlägga examen, men han måste uppnått myndig ålder
och i 4 år konditionerat, innan han får bli föreståndare vid apotek eller sköta ett eget. En apotekare
behöver inte endast grundliga kunskaper i sitt yrke, utan även stadga i sitt uppförande och vana vid affärer
och ordning i det ekonomiska av apoteksrörelsen.
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§ 10 Efter examen och eden erhåller han Provisor- eller Apoteksbrev. Provisor tillträder sin tjänst, medan
apotekare anmäler sig hos Sundhets Kollegium för att erhålla privilegiebrev.
§ 11 Om änka eller sterbhus vill hålla apoteket öppet bör de så fort som möjligt efter apotekarens död
anmäla till Sundhets Kollegium och begära en skicklig provisor.
Har sterbhuset inte någon att föreslå låter Kollegium kungöra ledigheten i Allmänna Tidningar.
Kontraktet mellan sterbhuset och Provisorn skall i bevittnad avskrift inlämnas till Kollegium.
Detsamma händer om apotekaren blir sjuk eller av ålderdoms bräcklighet inte längre kan sköta sitt
apotek. Om ett apotek utmäts för skuld och säljs för borgenärs räkning bör examinerad provisor
anskaffas. Om borgenärerna inte har förtroende till förra ägaren skall behörigt kontrakt upprättas och
insändas till Kollegium. Antas en studiosus till föreståndare, vilket kan ske, bör Kollegium se till att han
så fort som möjligt avlägger examen.
§ 12 Det åligger apotekare att alltid hålla sitt apotek i gott stånd och ha tillräckligt med mediciner av god
beskaffenhet efter ortens behov.
De visitationer som Kollegiet gör årligen får apotekaren inte undandra sig. Han skall genom flitig närvaro
och tillsyn väcka den uppmärksamhet hos underhavande att inget efterlåtes, som kan skada de sjuka.
Simplicia bör ständigt hållas rena och dammfria och förvaras så att de inte förstörs. Venena bör förvaras
särskilt och under apotekarens egen vård, så att inte genom ovarsamhet människoliv spills.
Medikamenterna bör helst förvaras i kärl av glas , porslin, sten eller tjänliga metaller. Då skador och
olägenheter kan uppkomma genom ovarsamt och felaktigt bruk av medicinal och mercurial medel, får
ingen apotekaren lämna ut sådant utan läkares rekvisition.
§ 13 Apotekaren bör en gång om året inberätta till Sundhets Kollegium hur många studiosi och lärlingar
han har och behöver och hur deras studier går.
Han anmäler samtidigt om han gjort några styrkta rön till vetenskapens förmån och tillväxt, vilka
medicinalväxter som växer vilt i hans område och om han kan samla till andra orters förnödenhet. Om
han har tillfälle att anlägga plantage för några för apoteket viktiga växter, om de kan utvidgas och
överskottet sändas till andra apotek.
§ 14 Till apotekarekonstens förmån och apotekarnas fördel är det nödvändigt att insamla vilda
medicinalväxter och att uppdriva plantage. Även kemiska preparat bör tillredas i landet och inte behöva
införskrivas från främmande länder. Den som har möjlighet till detta, gör både fäderneslandet och
vetenskapen en tjänst och detta berömvärda bemödande skall anmälas till Sundhets Kollegium.
Räkningar över medikamenter rekvirerade och utlämnade på publik bekostnad skall varje kvartal
insändas till granskning hos Sundhets Kollegium
Över medikamenter, som levereras till fattiga veneriskt sjuka och till kurhusen, skall särskilda
räkningar författas. De betalas av medicinalfonden. Apotekare som bor på landet skall påteckna fullmakt
för någon person, som kan ta ut pengarna och kvittera.
Formulär för räkning, där varje ingrediens skrivs ut till vikt, namn och taxering och särskilt för kork,
glas och pro labore.
Sådana författade räkningar med bifogade rapporter kan insändas till Kollegiet utan medföljande
recept, vilka skall förvaras hos apotekaren till räkningen är granskad och godkänd.
För övrigt ställer sig apotekare i vad apotekare konsten angår, till ofelbar efterlevnad av de särskilda
föreskrifter som dem av Sundhets Kollegium kan föreläggas.
Alla klagomål mot apotekare och deras betjäning i deras utövning anmäls till Sundhets Kollegium
Rosersbergs slott den 11 augusti 1819 CARL JOHAN
Kungörelse angående tullen på utländsk spannmål. Stockholm den 13 augusti 1819
De avgifter som bestämdes i 1816 års sjötulltaxa för utländsk spannmål bör gälla. Vid närmare
upplysningar om årets gröda stadgas följande tullavgifter för utländsk spannmål.
1 tunna vete 1 riksdaler
1 tunna råg 24 skilling
1 tunna riat korn 10 skillingar
1 tunna malt 20 skillingar
1 tunna havre 4 skillingar
1 lispund vetemjöl 12 skillingar
1 lispund rågmjöl 8 skillingar allt i Hamburger Banco
Stockholm den 13 augusti 1819 SALOMON LÖFVENSKJÖLD
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Kungörelse angående förhöjning i skjutslegan för kungs - och gästgivarskjutsen. Rosersberg 18
augusti 1819.
På grund av årets svaga höskörd har Vi funnit skäligt att höja skjutslegan med 4 skilling per häst och mil.
Höjningen gäller för kungs- och gästgivarskjutsar på landet och i städer, där legan inte är högre än 16
skillingar milen
Höjningen kommer att gälla från 15 september. Men då någon höjning inte är beräknad i de av
Ständerna beviljade anslagen till kronoskjutsar, kan någon höjning inte där fastställas
Rosersberg den 18 augusti 1819. CARL JOHAN
Reglemente för barnmorskor och dem, som i barnmorskekonsten vilja undervisas, samt med dess
utövning sig befatta av Kongl Maj:t i Nåder stadfäst den 25 augusti 1819.
Reglementet för jordegummorna från 1777 upphör och sedan Sundhets Kollegium inkommit med förslag
till förnyat reglemente, har Vi stadfäst följande:
§ 1 Barnmorskor och de som vill utbilda sig i barnmorskekonsten skall vara gudfruktiga, sedliga, friska
och helbrägda personer som har betyg på att de kan läsa och skriva. Personer i Stockholm som anmäler
sig skall ha betyg från poliskammaren, att de inte är kända för brottsligt eller lastbart uppträdande.
§ 2 Vid Allmänna Barnsbördshuset och det där inrättade läroverket för undervisning i
barnmorskekonsten, ges undervisning 2 terminer årligen. För att förekomma att fler ankommer än
läroverket kan ta emot, skall ansökan insändas 2 månader innan terminens början, varefter Kollegium
prövar och antar vilka som skall få infinna sig.
De städer eller orter i riket, som önskar få redan godkända barnmorskor skall anmäla detta hos
Kollegiet och samtidigt lämna uppgift på resekostnader, avlöningsvillkor och övriga förmåner, som skall
bestås barnmorskan.
§ 3 Varje antagen lärling får behörig undervisning och nödvändig färdighet till utövning av
barnmorskeyrket gratis. Under hela utbildningen njuter de försvar och skydd vid läroverket.
Om professorn eller direktören tror sig ha anledning att neka en antagen lärling dessa förmåner eller
helt avstänga henne, anmäler han sådant hos Kollegiet, som prövar och beslutar i ärendet.
§ 4 Alla antagna och inskrivna lärlingar bör 2 eller flera terminer, beroende på deras fattningsförmåga och
läraktighet, flitigt begagna sig av de offentliga föreläsningarna vid läroverket. De som vill ha enskild
undervisning, kommer överens med professorn eller adjunkten därom.
Efter en termins föreläsningar bör de anställas för tjänstgöring i förlossningsrummen och handledas i
allt som barnmorsketjänsten fordrar. Det åligger lärlingen att sorgfälligt söka förkovran och färdighet i de
rätta handlagen vid alla slags förlossningar. Likaledes bör hon vara angelägen om att lära sig sköta och
vårda både mor och foster under deras svagaste belägenhet.
§ 5 Varje till sådan barnmorsketjänst i barnbördshuset anställd lärling har ostridig rätt att begära hjälp,
natt som dag, av först föreståndaren och vid svårare eller vådligare tillfällen av verkets läkare. Lärlingen
skall natt som dag finnas till hands och inte bege sig utanför barnbördshuset. Hon skall med omsorg och
ömhet utan åtskillnad bemöta barnaföderskorna och vårda dem efter de föreskrifter läkaren och
föreståndaren givit.
Lärlingarna skall när tillfälle ges undervisas i att sätta blodiglar, använda koppnings instrument,
vaccinera och bedöma vacciners kvalité. De får sedan kostnadsfritt betyg att de äger kunskap och
skicklighet i dessa delar. Förestånderskan skall ge dem kunskap om lavemangers tillredning och
applicerande och även att tillreda bad.
§ 6 De lärlingar som hunnit förvärva behörig kunskap och färdighet i alla förenämnda stycken, som tillhör
en skicklig barnmorska, anmäls av läkaren till examen hos Sundhets Kollegium.
De som godkäns avlägger barnmorske eden hos Kollegium och erhåller betyg. Därefter utfärdar
professorn vanligt utskrivningsbrev för var och en godkänd och edsvuren barnmorska.
§ 7 Då läroverket lämnar de bästa tillfällen, både till kunskapers inhämtande, som i övning för dem som
vill lära till barnmorska och sålunda de kunnigast och skickligaste barnmorskorna utexamineras där, får
ingen vid 16 riksdalers böter (med undantag för undervisning i Skåne och på Gotland) anta eller förordna
till barnmorska någon person, som ej på ovanskrivet sätt blivit godkänd. Det är dock tillåtet för lärlingar
ute i landet, att innan de anmäler sig till läroverket, söka undervisning hos provinsialläkaren eller annan
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behörig läkare. De undervisas sedan vid läroverket kortare tid än vanliga lärlingar. Detta gäller också för
de utrikes examinerade barnmorskor, som vill utöva barnmorskekonsten här i riket
Vitet gäller alla som utfärdar betyg utan att lärlingen här i Stockholm blivit godkänd och edsvuren
barnmorska.
Samma vite får den som utger sig för att vara behörigen examinerad och godkänd och ordentlig
barnmorska för stad eller land och inte är det.
§ 8 I allt som angår barnsbörd är varje barnmorska under Sundhets Kollegiets lydnad och beskydd. Blir
det någon tvist mellan barnmorskor rörande förlossning och skötseln därvid, skall det föredragas hos
Kollegiet, som noga prövar och avger utslag.
Barnmorskorna i huvudstaden står under inseende av professorn vid läroverket.
Barnmorskorna på landsorterna står under inseende av provinsialläkaren där. En gång på året kallas
de, för att lämna besked om deras förrättningar samt om de ännu minns vad de lärt sig.
De privilegierade barnmorskorna i Stockholm är skyldiga att vid 2 riksdalers vite lämna sin adress.
De skall också en gång om året efter skedd kungörelse och vid samma vite inställa sig i Kollegiet till
allmän sammankomst. Försummar de andra året pliktar de 4 riksdaler, tredje året 6 riksdaler och fjärde
gången förlorar de sitt privilegium.
§ 9 Ingen annan än edsvuren och privilegierad barnmorska skall, annat än i yttersta nödfall och om ingen
finns tillstädes, understå sig att låta tinga och bruka sig vid någon förlossning. Bötar 6 riksdaler 32
skilling och om mor eller barn dör under eller strax efter förlossningen kommer de lagligen att rannsakas
och dömas.
§ 10 För att ytterligare förekomma de olyckliga följder, som orsakas av att olärda och djärva kvinnor
agerar barnmorskor, skall de edsvurna äga rättighet att låta lagföra dem. Hon får sätta ut en
barnmorskeskylt med namn och årtal då hon examinerad blivit. För övrigt skall församlingens klockare
varje månad lämna besked till barnmorskans förman, om vilka som betjänat barnaföderskor inom
församlingen. Då ser man om någon obehörig förrättat förlossningen och vederbörande kan anmälas till
fiskal för att lagfaras.
§11 För att understödja fattiga, sjuka och ålderstigna barnmorskor, skall en fattigkassa, deras s k
Ämbetslåda finnas, där de som så behöver kan få någon liten hjälp. Denna kassa består av det tillskott alla
barnmorskor ger vid edens avläggande, nämligen 1 riksdaler 32 skilling i Stockholm och 40 skilling i
landsorten samt ett sammanskott som görs vid barnmorskornas årliga sammankomst och böter från dem
som inte infinner sig då
Denna kassa skall alltid vårdas av Sundhets Kollegium att mot säkerhet, prövad och godkänd av
barnmorskornas deputerade, förräntas.
§ 12 När barnmorskan kallas skall hon inte vara senfärdig, än mindre undandra sig att komma även om
hon inte varit tingad.
När hon kommer till barnaföderskan, skall hon inom sig själv noga överväga, vad som är bäst för den
sjuka kvinnan. Hon skall efterforska hennes tillstånd och inte företa sig något, som inte är till kvinnans
hjälp och lindring. Inga andra läkemedel får ges än dem, som finns i handboken eller är av läkare
förordnad.
Hon skall med yttersta flit försöka hindra missfall eller för tidig barnsbörd. Är åter rätta tiden inne för
födseln, skall hon inte påskynda den, utan med tålamod och sinneslugn invänta stunden, då hon med
minsta fara kan förlösa och bringa barnet till världen. Är barnet svagt må hon nöddöpa det.
§ 13 Barnmorskan får inte övergiva barnaföderskan förrän allt är över. Även om hon inte är tingad och
befinner sig på stället och får bud efter sig till någon som tingat henne, får hon inte överge den första och
lämna henne hjälplös. Då råder hon budet att skaffa annan barnmorska i hennes ställe. Barnmorskorna får
inte neka varandra sådant biträde. Hinner den som varit tingad fram innan kvinnan är förlöst, tar hon över.
Är kvinnan förlöst får den biträdande lönen, om de inte kommer överens om annat.
Den, som är kallad som biträde, har rätt att avbryta, om hon i sin tur blir kallad till någon som i god tid
tingat henne.
§ 14 Det är ovillkorligen förbjudet för barnmorskor att nyttja instrument vid förlossningen. Finner hon att
förlossningen blir vådlig för mor eller barn och hon tror att dylika skulle kunna rädda, skall hon genast ta
kontakt med läkare och anhålla om hans bistånd, vilket han inte får vägra henne.
§ 15 Finner hon modern så svag, att hon kommer att få sätta livet till, innan hon blivit förlöst, skall
barnmorskan skyndsamt begära råd och biträde hos läkaren.
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Förmodar barnmorskan att fostret är dött och förlossning blir ovanligt svår och långsam, skall hon för att
freda sitt samvete och befria sig från ansvar tillkalla någon i detta yrke upplyst person till vittne.
Är hon däremot så självklok och förmäten, att hon inte begär hjälp och mor eller foster dör eller
skadas, kan hon lagligen tilltalas vid domstol. Beträds och övertygas hon om grov missgärning och att
med uppsåt ha förorsakat moderns eller fostrets död, anses hon i lika förhållande som tjänstehjon till sitt
husbondfolk och tilltalas och döms efter allmän lag.
§ 16 Då barnmorskan tvingas begära andras råd och hjälp, skall hon ge det tillkänna försiktigt, så att den
sjuka kvinnan inte oroas eller fruktar större fara än vad som är vid handen.
Hon bör i enskildhet upplysa den tillkallade hur den sjuka kvinnans belägenhet är. Sedan undersöker
den tillkallade patienten och bestämmer vad som till hjälp kan vidtas. Den som först anlitad varit förrättar
förlossningen, men den senare råder och ger handräckning. Skulle den första av trötthet, sjukdom eller
oerfarenhet av så svår förlossning, vilja dra sig undan eller den sjuka kvinnan enständigt yrkar, att den sist
ankomna skall hjälpa henne, må den samma inte vägra, utan med förtröstan på Guds hjälp förrätta
förlossningen.
Barnmorskan skall efter förlossningen med ömhet vårda och sköta var och en barnaföderska, så länge
som behövs. Hon skall också bistå med råd till den mindre erfarna modern och amman. Särskilt skall hon
betona vikten av bad och snygghet.
§ 17 Edsvuren barnmorska är förpliktigad att hemlighålla, vad ärbarheten kräver skall dolt vara. Hon skall
förtiga vad som i förtroende blivit henne meddelat samt varsamt och försiktigt yttra sin mening om ett
nyfött barn är fullgånget eller inte och över andra grannlaga frågor. Märker hon däremot att modern eller
barnet är smittat med venerisk sjukdom skall hon rapportera det till läkare. Hämtas barnmorska till en
hemlig förlossning, får hon inte av nyfikenhet efterforska barnafaderns namn eller avlocka lägerskvinnan
någon bekännelse.
§ 18 Fordrar domare eller rätt av edsvuren barnmorska upplysning i något mål, bör hon kallelsen
hörsamma. Hon bör noga gjort sig underrättad om förhållandet och på samvete uppgiva vad hon till
sanningens styrkande vet ha hänt, inte för vänskap, skyldskap, ovänskap, fruktan eller egennytta förtiga
något eller sådant muntligen eller skriftligen förklara eller betyga, som hon inte har full visshet om.
Kvinnor som hålls i häkte och behöver barnmorskas bistånd, må alltid som nödlidande av edsvurna
barnmorskor njuta nödvändig vård och tillsyn.
§ 19 Huvudstadens barnmorskor skall hänvisa dem som begär ammetjänst till besiktning vid
Ammekontoret, om de för övrigt anses lämpliga. Vite på 3 riksdaler 16 skilling för den barnmorska som
utan prövning av kontoret anskaffar amma.
I landsorten skall läkare undersöka om ammorna är friska och till synes fria från tecken på smittsam
sjukdom. Läkaren skriver ett edligt bekräftat betyg till den som söker ammetjänst.
Eventuella böter delas mellan ortens fattiga och Sundhets Kollegiets Fiscus (kassa)
§ 20 Barnmorskorna, särskilt i landsorterna, skall se till att alla barn de förlöst ympas med goda
skyddskoppor under sitt första levnadsår. I synnerhet hos allmänheten och allmogen bör de nitiskt
propagera för ympning.
Sundhets Kollegium uppmuntrar och belönar alla barnmorskor att skaffa sig kunskap hos någon läkare
att med förstånd och noggrannhet verkställa ympning. De skall dessutom själva förse sig med färskt
ympämne året runt och förvara det väl.
§ 21 Skulle någon ort drabbas av svår smittsam sjukdom, får barnmorskorna inte vägra bistå
barnaföderskor även i smittade hus. Hon får inte bege sig från orten eller besöka någon i ett osmittat hus,
om hon kommer från ett smittat, utan att ha väl badat sig och rökt sina kläder med mineralsura ämnen.
Uppkommer smittsam sjukdom i de större städerna utses en eller flera av de äldre barnmorskorna att
bistå i smittade hus mot särskild vedergällning. De skall på husväggen där de bo sätta en tavla, som
berättar att de är utsedda, så att de som behöver dem lätt hittar. Det är dem mot vite förbjudet att under
denna tid betjäna barnaföderskor i osmittade hus.
Stockholm den 25 augusti 1819 CARL JOHAN
Följer edsformuläret.
Kongl Maj:ts i nåder fastställda Medicinal Taxa. Stockholm den 25 augusti 1819
Sedan Vårt Sundhets Kollegium med noggrann omsorg utarbetat ett på säkra försök och beräkningar
grundat förslag till ny Medicinal Taxa, har Vi funnit för gott att fastställa den. Taxan från den 6 augusti
1777 med tid efter annan fastställda förändringar må från den 1 januari var upphävd.
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Följer 62 sidor med läkemedel och deras priser.
1:o Att inga andra än behörigen justerade vikter får nyttjas på apoteken.
2:o Att apotekare är skyldig att på varje recept utsätta priset på varje komposition särskilt, och den som
expedierar alltid sätta sitt namn på konvolutet eller den s k signaturen.
3:o Att vid omfattande apoteksräkningar som insänds för granskning till Sundhets Kollegiet skall
formuläret, som är fastställt i Vårt nya apoteksreglemente av den 11 denna månad användas. Finns
kompositionerna inte upptagna i denna taxa skall varje ingrediens taxeras särskilt och särskilt pro labore
uttas.
4:o Vårt Sundhets Kollegium skall årligen eller så ofta ökning eller minskning av priserna på droger
uppstår, överse den nu fastställda taxan och till Oss underdånigt föreslå ändringar.
5:o Att vid större behov av medikamenter som skall betalas med allmänna medel, priserna bör modereras
och leveranserna helst ske genom entreprenad auktion mot viss procents rabatt
Stockholm den 25 augusti 1819 CARL JOHAN
Förordning angående sysslolösa och vanartiga personers insättande och hållande till arbete å de
allmänna Arbets Inrättningarna i Karlskrona och Vadstena. Stockholm 31 augusti 1819
En ny arbets anstalt är inrättad i Vadstena och den gamla förordningen från den 27 februari 1804 rörande
personers insättande i arbetsinrättningar är upphävd. Ny förordning enligt följande:
§ 1 Befallningshavande äger rätt att döma 1:o lösdrivare som besvära allmänheten med tiggeri till
Allmänna Arbets Inrättning, om utrymme i arbetshus i länet saknas. 2:o personer vilka undergått straff för
tjuvnad och anses som lösdrivare.
§ 2 Lösdrivare är den, som inte ingått i allmän tjänst, inte har lantbruk, årstjänst eller annat stadigt arbete
och inte med egna tillgångar eller andras vårdnad har bärgning. Inte är gift, mantalsskriven och boende på
visst ställe där han årligen försörjer sig.
§ 3 De soldater som blivit strukna ur rullorna och är förfallna till arbete på fästning, skall i stället avföras
till allmän arbets inrättning.
§ 4 Till allmänna arbets inrättningen får inte sändas kvinnor eller män som av ålder, sjukdom eller
kroppsskada inte kan arbeta.
§ 5 Innan någon döms till arbets inrättning skall han få tid att själv skaffa sig tjänst och försörjning. Har
han varit straffad för tjuvnad, äger befallningshavanden pröva, om han under tiden må ställas på fri fot
eller förbli i fängsligt förvar.
§ 6 Anträffas någon som anses som lösdrivare utom det län, där han hör hemma, meddelar
befallningshavande om förhållandena. Befallningshavaren i hans hemlän prövar skyndsamt, om han skall
sändas till arbets inrättning eller till den ort han hör eller ställas på fri fot.
§ 7 Då någon döms till arbets inrättning skall utslaget vara skriftligt. Protokollet skall innehålla hans
ålder, utseende och levnadsomständigheter, om de är kända. Om han varit anklagad för brott och dömd
och vilket straff han undergått. Vilka laster och oarter han är känd för, om han kan något hantverk.
§ 8 Den som döms till arbets inrättning skall förpassas av Vår befallningshavande till landshövdingen i
den ort inrättningen finns. I förpassningen står hans namn, ålder, utseende, noggrann förteckning över de
kläder och tillhörigheter han medför. Äger karlen pengar skall de åtfölja handlingarna.
§ 9 Till arbetsfånges avsändande bestås skjuts efter samma ordning som för andra fångar. Han skall inte
fängslas mer än nödvändigt.
§ 10 Vid ankomsten till arbetsstället avlämnas karlen och hans tillhörigheter till Vår befallningshavande
eller kommendanten.
§ 11 Önskar jordbrukare eller annan i orten boende person att begagna arbetskarlen till arbete utanför
inrättningen, anmäler han hos kommendanten hur lång tid och till vilket arbete han vill använda karlen.
Har fången gjort sig så känd, att han kan anförtros sådant arbete och han uppfört sig så pålitligt att han må
vara på fri fot, utsätter kommendanten en skälig dagspenning. Han får inte utlånas till sådant arbete som
kan skada honom och dagspenningen får inte vara mindre än han skulle fått inom inrättningen.
§ 12 Den som lejer sådan arbetskarl ansvarar för att han kommer till arbetet och därifrån, då arbetstiden är
slut, han skall förse honom med föda och underhåll under arbetstiden. Han är hans husbonde efter lag.
Rymmer arbetskarlen meddelas genast kommendanten och efterlysning sker. Visar det sig att den som
uttagit karlen brustit i tillsyn eller rent av främjat hans flykt, svarar han för alla kostnader i samband med
hans efterspaning och återskaffande.
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§ 13 När arbetskarlen återlämnas till inrättningen, avges ett omdöme hur han förhållit sig. Dagspenningen
överlämnas till kommendören, att utbetalas till karlen, då han blir fri, med avdrag för kläder.
§ 15 Kan arbetskarlen företa bevis, att någon vill anställa honom i tjänst, är han berättigad att bli fri.
Kommendanten avger rapport till befallningshavande, som förordnar om karlens skyndsamma lösgivande
och förpassning till behörig ort.
§ 16 Har arbetskarlen sedan han ankom till inrättningen fått genom arbete, arv, gåva eller testamente en
summa av 33 riksdaler 16 skillingar, skall befallningshavande släppa honom fri, om han de 3 sista
månaderna gjort sig känd för flit och gott uppförande. Han får ett avskedsbevis, där hans förhållande
under arbetstiden redovisas.
§ 17 Kommendanten har skyldighet att till vem som helst lämna upplysningar om arbetskarlens
förhållande den tid han varit på inrättningen. Han skall också på arbetskarlens begäran hjälpa honom till
vidare utkomst.
§ 18 Den arbetskarl, som gjort sig känd som pålitlig, får för viss tid gå till annan ort för att söka arbete.
Befallningshavande i den orten får meddelande att karlen är frisläppt, så att tillsyn över hans uppförande
kan hållas. Får han tjänst meddelas detta till kommendanten, Får han inte tjänst är han skyldig att
återvända till inrättningen.
§ 19 Då arbetskarlen blir frisläppt och lämnar inrättningen skall hans behållna arbetsförtjänst och allt
annat han äger utlämnas till honom.
§ 20 Han har rätt att få en viss del av sin inkomst, om han har permission att söka nytt arbete. Även har
han då tillgång till sina kläder.
§ 21 Rymmer karlen får den som tar fast honom och överlämnar honom 6 riksdaler 32 skillingar, vilket
genast utbetalas av befallningshavande i länet där han greps. Dessa pengar dras av karlens tillgångar om
sådana finns.
§ 22 Är karlen inte nöjd med domen eller vägras lösgivning sänder han sina besvär till Oss.
§ 24 Den till arbete dömde må ej till arbets inrättning avföras innan Vi prövat hans besvär.
Stockholm den 31 augusti 1819 CARL JOHAN
Kungörelse angående den under Dess resa till västra och norra delarna av riket i nåder
tillförordnade regering. Stockholm den 2 september 1819
Vi skall nu tillsammans med kronprinsen företa en resa i de västra och norra delarna av riket. Därför
förordnar Vi fyra ledamöter av Vårt Statsråd, att sköta regeringsärendena.
Justitieministern Fredric Gyllenborg, riksmarskalken, Clas Fleming, hovkanslern Gustaf af Wetterstedt
och riksrådet Anders Fredric Skjöldebrand samt i händelse någon hindras med laga förfall en av rikets
herrar Carl Lagerbring.
Stockholm den 2 september 1819 CARL JOHAN
Kungörelse att den under Kongl Maj:ts frånvaro, i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra; Stockholm den 1 oktober 1819.
Då Vi nu lyckligen återvänt till huvudstaden från Vår resa kommer den tillförordnade regeringen att
upphöra.
Stockholm den 1 oktober 1819 CARL JOHAN
Kungörelse angående räntan på de lån, som, likmätigt Direktionens kungörelse den 25 mars 1818,
utgå av de till brandskadeersättningar avsatta medel. Stockholm den 9 oktober 1819
Medlen till brandskade ersättningar utgör 1 % av städernas och ¼ % av landets ansvarssumma. Av dem
skall 5/6 göras fruktbara genom utlåning mot 5% ränta mot hypotek av obligationer eller förskrivningar
som är accepterade i banken eller riksgäldskontoret.
Gemensamt med verkets ägare och revisorer har beslutats att sänka räntan till 4 % från och med 1
november.
Stockholm den 9 oktober 1819 F S SILVERSTOLPE, E af WETTERSTEDT
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Kungörelse angående öppnandet av den nya segelleden mellan Mälaren och Saltsjön genom
Södertälje kanal och slussverk. Stockholm den 23 oktober 1819
Sedan Södertälje Kanal- och Slussverks arbete nu är färdigt och genomfarten obehindrad kan äga rum,
har vi med denna kungörelse förklarat den nya segelleden för lovligt lotsmanna farvatten för så väl inrikes
som utrikes sjöfart. Seglationsordningen och övriga för sjöfartens beskydd gällande författningar skall
tillämpas och denna nya segelled med Vårt Nådiga hägn omfattas.
Stockholm den 23 oktober 1819 CARL JOHAN
Kungörelse angående taxa för Södertälje Kanal- och Slussfart, jämte vad därvid i övrigt bör
iakttagas. Stockholm den 23 oktober 1819
Taxan för in- och utrikes fartyg, beroende på dräktigheten och lasten.
Anmärkningar.
1:o Våra och kronans bevärade eller krigsfartyg passerar kanalen utan avgift.
2:o Båtar tillhörande Södertäljes innevånare är fria från avgift i kanalen, om de inte passerar slussen. De
skall ha en särskild inbränd stämpel och om båten avyttras till någon utanför staden skall anmälan göras
till slussinspektoren som annulerar stämpeln.
Regler som härvid lända till efterrättelse.
§ 1 Skeppare skall uppvisa fartygets mätarbrev och connoissement ( skeppsfraktsedel) på lasten, för att
utröna taxan. Skepparen får efter att ha betalt avgiften en passersedel.
Anser någon sig ha fått betala för hög avgift, anmäler han hos kanalverkets direktör som lämnar
rättelse eller skriftligt besked.
Skulle inga handlingar finnas, taxeras avgiften på stället. Visar det sig i efterhand att den blev för stor,
återbetalas vad som blivit för mycket uttaget.
§ 2 Fartygen får passera i den ordning de anmäler sig.
§ 3 Fartygen får inte uppehålla sig i kanalen mer än vad som är nödvändigt. Den som hindrar andra bötar
5 riksdaler.
§ 4 Slussarna och vindbryggan, vid vilkas öppnande kanalfarare skall vara behjälplig, är under isfri tid
öppen från 5 på morgongen till 8 på aftonen under söckendagarna och mellan 4-8 på helgdagarna.
§ 5 Skeppare ansvar för att deras fartyg inte går djupare eller är bredare än att de obehindrat kan passera.
De ersätter eventuell skada och bötar 10 riksdaler om sådan uppstår. De som fraktar brännbara varor, får
inte ha eld om bord under vistande i kanalen. Fartyg kan endast mötas på sjön Maren, varför fartyg inte
anlöper, då mötande kommer.
§ 6 Endast slussbetjäningen får öppna sluss och vindbrygga eller hantera slussverket. Man får inte kasta
sten, grus eller annat inom kanalområdet, sker det bötar man 25 riksdaler.
Ingen får heller stöta porten eller murarna med båtshake eller annat vasst redskap. Blir märken pliktas
2 riksdaler. Blir skadan så stor att den bör förbättras ersätts kostnaden och böterna blir 10 riksdaler. Farten
vid in - och utloppen skall ställas mitt i slussen och kanalen.
§ 7 Slussinspektoren och betjänterna får inte förolämpas eller ofredas och den som med hugg och slag,
okvädnings ord eller annan skymf, ofredar dem i deras tjänstgöring är till ansvar förfallen i likhet med,
vad som gäller för kronans betjänter.
Betjänterna å sin sida får inte tillfoga någon ringaste orätt eller uppehåll.
§ 8 Taxan skall finnas anslagen på väggen i slusskontoret. Lotsarna har ett eget exemplar. Även
instruktionerna för kanalen skall finnas tillgänglig.
§ 9 Böterna tillfaller kanalverkets fattigförsörjnings inrättning.
Stockholm den 23 oktober 1819 CARL JOHAN
Kungörelse, hur med rättigheten att här i riket taga arv, för innevånarna i Kungariket Båda
Cicilierna, kommer att förhållas. Stockholm 27 oktober 1819
Utländsk man, som bor på ort där svensk man äger rätt att ta arv, skall efter anmälan ha samma rätt. Hans
Maj:t Konungen av Båda Cicilierna har förklarat att en sådan beskaffad arvsrätt kommer undersåtarna där
till godo. Alltså äger innevånarna i Båda Cicilierna rätt att ta arv här i riket.
Stockholm den 27 oktober 1819 CARL JOHAN
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Kungörelse angående villkoren vid beviljandet av bancolån, till understöd för nyttiga uppodlingar i
landsorterna. Stockholm den 3 november 1819
Ständerna har anmärkt, att förordningen av den 27 september 1815 om lån för att hjälpa upp landets
behov och den enskildas förkovran endast ofullkomligen svarat mot vad man borde förväntat sig. Bristen
kan ligga i att anslagen från odlingsfonden inte främjat företag av större vikt och omfattning, därför att
fondens inskränkta belopp och den för större odlingar fastställda företrädesrätt. Då Vi nu fått svar från
samtliga lanthushållningssällskap har Vi för kännedom meddelat som följer:
1:o Lån till understöd för uppodlingar får av banken endast beviljas till odlande av kärr, mossar, sanka
och vattensjuka ängar samt stenbunden och skogbeväxt oländig mark. Lån får inte ges till upptagande av
gamla ödelagda åkrar eller släta ängar, där rothuggning och stenbrytning inte behövs. Odlingslägenheten
som lånet söks för bör vara minst trenne tunnland.
2:o Den som vill låna, anmäler sig hos Lanthushållningssällskapet, som förordnar två kunniga och ojäviga
män att syna och beskriva odlingslägenheten.
3:o Sökande anger tiden och sättet som han vill verkställa odlingen på samt kostnadsförslag.
4:o I Stockholm och Stora Kopparbergs Län, där Lanthushållssällskapet inte finns, lämnas anmälan hos
Våra befallningshavanden. Samma gäller flera andra län, där lanthushållssällskapet inte anser sig kunna
ingå i de av Ständerna föreslagna åtgärderna eller satt sådana villkor för sin medverkan, att det inte
stämmer med Ständernas föreskrifter.
5:o Beskrivningen insänds och granskas och sedan bestäms lånets belopp och terminerna.
6:o Mellan 10-50 riksdaler för tunnlandet må kunna lämnas som lån, beroende på svårigheterna med
odlingen. Högsta lånesumman fastställs till 2.000 riksdaler.
7:o En del av lånesumman, dock inte över hälften, får lämnas som förskott. Sedan utbetalas återstående
när första delen är använd.
8:o Räntan är 2 %. Efter 3 år börjar lånet amorteras med 1/5, tills det är fullt återbetalt efter 8 år.
9:o Till säkerhet för lånet ställs borgen, som förnyas varje år. Kommer löftesmannen på obestånd eller dör
skall låntagaren genast skaffa ny.
10:o Istället för borgen kan inteckning tas i låntagarens fasta egendom.
11:o Lånet gäller inte för redan verkställda odlingar så vida de inte är utförda, medan anmälan
behandlades.
12:o Två gånger om året insänder lanthushållssällskapet nya låneanmälningar, med tillstyrkta bifall eller
avslag. De lämnar omdöme om arbetets nytta, större eller mindre säkerhet att det blir framgångsrikt, om
sökande är ordentlig, driftig, har insikter i hushållningen och är pålitlig.
13:o I de län där hushållningssällskapen åtagit sig att ansvara för lånet, prövas handlingarna hos dem.
Räntan och återbetalningarna nedsättes i länets ränteri. Sällskapet får njuta av samma handräckning som
för bancolån i allmänhet.
14:o När Kommissariatet granskat handlingarna skall de också prövas av bankofullmäktige. Den
anslagna lånesumman fördelas på alla län, varifrån ansökningar kommit. Fördelningen tar hänsyn till
lånens storlek och beskaffenhet och ett ungefärligt förhållande till länets behov av jordbruksstöd.
15:o Om lånen inte blir utkvitterade återgår de dit lånehandlingarna inkommit.
16:o Varje år avger låntagaren en kort beskrivning om arbetets fortgång, besannad av besiktningsmän.
17:o Pengarna äskas av lanthushållssällskapet, dock inte senare än 5 år från det odlingsföretaget anses
fullbordat.
18:o Kontrollen är varje hushållningssällskaps ansvar.
19:o Visar det sig att låntagaren använder lånet till annat än odlingsföretaget, skall det genast betalas
tillbaka med 8 % ränta från första dagen. Hälften av räntan tillfaller hushållningssällskapet och andra
hälften banken. En sådan låntagare får aldrig begagna sig av denna låneanstalt.
20:o Den låntagare, som inte betalt sin ränta efter 4 månader eller inte sänt in förnyad borgen, mister lånet.
21:o De låneansökningarna som är inlämnade men ännu inte blivit beviljade behandlas efter 1815 års
föreskrifter, dock så att de nya grunderna prövas.
Till stora företag, som avtappning av sjöar, kärr eller mossar eller större odlingar, som inte ger
avkastning förrän senare får av den anslagna odlingsfonden i mån av tillgång utbetalas särskilda
låneunderstöd.
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Från och med 1821 må av den anslagna odlingsfonden 100.000 riksdaler årligen vara att tillgå för sådana
företag. Högst 10 riksdaler för tunnlandet får beviljas som understöd.
Till enskild person får årligt biträde ej vara högre än 2.000 riksdaler och hela lånesumman inte
överstiga 6.000 riksdaler. Om sådana lägenheter tillhör fler hemman eller byar ökas summan till högst
9.000 riksdaler. Lånet bestäms av sättet, storleken och kostnaderna t ex avtappning, strömrensning,
utdikning, vattenverks borttagande och dylika hinder. Den sökande som får största vinsten av företaget har
företräde.
Räntan blir 2 % och avbetalningen börjar efter 5 år och skall vara likviderat inom 10 år.
Vid sådana lån bör följande handlingar sökas.
1:o Lantmätare skall göra avfattning på odlingsstället med beskrivning över dess läge, areal, innehåll och
beskaffenhet.
2:o Plan över odlingen med uppgift om tidsåtgången.
3:o Kostnadsförslag gjort av lantmätaren och 2 ojäviga, kunniga män.
Handlingarna insänds till länets lanthushållssällskap, som yttrar sig och överlämnar dem till
lantbruksakademien.
Då lånet är tillstyrkt och bankostyrelsen godkänt säkerheten utbetalas lånet.
Stockholm den 3 november 1819 CARL JOHAN
Cirkulär om vad av vederbörande ämbetsmän iakttagas bör i avseende på den mellan Mälaren och
Saltsjön öppnade nya segelleden genom Södertälje Kanal och Slussverk. Stockholm den 8 november
1819
Kongl Hovrätten anbefalls att tillse, att alla de biträden, inrättningar och anstalter, som angår segelleden
skall med nit och omsorg genomföras.
Stockholm den 8 november 1819 H A v STROKIRCH
Förklaring över vissa delar i kungörelsen av den 3 april 1816 angående överenskommelser om
prästrättigheter. Stockholm den 12 november 1819.
Bondeståndet har vid riksdagen anhållit att alla överenskommelser om prästrättigheter som hädanefter
avslutas skall gälla för evärdeliga tider. I anledning därav förklarar Vi, att då ärenden angående
kyrkoherdars rätt att komma överens med sina församlingar, utan att vara biträdda av krono- och
konsistoriefullmäktige, skall 1816 års kungörelse gälla. Vid löneregleringar eller tvister skall alltså kronooch konsistoriefullmäktige närvara.
De överenskommelser som är slutna före 1810 skall gälla och endast i fall där tvist uppstår avgöras i laglig
ordning. Tiden för överenskommelser skall gälla högst 25 - 30 år.
Stockholm den 12 november 1819. CARL JOHAN
Instruktion varefter inspektören för flottornas samtliga sjötrupper har att sig i underdånighet rätta.
Stockholm den 16 november 1819.
§ 1 Inspektören skall med nit och oväldighet tillse att lydnad och ordning råder vid sjöartilleri
regementena, skeppsgossar, coopvaerdie-, indelta och roterade båtsmän, extra roterings- samt sjöbevärings
manskap. Som mönsterherre ställer han sig instruktion i lämpliga delar, krigsartiklar, gällande
författningar och förordningar till efterrättelse.
§ 2 Generalmönstring med flottornas värvade sjöartilleri regementen förrättas vart annat år. De bör
verkställas under de årliga exercis månaderna.
§ 3 Mönstring av skeppsgossar sker varje år. Skeppsgosseskolorna inspekteras och man prövar om de
uppfyller sitt ändamål och åsyftade nytta. Inspektören bevistar undervisningen och examen och befordrar
eventuella förbättringar och rättelser till befälet eller avgiver Kongl Maj:t förslag i dessa ärenden. Vid
mönstringen undersöks om skeppsgossarna fått vad de ska i fråga om kläder och avlöning. Inspektören
låter utskriva gossarna och karlskriva dem vid 18 års ålder, då de efter kunskaper, fallenhet och skicklighet
insätts i rikets tjänst.
§ 4 Coopvaerdie (handels) båtsmännen inspekteras en gång om året. De skall vid anställningen äga god
frejd, vara raska och unga samt övas i tackling och sjömansskap för att bli dugliga rorsmän och
märsgastar. Deras förmåga och kunskaper antecknas i mönsterrullan.
§ 5 Indelta och roterade båtsmanshållet skall generalmönstras varje år distriktsvis, för att utröna
båtsmännens tjänstbarhet och hur rust- och rotehållarna fullgör sina åligganden.
D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1819 45-46.doc Skapat den 05-01-19 05:15 Senast utskrivet 05-01-20 15:20

Första distriktet består av Blekinge och Södra Möre indelningskompanier. Andra distriktet av Tjusts,
Smålands, Östergötlands, Södermanlands och Södra Roslags roterings kompanier.
Tredje distriktet av Ölands och Gotlands kompanier. Fjärde distriktet består av Bohus, Norra och Södra
Hallands samt Västergötlands kompanier. Femte distriktet av Norra Roslags, Första och Andra Norrlands
samt Stockholms Stads kompanier.
§ 6 Chefer och skrivare vid kompanierna, befallningshavande och rust- och rotebönderna jämte
båtsmännen skall vid laga ansvar mangrant infinna sig.
§ 7 Uteblir båtsman döms han till laga straff. Rust- och rotehållare skall inställa sig vare sig båtsmännen är
effektiva, vakanta eller bortkommenderade. Har rusthållaren laga förfall sätter han annan i sitt ställe, som
har fullkomlig kännedom om allt, som gäller båtsmannens omständigheter. Böter som tillfaller Amiralitets
krigsmans kassa uttas om någon inte infinner sig.
§ 8 När kompaniet är uppställt förklarar inspektören att Kongl Maj:ts vilja och befallning är, att varje man
njuter sin rätt, som finns i kontrakt och författningar. Om någon tror sig orättvist behandlad, så äger han
rätt att anmäla sina klagomål, som behörigen upptas, granskas och undersöks samt efter omständigheterna
avgörs.
§9 Inspektören underrättar sig noga om hur kontrakt och förordningar efterlevs och om skyldigheterna
rotehållarna emellan uppfylls. Enskilda kontrakt får inte vara sämre än det huvudkontrakt som gäller för
länet. I 1731 års resolution angående Allmogens Besvär skall rotehållare under båtsmännens
kommendering vara deras hustrur behjälplig med skötseln av torpen, varvid rotarnas egen fördel beredes,
då rekryteringen blir lättare. Rotehållarna får inte lämna ut kontanter istället för beklädnad.
Skulle något vara fel antecknas det i generalmönstrings rullan och avgörs i överläggning med
landshövdingen i orten eller överlämnas till förvaltningen av sjöärenden. Landshövdingen skall också se
till att rotehållarna inte försummar att ge sina båtsmän nödvändiga hus.
§ 10 Inspektören tillser att dugligt manskap med goda kroppskrafter och utan synbara fel antas till
båtsmanshållet. Rekryten bör vara välfrejdad, vara fyllda 16 år men inte över 36, avseende bör tas till hans
sjöbefarenhet. Ingen bör kasseras även om han är liten till växten, men för övrigt är starkt bygd.
De båtsmän, som tidigare undergått generalmönstring och för ålder och bräcklighet är oförmögna till
sjötjänstgöring avskedas. För att detta skall gå säkert tillväga skall en fältläkare göra en inspektion, så att
ingen karl med förborgade skador eller bräckligheter, som gör honom oduglig, kan dölja det vid
mönstringen och på så sätt undgå avsked.
Båtsmän, som av olika orsaker ställer annan i sitt ställe blir avskedade med s k legopass. De som sedan
senaste mönstringen blivit insatta, men visat sig inte i anseende till kroppsstyrka eller andra orsaker kan
kvarstå i tjänsten, skall inspektoren avskeda.
De båtsmän, som är på kommendering vid mönstrings tiden, blir mönstrade vid hemkomsten eller av sina
befäl. Alla avskedspass skall vara tryckta på särskilt formulär som här bifogas. Passen utfärdas genast efter
mönstringen. De pass, som föreslås, får underhåll av Amiralitets Krigsmans Kassa avlämnas till
kompanichefen som insänder dem till befälhavaren vid stationen.
§ 11 Alla gratialister av båtsmän och lotsar, som blivit med medaljpensioner benådade bör inställa sig vid
mönstringen, i händelse de inte åtnjutit vad som dem tillkommer. Förteckningar på gratialer skall vid alla
mönstringar läggas till mönsterrullorna. Mönsterherren upprättar en rulla på dem som fått medalj för
tapperhet och därför är beviljade pension.
§ 12 Inspektören skall efter varje mönstring inlämna rapport till Kongl Maj:t. Ett exemplar lämnas till
förvaltningen för sjöärenden, ett till befälhavaren vid stationen och ett till kompanichefen. Gäller det
indelta eller roterande båtsmanshållet lämnas ett exemplar till landshövdingen i orten och förvaras i
landskontoren.
§ 13 Då extra roteringar och sjöbeväringar inkallas till tjänst samt coopvaerdie sjöfolk hyrs i rikets tjänst,
tillser inspektören att även detta manskap behandlas väl och åtnjuter sin rätt.
§ 14 I övrigt äger inspektören att noga tillse att alla föreskrifter följs både i ekonomiskt och militäriskt
avseende. Att rotehållarna inom 3 månader rekryterar vakanser. Att manskapet vårdas och med rättvisa
behandlas och i rätt tid kommer i åtnjutande av vad som bestås.
Att bland friska och sjuka snygghet och renlighet bibehålles. Allt vad som strider mot god ordning och
diciplin bör till rättelse anmälas.
§ 15 Befälhavande amiralen i Karlskrona och chefen för Stockholms eskader skall varje kvartal avlämna
rapport till inspektören om förändringar av så väl befäl som manskap.
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§ 17 Inspektören får en adjutant av flottans regementsofficerare som biträde, att föra journalen över alla
rapporter, förslag och memorial och gå honom tillhanda med vad som behövs.
§ 18 Under sina ämbetsresor beräknar inspektören och medföljande adjutant, mönster kommissarie och
fältläkaren skjuts och dagtraktamente enligt resereglementet efter innehavande grader.
Datum ut supra CARL JOHAN
Formulär för pensionsansökan.
Instruktion för de generalspersoner, vilka i nåder förordnas att förrätta generalmönstringar med
indelta kavalleri regementena, samt de till infanteri förvandlande kavalleriet. Stockholm den 16
november 1819.
Kongl Maj:t har indelat armén i inspectioner och brigader. Generalmönstrings instruktionen av 1794 är
upphävd och här föreskrivs och förordnas, vad som hädanefter vid generalmönstringar med indelta
regementen till häst samt de till infanteri förvandlade kavalleriregementen skall iakttagas.
§ 1 Kongl Maj:t har förordnat inspektions generalerna till ständiga generalmönster herrar för de
regementen och korpser som tillhör deras inspektioner.
§ 2 Inspektions generalen biträdd av adjutanter ur generalstaben och en kommissarie, som har ansvar för
införandet i mönsterrullorna, skall också biträda med upplysningar om lag och författningarna som kan
förekomma.
§ 3 Mönstring med indelta kavalleriet och det till infanteri förvandlade kavalleriregementena kommer
hädanefter att förrättas vart tredje år. Generalmönster herrarna skall efter överenskommelse med
regementsschefen och befallningshavanden bestämma tiden. Det bör för kavalleriet till häst helst ske vid
höstmötet, då de nya rekryterna och remonterna hunnit exercerats och dresserats.
§ 4 Mönsterrullor över personalen författas enligt särskilt formulär i tre exemplar, ett för staben, ett för
varje eskader. Där upptas befälet, civila tjänstemän och betjänter i den ordning de innehar löner på stat,
samt manskapet efter deras nummer.
Över hästarna upprättas rullor i tre exemplar, som tar upp hästens nummer, färg, ålder, kön och tecken.
§ 5 I mönsterrullorna för personalen införs alla förändringar rörande indelningsverket.
§ 6 Så snart mönsterherren ankommer till mönstringsstället erhåller han förslag över styrkan samt vakt och
honneur efter tjänstgöringsregementet. Eskadrarna formeras och äldsta eskadern marscherar först fram till
mönsterbordet, där de hälsas av mönsterherren: Dragoner! (Husarer, grenadjärer, karbinjärer, soldater)
Kongl Maj:ts Nådiga vilja är, att var man sker rätt, har någon skäl att klaga, bör anmälan därom ske inför
mönsterordet. Därefter sker upprop. Därefter får inga klagomål anmälas.
§ 7 Klagomål, som anförs över befäl eller rusthållare skall särskilt noga upptas. Dessa ärenden bevakas
sedan av regementschefen.
§ 8 Vid mönstringen skall Konungens Befallningshavande i länet vara närvarande. Även rusthållaren är
tillåten att bevaka sina intressen samt att granska regementschefens redogörelser och förvaltning av
beklädnads och rustningsmedel.
§ 9 Manskapet uppropas till mönsterbordet för att undgå noggrann besiktning. Rekryterna bör ha god frejd
och kroppsstyrka, vara utan lyten, fel eller bräcklighet, mellan 17 - 30 år och ha det för kavalleriet
fastställda måttet 5 fot 7 tum. Något kortare för växande ungdom De som är kroppssvaga, är sjukliga eller
av andra skäl inte anses lämpliga till krigstjänst ogillas. Legan återställs till rusthållaren. Skulle
undermålighet vara orsaken till ogillandet stannar ansvaret och kostnaden hos den som antagit karlen,
vilket noga antecknas i rullorna.
De till infanteri förvandlade kavalleriregementen antar rekryter mellan 18 - 36 år.
Den som fyllt 55 år och inte längre har styrka nog att uthärda krigstjänst, inte längre utan hjälp kan
stiga till häst, bära packning och hantera geväret och är sjukliga skall ha bevis från läkare och avskedas.
De skall anmäla underhåll hos Wadstena krigsmanshus kassa. Även de som efter långvarig tjänstetid,
erhållit blessyrer och skador är berättigade till gratial. De som är 55 år men fortfarande äger styrka och
krafter får kvarstå i tjänst till nästa mönstring.
Skulle någon rusthållare på grund av karlens oduglighet, liderlighet eller brottsligt förhållande vilja
avskeda någon är han i sin rätt om någon ställs i hans ställe. Vill någon karl återgå till hemmansbruk och
ställer annan i sitt ställe är han tillåten.
Avskedspassen skall skrivas enligt särskilt formulär. Får den avskedade inte underhåll får han
avskedspasset innan han lämnar mönstringen.
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Skulle någon av manskapet vara vanfrejdad eller fallen för liderlighet och fylleri, att han efter varningar
inte rättat sig, bör en sådan vanartig av mönsterherren kasseras. Manskap som begått tjuvnad eller brott av
den beskaffenhet att de vanhedra en soldat, skall han kasseras.
§ 10 När rotarna är uppräknade beger sig mönsterherren och adjutanten åtföljd av bataljonsläkaren till
sjukhuset för att inspektera de sjuka. Särskilt tittar man på rekryterna om de skall godkännas eller inte.
Samtidigt utfärdas avsked för de oförmögna och kasseras de vanfrejdade. Allt upptecknas i rullorna.
§ 11 Generalmönsterherren låter upprätta en rulla, över de som benådats med medalj för tapperhet i fält
och uppbär anslagen pension. De tillfrågas om de fått sin pension. De nya uppmanas sända in namn och
adress för att få ut sina.
§ 12 Om någon skulle infinna sig vid mönstringen och klaga över gratialerna av Vadstena Krigsmanshus
kassa skall den förteckning göras och bifogas Krigs Kollegii exemplar av mönsterverket.
§ 13 Precis som med manskapet bör kavalleriets hästar inspekteras, så att man vet deras färdigheter och
egenskaper. De får inte bära sadel och karlen skall rida av och an framför mönsterbordet vid inspektionen.
De nya som blivit insatta sedan föregående mönstring skall vara friska, starka och utan fel, inte under 9
kvarter och 2 tum och inte över 9 kvarter och 5 tum bakom sadeln och utan skor. De som är mellan 4-8 år
gamla och de som är av denna beskaffenheten blir godkända. De gamla med lyten och sjukdomar kasseras.
De som förmodas kunna bli friska får en respit på viss tid, men är de inte förbättrade då, bestämmer
mönsterherren hur länge hästen skall kvarstå.
§ 14 Till lättnad för de rustade och för att hålla priserna på hästar jämnare, så att inte ett stort antal hästar
måste dresseras på en gång, förrättas kassations och approbationsmönstring varje höst.
§ 15 Mönsterherren skall efterse att befälet har rätt löner och att inte flera är anställda än vad som är
tillåtet.
§ 16 Likaledes efterser han att officerarna är väl beridna och har rätt antal tjänstehästar, vilkas ålder, färg
och tecken finns antecknade i rullorna.
§ 17 När personalen och hästarna är besiktigade skall även materialet granskas och förtecknas i särskilda
formulär. Gevärspersedlar, karl- och hästmundering, tross och utredning överses och det som är odugligt
kasseras. Skälet till kassation anges i mönsterberättelsen. Ett för ögat mindre prydligt utseende får inte
gälla som skäl för kassation, om persedeln ännu kan nyttjas. Reparation till inte för hög kostnad kan göras.
Bedöms hur länge slitna persedlar kan utsättas för viss ytterligare brukningstid. Den sist kasserade
munderingen bör användas vid mindre möten, så att den nya inte slits i onödan. Det skall alltså finnas en
ny och en gammal mundering. Mönsterherren ser till att inte kassera en mundering så sent, att den blir helt
oanvändbar och den nya hela tiden brukas. Han ser till att kommunionssakerna, medicinal- och
instrumentattiraljerna finns i komplett stånd.
§ 18 Gevären vid de till infanteri förvandlade kavalleri regementen skall mönstringsherren särskilt
undersöka och tillse att de vårdas och underhålls, då detta är en väsentlig del av infanteriets material.
De odugliga gevären kasseras och en del föreslås till reparation. För att besiktningen skall kunna förrättas
med noggrannhet skall en pistolsmed medverka.
§ 19 Generalmönsterherren ser efter, att de persedlar, som blivit anskaffade efter senaste mönstringen är
av rätt kvalitet, snitt och dimension, som det stämplade provet från Krigs Kollegiet meddelat.
§ 20 Det är regementschefens åliggande att se till att mundering och beklädnad blir jämt slitna, så att
beställningen av nya inte sker på olika tider. För att undvika att truppens beklädnad inte blir enhetlig och
att oordning uppstår i räkenskaperna, skall inte ett mindre antal kasseras, utan vederbörande åläggs att
reparera persedeln tills största antalet blivit slitet och byts ut på en gång
§ 22 Till mindre tunga för de rustande, skall de nummer som vissa år blir dragna till underofficers eller
beväringshantverkares löner, hingsthållning eller musik befrias från beklädnadsskyldighet.
§ 23 De medel som av de rustande uppburits för beklädnad, hästmundering och övriga tillhörigheter, bör
redovisning ske och styrkas av chefen att de upphandlade effekterna i fullt antal och godhet framkommit
till regementet. Det skall även intygas att leverantörerna fått full betalning. Regementenas ekonomi skall
granskas.
§ 24 Efter förrättad mönstring avger mönsterherren berättelse till Kongl Maj:t åtföljd av förslag på
personal och material.
§ 25 Om krig inträffar skall inspektionsgeneralerna utan förordnande hålla besiktningsmönstring innan
avmarsch från samlingsstället med samma kraft och verkan som generalmönstring. Ingen tjänstbar karl
eller häst får då avskedas eller kasseras, om inte rekryt eller remont ställs i dess ställe. De skall genast
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undervisas så att regementet är så fulltaligt som möjligt. Inspektionsgeneralen insänder underdånig rapport
åtföljd av förslag på personal och material samt namnrullor över befäl och manskap inom 10 dagar efter
inspektionen. Ett exemplar till Krigs Kollegium, ett till Krigs Kommissariatet och ett förvaras vid
regementet.
§ 26 Besvär över generalmönstring förrättningarnas åtgärder skall anmälas hos Kongl Maj:t och Dess
Krigs Expedition.
§ 27 Skjuts och traktamenten för inspektionsgeneralerna och deras adjutanter under generalmönstringar
bestäms av instruktion av den 14 juni 1816.
Datum ut supa CARL JOHAN
Kungörelse angående de små almanackorna. Stockholm den 17 november 1819
Kongl Kollegium har tillkännagivit att små häftade och skurna almanackor får säljas för 4 skilling styck
eller 8 riksdaler 16 skillingar för 100. Endast Kongl Vetenskaps Akademien får sälja och sprida dem.
Inbundna exemplar kommer inte att säljas längre. Vetenskaps Akademien har uteslutande privilegium att
trycka almanackor, men skall tillse att tillräckligt antal finns i huvudstaden och i andra större städer. Där
ges tillfälle för bokbindare att för samma pris förse sig med mot ortens behov svarande antal. På
almanackorna skall priset och namnet på kommissionären vara tryckt. Allmänheten skall i Post- och
Inrikes Tidningar underrättas om var almanackor finns att köpa. Vite på 33 riksdaler och 16 skilling om
häftade och skurna almanackor inte finns att tillgå till det rätta priset.
Stockholm den 17 november 1819 A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående tills vidare fastställd tull för inkommande spannmål. Stockholm den 19
november 1819
Nya tullar för inkommande spannmål.
1 tunna vete 1 riksdaler 24 skilling
1 tunna råg 1 riksdaler
1 tunna riat korn 32 skilling
1 lispund vetemjöl 18 skilling
1 lispund rågmjöl 16 skilling.
Havre får införas tullfritt till och med februaris utgång. Tulldirektionen skall rapportera hur stor mängd
havre som inkommit under den tiden.
Stockholm den 19 november 1819 SALOMON LÖFVENSKJÖLD
Kungörelse angående karantän för fartyg, kommande från Södra Amerika. 23 november 1819
Kongl Kollegium tillkännager att Södra Amerika, skall anses lika med de länder som är uppräknade i XVI
Art av Kongl Reglementet för Karantäns Inrättningen av den 19 november 1807. De fartyg som direkt
ankommer till svensk hamn skall föras till Känsö och undergå karantäns behandling.
Stockholm den 23 november 1819 A N EDELCRANTZ
Kungörelse om förändringen i den hittills brukliga titulatur för Kongl Maj:ts och Rikets Hovrätter,
Kollegier, övriga Ämbetsverk och Ämbeten. Stockholm den 23 november 1819.
Den hittills brukliga titulatur till hovrätter, kollegier, ämbetsverk och ämbeten för enskild och för dem
inbördes är mycket tidsödande. Vi har stadgat och förordnat följande:
1:o Rikets hovrätter, kollegier, ämbetsverk och ämbeten skall hädanefter utesluta personens namn,
bördsepitet, titlar och ordensvärdigheter.
Exempel : För Våra och Rikets hovrätter, (Kollegier) o.s.v.
Vi, President, Vice president, och ledamöter i Kongl Maj:ts och Rikets N N Hovrätt o s v
För särskilda ämbetsverk
Vi, ordförande och ledamöter i N N direktion
För särskilda ämbeten
Justitiekanslern
Konungens befallningshavande i N N län
Man skriver nu t ex Till Kongl Maj:ts och Rikets N N Hovrätt.
Till Justitiekanslern
Till Konungens befallningshavande
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Skrivelserna skall undertecknas med dag, årtal och namn.
3:o Alla skrivelser ställda till hovrätter, kollegier, ämbetsverk och ämbeten skall ha enahanda form.
Stockholm den 23 november 1819. CARL JOHAN
Kungörelse om upphävande av Jus Detractus eller sjättepennings avgiften mellan Sverige och de
Förenade Konungarikena Portugal, Brasilien och Algarvien. Stockholm den 25 november 1819.
Svenska och Norska undersåtar har rätt att utan avdrag utföra av dem tillfallande arv i Portugal, Brasilien
och Algarvien. Undersåtarna i dessa länder har samma rätt att utan sjättepennings avgift utföra sina arv.
Stockholm den 25 november 1819
L von ENGESTRÖM, G af WETTERSTEDT
Kungörelse angående linbråkars och linskäcktors obehindrade anläggning. Stockholm den 25
november 1819.
Kommers Kollegium tillkännager och Kongl Maj:t förklarar att linbråkor och linskäcktor inte kan
betraktas lika som kvarnar och valkar och hamna under allmänna lagen och författningar om vattenverk.
Därför behöver ingen undersökning ske, inte heller grannars medgivande, utan ägare och innehavare av
jord har rätt att fritt och obehindrat anlägga och begagna sådana linberednings anläggningar. Dock får
ingen upp- eller nedströms lida skada.
Stockholm den 25 november 1819 SALOMON LÖFVENSKJÖLD
Kungörelse angående den tid, varifrån verkställigheten av dess förnyade nådiga förordning mot
lurendrejeri och tullförsnillning, ävensom av den förnyade seglationsordningen, skall taga sin
början. Stockholm den 6 december 1819.
Beroende på särskilda omständigheter har Vi förordnat att den nya lurendrejeri och tullförsnillnings
förordning samt den nya seglationsförordningen skall gälla från 1 mars 1820 och inte tidigare, som var
sagt från början.
Stockholm den 6 december 1819 CARL JOHAN
Kungörelse angående läro- och tjänsteår för dem av judiska nationen, som åstunda att komma i
utövning av minut- eller grosshandel. Stockholm den 6 december 1819
Sedan 1782 har judar som haft skyddsbrev fått utöva gross- eller minuthandel utan att använda läro- och
tjänsteår. Detta är inte tillåtet för andra utlänningar och inte för svenska män heller, vilket är orättvist.
Kongl Maj:t har därför prövat skäligt att hädanefter ingen av judisk nation får utöva handel utom efter
erhållen läro- och tjänstetid i den ordning, som är fastställd i Författningarna och fastställd för varje annan
sökande. Om någon går i handelslära hos handlande av nämnda nation skall lärotiden inskrivas hos
magistraten, för att den skall räkans lärlingen tillgodo. Om någon redan är till handel antagen, skall
lärotiden enligt bevis av husbonden och nationens äldste, beräknas på hur lång tid som använts till
undervisning. Ingen av judisk nation får bosätta sig i andra städer än dem som är till judarnas etablering
utsedd.
Stockholm den 6 december 1819 A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående böter för skeppare som uraktlåter att hos svenska konsuln i Hälsingör
uppvisa sina sundhetsbetyg, då de från orter utom Nordsjön dit ankomma. Stockholm den 9
december 1819.
Böter på 200 riksdaler även om han undergått karantän i Känsö eller sådant försummat.
Stockholm den 9 december 1819 A N EDELCRANTZ
Cirkulär angående lagfart på fastigheter, som för lån i krigsmanshus- och militärboställskassor är
pantförskrivna. Stockholm den 16 december 1819
På förekommen anledning skall Kongl Hovrätten anmoda domhavande att inte efter tredje uppbudet vid
köp av egendomar anmäla att de blivit pantförskrivna i dessa kassor utan först sedan de nya ägarna har hos
Kongl Kollegium sökt och fått tillstånd att omsätta lånen i sitt namn. Stockholm den 16 december H A v
STROKIRCH
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Cirkulär till dess befallningshavande angående indelta infanteriets beklädnad. Stockholm den 30
december 1819.
Efter att ha hört ständernas och inhämtat yttrande från vederbörande rotehållare, har Vi vidtagit en
fullständig reglering angående sättet för bidragen till indelta infanteriets beklädnad.
1:o I händelse rotehållare genom avslutade kontrakt med soldaten, åtagit sig större bidrag till deras
beklädnad än vad som bör erläggas till beklädnadsdirektionerna, skall i fall av tvist kontraktet gälla och
soldaten få vad som i kontraktet är honom tillerkänt. Först räknas bidraget till direktionen bort.
Rotehållarna skall inte belastas med högre avgifter för beklädnad än de hittills fått vidkänna.
2:o Vid soldatens antagande kommer i fortsättningen inget att stå i kontraktet om hans beklädnad, utan
endast vad lega och andra förmåner skall bestås honom.
Stockholm den 30 december 1819 CARL JOHAN
Förordning angående indelta infanteriets beklädnad. Stockholm den 30 december 1819
Ständerna har hemställt om ny reglering av beklädnadssättet vid Indelta Infanteriet. Våra
Befallnigshavanden har hört rotehållarna över deras bidrag till beklädnaden och på dessa grunder har Vi
förordnat följande.
§ 1 Vi och Kronan består från och med innevarande år en sjättedel för en mundering efter uppgjord
riksmarkegång. Den består av huvudbonad, halsduk, jacka, skärp, byxor, stövletter, linnebyxor, ett par
skor, ett par strumpor och en skjorta. De pengar som nu utbetalas för förslitning under regementsmötena
skall utgå. Blir manskapet kommenderat på längre tid än en månad till militärtjänstgöring erhåller de
slitpengar. En mundering skall räcka i 2 år.
§ 2 Rotehållarna kommer att erlägga en sjättedel av beklädnadens värde. De rotehållare som har
knektkontrakt får också sin avgift för beklädnad omräknad.
§ 3 Med de bestämda bidragen skall beklädnadsdirektionerna ombesörja anskaffningen och underhållet av
indelta infanteriregementenas beklädnad i fredstid. Huvudbonad, jacka och skärp anses kunna brukas
längre än de övriga persedlarna. Soldaterna skall alltid vara försedda med en fullgod beklädnad i
rotekistan och en annan brukbar för mindre tjänstgöringstillfällen.
§ 4 Vid krig tar Kronan över beklädnadsskyldigheten
§ 5 Krigs Kollegiet som har allmän tillsyn på arméns beklädnad, rekvirerar de från staten bestådda
pengarna och översänder dem genast till regementena.
§ 6 Helst skall man använda inhemska och inom orterna åstadkomna tillverkningar av vadmal och kläde
mm
§ 7 Den soldat som avgår ur tjänsten får inte behålla munderingen om den inte är uttjänt och kasserad.
§ 8 Pengarna från rotehållarna skall vid det årliga avlöningsmötet uppbäras av regementsskrivarna utan
arvode för dem. De insätter pengarna i Lantränteriet.
§ 9 Beklädnadsdirektionerna skall granska räkningar till Krigs Kollegium, men rotehållarna har också rätt
att vid generalmönstringarna låta göra en sådan granskning.
§ 10 Överskott som kan bli av både Våra och Kronans och rotehållarnas bidrag skall vara innestående i
Lantränteriet och inte lånas ut.
Stockholm den 30 december 1819 CARL JOHAN
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1820
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1820
********************************************************
Kungörelse angående den tull, som för utgående varor under innevarande år skall beräknas och
erläggas. Stockholm den 8 januari 1820
Reglemente varefter de som bebo Kronans slott och hus har att sig rätta. Stockholm den 11
januari 1820
Kungörelse angående skärpning av det i 8 § av Kongl karantäns förordningen, den 7 november
1806, stadgade ansvar för skeppare, som underlåter att med smittat eller från smittad ort
kommande fartyg anlöpa Känsö. Stockholm den 12 januari 1820
Kungörelse hur de i Kongl Reglementet för Känsö karantäns inrättning av den 19 november
1807 fastställda karantäns avgifter hädanefter skall beräknas och uppbäras. Stockholm den 12
januari 1820
Kungörelse angående nödvändigheten av sparsamhet och inskränkning av utländska
överflödsvaror. Stockholm den 12 januari 1820
Kungörelse angående den Stockholms stad tills vidare beviljade nederlags frihet för utländska till
införsel i allmänhet tillåtna varor. Stockholm 12 januari 1820
Kungörelse angående sättet varpå tullavgifterna för varor som med utländska fartyg till riket
införas, ävensom skeppsumgälderna för dylika fartyg hädanefter tills vidare skall beräknas
och erläggas. Stockholm den 24 januari 1820.
Cirkulärbrev till samtliga Konungens Befallningshavande angående Landsboks räkenskapernas
insändande. Stockholm den 24 januari 1820
Cirkulärbrev till samtliga sjö- och gränstull rätter samt rådstugu rätter i de städer, där sjötull rätt
ej finns, med föreskrift i vilka fall utslag i brottmål må verkställas, innan besvärstiden
förflutit. Stockholm den 25 januari 1820.
Universal angående verkställighet av utslag i brottmål varmed häktad person förklarat sig nöjd.
Stockholm den 27 januari 1820
Kungörelse angående förhöjd tullavgift för s k krossat lumpsocker. Stockholm den 1 februari
1820
Kungörelse angående tullavgifter på inkommande utländsk spannmål. Stockholm den 1 februari
1820
Kungörelse angående förhöjning av nederlagsvaror till betalande av recognitionsavgiften.
Stockholm den 7 februari 1820
Kongl Maj:ts förnyade seglationsordning. Stockholm den 12 februari 1820.
Art I Angående vad skeppare, inhemskt eller främmande har att iakttaga, före och vid
ankomsten till inloppsort, samt intill dess han till lossningsort anlänt.
Art II Om vad i lossningsort av skeppare och godsägare bör iakttagas.
Art III Vad godsägare och skeppare har att iaktta, då gods skall föras till utrikes ort.
Art IV Om särskilda omständigheter, som vid tillämpningen av denna författning bör
iakttagas.
Kongl Maj:ts förnyade nådiga förordning till förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning.
Stockholm den 12 februari 1820.
Art I Om ansvar för lurendrejeri och tullförsnillning.
Art II Om beslagare och deras rätt och andel.
Art III Om försäljning av förbrutna dömde varor.
Art IV Hur förfaras bör med inhemska och utländska stämpelbara tillverkningar, som finns
ostämplade.
Art V Om tillsyn mot olovlig handel med förbjudet eller tullförsnillat gods samt upplag och
transport därav.
Art VI Om fördelning av beslagsgods och böter, och hur de senare, vid bristande tillgång, må
förvandlas, samt vad domstolarna och flera vederbörande hava att iakttaga.

Kungörelse angående utfärdandet av en förnyad förordning mot lurendrejeri och tullförsnillning,
vilken, jämte den därefter lämpade seglationsordningen, kommer att från och med den 14
april innevarande år tjäna till underdånig efterrättelse. Stockholm den 12 februari 1820
Kungörelse angående förändring i de hittills gällande stadganden i avseende på
exportationspremier för järnmanufaktur. Stockholm den 29 februari 1820
Kungörelse angående tullavgifterna för te, kanel, ingefära och peppar, som med svenska fartyg
från Brasilien till riket införas. Stockholm den 1 mars 1820
Kungörelse angående ytterligare kontroll på korttillverkningen och vad därav årligen med
bevillningsstämpel förses. Stockholm den 13 mars 1820
Kungörelse angående förhöjning i tullavgiften på inkommande spansk, portugisisk och finare
sachisk ull. Stockholm den 13 mars 1820
Cirkulärbrev om iakttagande av erforderlig fullständighet vid utfärdande av gravitationsbevis på
fast egendom. Stockholm den 29 mars 1820
Kungörelse angående priserna för inbindning av Nya Psalmboken. Stockholm den 10 april 1820
Instruktion för de generalspersoner, vilka i nåder förordnas, att förrätta generalmönstringar med
värvade kavalleriet. Stockholm den 24 april 1820.
Kungörelse angående tullen för inkommande spannmål; Stockholm den 25 april 1820
Kungörelse om ett nytt kopparskiljemynt. Stockholm den 3 maj 1820.
Kungörelse angående rättighet, att från Stockholm till Finland utföra nederlagsgods med däckade
fartyg av vad dräktighet som helst. Stockholm den 8 maj 1820
Kungörelse angående inskränkning i karantäns anstalterna; Stockholm den 15 maj 1820
Kungörelse angående inrättande av en tullbevakningsstation på den vid inloppet till Södertälje
belägna Grönsö Holme. Stockholm den 17 maj 1820
Kungörelse angående tullen på utgående svamp. Stockholm den 30 maj 1820
Kungörelse om upphävandet av Jus Detractus eller sjätte pennings avgiften mellan Sverige och
Kungariket Sardinien, Storhertigdömet Mechlenburg, Schwerin, Storhertigdömet Hessen
Darmstadt, Hertigdömet Modena och den fria Riksstaden Bremen. Stockholm den 1 juni
1820
Universal angående bestraffning för andra resan inbrott. Stockholm den 5 juni 1820
Kungörelse att dess högsta domstolsbeslut, där Kongl Maj:t icke deltagit, hädanefter komma att
under Kongl Maj:ts Sekret utfärdas. Stockholm den 6 juni 1820.
Kungörelse om vad som hädanefter vid stängseldelningar iakttagas bör. Stockholm den 6 juni
1820.
Kungörelse angående sättet till betalnings erläggande för kopparräntan och hammarskattsjärnet.
Stockholm den 7 juni 1820
Reglemente för styrelsen, ekonomin och tjänstgöring vid lotsverket samt fyr- och
båtinrättningen. Stockholm den 20 juni 1820
Artikel I Överstyrelsen
Artikel II Lotsdirektören
Artikel III Lotsdistrikts chefens skyldigheter.
Artikel IV Fördelningschefers eller lotsofficerares skyldigheter
Artikel V Lotsars skyldigheter i allmänhet
Artikel VI Om lotsåldermän.
Artikel VII Om mästerlotsar och secundlotsar.
Artikel VIII Om lotslärlingar
Artikel IX Om fyrmästarens skyldigheter
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Andra avdelningen
Artikel I Lotsdistrikterna och deras fördelning samt antalet av lotsar

Tredje avdelningen
Om lotspengars fördelning
Förordning angående lots- och båtinrättningen i riket. Stockholm den 20 juni 1820
Artikel I Om sjöfarandes skyldigheter i avseende på lotsinrättningen.
Artikel II Om lotsars skyldigheter, rättigheter och förmåner, samt om lotshemman
Artikel III Om erläggandet så väl av allmänna Lots- och Båtinrättningsavgiften, som lotsens
särskilda betalning.
Artikel IV Om uppbördssättet av lotspengarna samt Lots- och Båtinrättningsmedlen med
kontrollen därå
Artikel V Om de för sjöfartens säkerhet erforderliga inrättningar och deras vidmakthållande.
Artikel VI Om rätt domstol i förekommande mål, som rör Lots- och Båtverket.
Kungörelse angående revision av Stats,- Banco - och Riksgäldsverken samt av räkenskaperna för
de under Kommers Kollegium och Allmänna Magasinsdirektionen ställda fonder. Stockholm
den 30 juni 1820.
Förordning om vad, som vid handel av tackjärn hädanefter iakttagas bör. Stockholm den 30 juni
1820
Kungörelse angående den under Kongl Maj:ts resa till Norge och Västra och Södra delarna av
riket, tillförordnade regering. Stockholm den 1 juli 1820
Kungörelse att den, under Kongl Maj:ts frånvaro, i Nåder tillförordnade regeringen kommer att
upphöra. Stockholm den 9 september.
Kungörelse angående tullfri utförsel av spannmål till utrikes orter, samt tullavgifter för vissa
spannmålsslag som från utrikes orter införas; Stockholm den 11 september 1820
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavanden angående någon förändring för framtiden vid
förefallande seqvestrering av prästerskapets s k förlänings spannmål. Stockholm den 27
september 1820.
Cirkulär angående skyldighet för häradshövdingar att till Järn Kontoret insända portokoll om
uppbud på bruk och bruksandelar; Stockholm den 3 oktober 1820
Kungörelse angående tullfri utförsel till utrikes orter av malt, bönor och vicker. Stockholm den 7
oktober 1820
Kungörelse angående nedsättning av tullen på mässingstråd, samt tillåten utförsel av de, enligt
sjötulltaxan, till export förbjudna slag av tunnbottnar och tunnstäver av ek och bok;
Stockholm 7 oktober 1820
Cirkulärbrev till Konungens Befallningshavande, angående skyldigheten att avgiva yttrande över
antagligheten av gjorda arrendeanbud på kronolägenheter. Stockholm den 10 oktober 1820
Kungörelse angående upphävande av föreskriften, i Seglations Ordningens I Art I §, i avseende
på städerna Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Piteå och Luleå.
Stockholm den 13 oktober 1820
Kungörelse angående inbetalningssättet av undsättningsspannmål; Stockholm den 14 oktober
1820
Universal angående lagfart på egendomar som för lån hos Serafimer Ordens Gillet är pantsatta
eller intecknade. Stockholm den 26 oktober 1820
Kungörelse angående inrättande av en Hovrätt i Kristianstad, under namn av Kongl Maj:ts och
Rikets Hovrätt över Skåne och Blekinge. Stockholm den 27 oktober 1820
Universal angående fullständighet i rannsakningar i grövre brottmål; Stockholm den 31 oktober
1820
Cirkulär till Befallningshavande angående vad som bör iakttagas vid rekvisitioner av stämplat
papper. Stockholm den 2 november 1820
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen, till avskedade krigsmän, för
innevarande år; Stockholm den 10 november 1820
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Instruktion för de Generalspersoner som i Nåder förordnas att förrätta Generalmönstringar med
indelta regementena till fot. Stockholm den 16 november 1819
Kungörelse angående tillåtelse att till Ystads och Hälsingborgs hamnar införa rått silke med
farkoster och båtar. Stockholm den 29 november 1820
Cirkulär angående general auditören och revisions sekreteraren Daniel Forelii förordnande till
Kongl Maj:ts Ombud i de mål och ärender som dess enskilda rätt röra; Stockholm den 4
december 1820
Kungörelse och förklaring rörande tiden för kapitalavbetalningar på odlingslån, Stockholm den
15 december 1820
Cirkulär angående förteckningars insändande till Justitie Kanslers Ämbetet på mål som vid
häradsrätter och Stadsrätter förekomma. Stockholm den 15 december 1820
……………………………………..
Anvisningar och råd till lärare om sättet att verkställa vad Kongl Maj:t i nåder i Skolordningen
av den 16 december 1820 stadgat och anbefallt. Bihang till Uppfostrings Kommitténs
underdåniga förslag till skollag. (obs annan fil)
Kristendomen
Modersmålet med dess rättskrivning och grammatik.
Latinska språket
Grekiska språket
Hebreiska språket
De moderna språken
Matematik
Historien
Geografin
Theologia Dogmatica.
Exegetiken
Kyrkohistorien
Filosofi
Naturalhistorien
Lärdomshistorien
Följer scheman för Högre Apologist Skolor, Högre Lärdomsskolor, Gymnasier, Exempel på
matrikel, Examenskatalog
Lärare
Lärotider
Intagning i läroverk.
Flyttning inom läroverk
Avgång från läroverket
Prövningar och Disciplin
Ekonomisk stadga
Om lärohus och ämbetsgårdar
Om inventarier
Om kassor, avgifter och redovisning
Befordrings lag
Om ansökningsrätt
Om prov och betyg
Om sysslors tillsättning
Om tur, löneförmåner och befordringsrätt
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Tillsyn över Elementar läroverken, samt instruktioner för därvid varande kollegier och
tjänstemän
Instruktion för lärare i allmänhet
Instruktion för lärare i koralsång och instrumentalmusik.
Instruktion för bibliotekets föreståndare
Instruktion för läroverkens rektorer
Instruktion för läroverkets kollegium
Eforus ämbete
Om Inspektors befattning
Om Elementarläroverkens revision
Revisionens ledamöter
Revisionens föremål
……………………………………
Plakat om fyra allmänna solenna tacksägelse,- faste-, bot- och böndagar som över hela
Sveriges rike och alla Sveriges krona tillhörande och underliggande furstendömen, landoch herrskaper högtidligen hållas och begås skall i nästkommande år 1821. Stockholm
den 16 december 1820.
Universal angående erinran till vederbörande att gäldenärer ej bör dömas till arbete i andra fall
än i lag stadgade; Stockholm den 19 december 1820
Kungörelse angående den tull, som för utgående varor under nästkommande år 1820 skall
beräknas och erläggas. Stockholm den 28 december 1820
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Svensk författningssamling 1820
Låssa kyrkas arkiv
Sammanfattning av Gudrun Sandén 2002
Kungörelse angående den tull, som för utgående varor under innevarande år skall beräknas och
erläggas. Stockholm den 8 januari 1820
Enligt tidigare beräkningar har varuvärdena visat sig skiljaktiga och ny tulltaxa för rikets exporter är
därför bestämt. Den gäller bjälkar eller balkar av furu eller gran, sågade bräder, plankor, master och större
bogspröt, pumpträn och spiror.
Stockholm den 8 januari 1820. A G MÖRNER
Reglemente varefter de som bebo Kronans slott och hus har att sig rätta. Stockholm den 11 januari
1820
§ 1 De som har vården och inseendet på Kongl Maj:ts och Kronans slott och byggnader, som är upplåtna
till boende, skall innan maj månads utgång besiktiga och inventera
Besiktningsmännen skall ha som biträde hantverksmästare i de yrken som därmed har sammanhang.
Boställshavare skall meddelas 8 dagar i förväg och vara närvarande.
Besiktnings förrättaren skall i sina syneinstrument anteckna lägenheternas tillstånd var för sig i alla
delar. Beskaffenheten av dörrar, fönster och eldstäder. Varje rum skall ha ett nummer som inte får ändras.
Två exemplar av syneinstrumentet skall undertecknas av boställsinnehavaren. Ett behåller han, ett sänds
till det verk eller ämbete som har tillsynen.
§ 2 Vid varje förändring av innehavare skall syn ske.
§ 3 Ekonomisk besiktning och brandsyn skall hållas en gång om året. Då undersöks noga hur
boställsinnehavaren vårdat lägenheten och om han fullgjort sin underhållsskyldighet. Allt antecknas i
syneinstrumentet och bristerna anmäls genast. Strängt ansvar läggs på besiktningsmannen att tillse att
boställshavaren inom viss förelagd tid fullgör vad honom ankommer.
§ 4 Boställshavaren ansvarar för vården och underhållet av lägenheten, under den tid han bebor rummen.
§ 5 Till underhållet hör, att vårda och hålla rent, vidmakthålla eldstäderna, sköta förstugor och trappor med
nycklar och lås, fönsterkarmar och glas, tak, golv och trösklar, tapeter och vitlimning, skorstenar.
Boställshavaren är ansvarig för skador han själv eller hans tjänstefolk orsakar. Han skall umgås varsamt
med elden och i behörig tid sota och rengöra rökgångar.
§ 6 Boställshavaren får inte utan föregående anmälan och vederbörligt tillstånd ändra murar, skiljeväggar,
trappor, eldstäder och rökgångar eller upphugga nya fönster och dörrar eller igenmura redan befintliga.
Han skall se till att inte fönster eller luckor står öppna på vindar och uthus, så att röta uppstår i tak eller
väggar. Upptäcker han läckor i taket skall han genast skriftligen anmäla detta. Behövs omedelbar åtgärd
skall boställshavaren åtgärda och sedan erhålla ersättning.
§ 7 Skulle någon önska sätta plank eller staket runt kålgården eller humlegården, bygga skjul, svalar, fähus
eller mindre uthus, får han efter vederbörligt tillstånd göra detta på egen bekostnad.
§ 8 Skulle några inventarier medfölja lägenheten skall de besiktigas vid tillträdes och avträdessynen.
§ 9 Blir eldstäder utbrända efter flera års bruk eller stora skador på gamla hus uppstå, som inte
boställshavaren kan göras ansvarig för, skall reparation ske på kronans bekostnad.
§ 10 Ett exemplar av detta reglemente skall åtfölja syneinstrumentet på varje lägenhet. Är boställshavaren
missnöjd med besiktningen skall han skriftligen anmäla det hos det verk som har ansvar för lägenheten.
§ 11 Dessa stadganden kommer inte att gälla landshövdinge residens husen.
§ 12 Vad gäller Kongl Maj:ts Residens och Lustslotten i huvudstaden kommer särskilda föreskrifter att
förordnas genom Riksmarskalkens försorg,
Datum ut supra CARL JOHAN
Kungörelse angående skärpning av det i 8 § av Kongl karantäns förordningen, den 7 november
1806, stadgade ansvar för skeppare, som underlåter att med smittat eller från smittad ort
kommande fartyg anlöpa Känsö. Stockholm den 12 januari 1820
Den 7 november 1806 utfärdades 500 riksdaler i böter för de skeppare som underlät att med smittat fartyg
eller om han kom från smittad ort anlöpa karantänshamn. Det svarar inte mot de vådliga följder en sådan
försummelse kan orsaka och därför har Vi prövat skäligt att förordna följande. Straffet blir 16 dagar i
fängelse på vatten och bröd samt arbete på fästning 4 till 10 år. Karantän i Danmark gäller inte. Kan man
inte nå Känsö, inlöper man till Vingasund, Rivefjord, Stora Kalvsund eller Kristiansand i Norge.
Stockholm den 12 januari 1820 CARL JOHAN
1
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Kungörelse hur de i Kongl Reglementet för Känsö karantäns inrättning av den 19 november 1807
fastställda karantäns avgifter hädanefter skall beräknas och uppbäras. Stockholm den 12 januari
1820
Karantäns avgifterna skall hädanefter uppbäras i Hamburger Banko eller i svenskt eller fullt svarande
utländskt silvermynt.
Stockholm den 12 januari 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående nödvändigheten av sparsamhet och inskränkning av utländska
överflödsvaror. Stockholm den 12 januari 1820
Rikets Ständer har vid sistlidne riksdag önskat att Vi måtte förnya Våra hittills utgivna uppmaningar till
sparsamhet vid förbrukning av överflödsvaror Vi går gärna Ständerna åstundan till mötes, eftersom den
nedsättning av rikets representativa mynt i förhållande till det utländska, påkallar alla möjliga bemödanden
för att kunna återföra en jämnvikt, mellan rikets pappersmynt och de redbarheter i silver och fast egendom
som det föreställer.
Vi uppmanar er trogna undersåtar att bidra genom en klok hushållning, noga rätta utgifterna efter
inkomsterna och inskränka förbrukningen av utländska varor, för att så småningom minska behovet av
växlar.
Vi är övertygade att Vårt svenska pappersmynt, vars värde är grundat inte bara på det silver, som förvaras
i banken utan också på säkerheter som banken äger i fast egendom, inte kan minska i värde annat än en
bristande kännedom om nämnda säkerheters verkliga värde. Det är så mycket ledsammare att se, att rikets
representativa mynt blivit nedsatt och att priset på Våra utgående varor och fastigheter inte blivit höjt. Vi
vill inte överlämna Oss åt slutledningen att enskilda intressen råder till skada för den allmänna välfärden.
Vi förklarar därför, att Vi med välbehag åser alla mått och steg, som leder till att minska överflödet. Vi
förväntar att Våra ämbetsmän och övriga ansedda och förmögna personer, skall föregå med gott exempel.
Vid Våra resor genom Sverige förra sommaren kunde Vi med tillfredsställelse se, att man använde
inhemska vävnader istället för utländska.
Inom kort kommer en författning, som skall bestämma förhållandet mellan brott och straff i avseende
på lurendrejeri och tullförsnillning, vilken skall vara grundad på ständernas önskningar och förslag. Vi har
uppskjutit verkställigheten därav i hopp om att inte behöva vidtaga en sådan åtgärd. Men då Våra
bemödanden varit fruktlösa, anse Vi det som Vår plikt att visa de vådliga följderna som uppkommer vid
förbrytelser mot lagarna. Tullförsnillning drabbar varje skattedragares förmögenhet, då man berövar staten
inkomst. Lurendrejeri med för en mängd överflödiga, men ofta skadliga saker, skapar inbillade behov och
undergräver allmänna och enskilda välfärden. Det leder till en större efterfrågan på växlar, vilket är den
första orsaken till Vårt nedsatta representativa mynts värde. Man måste utrota grunden till det onda.
Sådan är avsikten med författningen, som ofördröjligen kommer att sättas i verkställighet och Vi är
övertygade att Våra trogna undersåtar skall uppfatta detta som bevis på Vår faderliga omsorg för deras väl
och att de skall tävla i nit att understödja Oss
Stockholm 12 januari 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående den Stockholms stad tills vidare beviljade nederlags frihet för utländska till
införsel i allmänhet tillåtna varor. Stockholm 12 januari 1820
För att ytterligare befrämja huvudstadens exporthandel, har vi förordnat att utom den nederlags frihet
staden redan har, bevilja nederlags rätt för alla de utländska varor, vilkas införsel är i allmänhet tillåten,
införda både av svenska som utländska fartyg
1:o De varor som inte inbegripes i förordningen för nederlagsfrihet får ligga kvar i nederlag ett år. Därefter
skall de tullas. Vid fördröjning kommer tullavgiften att höjas med 25 %.
2:o Varorna får inte läggas i andra magasinsrum än de, som är belägna i Staden mellan Broarna samt på
Södermalm.
3:o Då varor från nederlaget exporteras skall vanliga bevaknings anstalter iakttagas. Avsändaren skall från
svensk konsul på den utländska destinationsorten ha bevis att varorna lossats.
Stockholm den 12 januari 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående sättet varpå tullavgifterna för varor som med utländska fartyg till riket
införas, ävensom skeppsumgälderna för dylika fartyg hädanefter tills vidare skall beräknas och
erläggas. Stockholm den 24 januari 1820.
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Tullen för varor som förs in med utländska fartyg skall betalas med svenska specie riksdaler eller i
främmande silvermynt eller omyntat silver. Detsamma gäller skeppsavgifterna. Ingenting får längre
betalas i växlar.
Stockholm den 24 januari 1820 CARL JOHAN
Cirkulärbrev till samtliga Konungens Befallningshavande angående Landsboks räkenskapernas
insändande. Stockholm den 24 januari 1820
Trots påminnelser har räkenskaperna som ligger till grund för riksbokslutet ofta blivit fördröjda. Nu har
förordnats att så väl landskamreren som länsbokhållaren bötar vardera 25 riksdaler om de årliga
landsboks räkenskaperna inte är insända inom föreskriven tid. För Stora Kopparberg inom 2 år och i
övriga län inom 1 ½ år.
Stockholm den 24 januari 1820 Salomon Lövenskiöld
Cirkulärbrev till samtliga sjö- och gränstull rätter samt rådstugu rätter i de städer, där sjötull rätt
ej finns, med föreskrift i vilka fall utslag i brottmål må verkställas, innan besvärstiden förflutit.
Stockholm den 25 januari 1820.
Kommers Kollegium har hemställt att när utslag i brottmål blivit kungjort för arrestanten och han
förklarat sig nöjd, man inte behöver avvakta besvärstiden, utan straffet genast verkställs. Detta har Kongl
Maj:t funnit vara ogörligt, då brottslingen har rätt att ångra sitt godkännande av straffet, om det sker inom
besvärstiden.
Stockholm den 25 januari 1820 A N EDELCRANTZ
Universal angående verkställighet av utslag i brottmål varmed häktad person förklarat sig nöjd.
Stockholm den 27 januari 1820
Kongl Maj:t har givit Hovrätten tillkänna att då den tilltalade förklarat sig nöjd med utslaget och förbliver
i det förklarandet, kan verkställighet av straffet ske utan att man avvaktar besvärstidens utgång, om frågan
ej heller äger rum om högre ansvar än vartill blivit dömt. Dock har den som vid lägre domstol blivit dömd
rätt att ändra sig inom besvärstiden och då kan straffet inte verkställas mot den sakfälldes vilja.
Stockholm den 27 januari 1820 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående förhöjd tullavgift för s k krossat lumpsocker. Stockholm den 1 februari 1820
Höjning från 10 runstycken per skålpund till 2 skilling och 6 runstycken Hamburger Banco.
Stockholm den 1 februari 1820
Kungörelse angående tullavgifter på inkommande utländsk spannmål. Stockholm den 1 februari
1820
Sjötulltaxan för tillåten införsel av utländsk spannmål blir:
En tunna vete 2 riksdaler
En tunna råg 1 riksdaler 24 skillingar
En tunna korn och en tunna malt 32 skilling vardera
En tunna ärter 16 skillingar
Ett lispund vetemjöl 24 skilling
Ett lispund rågmjöl 20 skillingar
Havre åtnjuter tullfrihet till den 1 mars, sedan blir tullavgiften densamma som 1816 nämligen 7 skilling.
Stockholm den 1 februari 1820 SALOMON LÖVENSKIÖLD
Kungörelse angående förhöjning av nederlagsvaror till betalande av recognitionsavgiften.
Stockholm den 7 februari 1820
Nederlags inspektionen i de städer som är beviljad nederlagsrätt skall om godsägaren inte inom 14 dagar
efter erhållen räkning betalat, ha rätt att anställa auktion på så stor del av godset att det täcker räkningen.
Är godsägaren missnöjd med beslutet skall det ändå verkställas. Han har dock rätt att genast erhålla vad
han betalat i tull
Stockholm den 7 februari 1820 A N EDELCRANTZ
Kongl Maj:ts förnyade seglationsordning. Stockholm den 12 februari 1820.
Genom Vår i dag utfärdade förordning till förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning har Vi funnit
att seglationsordningen i flera delar måste ändras.
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Art I Angående vad skeppare, inhemskt eller främmande har att iakttaga, före och vid ankomsten till
inloppsort, samt intill dess han till lossningsort anlänt.
§ 1 Skeppare som kommer från utrikes ort, skall vara pliktig att nyttja lovliga och rätta farvatten. De skall
iakttaga vad karantäns författningarna stadga och hålla sig till följande:
Landsort, Sandhamn, Furusund, Södertälje om man vill till Stockholm. Hasslö till Nyköping, Baresund
eller Arkö till Norrköping, Baresund till Söderköping, Spåresund till Västervik, Stora Kalvsund till
Kungälv, Stora Askerö till Uddevalla, Öregrund och öster om Gräsö till Gävle. Fartyg som kommer från
Östersjön och skall till Söderhamn, Hudiksvall,
Sundsvall, Härnösand, Umeå, Piteå och Luleå skall undergå första visitation i Öregrund.
De flesta stapelstäder får man insegla direkt.
Farkoster från Åland som inte skall till svensk stad, utan gå den vanliga postvägen skall anlägga vid
Grisslehamn både vid inkommande och utgående.
§ 2 Mindre däckade och odäckade båtar får inte idkas i annan fart än till och från utrikes ort för att där
lossa lovgivna exportprodukter och återföra varor producerade på lossningsorten.
Den som bryter mot detta bötar 500 riksdaler och mister båten och det otillåtna godset.
Vid all utrikes fart med sådana båtar iakttages följande:
1:o Skepparen anmäler sig i tullkammaren och uppger ordentligt sina varor, lastar under tullbetjänts
inseende och erlägger tull.
2:o Han får inte fara förbi tullbevakningen vid utloppsorten utan visitation eller ta andra vägar än de för
tulldistriktet angivna.
3:o Han får inte undandra sig visitation varhelst jaktuppsyningsmän eller tullbetjänter dyker upp antingen i
öppna sjön eller skärgården.
4:o Skepparen skall vid återkomsten uppvisa verkrulla vid tullkammaren och inte ta annan farled än som
för varje stad är bestämt.
5:o Tullkammaren skall föra diarier på fartygen, när de avgår och när de kommer tillbaka samt orten där
de varit. Skulle vid årets slut någon skeppare saknas i diariet, inkallas han för att redogöra för sin segling.
Föreligger missbruk skall han ställas till laga ansvar. Undantag gäller farten mellan Finland och Sverige.
Postbåtarna får ta passagerare men inte gods utom de resandes och förnödenheter som fordras under resan.
Vad angår import och export av nederlagsgods, samt införsel av kaffe, socker, tobak, vin och arrak
gäller 1818 års förordning.
§ 3 Tar skeppare utan bevisligt nödtvång annat inlopp än det tillåtna pliktar han 500 riksdaler och om han
inte kan betala hamnar han på kronans fästning 9 månader. Böterna kan halveras om han gitter bevisa att
redare eller godsägare varit delaktiga i brottet.
Lossas godset på otillåtna ställen eller i öppna sjön straffas skepparen med 3 års fästningsarbete. De redare
eller godsägare som övertygas att haft med förbrytelsen att göra har förverkat sitt gods i fartyget och
redaren mister sin del i fartyget. Skeppare får inte ankra i skärgården om inte storm eller annat tvingar
honom. Dock kan han ankra vid fästning.
§ 4 Skeppare är skyldig att ta tullbetjänt ombord när de fordrar det och lämna underrättelser om både resa
och laddning och visa alla handlingar. Sätter sig någon däremot bötar han 250 riksdaler.
§ 5 Skeppare får inte segla in utan lots, om det finns sådan mot 75 riksdalers böter. Han skall om
tullbetjänt inte finns ombord ha ansvar för att lasten är orubbad.
Lots, som vid dessa tillfällen upptäcker sådant, som skall tas i beslag, får förutom den beslagarerätt han
skall ha även uppmuntran och belöning från tullstyrelsen.
§ 6 Vi ankomst till inloppet skall skeppare sätta ankare minst ett muskötskott från land och inom 2 timmar
inställa sig hos tullkammaren. Men om natten får han inte gå iland om inte nödtvång föreligger. Det gäller
också skeppsfolk och passagerare.
§ 7 I verkrullan skall antecknas fartygets namn, lästetal och djupgående, besättningens antal och varje
persons namn, var fartyget hör hemma och varifrån det kommer. Dessutom uppförs persedlarna som fat,
tunnor, fastager, kistor, lådor, balar och packor med nummer, namn på ägare och så vitt möjligt är
innehåll. Förrådet av livsmedel för skeppare och folk antecknas till mängd och beskaffenhet. Skepparen
tecknar orden: - Intet att tillägga.
Sedan verkrullan blivit ingiven skall tullbetjänten genast visitera fartyg och last och inga hemliga
gömställen får undgås vid vite av 100 riksdaler.
§ 8 Tullbetjänten förses med skeppskost eller 24 skilling i traktamente. Han skall se till att försegla alla
luckor. Undantag gäller sådan last som fordrar ständig tillsyn och skötsel.
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Vill godsägaren ändra planerna på lossning och låta fartyget gå till annan ort in eller utländsk skall han
anmäla till tullverket.
§ 9 Fullgör inte skeppare vad som åläggs honom bötar han 500 riksdaler.
Art II Om vad i lossningsort av skeppare och godsägare bör iakttagas.
§ 1 När skepparen kommer till lossningsorten sätter han ankar på samma avstånd som vid inloppet.
Tullbetjänten tar fartyget under bevakning och den förseglade verkrullan lämnas tillsammans med
redogörelse för resa och last.
När skeppare kommer från ort där svensk konsul finns skall han ha ett dokument av konsuln som vid
redovisning i tullkammaren skall stämma med skeppares sammandrag. Är de skiljaktiga skall skepparen
inför sjötullrätt inkallas och ge förklaring och lagligen ansvara.
§ 2 Finns lovgivet gods i fartyget som inte blivit uppfört i märkrullan, skall skepparen även om det är
infört för att tullas eller läggas i nederlag, böta ¼ av värdet. Det kommer att räknas som tullförsnillning.
Hittas förbjudna varor gäller lurendrejerilagen. Gods som förkommit innan förtullning skett men är
antecknat i verkrullan, är skeppare skyldig att ersätta. Kan värdet inte bestämmas bötar skepparen 500
riksdaler.
§ 3 Godsägaren skall inlämna inlaga på sitt med fartyget inkomna gods inom några dagar från att båten
kommit till lossningsorten och erhållit den första visitationen. Blir varan inte uppgiven betalar ägaren tull
som för bästa slag av sådan vara.
Har skepparen varor som till utländsk ort och återutskeppning är tänkta skall under tullförsegling
varorna ligga kvar i fartyget och en tullbetjänt på skepparens bekostnad följa fartyget till utloppsorten.
§ 4 Överstiger godset i antal, mått eller vikt och värde ökas tullen. Uppger någon felaktigt gods är det
förbrutit och ägaren anklagas för tullförsnillng.
§ 5 Vin, olja, frukt och andra varor som förstörs vid lagring får ägaren ta efter visitation och lämna borgen
för tullavgiften. Han har också rätt att lossa hälften av spannmål och salt före förtullningen, om han
uppfyller vissa villkor.
Skulle ägaren heller övergiva sina varor än betala tull för dem, tillfaller de Oss och Kronan.
§ 6 Tullen kall betalas inom 30 dagar. Drar det ut på tiden erläggs 1 % i månaden i straffavgift. Uttas inte
godset inom 30 dagar ur packhuset betalas 1 % på värdet, vilket tillfaller packhusinspektören. Dröjer
förtullningen över 2 månader säljs så mycket av godset, att det täcker tullavgifterna.
§ 7 Har fartyg last, som skall till olika stapelstäder, betalas tull i varje stad för det som lossas där.
Verkrullan visas vid varje lossningsort.
§ 8 Från maj - augusti får lossning ske mellan klockan 6 - 8. September, oktober, mars och april mellan 7 6 och övriga månader mellan 8 - 4. En timmes ledighet för middag.
§ 10 Under lossningen får skepparen inte ha fler styckeportar öppna än tullkammaren tillåter. Bryts
försegling, som tullbetjäningen satt på luckor i öppen sjö eller skärgården, bötas 500 riksdaler.
Art III Vad godsägare och skeppare har att iaktta, då gods skall föras till utrikes ort.
§ 1 Skeppare som skall segla med last utrikes anmäler sig hos broinspektionen eller sjötullkammaren som
ombesörjer lastningens bevakande. 50 riksdaler i böter. Vill någon medsända varor skaffar han sig en
frisedel. Fartyget skall ligga still under hela lastningen.
§ 3 Efter slutad lastning inger skepparen förteckning på allt gods och godsägarens inlaga till tullkammaren
med fartygets namn och godsets beskaffenhet.
§ 4 Innan fartyget får avsegla skall slutlig inspektion av behörig betjäning förrättas. Uppskjuts avfärden på
grund av motvind är fartyget under bevakning till dess avsegling sker.
§ 5 Ridderskapet och adeln har särskilda privilegier vad gäller utförsel av produkter.
§ 6 Har fartyget inte full last, utan skall fylla på mer i skärgården, skall anmälan göras hos
sjötullkammaren.
§ 7 Anger någon att oförtullat gods utförs, får skepparen inte hindra verkställighet av lossning. Han betalar
kostnaden och 250 riksdaler i böter. Angivaren får beslagare andel.
§ 8 Skeppare som seglar ut, tar samma väg som vid insegling. 50 riksdaler i böter om skepparen sätter
fartyget för ankar i skärgården utan nödtvång.
§ 9 Inhemsk skeppare som kommer till utländsk ort med last, där svensk konsul finns, skall inom 3 dagar
visa sitt tullpass. Tjänsteman antecknar dag och ställe där passet blivit uppvisat. När skepparen kommer
till svensk hamn, skall han uppvisa det.
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Art IV Om särskilda omständigheter, som vid tillämpningen av denna författning bör iakttagas.
§ 1 De som för kronans skepp, har samma skyldigheter som enskilda. Vägrar han fullgöra vad tjänsteman
ålägger honom mister han sin tjänst.
§ 2 Lotsar och fiskare får inte medföra utländskt gods under sin fart i skärgården.
§ 3 Överfaller någon med hugg och slag tullbetjänter i deras tjänstgöring eller med våld återtar gods
arbetar han 3 år eller livstid på Kronans fästning.
§ 5 Då fartyget är förbrutet eller böter i pengar erläggs, njuter kronan och beslagaren hälften var.
Beslagaren skall njuta sin rätt framför Kronan. Finns inga tillgångar straffas med arbete vid Karlskrona
eller Vadstena arbetsinrättning. Döms någon för flera brott straffas han för vart och ett så vida han inte blir
livstidsdömd, då andra straff utgår förutom ärans förlust.
§ 7 I våldsbrott skall den missnöjda besvära sig hos Hovrätten. Är den klagande på fri fot, skall han ha
löftesskrift av två män som går i borgen för honom. Är han så fattig att borgen inte kan ställas skall han ha
bevis från domare eller pastor i församlingen, där han bor.
Befallningshavande skall tillse att den besvärande inte saknar nödvändigt biträde vid besvärens
författande.
§ 8 Skeppare har vid vite av 25 riksdaler skyldighet att ha denna författning ombord och underrätta sitt
folk och passagerare om innehållet.
§ 9 Det åligger tullstyrelsen att hålla allvarsam hand över denna författning
Stockholm den 12 februari 1820 CARL JOHAN
Kongl Maj:ts förnyade nådiga förordning till förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning.
Stockholm den 12 februari 1820.
Den förordning som gäller är inte tillräckligt kraftfull och Vi upphäver de redan utkomna författningarna
och utfärdar en förnyad förordning. Stadgade straff och ansvar bör jämkas.
Art I Om ansvar för lurendrejeri och tullförsnillning.
§ 1 Den som inför eller utför förbjudna varor förbryter sig mot lurendrejeri lagen. Den som försnillar
kronans tull på gods har förverkat varan.
§ 2 Den som första gången beträds med lurendrejeri eller tullförsnillning och varuvärdet inte uppgår till 50
riksdaler kan bli förskonad för böter. Är värdet mellan 50 - 200 riksdaler bötar förbrytaren godsets värde.
Är varans värde 200 - 400 riksdaler pliktar man varans dubbla värde. Uppgår värdet till över 400 riksdaler
skall den brottslige hållas i allmänt arbete och anses inte värdig att delta i val, som beror av medborgerligt
förtroende.
§ 3 Straff för dem som återfaller.
§ 4 Har någon blivit dömd två eller flera gånger skall han hållas i arbete till varans dubbla böter. Är värdet
över 400 riksdaler skärps straffet och förbrytaren ställs för en påle på torg i två timmar.
§ 5 Döms någon för brott av beskaffenheten urbota ansvar skall allmänheten få kännedom om förbrytarens
namn och straff genom kungörelse i Inrikes Tidningar.
§ 6 Om någon råder eller hjälper, att utföra brottet döms han, som om han förövat det.
§ 7 Har flera del i brottet straffas var och en.
§ 8 Fiskal eller kronobetjänt som antingen själv försnillar eller hjälper någon, mister tjänsten.
§ 9 Ämbets- och tjänsteman som begår brott skall mista tjänsten, vara ärelös och arbeta på kronans
fästning minst 3 år eller livstid beroende på brottets beskaffenhet.
§ 10 Ansvar för olovlig utförsel av mynt bestraffas efter särskild förordning.
§ 11 Utländsk man som förbryter sig förvisas från riket på 3 år. Återkommer han efter denna tid och
beträds med nya lurendrejeri- eller försnillningsbrott skall han utvisas för alltid. Den av judiska nationen
som ej vunnit svensk borgarrätt skall, även om han är född i Sverige utvisas för alltid, om värdet är 400
riksdaler.
Den som inte vunnit burskap på handel, har förverkat sin rätt till det, om han beträds med brott mot
denna förordning.
Hantverkare och fabriksidkare som inför och säljer varor som liknar vad de själva tillverkar döms för
lurendrejeribrott. Döms han flera gånger, förlorar han rätten att driva sin näring
Den som missbrukar sin nederlagsfrihet bestraffas med ärans och näringens förlust.
§ 12 Görs beslag av ämbetsman och beslagaren tiger med godset bötar han 100 riksdaler, hälften till
angivaren och hälften till närmaste lasarett eller barnhus. Han ersätter det undanhållna godset. Tjänsteman
6
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vid tull- och lotsverket, som undanhåller gods mister så väl beslagarandel som tjänsten. Han skall ersätta
värdet och straffas med 6 eller flera månaders allmänt arbete.
§ 14 Månglerskor eller andra personer, som finns i staden, och utbjuder förbjudna eller tullförsnillade
varor skall genast fasttagas och dömas efter denna artikel.
§ 16 Det gods som beslagtas, skall upptecknas av domstol i närvaro av ägaren och beslagaren. 3 lämpliga
personer skall värdera, en tillsatt av domstolen och en av vardera parten. De förrättar prissättningen under
ed.
§ 17 Beräkningar hur varans värde påverkar arbets straffets längd. Ingen bör dock hållas längre än 3 år.
Arbetet bör den brottsliga undergå vid Karlskrona eller Vadstena. Kvinna arbetar vid spinnhus om hon
inte kan inrymmas i länets korrektionshus eller enskilda arbetshus.
§ 18 Den som påträffas med otillåtet gods har rätt att ställa borgen för böterna. Är värdet så stort att han
inte kan undgå urbota (som inte kan straffas med böter) ansvar, skall han hållas under bevakning tills
domstolen sammanträtt.
§ 19 Den som köper en lurendrejad vara mister den och bötar dess halva värde.
§ 20 Den som har försäkrat förbjudna varor, som inte blivit tullade, får ingen ersättning vid sjöskada eller
olycka, och kan inte återfordra försäkringspremien. Premien delas mellan försäkringsgivaren och närmaste
lasarett eller barnhus.
§ 21 Lurendrejat eller tullsförsnillat gods, nytt och obrukat som finns i sterbhus, anses inte som laglig
egendom och kan inte ärvas om värdet uppgår till 100 riksdaler.
§ 22 Lämnas lurendrejat gods som pant för lån är det förverkat. Låntagaren skall återlämna lånet
§ 23 Skulle auktionskamrar mottaga sådana varor, är de förbrutna och den som mottagit dem bötar 100
riksdaler. Även den som lämnat varorna till försäljning straffas.
§ 25 Den som inkommer i landet kan inte tilltalas för sådana persedlar, som hör till hans klädedräkt eller
personliga bruk.
Utländsk resande som inte är främmande makts sändebud bör låta uppteckna sitt olovliga gods, för att
återfå det när han lämnar landet. Nu menas inte skeppare eller besättning. Är det varor som förskäms eller
blir odugliga står den resande för räkningen.
Art II Om beslagare och deras rätt och andel.
§ 1 Den som upptäcker lurendrejade eller tullförsnillade varor, så att verkligt beslag följer, är beslagare
och skall njuta hälften av böterna och 50 % av varornas värde.
Grips förbrytaren och värdet är över 400 riksdaler skall beslagaren förutom andel i böter och varornas
värde även erhålla 75 % av tullvärdet.
Angivare och beslagare skall njuta samma skydd som tullbetjänter.
§ 2 Förbrytelser mot denna författning må inte angivas av föräldrar och barn eller av syskon mot varandra.
Detsamma gäller tjänstehjon mot husbondfolk.
§ 3 Styrman, som inte är i skeppares ställe, skeppsfolk eller passagerare som anses för beslagare skall
genast efter ankomsten till hamn, uppgiva vad otillåtet gods, han vet är ombord. Upptäcks detta gods vid
visitation njuter angivaren beslagarerätt.
Art III Om försäljning av förbrutna dömde varor.
§ 1 Sedan gods genom utslag blivit dömt förbrutet, skall det säljas till högstbjudande på auktion genom
Generaltulldirektionens försorg.
§ 2 Det gods som är till införsel förbjudet skall föras till sådan utrikes ort där svensk konsul är förordnad
och försäljas.
Innan export sker skall värderingsmän och beslagaren närvara då tullbetjänterna noga besiktigar godset.
Det skall förtecknas och inpackas i förseglade fastage.
Ett exemplar av den upprättade och undertecknade förteckningen skall med posten översändas till
handelsagenten. Fartyget skall bevakas av tullbetjänt till öppen sjö.
§ 3 Så snart försäljningen på främmande ort utförts skall beslagaren få sin andel av tullmedlen.
Om handelsagenten lyckats sälja godset till högre pris än värderingen utvisat skall beslagaren få hälften
av överskottet.
Skulle istället priset bli lägre betalar Kronan bristen.
Art IV Hur förfaras bör med inhemska och utländska stämpelbara tillverkningar, som finns ostämplade.
§ 1 Inhemska och utländska tillverkningar skall vara försedda med tullstämpel. Dessa stämplar skall vara
kvar på stycket så länge något av varan finns kvar.
§ 2 Den som säljer ostämplade fabriksvaror bötar varans fulla värde.
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§ 3 De s k husvävnader som tillverkas på landet behöver inte stämplas.
§ 4 Den som använder falsk stämpel straffas enligt Missgärnings Balken och godset är förbrutet.
§ 5 Hallrätterna har ansvar för att fabriksidkare fullgör vad på dem ankommer och att allmogens behov av
goda och försvarliga varor finns att tillgå.
Besiktningsmän och stämpelmästare skall noga pröva om varan är tillverkad i landet.
Skulle någon idkare stämpla fler varor än vad som kan anses rimligt med tanke på arbetarnas antal och
verkets kända drift skall undersökning göras.
Finns utländsk vara uppgiven som inländsk skall den brottslige mista äran.
§ 6 Den som upptäcker otillåten stämpling skall få sin beslagarandel och dessutom 500 riksdaler av
Kronans medel som belöning.
§ 7 Då ostämplade inrikes fabrikstillverkningar blivit förbrutne och dömda skall beslagaren och
Fabriksfattigkassan dela böter och försäljningen.
Art V Om tillsyn mot olovlig handel med förbjudet eller tullförsnillat gods samt upplag och transport
därav.
§ 1 Betjänter och fiskaler skall med noggrannhet fullgöra sina åligganden och om de upptäcker missbruk
beivra och åtala.
§ 2 Fabriksidkare på en plats kan ena sig om en fabriksombudsman. Han skall förses med förordnande av
Vår Justitiekansler och njuta samma skydd som fiskaler. Han äger rätt att tillsammans med fiskalerna
undersöka, om någon förbrytelse blivit begången och befordra den brottslige till ansvar. Upphör
fabriksidkarna att ha förtroende för den antagna ombudsmannen, skall det tillkännages i allmänna
tidningar att han blivit entledigad.
§ 3 Advokatfiskalen i Kommers Kollegium skall ha tillträde till packhus och andra bevakningsställen där
visitationer förrättas och få handräckning av tullbetjänterna.
§ 4 Den tjänsteman, som tänker göra en visitation, åligger det att anmäla detta hos befallningshavanden
eller borgmästaren. Har dock inte skyldighet att uppge vem som skall göra visitationen, eller var eller
skälet till den. Han skall ha två personer som handräckning, som kan vittna om så fordras. Hittas inget
försnillat gods bötar den som undersökningen verkställt.
Är den som anställer visitationen obehörig eller inte följer reglerna straffas han för hemfridsbrott.
Ämbetsmän och tjänstemän förlorar sin syssla och extra betjänt förlorar all rätt till ordinarie tjänst och är
skild från det verk han nu är anställd vid.
§ 7 Den som bedriver handel i skärgården med utländska varor bötar 200 riksdaler.
Stads- och landsfiskaler skall hålla uppsikt vid auktioner och i salubodar och handlandes magasiner. Hittas
inget leder det inte till ansvar.
§ 9 Klockslagen mellan vilka visitationer får ske under de olika årstiderna.
§ 10 Inhemska produkter får inte transporteras utan att vara stämplade. Dock får man föra godset till den
stad där det skall undergå besiktning och stämpling.
§ 11 Anländer utländskt förbjudet gods eller ostämplat till stad med tullbevakning, är det förbrutet.
§ 12 Upptäcks sådant gods på viloställen skall beslagaren utan anmälan undersöka, men i närvaro av
vittnen. Gods som påträffas vid viloställen eller på gata i stad skall föras till besiktningsplats. Beslagaren
skall följa varan till besiktningsstället. Uppstår våldsamheter vid sådant tillfälle skall det umgällas enligt
lag och författningar.
Uppgår det beslagtagna godsets värde till endast 100 riksdaler bötar beslagaren mellan 25 - 100
riksdaler. Kan han inte betala omvandlas böterna till fängelse.
§ 13 Ingen får vägra handräckning åt tillsynsman vid 200 riksdalers böter. Görs sådant motstånd att
undersökningen inte kan genomföras, bötas 1.000 riksdaler samt böter för våldsamheter.
§ 14 Beslagare skall uppträda med foglighet, saktmod och anständighet.
§ 15 Stads- och landsfiskalerna skall vid varje kvartals början inberätta till Justitiekanslern de beslag som
blivit verkställda. Berättelserna överlämnas till Tulldirektionen.
§ 16 Befälhavare vid Vår kustbevakning skall söka avvärja hemlig införsel av utländskt förbjudet gods och
se till att inte nederlagsfriheten missbrukas. De har samma rättigheter och skyldigheter som tullverkets
tjänstemän.
Art VI Om fördelning av beslagsgods och böter, och hur de senare, vid bristande tillgång, må förvandlas,
samt vad domstolarna och flera vederbörande hava att iakttaga.
§ 1 Där inte särskilt anges hur böterna skall fördelas njuter kronan och beslagaren hälften var.
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Böterna skall utsökas av den brottsliges egendom och beslagaren njuter sin andel fullt ut före kronan.
Böter för vilka borgen blivit ställd kan inte omvandlas, utan skall gottgöras med pengar.
Saknas betalningsförmåga omvandlas böterna så, att de under 50 riksdaler ger fängelse, de mellan 50 - 100
riksdaler ger 3 månaders arbete. Sedan stiger arbetstiden beroende på böternas storlek. Blir någon dömd
till allmänt arbete och fängelse skall allmänt arbete avtjänas. Gör sig någon skyldig till olika brott döms
han för vart och ett.
§ 2 Brott mot denna förordning även våldsbrott rannsakas och döms av sjötullrätten. Gäller saken liv och
ära döms vid hovrätterna.
§ 3 Den missnöjde skall då det gäller våldsbrott vändas sig till hovrätten. Är den klagande på fri fot, skall
han foga en löftesskrift från två vederhäftiga män, som går i borgen för honom. Kyrkoherden i
församlingen där de bor intygar att de anses solventa.
Är den brottslige så fattig att han inte kan nedsätta böterna eller ställa borgen skall han begära
domarens vittnesbörd därom eller om så inte kan ske bifoga intyg från kyrkoherden.
Försummar den klagande något av vad som är föreskrivet skall han anses ha förlorat sin talan.
Befallningshavande skall tillse att den dömde inte saknar biträde vid besvärsskriftens författande.
§ 3 Då utslag i lurendrejeri och tullförsnillningsmål vunnit laga kraft skall det tillkännages i Inrikes
Tidningar och förbrytarens namn och straff meddelas.
§ 4 Underdomstolar och Kommers Kollegium anbefalls att med största skyndsamhet befordra till laga slut
dessa mål.
§ 5 Generaltulldirektören, överståthållaren i Stockholm och Våra befallningshavande anbefalls att hålla
allvarsam hand över att deras tjänstemän obrottsligt efterlever denna författning.
§ 6 De som nu innehar förbjudet eller tullförsnillat utländskt gods har 14 dagar i städerna och 30 dagar på
landet att uppge sådant. Vi vill av särskild gunst och nåd tillåta att de skonas från annan påföljd än att
betala dubbel tull. Innehavaren bekostar dessutom transporten till tullkammaren.
§ 7 Verkställandet av visitationer enligt nu gällande förordning tar sin början efter nästgående terminers
slut
Stockholm den 12 februari 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående utfärdandet av en förnyad förordning mot lurendrejeri och tullförsnillning,
vilken, jämte den därefter lämpade seglationsordningen, kommer att från och med den 14 april
innevarande år tjäna till underdånig efterrättelse. Stockholm den 12 februari 1820
Förordningen mot lurendrejeri och tullförsnillningar av den 3 februari 1819, har visat sig otillräcklig och
flera ändringar och tillägg är nödvändiga. Vi har under 13 maj och 6 december förra året funnit för gott att
inställa dess kraft och verkan. Sedan Ständerna framställt önskemål har vi låtit utfärda en förnyad
förordning mot dessa förbrytelser och jämte den i vissa delar lämpade seglationsordningen av samma dag
tjäna till efterlevnad från och med den 14 april innevarande år och till följd härav upphör författningen av
den 3 februari 1819.
Stockholm den 12 februari 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående förändring i de hittills gällande stadganden i avseende på
exportationspremier för järnmanufaktur. Stockholm den 29 februari 1820
Järnkontoret har anmält, att de nu gällande stadgar om premier för exporterad järnmanufaktur, varken
bidragit till ökad avsättning eller ökad produktion så har Kongl Maj:t förordnat att de i och med år 1820
helt skall upphöra. De som vill få ut sådana premier för redan skedd export av järnmanufaktur skall göra
det inom 3 år.
Stockholm den 29 februari 1820 A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående tullavgifterna för te, kanel, ingefära och peppar, som med svenska fartyg
från Brasilien till riket införas. Stockholm den 1 mars 1820
Till uppmuntran av en direkt handelsgemenskap med Brasilien har förordnats att te, kanel, ingefära och
peppar som införs därifrån på svenska fartyg, skall ha lägre tull än vad sjötulltaxan utsätter.
Stockholm den 1 mars 1820 A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående ytterligare kontroll på korttillverkningen och vad därav årligen med
bevillningsstämpel förses. Stockholm den 13 mars 1820
Kortfabrikanter skall vara skyldiga att vid påfordran uppvisa förteckningar inför behöriga auktoriteter, hur
många kortlekar de tillverkat och hur många som blivit avstämplade.
Stockholm den 13 mars 1820 A N EDELCRANTZ
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Kungörelse angående förhöjning i tullavgiften på inkommande spansk, portugisisk och finare
sachisk ull. Stockholm den 13 mars 1820
Tullavgiften blir 40 skillingar Hamburger banco för lispundet.
Stockholm den 13 mars 1820 A N EDELCRANTZ
Cirkulärbrev om iakttagande av erforderlig fullständighet vid utfärdande av gravitationsbevis på
fast egendom. Stockholm den 29 mars 1820
Direktionen för Allmänna Brandförsäkringsverket har andragit, att bevis ofta saknas på att egendomen
inte tidigare är intecknad. I Kongl Förordningen av den 13 juli 1818 står uttryckligt att inteckning gäller
från den dag någon sökt den hos domstolen. Trots detta påstår direktionen i Brandförsäkringsverket att
uraktlåtenhet framkommit. Därför är domare under Hovrätten antydda att i gravitationsbevisen uppta icke
allenast de inom 10 år beviljade inteckningarna utan också de inom samma tid vid domstolen gjorda
ansökningar.
Stockholm den 29 mars 1820 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående priserna för inbindning av Nya Psalmboken. Stockholm den 10 april 1820
Kongl Maj:t har funnit skäligt tillkännage, att ingen vid minutförsäljningen av planerade exemplar av Nya
Psalmboken vid vite av 10 riksdaler, åklagarens ensak, får begära mer än 28 skilling för släta läderband
utan titel eller förgyllning för octav upplagan och 16 skilling för duodece upplagan. Ingen får heller sälja
prydligare band, om inte släta läderband finns att tillgå på samma ställe.
Stockholm den 10 april 1820 A N EDELCRANTZ
Instruktion för de generalspersoner, vilka i nåder förordnas, att förrätta generalmönstringar med
värvade kavalleriet. Stockholm den 24 april 1820.
Kongl Maj:t har indelat armén i inspektioner och brigader. Det medför att generalmönstrings
instruktionen av den 24 mars 1794 upphör.
§ 1 Till ständiga generalmönsterherrar har förordnats inspektionsgeneralerna för de regementen och
korpser som tillhöra deras inspektioner.
§ 2 Inspektionsgeneralerna biträds av adjutanter av arméns generalstab samt en mönsterkommissarie som
förordnats av Krigskollegiet. Han skall svara för anteckningar i mönsterrullorna. Han skall lämna
mönsterherren upplysningar och underrättelser om lag och författningar.
§ 3 Generalmönstring med värvade kavalleriet förrättas en gång varje år. Mönstringen bör verkställas
under exercismånaderna.
§ 4 Rullor över personal, material och hästar utskrivs i 3 exemplar enligt bifogade formulär.
§ 5 Så snart mönsterherren kommer till mönstringsstället erhåller han vakt och honneur efter
tjänstgöringsreglementets föreskrift. Sedan han blivit mottagen av det regemente som skall mönstras,
marscherar äldsta eskadern till mönsterbordet. Han tilltalar manskapet med orden : - Gardister ( husarer),
det är Kongl Maj:ts vilja att var man sker rätt; om någon av er har skäl att klaga, bör anmälan därom ske
inför mönsterbordet. Sedan uppropas manskapet och mönstringen fortgår efter den föreskrivna ordningen.
Sedan eskadern passerat, får inte några klagomål äga rum.
§ 6 De klagomål, som möjligen kan bli anmälda, bör av mönsterherren upptagas särskilt för var karl och
antingen efter lag och författningar avgöras, eller till vederbörlig handläggning förvisas och fullständiga
protokoll föras och besluten bifogas mönsterverket.
§ 7 Då manskapet uppropas till mönstring, skall noggrann besiktning göras och rekryterna godkännas. De
bör äga god frejd och god kroppsstyrka, vara utan lyten, fel eller bräckligheter. Ålder mellan 17 - 30, samt
vara minst 5 fot 7 tum långa. Husarerna får vara 1 tum kortare. Visar det sig att rekryten inte duger
återbetalas hans gage.
Vid varje skvadron får 2 ynglingar av 16 års ålder antagas även om de är under längden, De får kvarstå
om de inom 2 år uppnått det fastställda målet.
Den som fyllt 50 år eller inte äger styrka att uthärda krigarlivet, inte utan hjälp kan stiga till häst, är
sjuk och oförmögen att fortsätta krigstjänsten skall mönsterherren avskeda om läkarintyg föreligger. Han
skall till Wadstena krigsmanshus kassa anmäla dem som genom långvarig tjänst, erhållna blessyrer eller
andra i tjänsten ådragna skador inte längre är tjänstdugliga. De som trots 50 års ålder har krafter kvar, får
kvarstå till nästa mönstring.
Begär någon avsked för att ägna sig åt hemmansbruk, må sådant inte vägras honom, om han i sitt ställe
skaffar användbar karl.
10
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Avskedspassen inrättas efter bifogade formulär. Passen utfärdas direkt efter mönsterförrättningen.
Finns någon bland manskapet, som blivit straffad för tjuvnad, varit fallen för liderlighet och fylleri och
efter varningar inte bättrat sig, bör han kasseras och erhåller inte avskedspass.
§ 8 Mönsterherren inspekterar sjukhuset åtföljd av regementsläkaren för att få en uppfattning om
rekryternas möjlighet att tillfriskna.
§ 9 Som rekryteringen vid värvade kavalleriet är på passewolance (till visst belopp fastställd avgift i
pengar för något, som måste utgöras till krigsmaktens underhåll) bör de vakanser som finns återbära vad
de under rekryteringstiden erhållit.
Vid återbäring av beklädnads passewolance för vakanta nummer gäller vad som är skrivet i kontraktet.
Mönsterherren skall underrätta statskontoret inom en månad om återbetalning skall ske.
Skvadronschefen är skyldig att hålla kavalleriet i fulltaligt stånd och skall så fort som möjligt vid
vakanser värva ny karl.
§ 10 En rulla på dem som fått medalj för tapperhet i fält skall föras och insändas till generaladjutanten för
armén. De som begär avsked skall inom en månad lämna sitt namn och sin adress för att få sitt
pensionsbrev och tilldelad pension.
§ 11 Klagar någon över oförrätter vid pensioneringen skall klagomålen bifogas Krigs Kollegiets exemplar
av mönsterverket.
§ 12 Kavalleriets hästar bör noga besiktigas. Varje häst bör ridas av och an framför mönsterbordet. De
nya remontrarna godkänns eller kasseras. För dem som kasseras återbetalas för utfodringen.
Mönsterherren skall sedan tillsammans med hästdoktorn bege sig till sjukstallet för att kassera de
obotliga hästarna och godkänna dem som endast har mindre åkommor.
§ 13 Mönsterherren skall förvissa sig om att befälen har rätt löner och att det inte finns fler tjänstgörande
än vad som är tillåtet. Regementschefen har rätt att ha en underofficer utan lön.
§ 14 Sedan personalen och hästarna blivit mönstrade och översedda sker detsamma med materialet, vilket
redovisas på bifogade formulär.
§ 15 Beklädnaden undergår persedel efter persedel nogaste besiktning. Visar det sig att beklädnaden inte
svarar mot den kostnad Kongl Maj:t tilldelat, skall efterlåtenheten härför utan avseende på person
anmälas till Kongl Maj:t.
Persedlarna och sadelmunderingen skall ha den kvalité, snitt och dimension som Krigs Kollegium
meddelat. Mönsterherren jämför och godkänner eller kasserar härefter.
§ 16 Mönsterherren skall med största noggrannhet undersöka, om beväringen finns i fullt brukbart stånd
och om regementena uppfyller sina ingångna villkor och skyldigheter.
§ 17 Med samma noggrannhet undersöks tross- och utredningspersedlarna. Det som är slitet kasseras och
anmäls i mönsterberättelsen. Ett för ögat mindre prydligt utseende får inte gälla till skäl för kassering, om
det kan uppfylla sin nytta och utan för stor kostnad kan repareras.
§ 18 Efter förrättad mönstring inges en berättelse med förslag på personal, hästar och material till Krigs
Expeditionen
§ 19 Vid infallande krig skall regementena vara kompletta och de på passewolance varande bevärings
persedlar vid avmönstring finnas i fullgott skick. Inspektions Generalerna skall ofördröjligen insända
rapporter till Kongl Maj:ts General Adjutant för armén.
§ 20 Skulle klagomål på mönstringen föreligga skall de anmälas och ingivas till Kongl Maj:t inom den tid
och i den ordning Kongl Förordningen den 10 januari 1759 om besvär i ekonomie- och politiemål
föreskriver.
§ 21 Skjuts och traktamenten som tillkommer inspektions generalerna och deras adjutanter är fastställda i
Kongl Brevet av den 30 juni 1818. Förskott enligt rekvisition beviljas.
§ 22 Vid de regementen där permittering sker för Kongl Maj:ts och Kronans räkning kommer
brödmönstringar att verkställas sålunda: Inspektionsgeneralen tillsammans med regementschefen beger
sig till kasernen och låter blåsa till häst och formerar en skvadron i sänder, räknar rotarna, frågar
manskapet vilka som är tjänstgörande eller permitterade och om de njutit 3 nätters vila mellan vakterna.
Adjutanten beger sig under tiden till sjukhuset och inspekterar där. Det är endast till följd av sådan
mönstring som regementena varje månad får sina rekvisitioner påtecknade vid statskontoret. Dessa
mönstringar bör äga rum varje månad, men Kongl Maj:t är säker om att regementena noggrant uppfyller
sina skyldigheter ändå och beviljar inspektion endast några gånger om året.
Datum ut supra CARL JOHAN
Följer flera formulär.
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Kungörelse angående tullen för inkommande spannmål; Stockholm den 25 april 1820
För en tunna vete 4 riksdaler
En tunna råg 3 riksdaler
En tunna malt, en tunna korn 16 riksdaler vardera.
Stockholm den 25 april 1820 SALOMON LÖVENSKIÖLD
Kungörelse om ett nytt kopparskiljemynt. Stockholm den 3 maj 1820.
Tillräckligt förråd av skiljemynt i koppar i valörerna hela, halva och fjärdedels skiljemynt är präglade.
Ingen skall till en början vara skyldig att motta mer än 12 skillingar på en gång. Under en tid skall det
gamla myntet gälla med oförändrad valör.
Stockholm den 3 maj 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående rättighet, att från Stockholm till Finland utföra nederlagsgods med däckade
fartyg av vad dräktighet som helst. Stockholm den 8 maj 1820
Förbud gäller att med öppna båtar transportera vid import och export av nederlagsvaror. Förbudet bör i
allmänhet tillämpas även i avseende på nederlagsfriheten i Stockholm. Undantag för varor som skeppas
från Stockholm till Finland i vilka däckade fartyg som helst. Villkoret är att varorna förvaras i rum vars
tillgångar kan kontrolleras och förseglas. Skyldigheten för avsändare att lämna bevis på exporterade
nederlagsvarors ankomst till den utländska destinationsorten skall fortfarande gälla.
Stockholm den 8 maj 1820. A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående inskränkning i karantäns anstalterna; Stockholm den 15 maj 1820
Då Gula febern i Spanien helt avtagit och risken för pestartad sjukdom således upphört har Vi funnit för
gott att förklara att karantäns förordningen av den 7 november 1806, nu anses vilande. Undantag fartyg
som kommer från Levanten, Barbariska kusterna, Västindiska öarna och Södra Amerika, vilka orter alltid
är misstänkta.
Stockholm den 15 maj 1820 A N EDELCRANTZ
Kungörelse angående inrättande av en tullbevakningsstation på den vid inloppet till Södertälje
belägna Grönsö Holme. Stockholm den 17 maj 1820
Från och med nästkommande 1 september skall alla fartyg från utrikes ort, som ämnar sig till Stockholm,
anlägga vid den nyinrättade tullstationen vid inloppet till Södertälje kanal och där visiteras enligt den
utfärdade seglationsordningen innan resan genom skärgården till Södertälje fortsätter.
Stockholm den 17 maj 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående tullen på utgående svamp. Stockholm den 30 maj 1820
Tullen på all slags svamp är 12 skilling på 100 riksdalers värde. All skillnad upphör om utförseln sker
med helfritt eller ofritt fartyg.
Stockholm den 30 maj 1820 A N EDELCRANTZ

Kungörelse om upphävandet av Jus Detractus eller sjätte pennings avgiften mellan Sverige och
Kungariket Sardinien, Storhertigdömet Mechlenburg, Schwerin, Storhertigdömet Hessen
Darmstadt, Hertigdömet Modena och den fria Riksstaden Bremen. Stockholm den 1 juni 1820
Det är tillåtet för svenska och norska medborgare att utan avgift få utföra arv från dessa makter och stad
och förbudet i kungörelsen av den 9 december 1818 är upphävd.
Stockholm den 1 juni 1820 L v ENGESTRÖM, G af WETTERSTEDT
Universal angående bestraffning för andra resan inbrott. Stockholm den 5 juni 1820
På förekommen anledning har uppmärksammats att straffet för andra resan inbrott varierat i olika
domstolar. Rätta meningen är Brevet av den 1 april 1773 och Förklaring däröver av den 30 april 1773, där
den som ertappas med andra resan stöld döms till 2 års arbete, mannen på Kronans fästning och kvinnan
på tukthus.
Stockholm den 5 juli 1820 H A v STROKIRCH
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Kungörelse att dess högsta domstolsbeslut, där Kongl Maj:t icke deltagit, hädanefter komma att
under Kongl Maj:ts Sekret utfärdas. Stockholm den 6 juni 1820.
Vi förordnar med den rätt, som Vår käre Fader Carl XIII fastställde och av Oss antagna regeringsform
tillåter, att Högsta Domstolens beslut, där Vi inte deltagit, kommer från 1 juli att utfärdas under Vårt
Sekret.
Stockholm den 6 juni 1820 CARL JOHAN
Kungörelse om vad som hädanefter vid stängseldelningar iakttagas bör. Stockholm den 6 juni 1820.
Vi har insett fördelen för jordbruket och förordnat att så snart stängselskyldigheten blivit gjord skall
stängning ovillkorligen verkställas. Detta skall ske även om någon framför klander. Ärendet kommer att
prövas efter de föreskrifter som finns i stängselförordningen och värdering göras. Därefter bestäms
ersättningsbelopp till den som stängt utöver sin skyldighet.
Stockholm den 6 juni 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående sättet till betalnings erläggande för kopparräntan och hammarskattsjärnet.
Stockholm den 7 juni 1820
Vi har funnit angeläget att förekomma bankosedlarnas ytterligare försämring i värde och för att bidra till
bankens reela fond har Vi förordnat, att då kronans hammarskattjärn säljs på öppen auktion eller löses av
bruksägarna själva, betalningen skall utgå i silver efter medelkurs på börserna i Stockholm och Göteborg.
Vad som sålunda inflyter i silver skall levereras till Rikets Ständers Bank.
Beträffande kronans tionde av tackjärn har Vi för att underlätta och befrämja tillverkningen av detta
arbetsämne, vars utförsel är förbjuden, velat tillåta att tiondet får som vanligt mot betalning av
bankosedlar försäljas och inlösas.
Stockholm den 20 juni 1820 CARL JOHAN
Reglemente för styrelsen, ekonomin och tjänstgöring vid lotsverket samt fyr- och båtinrättningen.
Stockholm den 20 juni 1820
Artikel I Överstyrelsen
§ 1 Lotsinrättningen är ett militärt verk, vars högsta inseende ligger på förvaltningen av sjötullärenden.
Dit lämnas rapporter över alla vid lots- och fyrstaterna inträffade händelser och förändringar
§ 2 Styrelsen omfattar ekonomi och tjänsteutövning.
Artikel II Lotsdirektören
Lotsdirektören ansvarar för tjänsteutövning, ordning och disciplin för lotsarna i landet. Han tillsätter
personal vid stationerna, liksom avsked och pensioner.
Han skall uppmuntra och belöna förtjänta lotsar och fyrvaktare samt tillse att alla anställda noggrant
fullgör sina åligganden. Han är ständig ledamot i förvaltningen av sjöärenden.
Artikel III Lotsdistrikts chefens skyldigheter.
§ 5 Varje lotsdistrikt leds av en lotsdistrikts chef. Han ser till att lotsförordningen noga efterlevs, att
nödvändig lots och fyrbetjäning finns och sköter sina skyldigheter. Att fyr- och känningsbåkar med deras
tillhörande hus, materialbodar och inventariepersedlar samt sjömärken blir väl vårdade. Att skogsparker
eller enkla träd som tjänar som sjömärken inte blir nedhuggna. Att betjäningen får sin rätta lön och att
deras lotshemman med tillhörande förmåner blir väl bibehållna.
§ 6 Hos distriktschefen bör hållas en rulla över alla lotsåldermän, lotsar, lotslärlingar och fyrmästare, som
visar deras ålder, antagningsdag och befordran, lön och bostad, omdömen efter vars och ens förhållanden,
om han erhållit belöning eller straff.
Förteckning över alla lotsplatser, lotshemman och boställen samt en sammandragen underrättelse om
deras natur, storlek och förmåner.
En förteckning över båtar, känningar, sjömärken med tillhörande byggnader och inventarier samt om
de underhålls av Kronan eller enskilda personer.
Förteckning på alla prickar eller remmare, som visar deras läge och vilka hemman de bör utsättas ifrån
och vilken lotsplats som vårdar dem.
Förteckning över alla hamnar och ankringsplatser i distriktet med beskrivning över deras läge,
bottnens beskaffenhet och djup, tillfälle till vattenhämtning.
Förteckning på alla bergringar och säkerhetsanstalter för de sjöfarande.
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Beskrivning över alla inlopp och farleder, deras beskaffenhet och bekvämlighet Förändringar bör genast
införas i dessa förteckningar. Ett exemplar till lotsdirektören och ett till förvaltningen för sjöärenden.
§ 7 Distriktscheferna är skyldiga att inhämta all möjlig kunskap om skärgårdens beskaffenhet inom
distriktet, farledernas djup, grund, ankarplatser, hamnar, in- och utlopp, holmar och stränders läge,
kommunikationer med fasta landet och tillgång på friskt vatten
§ 8 Diarium över alla order och brev skall hållas, även utgående handlingar.
§ 10 Utan förvaltningens för sjöärenden bifall, får ingen ändring göras varken med gamla eller nya
lotsplatser, leders upptaganden, nya sjömärkens utsättanden.
§ 11 Då omständigheterna gör en visitation nödvändig anmäls det hos lotsdirektören, som ser till att
tillstånd ges av förvaltningen för sjöärenden. Vid sådan visitation ser distriktschefen att lotsarna verkligen
finns vid sina platser och verkligen förrättar sin tjänst, att lotslärlingarna övas, att fastställt antal lotsar
verkligen finns, om lotsplatserna bör ökas eller minskas eller flyttas, om farvattnet är riktigt utprickat, om
lotsarna får sina rättigheter.
Vart tredje år bör en sådan inspektion företas utan särskilt traktamente, dock med fri tillgång på fartyg
och besättning.
§ 12 Distriktschefen får inte vara borta längre än fjorton dagar för enskilda angelägenheter.
§ 13 Om antalet lotsar under krig finns i otillräckligt antal, kan andra i skärgården boende personer antas
till extra lotsar, vilka bör äga erforderliga och pålitliga egenskaper. De erhåller samma löneförmåner som
lotsarna.
§ 14 I september skall distriktschefen inlämna kostnadsförslag på alla erforderliga lysningsmaterialer till
fyrbåkar, där kronan underhåller lysningen.
§ 17 Distriktschefen har rätt att bevilja personalen 6 veckors tjänstledighet, om det inte inverkar menligt
på verksamheten.
§ 18 Begär personal avsked eller anser distriktschefen att någon på grund av ålder, sjuklighet eller skada
bör avskedas, sker detta skriftligen med skäl och omständigheter samt om den avskedade har gjort sig
förtjänt av gratial.
Den lots- eller fyrmästare som förbrutit sig och undergått nesligt straff anmäls hos lotsdirektören
§ 19 Ansökningar till lediga lotsofficerssysslor lämnar distriktschefen till lotsdirektören
§ 20 Distriktschefen bör ha ett ämbetsrum eller kontor där han kan ha tillsyn över alla handlingar, rullor,
journaler m m, där bör också stationens fördelningschef ha plats för sina göromål.
§ 21 Distriktschefen bör vid alla tillfällen söka med nit och omsorg understödja och befrämja allt vad till
lotsverkets bestånd, nytta och förmån kan lända
Artikel IV Fördelningschefers eller lotsofficerares skyldigheter
§ 22 En lotsofficer bör kunna föra ett stadgat befäl och med ordning tillhålla underhavande lotsar att
förrätta sina skyldigheter. Han bör känna sjömanskap och skärgården inom sitt område.
§ 24 Lotsofficerare bör ha jämn tillsyn över personalen och uppmuntra den att uppfylla sina skyldigheter
samt befordra den efterlåtna eller brottsliga till laga näpst och ansvar. Han skall hjälpa lotsarna att få sina
rättigheter.
§ 25 Lotsofficer skall minst en gång om året genomfara alla lotsleder och besöka varje lotsplats och noga
undersöka lotsledens beskaffenhet, så att de är med försvarliga prickar försedda, examinera lotsar och
lärlingar. En fullständig rapport skall upprättas efter visitationen. De får inget särskilt traktamente eller
respengar för detta, men transport med lots. Är öppna havskuster emellan skall man ta landvägen och
skjutslega för en häst betalas kontant.
§ 27 Lotsofficerare har tillsyn på kasar och sjömärken, om fyrarna tänds i rätt tid samt om lysningen
förrättas både de som sköts privat och de som sköts av kronan.
Han skall till distriktschefen anmäla alla nödvändiga reparationer på båtar, byggnader och sjömärken.
§ 28 När kasar och sjömärken vilka bör underställas allmogen skall repareras vänder sig lotsofficeren till
kronobetjäningen. Han skall tillhålla vederbörande vilka pricknings skyldigheter som åligger.
§ 30 Vid de lotsstationer där Kongl Maj:t och Kronan bestått lotsbåt, skall noga uppsikt hållas att den
sköts.
§ 31 Lotsofficeren skall granska lotspengarna för varje lotsplats och göra sammandrag för hela året samt
rätta eventuella irrningar.
§ 32 Lotsofficeren i Stockholm uppbär alla lotspengar för ut- och ingående fartyg till Stockholm och alla
närliggande lotsplatser Detsamma gäller för Göteborg.
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§ 33 Dessa lotspengar fördelas av lotsofficeren, särskilt för varje lotsplats. Förteckningar på alla fartygs
namn, djupgående görs så att man kan utläsa hur många fartyg som passerat.
§ 34 För övrigt åligger lotsofficerare att med redlighet och nit befrämja allt vad som kan lända till Kongl
Maj:ts och rikets tjänst samt lotsinrättningarnas bästa och förmån.
Artikel V Lotsars skyldigheter i allmänhet
§ 35 Ingen ålderman, mäster eller sekundlots får tillträda tjänsten eller lotslärling förrätta lossning utan att
de avlagt trohets- och tjänsteed. Denna ed avläggs inför sittande rätt i staden eller inför lotsofficer i
tullkammare på landet.
§ 36 Det åligger varje lots att visa aktning för sina förmän och noga efterkomma deras befallningar. Den
som förbryter sig straffas enligt krigsartiklarna.
§ 37 Lotsar skall i vilket ärende de än befinner sig på sjön, vara försedd med lod och lina, så att han kan
undersöka farledernas djup och för att vinna kunskap om bottnen. De skall vidare undervisa andra om
förhållandena.
§ 38 Skulle man upptäcka något okänt grund, skall detta rapporteras till distriktschefen, som ser till att
upptäckaren får belöning.
§ 39 Lotsarna skall tillse och vårda prickarna i farleden och ersätta om någon blivit sönderseglad, mot
varje pricks i statens bestämda ersättning. Rubbade prickar bör lotsarna hjälpa till att rätta även om de inte
tillhör deras distrikt.
§ 40 Alla märkliga händelser som inträffa i skärgården och berör lotsväsendet skall rapporteras till
distriktschefen. T ex då fartyg tar otillåtna segelleder, då is gör farvattnen oframkomliga och då de åter
blir brukbara, då främmande fartyg kommer in i någon hamn.
§ 41 Ingen som inte är försedd med lotskonstitutorial, lärlingsbrev eller flyttningssedel får lotsa på eget
ansvar.
§ 42 Den som lotsar ett fartyg, som kommer från utländsk plats eller som vid segling inrikes orter emellan
passerat Öresund, får inte lämna fartyget innan annan lots kommit ombord.
§ 43 Lots som är kommenderad till ett fartyg får inte byta till annat utan åldermans tillstånd.
§ 44 Vi de tillfällen då stark vind blåst åt samma håll länge, så att ovanligt många lotsar blir uppehållna
på samma plats, skall de skyndsamt försöka återkomma till sin station. De skall ha bevis från den äldsta
lotsen på platsen om förhållandena, då de kan drabbas av bötesstraff om deras uteblivande orsakat skada.
§ 45 Ingen person vid lotsverket får ha tjänst vid dykeriverket.
§ 46 Efterrättelse gäller denna Kongl Lots- och Båtförordning så väl i anseende till domstolar, åklagare,
fördelning och förvandling av ådömda penningböter.
§ 47 Lotsarna skall själva på varje lotsplats komma överens om, vad som skall iakttagas om någon lots,
som står i tur att lotsa blir sjuk eller av andra skäl inte kan förrätta lotsningen. Antingen skall han skaffa
annan person i stället eller också uppskjuts lotsturen . Dock får inget hinder för de sjöfarande orsakas.
Distriktschefen skall avgiva yttrande om denna överenskommelse och även om de överenskommelser
som finns angående förmåner för änkor och oförsörjda barn eller för avskedade lotsar som inte längre kan
livnära sig.
Artikel VI Om lotsåldermän.
§ 48 Till ålderman väljs tjänliga personer bland mästerlotsarna vid den lotsplats där vakansen uppstått. De
bör vara sjövana och raska, kunna hålla ordning bland lotsarna, och kunna göra reda för
penninguppbörden och därför kunna räkna och skriva.
§ 49 Distriktschefen lämnar förslag till lotsdirektören som förordar
§ 50 Tidigt på våren innan islossningen, fördelar åldermannen lotsplatsens prickar mellan mästerlotsarna,
som sätter ut dem. Berättelse insänds omedelbart till lotsofficeren. De gamla prickarna och stenarna som
de varit fästade med tas bort. Skulle någon prick ha fastnat och omöjligen går att få upp kan ansvar inte
följa.
§ 51 Vid vårens början upprättas lotsningsturer, som åldermannen uppger för lotsofficeren. Skulle byte
behövas ,anmärks det i åldermannens dagbok. Då flera fartyg söker lots skall de som är mest djupgående
få de skickligaste och mest erfarna lotsarna.
§ 52 Lotsåldermannen har ansvar för att lotsarna under seglingssäsongen bor vid lotsplatsen och att aldrig
stationen lämnas utan lotsar. Lotsarna får inte försumma sina plikter för fiske eller andra näringsfång.
§ 53 Ålderman tillser att de båtar som sökt nödhamn, betalar sina båt- och lotsavgifter och att kronolots
hjälper dem ut igen, även om fiskare eller skärkarlar lotsat dem in.
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§ 54 Åldermannen ser till att stationen har tjänliga båtar, märkta som Lots- och Båtinrättningen
föreskriver. Finns allmän lotsbåt vid platsen skall åldermannen själv medfölja när den nyttjas eller
anförtro båten åt någon kunnig lots, som kan ansvara för den.
§ 55 Åldermannen skall föra dagbok över alla de fartyg som nyttjat lots och som skall betala lotspengar.
Dagboken förs på bifogat formulär och upplysningarna hämtas från lotsarnas dagböcker. Antecknas vilka
lotsar som lämnat upplysningarna.
§ 56 Passerar fartyg lotsplats utan att betala lotspengar underrättas lotsofficeren, som har till uppgift att
förskaffa lotsplatsen sin tillbörliga rätt.
§ 57 Lotsålderman inlämnar varje månad utdrag ur sin dagbok till lotsofficeren med uppgifter om antal
båtar, hur djupgående de var, vad de betalt i lotspengar, jämte själva fördelningen därav. Officeren
granskar och verkställer skyndsamt fördelningen av lotspengarna.
§ 58 Åldermannen har skyldighet att varje år flera gånger genomfara farlederna och kontrollera prickarna.
§ 59 Åldermannen har under sin uppsikt alla känningsbåkar, kasar och sjömärken, dit räknas också
skogsparker som räknas som sjömärken. Dessa känningsmärken skall varje år rapporteras till lotsofficern
och så fort skada uppstått på dem anmälas.
§ 60 Finns fyrbåkar inom distriktet skall han med uppmärksamhet tillse hur fyrningen verkställs
oberoende om det är enskildas eller Kronans ansvar.
§ 61 Lotsåldermannen har ansvar för bärgningar och andra förtöjningsanstalter inom sin krets.
§ 62 Åldermannen tillser att det fastställda antalet lotsar bibehålls och att tjänliga ämnen föreslås till
lärlingar.
§ 63 Är lotsen berusad, när han skall lotsa, går nästa man i tur ut. Den överlastade får inte anförtros fartyg
förrän han är återställd. Anmälan görs.
§ 64 Då vind uppehåller lotsarna länge på en plats, skall åldermannen allvarsamt befalla dem att
återvända till lotsplatsen.
§ 65 Ålderman skall hålla en rulla vid varje station, som visar lotsarnas anställningsbrev och boplats.
§ 66 Finns ingen ålderman vid stationen är det den äldsta lotsen som verkställer hans åligganden.
Artikel VII Om mästerlotsar och secundlotsar.
§ 67 Till högre grad förordnas den äldste om han har kunskaper och är nykter.
§ 68 Mäster och secundlotsar skall vara svenska medborgare, ha fyllt 16 år och blivit examinerade och
fått betyg enligt bifogat formulär.
§ 69 Mästerlotsarna ansvarar för lotsplatsens prickar, vilka fördelas i lika skiften dem emellan.
§ 70 Den lots, som känner även andra farleder än dem i sitt eget distrikt, har företräde vid befordran.
§ 71 Secundlotsen biträder vid prickarnas utsättande.
§ 72 Mästerlotsar, secundlotsar och lärlingar är skyldiga att föra order till nästa lotsplats.
§ 73 Mästerlotsen har ansvar att behörigt antal secundlotsar och lärlingar finns vid stationen.
§ 74 Mästerlots och secundlots får inte så länge segelfarten är öppen lämna platsen utan tillstånd.
Artikel VIII Om lotslärlingar
§ 75 Till lotslärlingar antas helst lotsars söner och i brist på sådana svenska skärgårdsbor som fyllt 9 år.
§ 77 Lärlingarna får inte lämna stället utan tillstånd.
§ 78 Lärlingarna skall bemöda sig att lära sig känna grund, deras djup och märken, ankarsättningarna med
deras djup och bottnens beskaffenhet, lära sig kompass och kurs, öva sig att känna landet i mörker och dis
samt fartygets styrande.
§ 79 De skall biträda vid prickars utsättande, varvid bästa tillfället är att inhämta kunskaper om grundens
djup och beskaffenhet.
§ 80 När lärlingen har så vida kunskaper att han anser sig kunna lotsa mindre djupgående fartyg
genomgår han examen, som anställs av flera lotsar. Befinnes han pålitlig meddelas honom bevis enligt
fastställt bifogat formulär.
§ 81 På beviset utfärdas styrningssedel, i vilken utsätts hur djupgående fartyg han tillåts lotsa.
§ 82 Utan styrningssedel får han inte lotsa på egen hand, men väl medfölja för att lära sig.
§ 83 De kan beviljas entledigande dels av egen begäran, dels om de inte har rätt håg och fallenhet för
yrket eller för oduglighet och oanständigt uppförande.
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Artikel IX Om fyrmästarens skyldigheter
§ 84 Till fyrmästare anställs personer med stadgad ålder, nyktert och sedligt uppförande och som kan
räkna och skriva.
§ 85 Ansökan lämnas till lotsdistriktschefen.
§ 86 När fyrmästarn är anställd avlägger han samma tjänsteed som lotsar.
§ 87 Innan sysslan tillträds mottar han ett inventarium över fyrens byggnader, material, redskap och
instrument i närvaro av inventeringsmän. Protokoll upprättas. Fyrmästaren blir sedan ansvarig för skada
som genom hans eller hans medhjälpares vållande, uppstår vid fyren. Det gäller också försummelse vid
fyrning. Han uppehåller inte sin tjänst längre, än han uppfyller sina plikter.
§ 88 Fyrmästaren åligger vid straff enligt krigsartiklarna lyda alla befallningar i tjänsten, som hans
förmän ger.
§ 89 Fyrmästaren förvarar nycklarna till fyrningsrummet. Då någon främmande person tillåts gå in där
skall han alltid närvara.
§ 90 Fyrmästaren skall den 1 juni inlämna rapport om förrådet av lysningsämnen, så att det i tid kan
anskaffas tillräckligt.
§ 91 Vid fyrningstidens slut avläggs rapport om fyrplatsens tillstånd, om reparationer behövs. Fordras det
reparationer med en gång anmäler fyrmästaren detta för att slippa näpst och tilltal.
§ 92 Fyrmästaren har ansvar att lampor och fyrspeglar varje dag är rengjorda, fyllda och i ordning.
Stenkolsfyrarna skall omröras ofta för att särskilt i lugnt och mörkt väder flamma upp. Lampvekarna skall
var torra och ha lagom med olja. Så fort någon rök eller dimma satt sig på speglarna eller fönstren skall de
rengöras med mjukt rent linne. Detsamma gäller utvändigt om dimma, regn eller snö fallit och förmörkar
rutorna. Ur- och rörelseverk får inte stanna.
§ 93 Vid de fyrställen eller känningsbåkar där det finns klockor, skall fyrmästaren minst varje kvart
klämta med flera hårda slag, då vädret är tjockt och disigt.
§ 94 Lotsofficeren ser över alla inventarierna, när han besöker fyrbåken och kontrollerar journalen.
§ 95 Fyrmästaren håller fyrjournal, där han varje dag antecknar åtgången för fyrningspersedlar, enligt
formulär, även vind och väderlek för varannan timme.
§ 96 Arvodet till fyrmästaren utbetalas två gånger om året.
§ 97 Fyrmästaren får anta en fyrvaktare som medhjälpare. Han erhåller då fyrvaktarlön. Fyrmästaren skall
insända personens orlovssedel och prästbevis till lotsofficern
§ 98 Önskar fyrmästaren avsked får det inte beviljas förrän fyrnings terminen är slut och han redovisat sin
förvaltning.
§ 99 Undergår fyrmästaren nesligt straff utstryks han ur rullan.
Andra avdelningen
Lotsdistrikten och deras fördelningar under lotsofficerare och åldermän; de under varje distrikt hörande
lotsplatser, med antalet av lotsar vid varje lotsplats och därunder hörande lotsningsvatten
Artikel I Lotsdistrikterna och deras fördelning samt antalet av lotsar
§ 100 Det finns 3 lotsdistrikt.
Norra lotsdistriktet, från Valdemarsvik vid Bokö till Ryska gränsen.
Södra lotsdistriktet, från Valdemarsvik till Halmstad med Öland och Gotland.
Västra lotsdistriktet från Halmstad till Norska gränsen.
§ 101 På sätt som nedan angives är varje distrikt avdelat i fördelningar som var för sig lyder under en
lotsofficer. Följer 23 sidor med lotsplatserna.
Tredje avdelningen
Om lotspengars fördelning
§ 105 Lotspengarna samlas och redovisas av platsens ålderman. En tiondel går till lotsinrättningens
allmänna underhåll och översänds en gång i månaden till lotsofficeren som sänder tillbaka kvitto.
När lotsofficeren fått dessa från alla lotsplatserna insätter han 10 % i närmaste tullkammare och får ett
depositionsbevis.
Lotsmedlen utbetalas så att
1:o 1.000 riksdaler överförs till Amiralitets Krigsmanskassa, som betalar gratialer.
2:o Båthjälp till den lotspersonal som använder egna båtar.
3:o Alla grundpengar eller tomtören för de lotsar, som inte kan bosätta sig på skattefria tomter.
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4:o Timmer till de stugor som måste byggas på ställen, som ligger för långt från lotsarnas hemvist.
Byggandet och inredandet av dessa stugor skall dock göras av lotsarna själva utan ersättning. Det gäller
också deras bevarande.
§ 106 De återstående 9 tiondelarna fördelas så att ålderman erhåller 3 lotter, mästerlotsarna 2 och
secundlotsarna 1 lott vardera. Secundlotsarna kan få större lott om lotsförtjänsten är ringa och
uppassningen är förknippad med mycken olägenhet.
Lotsofficern skall underrätta ålderman och lotsar om rätta tillämpningen av dessa delningsgrunder.
Följer några exempel.
§ 107 För att erhålla sin tredubbla lott skall åldermannen ha ansvaret för lotsningen i sin tur. Han får sätta
man i sitt ställe, dock inte välja en yngre framför en äldre.
§ 108 Åldermannen vid Stockholms, Dalarö och Sandhamns lotsplatser och vid Göteborg, som har
trägnare tjänstebefattning och alltid måste vara vid lotsplatsen, är befriad från denna lotsningsskyldighet
och erhåller ändå sina 3 lotter.
§ 109 Då en med styrningssedel försedd lärling förrättar lotsning för en mäster- eller secundlots, bör det
alltid ske med åldermans tillstånd och arvode lämnas efter överenskommelse. Undantag om han är son,
måg eller dräng och då är i lotsens tjänst.
§ 110 Lotsar lärlingen inte för enskild lots, utan för hela lotsplatsens räkning, får han hälften av
lotsförtjänsten och det övriga ingår i allmän delning.
§ 111 Då fartyg seglar under skot får lotsen 1 /4 av lotspengarna för sitt större besvär.
§ 112 Vid lotsplatser där Kronan består båtar har alla på platsen ansvar för dess vårdande och underhåll
samt ersättningsansvar för dess vanvård. Om inte hela båthjälpen går åt sparas tills nya inköp behövs.
Räcker inte pengarna till de förbättringar som behövs, tas pengar ur den gemensamma lotsbehållningen
§ 113 Postporto får ålderman betala med egna medel. Då i brist på annan säker lägenhet avsändningarna
måste ske med särskilt bud, skall lotsar och lärlingar vid platsen efter dem emellan upprättad tur bidraga
till fortskaffandet. Samma gäller då distriktschefen eller lotsofficeren i ämbetsärenden genomreser
distriktet.
Datum ut supra. CARL JOHAN
Följer två formulär.
Förordning angående lots- och båtinrättningen i riket. Stockholm den 20 juni 1820
Efter ständernas förslag har Vi funnit att förbättring av lots- och båt inrättningen blivit viktig, och upphävt
den gamla. Följande gäller.
Artikel I Om sjöfarandes skyldigheter i avseende på lotsinrättningen.
§ 1 Främmande nationers handelsfartyg, öppna båtar av vad djupgående som helst, skall ta lots vid all
lotsplatser som de passera. Även svenska och norska fartyg, som seglar till främmande ort eller kommer
därifrån har samma skyldighet.
§ 2 Svenska och norska däckade och odäckade fartyg, som segla mellan inrikes orter får om de önskar
segla utan lots. Dock bör de taga lots vid öppen sjö och om de passerat Öresund på sin resa, till dess
visitation skett.
§ 3 Skeppare, som är skyldig att ta lots men underlåter det, bötar 75 riksdaler och svarar för skada de kan
råka orsaka.
§ 4 Om lots inte finns på platsen, kan skeppare överenskomma med fiskare eller skärkarl om hjälp med
lotsningen. Denna har då samma ansvar som en kronolots och skall lotsa till stället vid inloppet där lots
möter.
§ 5 Befälhavaren ombord skall ett dygn innan han önskar få lots ombord anmäla det på lotskontoret.
Under seglingen tillkallar han lots genom flagga på toppen eller skotts avlossande.
§ 6 Den som vägrar betala lotspengar bötar. Även om han inte begagnar sig av tjänsten, men har tillkallat
lots är han skyldig att betala lotspengar och hemvägskost.
§ 7 Befälhavaren ansvarar för att lotsen och hans medhjälpare kan stiga ombord utan skada till liv och
lem samt att lotsbåten inte tar skada. Skulle någon på båten hindra lotsen komma ombord och lotsen
omkommer, straffas den brottslige efter lagens grunder, i anseende till vållande av annan mans död,
antingen till att mista livet eller hel eller halv mansbot.
§ 8 När lots kommit ombord skall befälhavaren tala om hur djupt fartyget ligger. Anges djupet mindre än
det verkligen är, ansvarar den brottslige för all skada som kan uppstå på fartyg och last. Han pliktar 10
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riksdaler för varje passerad lotsplats för varje fot som blivit mindre uppgivet samt dubbelt i avgifter till
kronan.
§ 9 Befälhavaren skall se till att lotsen under tjänsteutövning inte överlastas av starka drycker eller genom
samtal förvillas. Beaktar han inte detta är han själv ansvarig för följderna.
§ 11 Nekar befälhavaren lotsen den nödtorft han har rätt till eller ger honom skämd föda, så att han tar
skada, bötar befälhavaren.
§ 12 Vill befälhavaren ha lots ombord längre än vad denna förordning föreskriver, kan de komma
överens. Tvingas lots att stanna längre på båten än tillåtet är, pliktar befälhavaren.
Kan lotsen inte komma tillbaka till sin station för att båten har god vind till fri sjö och skada på person
uppstår bötar den brottslige. Sker skada till lem eller hälsa ersätter förbrytaren läkarlön, sveda och verk
samt tidsspillan med 24 skillingar för varje timme. Den befälhavare, som tar med sig lots utomlands
straffas med ett års fängelse och 100 riksdalers böter . Kan han inte betala stannar han 4 månader till i
fängelse.
§ 13 Kan lotsen för storm eller andra omständigheter inte lämna fartyget, skall befälhavaren förskaffa
honom till sin station. Måste det ske på landsväg betalar han skjutspengar för en häst och kärra samt 16
skillingar i dagtraktamente. Dessutom skall befälhavaren frakta lotsens båt tillbaks. Lotsens medhjälparen
har samma rätt.
§ 14 Ingen får i hamnar eller redder utkasta barlast eller något som kan skada ankargrund eller segelleden.
§ 15 Förlorar lotsen sin båt på grund av någon på den båt han lotsar, ersätts skadan genom
överenskommelse eller mätismanna ordom.
§ 16 Medan lotsen utför lotsningen har befälhavaren lotsens tryckta dagbok enligt formulär 1, som
undertecknas av befälhavaren och styrman.
Artikel II Om lotsars skyldigheter, rättigheter och förmåner, samt om lotshemman
§ 17 En lots skall känna sina farvatten väl och behärska framkomsten även i mörker. Han skall också
kunna manövrera olika båttyper.
§ 18 Lots skall då han står på tur alltid vara beredda att utföra sina uppdrag. Han bötar om han onödigtvis
hindrar fartyg att segla.
§ 19 Lotsar, som från öppen sjö skall inlotsa fartyg, skall vinnlägga sig om att möta på det ställe
reglementet bestämmer. Lotsplatsen skall alltid ha tillgång till biträde som lotsen behöver för att komma
till fartyget. Försummas detta, bötar lotsåldermannen.
§ 20 Lotsarna skall vara försedda med tjänliga båtar och segel. De skall under rodd ha en utblåsande vit
flagga på en stång Under segling utmärks den av en svärtad eller röd upprättstående duk av hela
storseglet. Dessa märken är förbjudna för andra båtar.
§ 21 Lots skall under tjänstgöring bära en mässingsbricka på bröstet med KRONOLOTS på.
§ 22 Då lots möter fartyg skall han röra flaggan så att han visar hur fartyget skall hålla för att bordningen
skall gå bäst.
§ 23 Då beställd lots möter fartyget i inloppet underrättar han sig om fartygets och befälhavarens namn,
varifrån de kommer och vart de skall, vilken last de har och hur djupt de går. Misstänker han att fartyget
medför smitta, skall lotsen handla efter karantänsförfattningen.
§ 24 Kan lots inte gå ombord på grund av hårt väder lägger han sig framför bogen i lovart samt ger tecken
med sin flagg. Befälhavaren får inte segla förbi lotsbåten.
§ 25 Så snart lotsen övertygat sig om att fartyget inte bär smitta, går han ombord och lägger till så
försiktigt som möjligt. Han förvissar sig om att det finns ett gott släptåg, som tar lotsbåten efter sig.
§ 26 Lots som vid ankomsten till fartyg är överlastad av starka drycker bötar.
§ 27 Lotsen har ensamt ansvar och bör ge befälhavaren order hur rodret skall föras och manövreringen
ske. Han tar reda på hur fartyget förhåller sig under segling och ger i tid anvisningar om när kursen skall
förändras, visar var trånga och svåra passager är belägna, så att befälhavaren har rådrum att inrätta
fartygets rörelser.
§ 28 När befälhavaren muntligen talar om djupgående och annat, skall lotsen ha vittnen bland
besättningen. Det samma gäller när han ger befälhavaren order, så att tvister kan undvikas.
§ 29 Innan lots avgår skall han i sin dagbok ha fått infört punkterna i formuläret.
§ 30 Den lots, som av okunnighet, vårdslöshet eller oredigt förhållande sätter fartyg på grund skall även
om skada inte uppstår straffas med fängelse på vatten och bröd i 8-16 dagar. Händer det igen mister han
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tjänsten. Sker skada straffas han med arbete på fästning 3 - 12 månader och att ersätta skadan. Sker
olycka under lotsning utan lotsens förskyllan går han fri. Han skall ställa sig till noga efterrättelse vad
författningen om Lurendrejeri och Tullförsnillnings samt Seglationsordningen föreskriver.
§ 31 Lots får inte inlotsa fartyg genom förbjudna inlopp eller till otillåtna hamnar, om inte bevisligt
nödläge uppstått.
§ 32 Lots skall påminna befälhavare vad som gäller angående utkastning av ämnen, som kan skada eller
uppgrunda hamnar och farleder.
§ 33 Lotsar skall se till att båt- och lotsinrättningsavgiften blir betald. Befälhavaren får inte vägra att
betala till lotsen. Lyckas inte lotsen få pengarna skall han genast anmäla till förman, annars blir han själv
ansvarig för de avgifter som saknas.
§ 34 Det åligger lotsarna att sätta ut prickar på alla grund. Detta skall ske strax efter islossningen. De skall
innan våren skaffa behöriga stänger med vidjor till de hemman som av ålder har prickningsskyldighet.
Dessa hemman är befriade från arbetet att sätta ut prickarna. Där prickningsskyldigheten ligger på
städerna kan de själva göra den eller komma överens med lotsarna om arbetet. Det skall göras en
förteckning på antalet prickstänger varje hemman eller stad ansvarar för. Den som inte inom behörig tid
på behörigt ställe avlämnar bestämt antal, bötar för varje saknad stång 16 skillingar.
En laglig prick bör vara gjord av runt torrt träd, vit till färgen, räcka minst 10 fot över vattenytan. Står
de i stora fjärdar eller långt från land bör de vara längre och tjockare för att synas bättre. Prickar på östra
sidan om farleden utmärks med tofs i övre änden, syd och västprickar är släta. De som tas på ömse sidor
har ett kors.
§ 35 Lotsarna åtnjuter så väl för sina personer som lotshemman de förmåner och friheter, som enligt
gällande författningar dem tillkommer.
§ 36 Som lotshemman och boningsplatser för lotsar anses alla hemman och lägenheter vare sig de är
frälse, skatte eller krono som av ålder varit och framledes kunna bli lotsmännens bostad. De har frihet
från sådana skyldigheter som vanligen åtföljer. Jordebok skall upprättas där förändringar antecknas och
beskrivning över hemmanet med dess förmåner och skyldigheter.
§ 37 Vid de lotshemman, som inte blivit sålda till skatte utan till sin natur är krono, får åbo inte av
lotsningen njuta kronolön dessutom, utan har endast del i lotspenningförtjänsten efter grad, Änka eller
barn har rätt att stanna vid hemmanet efter lotsens död, om de sköter lotsningen antingen med hjälp av
lotslärling eller andra lotsar.
Om änka, som medfört lotshemmanet till sin avlidna man, träder i annat gifte med annan lots
bibehåller hon hemmanet i sin livstid och det ärvs av hennes barn enligt förstfödslorätten, enda villkoret
är att sonen skall vara skicklig lots eller dottern gift med en sådan.
Arvsrätten gäller i rakt nedstigande led. Finns inte längre arvingar anmäls kronohemmanet som ledigt.
Lots som genom ålder eller sjukdom inte längre själv kan förrätta lotsning, får inte vräkas från hemmet
så länge han kan sköta det. Han ansvarar dock för lotsningen Lots som blivit avsatt för fel i tjänsten har
förlorat sin rätt till hemmanet. Hustru och barn äger dock rätt att bibehålla det på samma villkor som om
mannen vore död.
Kronolotshemman får inte klyvas eller söndras.
§ 39 Kronans gamla lotshemman, som av ålder varit skatte bör sina lotsskyldigheter fullgöra varför
skatterättigheten är borgen. Skulle ägaren inte själv kunna lotsa skall han vid skatterättighetens förlust
skaffa skicklig examinerad ersättare. Ägaren är då skyldig att uppsätta en stuga med nödvändiga uthus
samt förse lotsen med mulbete för en ko, ge honom vedbrand och fiske till husbehov.
§ 40 Vad angår frälsehemman, som av ålder varit lotshemman, kan de inte uppsägas även om de inte
längre är lotsboställe. Dock bör det i sin jämna gång fortsättas, om det är till nytta för Våra och Kronans
fartyg och rikets handel. Anmälan görs till lotsdirektören som ger hemmanet till någon skicklig lots.
§ 41 Finns behov av nytt lotsställe och det gäller kronoskatte- och frälsehemman är ägaren skyldig i likhet
med vad som är stadgat för gästgivaregård. Vill han inte avstå hemmanet är han skyldig att på något ställe
åt sjösidan upplåta mark där stuga och uthus för lotsen kan byggas. Överenskommer med Oss och Kronan
om de förmåner lotsen skall ha. Skulle lotsarna betala tomtören för sina boplatser kommer sådan avgift att
utgå från lotsmedlen.
Kommer man inte överens meddelar landshövdingen utslag i saken och den missnöjda kan klaga hos
Kammar Kollegium.
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§ 43 De hemman, som således redan är eller framledes kommer att bli lotshemman kan inte rubbas.
Skulle genom indragning av lotstjänsten något hemman bli överflödigt, kommer det att utgöra alla
skyldigheter som dess natur tillhör.
§ 44 Alla tvister som kan uppstå och angå lotshemman avgörs av Vår befallningshavande och om hans
utslag inte gillas av Kammar Kollegium.
§ 45 Alla frågor rörande lotsarnas rätt till hemman, ägor, hus och boningsplatser, må vara över officerarna
bekanta.
§ 46 Alla lotsar äger rätt att idka fiske med krok, nät och garn i öppna havet utan någon skatt eller avgift
av vad slag det vara må, så vida inte enskilda ägare genom urminnes hävd, skattläggning, dombrev eller
andra ostridiga skäl är i besittning.
§ 47 Vi vill härmed ha förnyat det hägn och beskydd, som lotsar alltid av Oss rönt, så att de kan njuta sina
förunnade privilegier och friheter, även gratial enligt vad nu föreskrivet är.
Artikel III Om erläggandet så väl av allmänna Lots- och Båtinrättningsavgiften, som lotsens särskilda
betalning.
§ 48 Alla fartyg, som nyttja svenska farvatten och inte är undantagna denna författning skall avlägga
tvenne avgifter.
1:o En allmän Lots- och Båtavgift till Kronan för fyrars, båtars m m nybyggande och underhåll.
2:o Lotsens betalning för verkställd lotsning.
De betalas efter Lotstaxa Nr 1, som är den lindrigaste och används vid mindre svåra inomskärs farleder.
Lotstaxa Nr 2 är 25 % högre och används vid mera öppna och svåra inomskärs.
Lotstaxa nr 3 är 50 % högre och gäller vid de svåraste in - och utlotsningar eller vid tillfällen då stor
olägenhet för lotsarna föreligger.
Vilken taxa som bör gälla finns uppsatt vid lotsstationerna.
§ 49 Alla svenska och norska fartyg erlägger hälften av avgiften.
§ 50 Svenska och norska däckade fartyg som ligger över 4 fot och går mellan inrikes orter, erlägger, när
de nyttjar lots ¼ av lotspengarna och när de gå utan lots hälften av den betalning lotsarna skulle erhålla.
§ 51 Halvdäckade eller öppna båtar över 15 läster, som segla inrikes orter emellan, betalar om de inte har
full last för varje hel resa 4 skilling för var fot fartyget med full last är djupgående enligt mätarbrevet.
§ 52 Alla svenska och norska fartyg som ligger 4 fot djupt eller därunder eller öppna båtar under 15 läster
är befriade från allmänna lots- och båtavgiften.
§ 53 De som ligger över 4 men inte 6 fot betalar som om de var 6 fot, de som ligger djupare än 6 fot
betalar för 7 o s v.
§ 54 Främmande nationers handelsfartyg erlägger lotspengar och lots- och båtavgifter enligt särskilt för
dem utfärdade taxor.
§ 55 Då flera fartyg passeras och det inte finns lotsar till alla, skall det fartyg som erhållit lots, gå med så
små segel att andra kan följa. Då betalas som om lots varit ombord, men lotsens hemvägskost betalas av
det fartyg där han befunnit sig.
§ 56 De fartyg som har järn som last befrias från lots- och båtavgiften, men betalar lotsen som andra
fartyg.
§ 57 Fartyg som kommer från Nordsjön, södra svenska kusterna, Ölands, Danmarks och Preussens
hamnar skall begagna inloppet vid Landsort, om de ämnar sig till Stockholm. Får de motvind och inlöper
vid Sandhamn betalar de samma avgifter som vid Landsort. Lotspengar betalas endast för den segelled de
använt.
§ 58 Våra och Kronans båtar betalar lotspengar men inga andra avgifter.
§ 59 Fartyg som för kronans räkning befraktas, betalar som om de tillhörde enskilda.
§ 60 Då lotsning sker till andra platser än vad som taxan omnämner betalas efter vägens längd
§ 61 Från 1 september till 30 april skall fartyg som använder lots betala 25 % mer än taxan utvisar. Lots
och båtavgiften är lika alla årstider.
§ 62 Om ett utlotsat fartyg måste återvända och söka nödhamn och lotsen fortfarande är ombord, lotsar
han till närmaste hamn i sin led utan extra betalning. Hade fartyget passerat yttre grunden till sjöss betalas
halva lotspeng för tillbakavägen.
§ 63 Lots får inte överge det fartyg han mottagit till lotsning utan skepparens tillåtelse.
§ 64 Tar lots ut för hög taxa återbetalar han, bötar och vid upprepade förbrytelser mister sin tjänst och
betalar angivaren.
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§ 65 Om lots räddar fartyg som blivit manöverodugligt kommer man överens om högre betalning än
taxan. Kommer man inte överens hjälper lotsen fartyget i hamn och där upprättas en kompromissrätt på 5
personer, som dömer i fallet.
§ 66 Om fartyg möter lots, som inte är i tjänst, en tysk mil utanför yttersta grund och anser sig behöva
hjälp, överenskommer de om betalning. Betalningen som inte får överstiga 10 gånger taxan tillfaller
lotsen enskilt. Avdrag görs efter vad det normalt skulle kostat.
§ 67 Vid lotsningar under kryssning eller bevakningsexpeditioner med kronofartyg får lotsen utom en
mans kost ombord även betalt för övertid. Normalt lotsas 4 tyska mil om dagen.
§68 Lots skall så länge han vistas ombord på ett fartyg få kost i likhet med fartygets besättning och
dessutom som extra förplägnad 1 jungfru brännvin om dagen. Vid hans avfärd får han hemvägskost i
torrföda, med en halv portion för varje tysk mil hemvägen är lång. En och en halv mark bröd, ett halvt
kvarter brännvin och en mark fläsk eller rökt kött.
Lotsen får ersättning om han på grund av hårt väder blir längre på sitt uppdrag än normalt. Under
vinterhalvåret kan lotsen behöva en medhjälpare, när han skall ta sig över svåra fjärdar, öppen sjö eller
längre väg. Medhjälparen, men endast en får inte kost ombord, utan är tvungen att hållas sig till lotsen för
sin förplägnad. Lotsarna har under vinterhalvåret rätt till skjutpengar och kärrlega efter en häst om
hemvägen är lång. Han får kost vid dessa tillfällen efter 6 mil om dagen. Då får de under lotsning inte
medtaga varken båt eller medhjälpare.
§ 69 Lotsar är skyldiga att förmedla order eller andra kronans bud inom deras lossningskrets när det kan
ske sjövägen, de erhåller ingen annan betalning än en halv dagsportion torrföda för varje tysk mil.
Artikel IV Om uppbördssättet av lotspengarna samt Lots- och Båtinrättningsmedlen med kontrollen därå
§ 70 Lotspengar skall alltid betalas i reda pengar. Befälhavaren erhåller kvitto enligt formulär. Kan lotsen
inte skriva utan endast underteckna med sitt bomärke, skall styrmannen eller annan trovärdig person
ombord, bevittna underskriften
§ 71 Alla däckade fartyg som gå inrikes avlägger avgifterna vid tullkammaren dit de ankommer. Alla
handelsfartyg till eller från utrikes orter betalar till tullkammaren där de lastar eller lossar.
§ 73 Vid de uthamnar och ställen, där båtar endast ankrar för storm och oväder, betalas lots- och
båtinrättnings avgiften till Kronan till tullbetjänt eller lotsålderman eller äldsta lots på stället.
§ 74 På ställen där lots- och båtavgiften skall erläggas undertecknar befälhavaren en anteckning om
båtens djupgående, som bevittnas av lotsåldermannen enligt formulär.
§ 75 Lotsen är ansvarig för att fartygets djupgående stämmer med lämnade uppgifter och skall därför
anställa uppmätning med sådan skyndsamhet att inget uppehåll förorsakas.
§ 76 Uppgifterna skall införas i en journal enligt formulär.
§ 77 Alla journaler och uppgiftssedlar insändas till lotsdistriktschefen en gång om året.
§ 78 Stora fartyg skall mätas av edsvuren skeppsmätare med mästarbrev. Ändras fartyget skall ny
mätning ske.
§ 80 Alla avgifter även den tiondepenning, som lotsarna skall betala Kronan och Oss upptas av
tullkammaren. De erhåller 3 % av uppbörden för besväret.
§ 82 För det enskilda besvär lots och lotsålderman får genom att ta upp uppbörd får de 12 % till porto och
skrivmaterial, vilka han vid leveransen till tullkammaren genast kan dra av.
§ 83 Skulle fartyg betalat för mycket eller för litet, rättas det till vid fartygets ankomst till bestämd svensk
plats.
§ 84 Alla kronobetjänter åligger att lämna lotsarna den handräckning som de behöva.
Artikel V Om de för sjöfartens säkerhet erforderliga inrättningar och deras vidmakthållande.
§ 85 De för sjöfartens säkerhet inrättade fyrar, båkar och övriga känningsmärken bör genom förvaltningen
för sjöärenden väl underhållas. De skall ersätta gamla och förfallna och inte ändra deras utseende utan
Vårt tillstånd. Alla förändringar meddelas i Allmänna Tidningar, även i utländska tidningar.
§ 86 Fyrarna skall i god tid vara försedda med lysningsämnen, så att de kan tändas och hållas lysande vid
de utsatta terminerna.
§ 87 Tändningen bör ske en halvtimme sedan solen gått ner och hållas lysande till en halv timme före
dess uppgång. Redovisas vid vilket datum olika fyrar skall tändas.
§ 89 Flera bergringar skall om så påfordras till de sjöfarares säkerhet och bekvämlighet utsättas på
lotsinrättningens bekostnad vid hamnar och trånga och buktiga farleder.
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Finns inte berg eller stora stenar att fästa ringarna i sätter man i förtöjningsbojar eller Ducs
d´Alber eller andra fästen på lotsverkets bekostnad.
§ 90 Den som kommer först har rätt att använda sig av dessa ringar. Flera kan använda samma om
rummet tillåter.
§ 91 För att bestrida kostnaden av dessa ringar bör fartyg betala en viss bärgringsavgift En skilling för var
fot fartyget ligger djupt. Små farkoster är befriade från avgift, men bör också dra sig undan och lämna
rum för större fartyg. Kronans fartyg är befriade.
§ 92 I städer, enskilda bolag eller personers hamnar och lastplatser är det deras skyldighet att uppsätta
ringar och säkerhets anordningar, men också rättighet att ta ut taxa
§ 93 De bärgingsavgifter som för Amiralitetets Krigsmans kassas räkning i visa hamnar
uppburits upphör och ringarna överlämnas till lotsinrättningen. Amiralitets kassan erhåller ersättning från
Oss.
§ 94 Lotsofficerare och lotsplatsens ålderman har ansvar för ringarna. Om någon ring är svag eller
bräcklig eller av vanartigt folk borttas görs anmälan och ringen ersätts. Skeppare, som använt ringen då
den gått sönder, skall genast anmäla till närmaste lots för att undgå ansvar.
§ 97 Mot åtnjutande av avgift är staten skyldig att hålla dessa säkerhetsanordningar och sjöfarare, som
sakna någon, gör anmälan till förvaltningen av sjöärenden
Artikel VI Om rätt domstol i förekommande mål, som rör Lots- och Båtverket.
§ 98 Befälhavare över handelsfartyg som förbryter sig mot denna förordning döms vid närmaste
rådstugurätt. Gäller det officerare vid Kronans fartyg döms de vid Krigsdomstol.
Lotsålderman, lotsar, fyrmästare, eller fyrvaktare som förbryter sig döms enligt krigsrätt om det skett
vid de större lotsstationerna. I övrigt vid närmaste domstol.
§ 99 Penningböterna delas i tre delar, mellan angivaren, åklagaren och Amiralitetets Krigsmans Kassa,
åklagarandelen tillfaller lotsofficeren, vilken för ärendets talan.
§ 100 Denna förordning tager sin början 1 oktober detta år.
Stockholm den 20 juni 1820. CARL JOHAN
Formulär:
1 Lotsningsdagböcker och åldermansjournaler
2 Kvittenser för lotspengar
3 Uppgiftssedlar på djupgående
4 Journal på utgiftssedlar och attester
5 Uppbörds journal i tullkamrar och uthamnar
6 Kvittenser på erhållna Båt - och Lotsinrättnings medel och Bärgningsavgift
Förteckning på lotsdistrikt och lotsfördelningarna och lotsplatserna i riket (34 sidor)
Farlederna som från varje lotsplats lotsas och avstånd i tyska mil eller sjömil mellan varje lotsombyte och
anvisning till den lotstaxa enligt vilken lotspengarna samt lots- och båt inrättnings avgiften kommer att
betalas. (5 stora blad med tabeller)
Kungörelse angående revision av Stats,- Banco - och Riksgäldsverken samt av räkenskaperna för
de under Kommers Kollegium och Allmänna Magasinsdirektionen ställda fonder. Stockholm den
30 juni 1820.
Revisionen kommer att hållas den 1 september och revisorerna skall denna dag infinna sig i Stockholm
Stockholm den 30 juni 1820 CARL JOHAN
Förordning om vad, som vid handel av tackjärn hädanefter iakttagas bör. Stockholm den 30 juni
1820
Under Våra omsorger att förbättra rikes hushållslagar, har Vi insett de olägenheter och hinder som finns
vid upphandling och försäljning av tackjärn. Vi har funnit för gott att tillmötesgå de önskemål Ständerna
uttryckt vid flera riksmöten och förordnar följande:
§ 1 Osmunds- och tackjärn är som hittills förbjudet till utförsel ur landet. Undantag den tackjärnsutförsel
som genom fredstraktaten med Ryssland 1809 redan är medgiven till Finland.
§ 2 Bergsmän och andra, som inom Bergslagen tillverkar tackjärn, äger rätt att sälja där det är dem
förmånligast. De får köpa utan rubbning av sådana kontrakt och överenskommelser, vilka inte grundar sig
på författningar som genom denna förordning upphört.
§ 3 Ägare av stångjärns- och ämneshammare som är beroende av köpetackjärn, står fritt att upphandla där
det är dem förmånligast.
23

D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1820 46-47.doc Skapat den 05-01-19 06:07 Senast utskrivet 05-01-20 15:13

§ 4 De som har egen tillverkning av tackjärn är förbundna att verkställa blåsning till det belopp som
verkstaden har privilegier till. Dock äger de utom bergslagen belägna verk hädanefter att fritt få sälja
tackjärn som de inte själva behöver.
§ 5 Skulle något verk som har egen blåsning råka ut för någon olycka och sättas ur stånd att fullgöra
blåsningsskyldigheten, kan Bergs Kollegium ge tillstånd att de för en kortare tid får köpa tackjärn.
Stockholm den 30 juni 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående den under Kongl Maj:ts resa till Norge och Västra och Södra delarna av
riket, tillförordnade regering. Stockholm den 1 juli 1820
För att inte regeringsärendena skall hindras under Vår resa förordnas fyra ledamöter av Vårt statsråd,
nämligen:
Justitiestats ministern Fredric Gyllenborg, Statsministern för utrikes ärenden Lars von Engeström, En av
rikets herrar Carl Lagerbring, Statsrådet Anders Fredric Skjöldebrand.
I händelse av någons sjukdom träder En av rikets herrar in, Clas Fleming.
Stockholm den 1 juli 1820 CARL JOHAN
Kungörelse att den, under Kongl Maj:ts frånvaro, i Nåder tillförordnade regeringen kommer att
upphöra. Stockholm den 9 september.
Carl Johan tillkännager att sedan Vi nu till huvudstaden lyckligen anlänt från Vår resa till Norge och de
Västra och Södra delarna av riket, kommer den tillförordnade regeringen att upphöra.
Stockholm den 9 september 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående tullfri utförsel av spannmål till utrikes orter, samt tullavgifter för vissa
spannmålsslag som från utrikes orter införas; Stockholm den 11 september 1820
Med avseende på årets ovanligt rikliga skörd samt angelägenheten att bereda tillfälle till en vidsträcktare
avsättning på spannmål, och att därigenom underlätta för jordbrukaren att klara sina kronoräntor och
övriga utskylder, har Vi funnit för gott att stadga att vete, korn, råg och havre tullfritt får utföras till alla
utrikes orter.
För spannmål från utrikes orter betalas denna tull:
en tunna vete 4 riksdaler 24 skilling
en tunna råg 4 riksdaler
en tunna korn och en tunna malt 2 riksdaler och 32 skilling vardera
en tunna ärter och en tunna havre 1 riksdaler16 skilling vardera
Vetemjöl och rågmjöl har samma tull som tidigare.
Stockholm den 11 september 1820 SALOMON LÖVENSKIÖLD
Cirkulärbrev till samtliga befallningshavanden angående någon förändring för framtiden vid
förefallande seqvestrering av prästerskapets s k förlänings spannmål. Stockholm den 27 september
1820.
Prästeståndet ha anhållit vid senaste riksdagen, att den s k vederlags spannmål, som sedan 1809 blivit
belagd med kvarstad, tills undersökning blivit gjord, skall få njutas av vederbörande pastorer. Man kan
också insätta den i krono magasinen tills vidare eller lösen efter markegångspriser i lantränterierna. 1814
bestämdes att spannmålen fortfarande skulle vara förläning. Dock har flera förlorat denna inkomst,
särskilt i Strängnäs stift. Nu förordnas att då någon spannmål blivit med kvarstad belagd till dess
undersökning är gjord inte skall upptas i kronans räkenskaper eller av kronan användas utan ersättning.
Därmed mister inte prästerskapet något.
Prästernas anhållan att få behålla spannmålen under undersökningstiden vill Vi inte gå med på, då de
skulle bli återbetalningsskyldiga om det fastställs att indragning skall ske. Detta skulle för sterbhus och
arvingar bli mycket betungande och vid bristande tillgång orsaka kronan förlust.
Stockholm den 27 september 1820 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Cirkulär angående skyldighet för häradshövdingar att till Järn Kontoret insända portokoll om
uppbud på bruk och bruksandelar; Stockholm den 3 oktober 1820
Kongl Maj:t anbefaller de häradshövdingar som lyder under Hovrätterna, att till Järnkontoret insända
protokollsutdrag över det beviljade första uppbudet på bruk och bruksandelar. Detta för att Järnkontoret
må erhålla en nödvändig ansedd kännedom om förändringar inom ägande rätten till bruks egendomar.
Stockholm den 3 oktober 1820 H A v STROKIRCH
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Kungörelse angående tullfri utförsel till utrikes orter av malt, bönor och vicker. Stockholm den 7
oktober 1820
Enligt nådig skrivelse från gårdagen tillåts att malt, bönor och vicker tullfritt får utföras utrikes.
Stockholm den 7 oktober 1820 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående nedsättning av tullen på mässingstråd, samt tillåten utförsel av de, enligt
sjötulltaxan, till export förbjudna slag av tunnbottnar och tunnstäver av ek och bok; Stockholm 7
oktober 1820
Tullen på mässingstråd nedsätts med hälften. Dessutom tillåts utförsel mot tullavgift på 5 % av varans
värde, av tunnbottnar och tunnstäver av bok, furu och ek både huggna och kluvna.
Stockholm den 7 oktober 1820 A N EDELCRANTZ
Cirkulärbrev till Konungens Befallningshavande, angående skyldigheten att avgiva yttrande över
antagligheten av gjorda arrendeanbud på kronolägenheter. Stockholm den 10 oktober 1820
På förekommen anledning vill Kammar Kollegiet erinra om skyldigheten att vid insändandet av protokoll
över arrendeauktioner av kronlägenheter, yttrande om anbuden, som kan anses jämförliga mot
lägenheternas avkastning och följaktligen antagliga av kronan, bör medfölja.
Stockholm den 10 oktober 1820 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående upphävande av föreskriften, i Seglations Ordningens I Art I §, i avseende på
städerna Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Umeå, Piteå och Luleå. Stockholm den 13
oktober 1820
Då stora hinder i sjötrafiken uppstår för fartyg som kommer från Östersjön och gå till ovan uppräknade
städer, då de skall undergå visitation i Öregrund, har den delen av Seglations ordningen borttagits.
Fartygen får hädanefter själva välja vilken segelled de vill antingen öster eller väster om Gräsö
Stockholm den 13 oktober 1820 CARL JOHAN
Kungörelse angående inbetalningssättet av undsättningsspannmål; Stockholm den 14 oktober 1820
Kongl Maj:t har förordnat att med huldhet och omtanke för dess trogna undersåtar tillåta, att för
spannmål som undsättningstagare erbjuds för att betala sin skuld till magasinsinrättningen endast 2 /3 av
priset erläggs i spannmål. Resten skall erläggas i pengar. Undsättningstagare har naturligtvis rätt om de
anse att det är dem fördelaktigare att betala hela skulden i pengar.
Stockholm den 14 oktober 1820 B W FOCK
Universal angående lagfart på egendomar som för lån hos Serafimer Ordens Gillet är pantsatta
eller intecknade. Stockholm den 26 oktober 1820
Kongl Serafimer Ordens Gillet har anhållit, att det liksom för åtskilliga andra verk blir stadgat, att
egendomar som sålts och haft lån hos Serafimer Gillet och därefter blivit pantsatta eller intecknade, skall
köparen innan tredje uppbudet hos domaren uppvisa att han betalt lånen eller omsatt dem. För att Gillet
skall få behålla denna förmån skall de vid varje års början överlämna till domaren en förteckning på
fastigheter som äger inteckning och är belägna i hans domvärjo.
Stockholm den 26 oktober 1820 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående inrättande av en Hovrätt i Kristianstad, under namn av Kongl Maj:ts och
Rikets Hovrätt över Skåne och Blekinge. Stockholm den 27 oktober 1820
Vi har funnit för gott att inrätta en Hovrätt i Kristianstad, att sammanträda en 4 juni 1821. Den skall ha
domsaga över Kristianstads, Malmöhus och Blekinge län och utöva samma domsrätt som förut tillhört
Jönköpings Hovrätt.
Vi misskänner inte den sistnämnde Hovrätten, men då rättegångsmålens mängd och vidlyftighet ökat,
har de inte kunnat avslutas med den skyndsamhet, som allmänheten fordrar.
Bland Våra plikter som Konung är att tillse att rättvisan har en säker och oavbruten gång, att den
lidande kan påräkna snar hjälp och den brottslige sin bestraffning. Då nu Överrätten i södra delen av
landet visat sig otillräcklig, är det Oss en övertygelse att en ny domstol av detta slag svarar mot sin
bestämmelse. Dels får allmänheten närmare att framföra sin klagan och dels får rätten lättare att utöva
tillsyn över underordnade auktoriteter. Inrättningen bör få sitt säte i den landsort, som redan har en
betydlig folkmängd och en alltmer tilltagande odling.
Stockholm den 27 oktober 1820 CARL JOHAN
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Universal angående fullständighet i rannsakningar i grövre brottmål; Stockholm den 31 oktober
1820
Kongl Maj:t har i en skrivelse till Hovrätten anmärkt att då besvär och nådeansökningar angående grövre
brott kommit till Kongl Maj:t har utredningarna varit ofullständiga. Där står att domstolarna inte får anse
rannsakningen fullständig endast genom att uppta de omständigheter, som ger laglig visshet om brottets
verklighet och egenskap och den tilltalades överbevisning. Där skall också tas hänsyn till den tilltalades
levnadsomständigheter och i övrigt noga utreda motivet till gärningen och den brottsliges förhållanden
före och efter brottets utövande.
Stockholm den 31 oktober 1820 H A v STROKIRCH
Cirkulär till Befallningshavande angående vad som bör iakttagas vid rekvisitioner av stämplat
papper. Stockholm den 2 november 1820
Kammar Kollegium har uppmärksammat att stämplat papper rekvirerats till flera län många gånger om
året och även vid årstider då endast kronoskjuts kan nyttjas, vilket blir dyrare än med sjötransport. För att
undvika onödiga utgifter för Kronan och bereda lindring för den skjutsande allmogen har förordnats, att
sedan Landskontoret i början av året beräknat åtgången av stämplat papper rekvisitionen sker en gång om
året. Dessutom har uppmärksammats att charta stämplar på sjättedelsark s k biläggningschartor inte
brukats, utan man i stället begagnat hela ark och då har det billigare alternativet helt förfelats. Dessa skall
i fortsättningen användas.
Stockholm den 2 november 1820 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen, till avskedade krigsmän, för
innevarande år; Stockholm den 10 november 1820
475 har fått höjda pensioner. 6.898 gratialer utdelades till ett belopp av 69.901 riksdaler 16 skilling.
Stockholm den 10 november 1820 CARL AXEL LÖWENHJELM
Instruktion för de Generalspersoner som i Nåder förordnas att förrätta Generalmönstringar med
indelta regementena till fot. Stockholm den 16 november 1819
I stort sett samma instruktion som den 16 november 1819 utfärdades för personer som skulle förrätta
mönstring av kavalleriregementena och det till infanteri förvandlade kavalleriet. Följs av flera formulär.
Kungörelse angående tillåtelse att till Ystads och Hälsingborgs hamnar införa rått silke med
farkoster och båtar. Stockholm den 29 november 1820
Tillåtelsen gäller från den 24 denna månad Stockholm den 29 november 1820 A N EDELCRANTZ
Cirkulär angående general auditören och revisions sekreteraren Daniel Forelii förordnande till
Kongl Maj:ts Ombud i de mål och ärender som dess enskilda rätt röra; Stockholm den 4 december
1820
Kongl Maj:t har, för att avböja det lidande flera personer skulle hamna i genom att vara tvungna försälja
sin egendom i tider av penningbrist och störd kredit samt att stora påbörjade odlingar inte kan
färdigställas, funnit för gott att inköpa flera bruks- och lantegendomar. Då mål och ärenden därmed
således kan förekomma, har revisions sekreteraren Daniel Forelius förordnats till Konungens ombud i
dessa hans enskilda affärer. Kongl Maj:t är övertygad om, att alla känner Hans aktning för lagarna och
den jämlika rätt varje medborgare hög eller låg äger till deras skydd. Då Forelius inte kan närvara
personligen vid alla mål, har han rätt att utse sitt ombud, för att på hans ansvar saken lagligen utföra.
Stockholm den 4 december 1820 H A v STROKIRCH
Kungörelse och förklaring rörande tiden för kapitalavbetalningar på odlingslån, Stockholm den 15
december 1820
Det finns oklarheter om rätta förfallodagen för odlingslånen. Förklarar Vi, att fjärde årsdagen, räknad från
den, då första lånesumman utgått, skall anses som förfallodag för första kapitalavbetalningen på
odlingslånen. Så vidare till och med den åttonde, som blir den sista. Löftesmännens ansvar för varje
kapitalavbetalning kommer att fortfara 12 månader från den dag, då en sådan avbetalning bort erläggas.
När det gäller de stora lånen räknas första förfallodagen efter 6 år.
Stockholm den 15 december 1820 CARL JOHAN
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Cirkulär angående förteckningars insändande till Justitie Kanslers Ämbetet på mål som vid
häradsrätter och Stadsrätter förekomma. Stockholm den 15 december 1820
Kongl Maj:t ger till känna, att Justitiekanslern hemställt att det vore angeläget att känna till hur många
mål under loppet av ett år, som förekommer i de olika domstolarna, hur många som blir förlikta och
avgjorda. Därför skall förteckning enligt bifogade formulär insändas innan februari månads slut till
Hovrätterna.
Stockholm den 15 december 1820 H A v STROKIRCH
Plakat om fyra allmänna solenna tacksägelse,- faste,- bot och böndagar som över hela Sveriges rike
och alla Sveriges krona tillhörande och underliggande furstendömen, land- och herrskaper,
högtidligen hållas och begås skall i nästkommande år 1821. Stockholm den 16 december 1821
De skall högtidligen firas i landet den 11 mars, 29 april, 1 juli och 21 oktober. Då sätts alla världsliga
sysslor åt sidan och väl förberedda inträder församlingen i Guds Hus för att med texter, böner, psalmer
och lovsånger begå gudstjänsten. Vi har givit befallning till Vår Överståthållare i Stockholm, borgmästare
och råd i städerna, fogdar, befallningsmän och länsmän på landet att hålla noga uppsikt över att ingen
utan giltigt förfall utebliver.
. Prästerskapet skall i god tid underrätta församlingarna om tiden, så att ingen kan förebära okunnighet
därom. Försäljning av alla slags drycker är förbjuden. Böterna är 3 riksdaler 16 skilling som tillfaller
närmaste hospital, de husarma i församlingen och sockens kyrka. Den som inte kan betala böterna, häktas
och förvaras i 4 dygn på vatten och bröd.
Stockholm den 16 december 1820 CARL JOHAN
Universal angående erinran till vederbörande att gäldenärer ej bör dömas till arbete i andra fall än
i lag stadgade; Stockholm den 19 december 1820
I åtskilliga orter har domstolarna som grundsats antagit att den som inte kan betala sin skuld skall dömas
att avtjäna den med arbete. I lagen uttrycks att fabrikanter och hantverkares fordringar på sina arbetare om
ersättning för tjuvgods, kan ersättas med arbete om de inte kan betala. I övrigt tillåter inte lagen andra
tvångsmedel på gäldenär än bysättning. Härom erinras underdomare och exekutörer.
Stockholm den 19 december 1820 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående den tull, som för utgående varor under nästkommande år 1820 skall
beräknas och erläggas. Stockholm den 28 december 1820
Viss ändring av en del varor i sjötulltaxan annars gäller 1818 års taxa. Vete, råg, korn, havre, malt,
bönor, vicker, tunnbottnar och tunnstäver av ek eller bok får tullfritt utföras till utrikes orter.
Stockholm den 28 december 1820 M ROSENBLAD

27

D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1820 46-47.doc Skapat den 05-01-19 06:07 Senast utskrivet 05-01-20 15:13

Svensk författningssamling 1820
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2002
Anvisningar och råd till lärare om sättet att verkställa vad Kongl Maj:t i nåder i Skolordningen av
den 16 december 1820 stadgat och anbefallt. Bihang till Uppfostrings Kommitténs underdåniga
förslag till skollag.
Uppfostrings Kommittén har försökt undvika att i lag påbjuda sådant som enligt sakens natur måste vara
underkastat täta förändringar. Undervisningsmetoderna skall i många av dess detaljer bero av varje lärares
individuella lynne och föreställningssätt. Läroböckerna måste i många kunskapsgrenar förbättras och
förändras efter vetenskapernas nya upptäckter, vilka inte i förväg kan beräknas.
Själva behandlingssättet bestäms av så många särskilda lokala omständigheter, att föreskrifterna endast
måste innefatta allmänna regler.
Även med den mest fullständiga skollag skall undervisningens och hela uppfostrans framgång bero på
lärarens goda vilja och personliga skicklighet för sitt ansvarsfulla kall. Med förtroende för dessa hans
egenskaper bör samhället lämna honom fria händer vid valet av de medel, som gör att ändamålet nås.
På denna grundsats har Kommittén i sitt förslag inte ansett sig böra anvisa skolböcker eller metoder.
Då Kommittén nu framlägger sina tankar i olika ämnen, sker det endast som råd och anvisningar åt lärare,
som ännu inte genom teori och erfarenhet har fullbordad övertygelse. Vi framställer också några problem
som endast genom framtida erfarenhet och mogen prövning kan upplösas.
Det är inte Kommitténs avsikt att uppgiva alla undervisningsmetoder som med fördel kan användas, eller
att noggrant uppräkna alla läroböcker. Det är nog om Kommittén lyckas att med tydlighet ådagalägga
sina grundsatser och avsikter i ämnet.
Varje rättskaffens lärare måste med klar blick inse att ändamålet med uppfostran och undervisning
måste var att utveckla människans naturkrafter. Fattningsförmågan får inte övas på bekostnad av minnet
eller inbillningskraften men inte heller tvärtom. De intellektuella förmögenheterna får inte för tidigt eller
för träget uppövas, så att kroppskrafterna blir lidande. Alltsammans måste framskrida i harmoni och
jämnvikt. Då utbildas både förstånd, vilja och lynne till den högsta grad av förädling, vars kännetecken är
sann religiositet, manlig dygd och redbar verksamhet.
Till sann gudsfruktan och dygd leds det unga sinnet säkrare genom efterdömet av en älskad lärare, än
genom de vackraste förmaningar, tänkesätt och sederegler. Ändamålet vinns, då läraren vid undervisning
i kristendomen, böner och den yttre gudstjänsten alltid visar djup andakt och innerlig känsla för dessa
heliga föremål. Då han själv är redlig och rättvis, allvarsam men foglig, visar kärlek till ordning och flit.
Då han uppmärksamt fordrar lydnad, uppriktighet och fördragsamhet och välvilja hos eleverna. Då han
någon gång då tillfälle ges nedlåter sig att delta i deras lekar, dels för att lära känna deras kynne och dels
för att utveckla känsla för heder, ordning och anständighet, vilken även under de gladaste förströelser
alltid måste följa varje välbildad man.
I vårt tidevarv förebrår man allmänt ungdomen, att vara egenkär. Här är inte stället att undersöka, om
denna förebråelse är grundad. Vi anmärker blott att självklokhet och högmod ofta i vetenskapens rike som
i allmänna välden är uttryck för medelmåtta och oduglighet. Vill man vid uppfostran undvika sådana
lyten, bör man vinnlägga sig om verklig utbildning, grundlig underbyggnad, klara begrepp och
sammanhängande kunskaper.
Ju mer ynglingen lär, desto tydligare inser han hur litet han vet. Genom lärarens uppmärksamhet på
varje elevs särskilda sinnelag, förekommer man denna skadliga inbilskhet, som utgör ett hinder för det
sunda vettets utveckling och som dödar det älskvärda lynnet. Beröm är sällan tjänligt för ungdomen. Ett
enkelt gillande, en bifallande och välvillig uppsyn, ordet rätt utsagt i rätt tid är det språk som ynglingen
säkrast förstår och som han bäst behöver. Skulle trots denna kloka behandling någon elev visa sig fallen
för ovannämnda fel, bör läraren genom att ställa så svåra frågor, att han omärkligt för sig själv och även
andra elever inser att hans kunskaper inte räcker. Detta är viktigt att inse, då mången yngling har blivit
missbildad och gått förlorad för eget lugn och statens gagn.
Den elev, som är av vekare lynne och har mindre hastig uppfattning, men visar god vilja och flit, skall
uppmuntras. Läraren ger honom tid och visar tålamod. Aldrig må han utlämnas åt skämtet, än mindre åt
löjet. Genom överseende med misstag och en lättare framställning skall ynglingen småningom lära känna
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sina egna krafter och ge honom självkänsla som jämställer honom med sina mer lyckligt lottade kamrater.
Han kan till och med gå förbi dem.
Vid den intellektuella bildningen är det angeläget att fästa uppmärksamhet på de föremål som utgör ämnet
för undervisningen. Det är därmed som undervisningsmetoder som Pestalozzi, Lancaster och Bell nått
framgång. Förmågan att med uppmärksamhet följa vad ögat och örat uppfattar är bland de själskrafter
som bör uppövas. Brist på denna förmåga är det största hindret, då barn skall lära något. Den borttager
lusten att lära och lästiden bortnöts till ingen nytta. Aritmetik och geometri är ämnen som befrämjar
denna förmåga. Metoden att på en tavla för alla lärjungarna framställa språkövningar har befunnits vara
nyttiga.
Läraren skall alltid inrätta sin undervisning så, att han kan kontrollera elevernas uppmärksamhet, så att
de inte hänger sig åt skingrande tankar eller än mindre åt främmande sysselsättningar. Härtill fordras en
väl ordnad lokal, så att ingen elev lämnas ur sikte. Vid läxförhör och redogörelser skall ingen bestämd
ordning följas, utan eleverna skall aldrig veta när deras tur kommer.
I avseende på minnets övning har man under olika tidevarv gått från den ena ytterligheten till den andra.
Man har förebrått våra förfäder att uppöva minnet på bekostnad av fattningsförmågan. I senare tider har
man gått för långt, då man med ett slags förakt sett på alla s k utanläxor. Medelvägen eller rättare ett urval
av de olika föremålen för minnet, åskådningen eller begreppet är kanske det rätta. Att endast låta barnet
upprepa tomma fraser, kan inte vara klokt.
Då naturen själv hos alla barn utvecklar minnet tidigare än förståndet, bör man lära barnet att använda
både ögat och örat och låta dem gå från enklare till mera sammansatta föremål. Allt skall vara ordentligt
förklarat innan det överlåtes åt minnet. Utdrag ur bibeln, psalmverser, böner, valda skrifter, glosor på
främmande språk och grammatik bör vara tjänliga ämnen för utanläxor.
Allt bör var förklarat och i sådant skick med strängt ansvar och såsom huvudsak drivas, ty minnet
liksom andra förmögenheter skärps endast genom flitig övning. Ämnen ur matematik, geografi och med
få undantag historia bör inte väljas till utanläxor. Vad som här är sagt om den tidigaste
barnaundervisningen gäller även gosse- och ynglingaåldern.
Ett viktigt föremål för den litterära uppfostran är utveckling till självverksamhet. Bland de misstag som
begåtts och ännu begås, får man anse som det största att genom förkortningsmetoder bereda hastiga
framsteg med minsta möjliga möda. Härifrån härleds den brist på kraft och ihärdighet som det allmänt
klagas över i vår tid. Arbetsförmågan fordrar vana och skall sällan eller aldrig bliva dens lott, som från
barnaåren endast under lek fått inhämta kunskaper utan övning till mödosamt strävande, utan nöjet att
övervinna svårigheter.
Det är inte obekant, att tidevarvets lynne, många föräldrars klemiga ömhet för sina barn, deras längtan att
få se uppfostran tidigt avslutad, vid en tid då våra förfäder knappast flyttat ur skolan till gymnasium.
Detta avhåller dem att anförtro sina barn åt de allmänna undervisnings verken, vilkas regelbundna gång
inte tillåter någon skyndsamhet. Läraren får inte ge sig för dessa fördomar. Behovet av redbara
egenskaper, kraft och duglighet kommer snart att återinföras. Det blir inom de allmänna
undervisningsverken denna önskvärda förändring kommer att äga rum.
Kommittén anser det nyttigt att eleven själv försöker förstå sin läxa. Läraren bör alltid ha förklarat den,
men helst skall eleven med nödvändiga hjälpmedel t ex vid språkläxor lära sig använda lexikon och
grammatik. Framstegen kan i början anses små, men på sikt ger det arbetsvana och förmåga att övervinna
svårigheter.
Man bör minnas att vad gossen lär vid 12 - 15 års ålder är av ringa värde som kunskap. Det glöms vid
minsta avbrott i studierna. Det lärs senare på mycket kortare tid. Men betraktad som övning för
själskrafterna, är den första undervisningen dyrbar. Den utvecklar förmågan att fästa uppmärksamheten
vid intellektuella föremål, uppövar minnet, ger vana vid ihärdigt arbete och väcker hågen för kunskap.
Läraren måste vara uppmärksam på elevens fattningsförmåga. Alltför mödosamma ansträngningar
avskräcker barnet från ett arbete som inte följs av framgång. Svårigheterna måste anpassas till elevernas
ålder, så att de får mer hjälp i början. I gymnasium överlämnas eleven åt sin egen handledning och
förklaringar uppskjuts till redogörelsen. Skollagen meddelar föreskrift att läxorna i varje ämne inte blir
för långa utan avpassade till elevens ålder.
Ett ofelbart medel till bibehållande av självverksamhet, är vad ynglingarna ivrigt begära, nämligen
rättvisa vid flyttningar till högre klass. Man skall vara uppmärksam på att de som lärt sig snabbt och är
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skickliga i att utveckla sina kunskaper kanske inte är lämpliga som ämbetsmän. Snillen blir inte alltid
brukbara ämbetsmän, utan deras förmåga tar sig särskilda riktningar och bestämmer sin egen plats.
Kommittén har åsyftat en mera allmän måttstock med vanlig och jämn fattningsförmåga.
Inbillningskraften får inte vanvårdas vid uppfostran. Förmågan att föreställa sig frånvarande föremål
och sammanbinda varje begrepp i blotta tanken, är ett ovillkorligt medel och villkor för de flesta av våra
begrepp och kunskaper. I själva föreställningen av ting som aldrig funnits ligger en utvecklande
tankeövning. Man säger, att i inbillningskraften ligger själva ursprunget till alla sinnliga känslor och
njutningar. Vad förståndet fattat eller minnet befäst får liv genom inbillningskraften.
Samhället och mänskligheten vinner föga på kallt spekulerande personer, försedda endast med
förnuftsbegrepp och minneskunskaper, utan den varma känsla för det sanna, ädla och höga, som ensam
kan ge en livlig och kraftfull riktning åt verksamheten. Vid uppfostran bör man inte försumma att
utveckla även inbillningskraften. Men man bör sorgfälligt undvika alla de tillfällen som kan vända den åt
dårskap eller osedlighet. Ändamålet vinns om religiositeten vårdas, känslan för det höga och sköna livas
genom läsning av god litteratur, att se de fria konsternas mästerstycken och naturens alster.
Så, som de nu uppräknade grunderna för undervisning, bör de under hela lärotiden fortsätta,
uppmärksamheten fästas, minnet och fattningsförmågan övas, förståndet skärpas, självverksamheten
utvecklas under vana av idogt arbete. Dessa mål bestämmer varje metod vid de särskilda kunskapsgrenar
och varje grad av framsteg. Hit önskar i alla fall Kommittén att leda undervisningen, genom anvisningar
och råd till metoder och brukbara böcker, som innehåller anvisning om den metod som boken skall nyttjas
efter.
De kunskaper i vilka ämnen som undervisas vid de allmänna läroverken är uppräknade i
skolordningen. De behandlas i samma ordning som här nedan.
Kristendomen
I avseende på detta det viktigaste föremålet för all kunskap, är redan anmärkt att lärarens andakt och egna
varma övertygelse är nödvändiga villkor för undervisningen. De skall framskrida från de enklaste
sanningarna till de högre, med ständigt bemödande att fästa dem i lärjungens förstånd, minne och hjärta.
Läraren bör ha klart för sig vad som är veta och vad som är tro. Han skall noga akta sig för att förklara
sanningar, som alltid skall förbli över den mänskliga fattningsförmågan. Det religiösa sinnet bör väckas
genom böner och andliga verser som passa efter lärjungens ålder och framsteg. Läroböcker i denna väg är
A Bibeln, där valda stycken läsas efter en fastställd kurs och görs begripliga genom enkla förklaringar.
Innan eleverna lämnar läroverket skall de ha ett säkert minne av Bibliska Skrifternas antal, karaktär och
innehåll samt kunskap om författare och upprinnelse i historiskt och geografiskt hänseende.
B Den allmänt förbättrade upplagan av doktor Swebelii Katekes. Utsträckningen av denna angelägna
bok framkommer vid de villkor som är fästade vid flyttningarna. Här är viktigt att en tjänlig förklaring
ges med tanke på elevens ålder och att när han kan läsa svaret på frågan utantill, han skall kunna med
egna ord redogöra för innehållet. Alla styckena skall under skoltiden gås igenom. Läraren har frihet att
välja ordningen. Dock rekommenderas att börja från början.
C Rosenmüllers Lärobok i Kristendom är ganska användbar för äldre barn, men fordrar hos läraren
mogen eftertanke och grundlig kännedom om kristendomens huvudläror. En omarbetad upplaga kunde
göra den fullt säker och brukbar.
Alnanders Salighetslära är nu nästan bortglömd, men den bästa på modersmålet.
Koppes Lärobok är för vidlyftig.
D Med undervisningen i Kristendom bör nödvändigtvis följa läsningen av Bibliska Historien. Vi har
Hübner, Kohlrausch och Miller. Hübner passar bäst för yngre barn. Kohlrausch är bra men vidlyftig.
Miller är mycket resonerande och därför minst tjänlig. Varje lärare inser att den del av historien som
innefattar Gamla Testamentets tidevarv skall betraktas som en inledning till den kristna läran, som en
tavla där Gud styr, straffar lasten och belönar dygden.
Till undervisningen i kristendom måste räknas de äldre men även i nuvarande Skollag anbefallda
Predikoförhör. De används för att undersöka om eleven fattat dagens text. Vad som kan förekomma
mörkt och obegripligt skall läraren genom passande frågor utreda och förklara. Allt skall ges tillämpning
och göras kort. Inget i den yttre gudstjänsten får utdragas så att det väcker ledsnad och kallsinnighet hos
barnet.
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Modersmålet med dess rättskrivning och grammatik.
Det är klart att de första grammatikaliska begreppen skall förklaras och läras under ständig tillämpning. I
skolor där man lär latin kan detta ske bredvid varandra. När man läser latin och latinsk grammatik skall
reglerna alltid först förmedlas genom exempel i svenska språket. Man får dock inte försvenska termerna
Läraren bör vänja eleverna att rätt stava sitt modersmål och att redigt kunna uttrycka sina tankar. Detta
sker enklast genom övning på tavlan och först efter vunnen färdighet kan genom skriftliga översättningar
och utarbetningar ytterligare fullkomnas. Den i Karlstad 1815 tryckta Försök till en Grammatik för
begynnare anvisar dem åsyftade metoden och blir en nyttig hjälpreda vid dessa övningar
Särdeles i Apologiska skolors översta avdelning då svenska språket kan vetenskapligt behandlas
nyttjas med fördel Broocmans Lärobok.
Latinska språket
Det allvarliga studiet av detta språk utgjorde fordom huvudföremålet för all skolundervisning och bör
ännu vid lärdomsskolorna utgöra detsamma. Då det ordentligt läres ger dess bestämda grammatik en
grundläggning till sund logik, en övning för fattningen och tankeförmågan som sällan eller aldrig ersätts
av andra studier.
Man undrar inte utan skäl, varför elever som läser latin i 10-12 år ändå vid ankomsten till
Universiteten sällan kan språket och även då de studerat språket där i några år lämnar universitet som en
slät latinare. Orsaken måste ligga i fel undervisningsmetod. Två huvudfel anses föreligga.
Den ena är att, när en elev redovisat sin läxa, de andra endast vilat sig eller tänkt på andra ämnen. Det
andra är att man aldrig vid någon skola talat latin. I forntidens skola började man redan i de nedersta
klasserna tala latin. Nu talar man endast modersmålet.T o m när man lär grekiska och hebreiska saknar
eleverna nästan all övning att uttrycka sig på latin.
Man kan dock vara säker att inget språk fästs i minnet och rätta ljuden säkert uppfattas om man inte
vant sig tala detsamma. Tidigare lät man eleverna utantill upprepa det latinska samtalet, som de väl lärt
tyda på svenska och sedan sins emellan föreställa de personer, som fanns i samtalet. Genom Orbis
Picktus som används till utanläsning skaffade sig eleverna färdighet i att uttrycka sina tankar i vardagliga
ämnen. Denna bok med rediga figurer skulle kunna användas vid elementär undervisningen, om den inte
blev för dyr. Till övning i syntaxen har flera lärare i senare tid använt bruket av s k fraser eller locutioner
(talesätt, samtal) hämtade ur det sist lästa stycket av Latinska Elementärboken eller Auctorn. Denna
metod är bra vid tilltagande ålder och fattning, men är egentligen början till skrivövningar. Genom denna
metod kan man samtidigt sysselsätta eleverna med att skriva. Denna metod är lämplig även i andra
ämnen.
På en tavla i klassrummet, placerad så att alla kan se den, skrivs några ord på svenska. En elev framkallas
för att översätta. Begår han misstag rättas han av en annan elev. Eleverna blir framkallade när de minst
anar det. Denna metod är att föredra mot att varje elev sitter med den enträgna skrivningen och läraren
dignar under rättning av alla temaböcker. Eleven skärper sig, då han inte vill bli rättad av en kamrat.
Efter att man övat sig så att man med lätthet kan översätta tjänliga locutioner, vidtar den ordentliga
övningen att skriva latin. Även den börjar med översättningsövningar. Metoden att först översätta till
svenska och sedan återflytta den till latin, är inte att förkasta. Detta blir lätt, om man minns den latinska
författarens uttryck och konstruktioner och övar uppmärksamheten vid läsningen. Att skriva ett
främmande språk kan inte påbörjas förrän man har ett gott ordförråd och kan grunderna för grammatiken.
Exempelböcker kan vara till nytta för lärare, som ännu inte är fullt övade. För elevernas skull måste de
hela tiden varieras.
Professor Dörings Lärobok i latinska språket översatt från tyskan av Wåhlin är ganska brukbar i sitt
nuvarande skick. S k krior skall inte förekomma förrän på gymnasiet, varvid bör iakttagas att eleverna
först författar dem på svenska och sedan översätter.
Bruket av glosböcker som tjänligt föremål för minnesläxor har blivit avlagt till verklig skada för
undervisningen. Domprost Sjögrens upplaga av Cellarii Liber Memorialis, nyttjad efter Sjögrens egna
anvisningar är den bästa.
Då inlärandet av en redig grammatik som förberedelse till en sund logik och till alla språks noggranna
kännedom, utgör huvudskälet till att latin anses angelägnast bland alla skolstudier. Detta språks
grammatik bör med största flit inplantas i elevens minne. Det kan vara likgiltigt vilka grammatikor som
används. Barkmans, Yckenbergs, Bröders lilla grammatika är lämplig för nybörjare. Sedan kan Strelings
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av Sjögren förbättrade, Dahls, Frölings, Schellers, Bröders större samt Wallenbergs Syntaxis användas.
Det är både billigast och säkrast att låta lärarna använda den, som de är mest vana vid. Kyrkoherde doktor
Rabes Septuaginta Latini förtjänar all uppmärksamhet. En lärobok för latinska språket, utarbetad efter
samma plan skulle enligt Kommittén vara till mycken nytta.
I den föreslagna Skolordningen har föreslagits en Chrestomathi eller Elementarbok med beständig
analys av grammatiken, där grundbegreppen kan inhämtas. Yckenbergs, Swedboms, Ritzhaubs samt
Sjögrens upplaga av Rydelii förträffiga Grammatista philosophans rekommenderas.
Den s k Lectio cursoria är ett tvisteämne. Används den så att den alldeles försummat grammatisk
analys är den helt förkastlig. Men att eleven ord för ord skall bena sönder varje latinsk mening gör för de
flesta, att det blir mycket tråkigt.
De för skolorna tjänligaste klassiska författarna är Cornelius Nepos, Curtius, Cicero samt Qvibii
metamorphoser vilka bör läsas i förkortade upplagor, där de sårande partierna är uteslutna.
Skollagen tillåter inte editioner med svensk översättning eller svenska noter, vilket kan leda till missbruk,
att lära innantill i stället för egen explication. Kommittén anser dock, att de kan få förekomma om de
endast har översättningar på de svåraste ställena.
Vid läsning av latinska författare liksom senare de grekiska är någon kännedom om grekers och
romares mytologi nödvändig.
Grekiska språket
Så snart eleven lärt ur grekiskans grammatik deklinationer och konjugationer kan han genast börja läsa en
författare. Har eleven redan läst latin behövs endast några få blad grammatika t ex Dahls Chrestomathi
eller några stycken av Aelianus Palaephatus eller Diogenes Laërtious. Någon kännedom om syntazis
behövs inte, då detta språk aldrig skall talas eller skrivas. Dahls Grammatica Graeca och nyligen utgiven.
Bland klassiska författare är ingen tjänligare för skolan än Xenophon, för gymnasiet Luciani Dialogi
Mortuorum och en och annan Plutarchi Vitae paralellae.
Man har tvistat om grekiska språket skall tydas på svenska eller latin. Det rätta torde vara att använda
svenskan åtminstone i de lägsta klasserna.
Hebreiska språket
Man bör inte börja språket med Psaltaren, då en lyriks skald är för svår. Kommittén föreslår några kapitel
ur Första Mosebok som med analys av grammatiken kan medhinnas. Det räcker för eleven att känna alla
Paradigmata Verborum och Pronomina, som i detta språk under formen av Suffixer är så
anmärkningsvärda, ha kännedom om de Radicala Consonanterna för att kunna använda lexikon, känna
accenterna som inte blott bestämmer stavelsernas tonvikt utan också är språkets kommatering. På
gymnasienivå skall eleverna göras uppmärksamma på hur detta Österländska språk skiljer sig från
Västerländska.
Adjunkt Sjöbrings Hebreiska grammatik liksom teologielektor Knös är lämpliga för den första
undervisningen
De moderna språken
För den som grundligt lärt latin, kan det inte vara svårt att lära de s k moderna språken. Man har nytta av
att kunna den latinska grammatiken. Paradigmata, deklinationer och konjugationer jämte det viktigaste i
varje språks syntax måste dock inhämtas. Här skall talövningar och tavlan nyttjas. Det finns så många
böcker, som kan användas vid den första inlärningen, att det är omöjligt att räkna upp dem. Dessutom
ökas de nästan dagligen. I skolor, där man inte läser latin, bör åtminstone ett modernt språk med
fullständig grammatik läsas. Varje något så när bildad person bör känna åtminstone en grammatik för att
redigt och bestämt kunna uttrycka sig.
Matematik
Den matematik som kommer i fråga vid elementar läroverken är endast fullständig aritmetik samt
grunderna i geometrin och bokstavsräkning eller algebra. Eleven bör beredas genom åskådlig
undervisning. Om barnet själv får betrakta föremål av olika antal och uppsätta additionstabeller befäster
det minnet och man kan vara säker på att de förstår innebörden. Detta upptäckte redan Pytagora. Eleven
tränas att räkna i huvudet, vilket blir följden av denna metod. På samma sätt bör de geometriska figurerna
framställas.
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Pestalozzis Åskådningslära har i hänseende till denna metod en stor och avgjord förtjänst. Den kan
användas av oerfarna lärare, till dess en fullt brukbar lärobok blir utarbetad, eller till dess läraren genom
vanan blivit skickligare.
Eleven skall vänjas att klart och tydligt redogöra för de figurer och förhållanden som han i åskådningen
uppfattat. Varje erfaren handledare i matematik vet vilka svårigheter som uppstår längre fram, om inte
eleven från början vants att redigt uttrycka sina tankar.
Geometrin bör studeras av varje elev inte blott som grund för en högre matematik, utan också därför
att det är en ypperlig tankeövning som vänjer förståndet att undersöka innan man bedömer, fordrar
redighet i uppgifterna, ordning i slutföljder, klarhet i bevis och bestämdhet i resultaten. Eleverna skall
uppmanas att vid geometriska demonstrationer med yttersta noggrannhet och ordning fullfölja hela deras
kedja och inte avbryta förrän slutresultatet är färdigt.
Eleven skall tidigt lära sig använda geometrins definitioner, som linjer, vinklar, trianglar, cirkelbågar o s
v. Han kan ta exempel ur Euclides eller någon annan författares elementargeometri eller efter egen
uppfinning.
I aritmetiken har vi flera läroböcker som kan användas. Forsells förbättrade upplaga av Beckmarks
aritmetik, Kjellins, Lithanders och den nu i bokhandeln saknade men i alla tider förträffliga Selsii
aritmetik med Palmqwists noter. Den bästa geometri boken är Euclides Elementa. För algebra har vi
Forsells och Bonnycastles goda läroböcker.
Målet är att varje yngling som genomgått elementar läroverken skall i matematik liksom i övriga
ämnen ha sådana kunskaper att han med framgång kan på egen hand förkovra sig och begagna den
akademiska undervisningen.
Läroböcker skall inte lämnas i elevens händer, så länge eftertanken ensamt övas och minnet är och bör
vara overksamt Läroböcker skall nyttjas först då eleven har i minnet aritmetikens regler och geometrins
demonstrationer, som först blivit av förståndet redigt fattade, vilket inte inträffar förrän i rektors klass
Varje opartisk och upplyst lärare har klart för sig att då matematik studeras från de nedersta till de
högsta klasserna, man inte avser mängden av kunskaper än mindre det orimliga att detta yrke skall bli
varje elevs huvudsak. Kunskaperna är till nytta i alla stånd och villkor och kan inverka skadligt på en
ämbetsmans arbete om de saknas. Det har blivit en fördom att annars ljusa och goda huvuden inte skulle
ha håg och förmåga att lära sig matematik.
Historien
Trots den mängd historiska skrifter, kompendier och översättningar, som dagligen lämnar bokpressarna,
saknar vi en lärobok för barnaåldern. De flesta böckerna har det felet, att de antingen framställa
kronologiska skelett, som inte livar hågen och fäster uppmärksamheten eller också överhopar de minnet
med en massa fakta som är för svåra eller fordrar föregående begrepp, som barnet inte har. Den första
läsningen bör vara lättfattliga berättelser, som är underhålllande för inbillningskraften.
Den historiska undervisningen bör börja med biografier över personer av stor märkvärdighet. De bör
också innehålla strödda underrättelser om de märkvärdigaste äldre folkslags kynne, seder och bruk Den
Nordiska Mytologin kan läsas i valda delar redan i barnaåren. Svenska översättningen av professor
Nyerups Edda och Skandinaviska hedniska Gudalära från 1811 kan användas.
Kännedom om fäderneslandets historia bör läsas parallellt med grekernas och romarnas. Så
småningom kan man utvidga till andra länders historia för att senare läsa Universal Historien i ett
sammanhang. Schröcks Lärobok i Allmän Världshistoria, Beckers WeltGeschichte für Kinder, översatt av
Angelini under benämning av Historisk Handbok för Fruntimmer är en för denna ålder förträfflig lärobok,
som dock är dyr. Vid fortsatta studier skall hänsyn tas till tideräkningen.
Kartor som visar ländernas utbredning under olika tidevarv som Kruses Historiska och Geografiska
Atlas och prosten Schwerins Grundlinjer till Staternas Historia och Strassers bekanta Strom der Zeiten
kan under en skicklig lärares ledning vara till mycken nytta.
Det är lätt att finna den rätta metoden i Historia om man klart föreställer sig denna Vetenskaps
ändamål att verka på känslan. Läraren läser först igenom biografin högt, eleverna läser den flera gånger,
då läraren utforskar om eleven fattat innehåller, sedan lämnas det genomgångna stycket för redogörelse
för nästa lektion. Detta går till så att eleven först svarar på frågor och sedan helt på egen hand framställer
det med egna ord.
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Har undervisningen genomförts efter denna metod kan eleven på gymnasiet på egen hand läsa och
redovisa Historiska Skrifter. Den omtänksamma läraren går dock igenom läxan och ger egna
kommentarer och anvisningar på bredvidläsning. På så sätt fullkomnar läraren elevens bildning för
Historien.
Den större eller mindre nyttan av kronologiska tabeller beror helt på deras konstruktion och bruk. De skall
vara författade efter en skala, liksom en karta med tidslinjen mittpå, så att händelsernas avstånd eller
sammanträffande blir åskådlig. De skall inte vara försedda med en mängd uppgifter, så att de villar ögat
och delar uppmärksamheten, utan endast uppta huvudsakliga händelser. De skall inte framvisas förrän
lärobokens texter genom lärarens förklaringar är rätt uppfattade. De kan lätt göras av läraren och
avskrivas av eleverna De är då vida mer nyttiga än om de var tryckta. Dels kunna de inte komma för tidigt
i undervisningen, dels fäster de sig i minnet under avskrivningen. Detta arbete kan vara en gagnande och
muntrande sysselsättning under lovstunder och ferier.
Det är svårt att bedöma hur långt en yngling från gymnasiet skall hinna. Men man menar att vid
inträde vid akademierna bör han fullständigt känna Fäderneslandets Historia och Universal Historien till
folkvandringstiden. Berättelserna om medeltidens villor och senare tiders kabinetts historia bör väl inte
uteslutas. Den äldre tidens historia har fördel framför den nyare, då den är grunden för religiositet och
utan vidskepelse ingjuter i ungdomen en stark känsla av kärlek till fosterlandet och medborgerlig dygd.
Den Bibliska Historien vänjer barnets hjärta att med vördnad omfatta den Evige Gudens styrande och
vårdande försyn. De äldre hedniska folkslagens hävder framställa däremot varje kraftfull människas
inflytande på framtiden. Båda samfällt leder till en tro som inte hindrar verksamheten, som under de
kraftigaste bemödanden likväl alltid kommer ihåg sitt beroende av upphov och styresman. Historien
lämnar lärdomar av ljus eller okunnighet, dygd eller sedefördärv, kraft eller vanmakt både för den
enskilde som för hela folkslag. Rätt framställda skall dessa delar av historien bli en källa till uppmuntran
och ledning till gudsfruktan, dygd och vishet.
Geografin
Undervisningen vid de allmänna läroverken har i få kunskapsgrenar varit så felaktig och bristande som i
geografin. Dels har man på grund av medellöshet saknat nödvändiga kartor. Dels har undervisningen
nästan bara bestått i att man låtit eleven utan all handledning i den geografiska åskådningen endast i
minnet peka ut namn på städer och länder på kartan, utan att ha fattat deras inbördes läge eller avstånd.
Politiska begrepp och indelningar har förändrats, vilket medfört olikhet mellan läroboken och
verkligheten.
Denna vetenskap, som egentligen är lätt för eleven att förstå, måste få ett annat behandlingssätt. I
Tyskland har Casparis Geografiska Läroböcker med tillhörande kartor för varje kurs visat vägen.
Kanslirådet Silverstolpe och professor Haartman har gjort denna metod och sådana kartor kända även i
Sverige. Dock bör inte kartor utan namn användas vid den första undervisningen, men kan användas vid
kontroll i de högre klasserna. Man skall lära barnet begreppen av jordklotets naturliga beskrivning, lära
känna hur de fasta kusterna bildas av havet med dess vikar, jordklotets bergssträckor, insjöar och floder,
samt lära så många namn på länder och märkliga ställen, som fordras för att reda dessa uppgifter.
Så bör t ex Spanien och Portugal inte betraktas som särskilda kungariken, utan endast som en halvö
omgivna av Atlanten och Medelhavet åtskild från det övriga Europa av Pyreneerna. Man fäster
uppmärksamheten på dess luftstreck, egenheter och naturalster.
Rehns uppkomst och framflytande och utlopp anvisas utan att man gör minsta undersökning om hur
politiska förhållanden påverkat gränserna för de olika makterna under olika tider.
Barnen skall väl skilja väderstrecken i naturen. Finns någon höjd i närheten kan man visa eleven de
angränsande trakternas sammanhängande läge samt ge begrepp om kartans uppkomst i mindre skala.
Detta reder ut begreppen och gör det lättare att förstå. Därefter föreläggs kartan i likformighet med läget i
naturen. Man lär sig hur geografiska föremål betecknas på kartan som hav, sjöar, sund, vikar, floder,
bergssträckning, öar, halvöar, uddar, kuster m m. En uppritning på tavlan kan bli en förberedelse till
förmågan av egen kartritning.
Den första kännedom om naturen lämnas nu. Inte efter något system, utan som de uppträder styckevis i
naturen. Skolordningen förbinder skyldigheten att undervisa om naturens elementa, betraktad som
bildande medel för den yttre reflektionsförmågan. Vulkaner och floder skall förklaras enkelt och helst
förbindas med kartbilden, där de uppträder.
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Människostammarnas olika utseende, djur, växter och mineraler nämns och beskrivs där de ha sin
hembygd. Härvid beror allt på lärarens livliga framställning och dess ljusa omdöme, utan att överdriva
gränsen för barnets fattningsförmåga. Lärobokens konstruktion i olika kurser bör också vara utarbetad
och säkert beräknad
Anvisningar på kopparstick, målningar och naturaliesamlingar är av beprövad nytta att väcka
uppmärksamheten och skönhetssinnet för naturen. Svensk Zoologi, Botanik, Ornitologi m fl är förträffliga
verk.
En sådan kurs bör vara avslutad inom de Lärda skolorna efter tredje och i Apologist skolorna efter
första avdelningen. Sedan inhämtas den politiska geografin. Där börjar man med de enklaste begrepp för
statskunskap, beskaffenheten av samhällsfördrag, regeringsformer, religioner, lagar, mynt, handel och
sjöfart. Man börjar med staternas fördelning i Europa och fortsätter sedan med de andra världsdelarna.
Det har tvistats mycket om och när jordgloben skall användas i elementär undervisningen. En del anser att
barnen uppfattar jorden som en slät yta och därför skulle förstå de geografiska begreppen bättre på
plankartor. Läraren avgör, när den skall användas. Den bör dock finnas vid alla elementär läroverken. I de
högsta klasserna kan läraren öva de med flit och med livlig inbillning utrustade ynglingarna att själva rita
kartor. Denna kunskap är ganska vacker och för mångas framtid viktig, men bör inte vara huvudsak för
alla.
Haartmans Lärobok är en förträfflig handledning, Skol Atlas av Silverstolpe med fullt tjänliga kartor
över globen och världsdelarna är bra hjälpredor. I högre undervisning rekommenderas Åkerlands
Handatlas som nu utgivs av magister Wiborg.
Vid kontroll av läxor bör läraren söka någon annan kontroll än den ganska osäkra att endast peka ut
orter på kartan. Vid repetition kan karta utan namn användas. Man flyttar kartan så långt bort att blott
ländernas former syns, men inga läsbara bokstäver. Den mera försigkomna eleven bör utan kartor kunna
beskriva orternas läge och sammanhang.
För övrigt skall framstegen i geografi bli både säkra och betydliga om läraren alltid även i andra
sammanhang visar på kartor.
Theologia Dogmatica.
Kristendomens höga och enkla sanningar avhandlade i en lärd och vetenskaplig form utgör vad man
kallar Theologia Dogmatika. Man inser lätt att detta studium förutsätter kunskaper i logik, metafysik,
moralfilosofi och framförallt bibeltolkning. Därför borde det tillhöra akademierna. Men då skulle de flesta
av de ynglingar, som söka sig till läroståndet och saknar medel att vistas vid akademierna längre tid än ett
till två år, alldeles gå miste om undervisningen om de inte hade gjort en början under gymnasietiden. Då
varje bildad man bör ha kännedom om de teologiska termerna och läroformerna, som förekomma i
litteratur och historia och dessutom skärper fattningsförmågan och breddar förståndet, vill kommittén inte
utesluta denna vetenskap från gymnasierna.
n skicklig lärare skall inte försöka hos en gymnasist inplanta vidlyftiga utredningar i varje dogm. Utan
klart och redigt uppmärksamma de viktigaste, uttyda vetenskapens terminologi och överensstämmelsen
mellan bibelns egna ursprungliga uttryck och ord, som är inom den Lutherska dogmatiken antagna. Till
de viktigaste dogmerna räknas inte blott den kristna salighetsordningens grundsanningar och föreskrifter
utan även de som inom kyrkan genom seklerna väckt mest uppseende. De mest användbara läroböckerna
är Benzelli Repetitio och Wöldikes Compendium
Exegetiken
Denna benämning anger de Bibliska Grundspråkens läsning på gymnasierna. Man får dock vänja sin elev
att inte bena sönder varje bibliskt språk eller framlägga alla de ställen som blivit uttolkade av lärda män.
Kyrkohistorien
Av denna intressanta kunskapsgren kan man föga begripa, om man inte har kännedom om dogmatiken
och både politiska och filosofiska historien. Därför bör läraren undervisa i kyrkohistroiens fösta
elementer, De tre första seklernas historia, berättelsen om kristendomens spridning till den blev av
Konstantinus skyddad som statsreligion. Korta biografier om de första kyrkofäderna, konsilier och
kyrkomöten, munkordnars inrättande och påvens makt fram till reformationen.
Läroböcker är Möllers kyrkohistoria. Schröcks rikhaltiga sammandrag, översatt av Ödmann samt
Turrentini på ren latin.
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Filosofi
Man har tvivlat om någon filosofi redan på gymnasiet kan studeras med nytta. Men begrepp om äldre och
nyare terminologi, underrättelse om gamla folkslags särskilda filosofiska sekter, som Phytogoreer,
Platonici, Stoiker, Pyrrhonister, Epicureer torde anses som en nyttig förberedelse till universitetsstudier.
Det finns ingen lärobok avpassad för denna nivån, utan här gäller lärarens egna kunskaper. Vad läraren
bör undvika är att vänja ungdomen vid obestämda uttryck, allegoriska bilder i stället för saker och satser,
meningslöst upprepande av ord, som eleven inte förstår.
Okunnighet är alltid bättre än en blind tillgivenhet för vad man lärt sig blott genom att tanklöst upprepa.
Vid framställning av logikens regler kan man använda matematiken, som grundbegrepp, satser och
demonstrationssätt. En yngling som börjar på universitet bör kunna så mycket språklära, som kan vara
begriplig för honom som blott känner några få språk och även dessa ofullkomligt.
Naturalhistorien
Denna vetenskap är så omfattande, att den under gymnasietiden skulle ta för mycket tid, som bör
användas till de egentliga bildande kunskaperna. Hur långt lärarna bör gå beror på särskilda instruktioner,
användbar tid och tillgång till naturaliesamlingar. Utan dessa hjälpredor är arbetet fåfängt.
Botaniken är den del, som är lättast begriplig och som eleverna med livligt nöje omfattar samt ger en
muntrande sysselsättning under sommarferierna, då nödvändiga samlingar lättast kan anskaffas.
Finns tid kan undervisningen utvidgas till läran om djuren och insekterna med inriktning på dem som
finns i fäderneslandet, i avseende på deras nytta eller skadlighet i den enskilda hushållningen.
Då alla dessa vetenskapens huvudavdelningar har sin särskilda metod, kan man inte ange någon
särskild metodik för gymnasierna. För botaniken är tiden kort då endast slutet av maj och början av
september kan begagnas till levande åskådning. Övriga året får användas till natursystemets teoretiska
uppställning och botaniska termer. Man får använda kopparstick och herbarier. Det viktiga är dock att liva
ungdomens håg för naturstudier. Minst av alla tål denna vetenskap en bunden och trälaktig föreställning.
Visar någon yngling särskilt intresse bör han uppmuntras och hjälpas på alla sätt.
Lärdomshistorien
Denna kunskapsgren är inte nämnd i skolordningen med särskilt avdelade timmar. Att framställa den på
gymnasium medgiver varken tiden eller elevens fattningsförmåga. Det är tydligt att man inte kan fullt
fatta en vetenskapshistoria utan att känna till de under sökningar och upptäckter, vilka bestämma
epokerna och framskridandet av olika behandlingssätt. Utan att kunna fysiken kan man minnas Baco de
Berulam som riktade lärda tänkares forskningar åt naturens kännedom och att ljusstrålen klyvdes av
Newton, att Cartesius gick tvivlets väg till sanning om viktiga upptäckter, Locke, Leibnitz och Wolf
grundlagt system och att Kant gav vetenskapen en ny skepnad, som ännu undergår dagliga förändringar.
Så är det med hela lärdomshistorien, Många uppgifter kan fattas och många odödliga mäns namn
anförtros åt minnet, utan att man hunnit inträda på själva vetenskapens bana. Någon lärobok finns inte
och den skulle bara uppfattas som en bekväm handbok för läraren.
Vad som skadar ungdomen och saknas i mannaåldern i vårt land, är övning i naturligt och efter olika
ämnen avpassad deklamation. Utan denna färdighet saknar både tal och uppläsning redighet och
övertalande kraft. Läraren måste vänja eleverna inte blott att läsa redigt innantill, utan även med den
böjning i rösten varje särskilt ämne behöver och betoning på rätt ord och bokstav för att göra meningen
tydlig för åhöraren och med själva ljudet fästa hans uppmärksamhet. Ett tal hos Cesar eller Curtius får
inte uppläsas med samma ton som en enkel historisk berättelse av dessa författare. Eller några lekande
verser ur Ovidii metamorforer får inte läsas med samma stämma som Birgilii målningar av en havsstorm
eller andra våldsamma naturuppträden. Inga regler kan ges för denna nyttiga övning, utan läraren får
hämta den från sig själv och alltid ge ett gott föredöme.
Man fordrar att varje bildad man skall äga kunskap om åtminstone de allmänna begreppen som hör till
någon vetenskap. Läraren skall alltid ta till vara tillfällen att bringa eleverna sådana kunskaper även om
de inte berörs i läroböckerna. När läraren i matematik visar himmelsgloben skall han samtidigt undervisa
om tecknen i almanackan. Så bör en vacker aftonstund användas att lära ynglingen Polstjärnan,
Karlavagnen och Orion och andra märkliga stjärnbilder.
Kommittén anser att varje elev skall ha egna läroböcker, kartor och övriga hjälpredor. Detta är
nödvändigt för självstudier. Ett ordspråk säger: Att den öser vatten med såll som vill läsa utan bok. Den
yngling som inte har egna tillgångar så att han kan skaffa sig läroböcker eller är utan anlag för studier,
skall inte uppta plats i dessa uppfostringsinrättningar, som avse vetenskaplig odling och bildandet av
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statens ämbetsmän. I anvisningarna om elevernas levnadsvillkor finns ingen tvetydighet - eleven får inte
tigga. Det var en tid, då Sveriges stora konungar för att få dugliga ämnen till läroståndet och domstolarna,
måste använda alla medel till lättnad för övergången ifrån arbetande till ämbetsmanna klassen. En annan
tid har kommit, när det omvända förhållandet gäller, att man väljer läroverk endast för att slippa ett
mödosammare arbete. Då man sedan misslyckats blir återgången för tung. Genom denna onödiga mildhet
kan man förklara att fosterlandet har för många som väljer ämbetsmannabanan och orätt förhållande
uppstår mellan närande och tärande folkklasser. Om det vore mindre lätt att med bristande tillgångar och
anlag intränga på denna bana skulle snart fördomen försvinna, att man endast där kan finna heder och
utkomst.
Där verkliga naturbegåvningar, sällsynt flit och ovanlig fallenhet finns, men bristande förmögenhet
och nödvändiga uppehållsmedel saknas, lär ofta välgörare finnas och varje lärare anser det som en
samvetssak, att skaffa en sådan yngling hjälp och understöd.
Den bifogade Schema lektonum är att anse som bevis, att vid den i skollagen erbjudna Ambulatoriska
Läseordningen fördelningen av läroämnen och läsetimmar vid Elementar läroverken kan verkställas. För
övrigt står det läraren fritt att med förmäns bifall använda så många timmar han finner lämpligt för varje
kunskapsgren
Det återstår bara att bestämma, hur och på vad sätt läroverken skall medverka till att dana ungdomens
karaktär och tillsynen över deras uppförande mellan lärotimmarna. Det har klagats på, att man fästat för
liten uppmärksamhet på denna viktiga del av uppfostran. Så länge ynglingen lämnas helt åt sig själv och
blir blottställd för allehanda frestelser och på platser där de minst tjänliga föredömena finns, kan
föräldrarna aldrig få förtroende för allmän uppfostran. Detta har varit orsaken till, att så många valt den
enskilda handledningen framför den allmänna. Hemundervisningen kan dock ha sina brister och särskilt
kamratskapet saknas.
Läraren bör vara len och överseende samt faderlig i ordets egentliga bemärkelse. Om hans sätt urartar
till spioneri och barnet upplever lärarens besök med fruktan för bestraffning, leder det till en känsla av
harm och bitterhet. Allvarliga rättelser skall endast förekomma vid upprepade oseder och motvilligt
lynne. Här har läraren som varje rättskaffens far både rättigheter och skyldigheter. Han kan inte vara
älskad utan att vara fruktad och han bör inte vara fruktad utan att vara älskad.
Eleven måste dock ha sitt fria val att använda sin lediga tid, då det inte strider mot sedlighet och
ordning. Allt tvång är då förkastligt och leder till att barnets individualitet inte fritt utvecklas och en sådan
karaktär blir vildsint och oduglig. Det är lärarens ovillkorliga plikt att veta ungefär vad eleven gör och var
han är under sin fritid.
När läraren har en klar idé om omfattningen av sina omsorger, uppstår frågan, hur man skall meddela
dem till eleven. Vi har redan anvisat, att läraren skall delta i lekar och att någon gång inbjuda dem till sin
innersta krets samt göra oväntade besök i ungdomens kvarter. Dessa besök skall visa att eleven är hemma
vid de av lagen uppsatta tiderna, att han har hälsan, att rummet är snyggt och att hans ekonomiska
ställning är klar, att både elevens och föräldrarnas och värdfolkets egendom vårdas samt undersöka i
vilket sällskap eleven befinner sig. Härunder har läraren möjlighet till de förtroligaste samtal med råd och
anvisningar om livets allmänna förhållanden och meddela rättelser om så behövs.
Att denna uppsikt är nödvändig är alla överens om, men hur den skall verkställas råder delade meningar
och hur skyldigheten skall fördelas mellan de olika lärarna. På en del ställen delar man staden i kvarter
och lärarna inspekterar sina områden. På andra ställen sker det efter relationer till föräldrar eller beroende
på vilken klass i gymnasium eleven tillhör. Hur man än löser problemet har rektor överinseendet. Det är
inte lätt att begära detta av läraren, som först undervisar 6-7 timmar om dagen och har tillsynen hela den
tiden, sedan skall rätta stilar och förbereda nästa dag. Han kan behöva sina aftonstunder till rekreation och
husliga förhållanden. Detta har lett till att inspektionerna ibland blivit alldeles ogjorda eller att flera
inspektörer har delat på samma område, så att t o m bröder kan ha fått olika besök på en och samma
timme.
Här visar den ambulatoriska undervisningen ett avgjort företräde, då eleven njuter undervisning och
uppsikt av alla lärarna, som delar på bördan. Då de träffar eleven under långt tid, 6-8 år, hinner de väl
känna hans karaktär.
Ett sätt som kommittén inte känner så väl, men som prövats med framgång på vissa ställen, är att
lärarna, som vid de större skolorna är 6-7 stycken antingen har sin dag eller sin vecka för att besöka
ungdomarna i deras boningar. Då skulle ingen varm lärare vilja undandra sig dessa besök. Det är den
dagliga bördan som blir så tung. En olägenhet med denna metod är att eleverna inspekteras av andra än
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sina egna lärare. Men i den åldern kan de säkert ha förtroende för vilken lärare som helst. Vid den
ambulatoriska läseordningen försvinner denna olägenhet helt. Under alla omständigheter får inte
medlärjungar utnyttjas till något slags biträde. Det skulle vara rakt stridande mot sakens natur. Kommittén
vill inte ge bestämda anvisningar i denna viktiga del av barnens fostran, utan varje skola bör i samråd med
lärarna hitta lösningar.
I samband med dessa grannlaga omsorger har läraren laglig rättighet att bestraffa en elev. Varje lärare har
rätt att pröva vilken av de tre bestraffningsgrunderna som efter rektors beslut eller kollegiets dom för
tillfället må äga rum. Lagen måste inte följas om läraren tror sig kunna hitta genare och tjänligare rättelse
på annat sätt. Lagen lämnar öppet, om läraren finner omständigheterna sådana att större publicitet bör
tillgripas. Lärarens makt inskränkes inte, utan hans anseende hos eleven ökas, då denna vet, att läraren
kan försvåra bestraffningen. Det blir alltid lärarens egen skuld om han i otid besvärar rektor och kollegiet,
då han själv med lättare åtgärder borde kunna avhjälpa problemet. Man skall alltid komma ihåg, att
disiplinlagarna vid skolor och akademier är sammanhängande länkar mellan den faderliga behandlingen
och den Borgerlig Lagen. Här beredes känslan för Allmän Lag.
I föräldrarnas hus känner barnet inget annat än faderns godtycke och vilka handlingar som medför vissa
följder. I Borgerliga Lagen försvinner detta och straff eller belöningar bestäms efter Lagens bokstav, som
noga utstakar gränsen mellan skyldigheter och rättigheter. Det är måhända en av de förmånligaste sidorna
av våra Allmänna Uppfostringsverk, att de ger barnet ett klart begrepp om dessa förhållanden. Om det
vore möjligt för läraren att uppehålla disciplin utan någon Skollag och att efterlikna föräldrarnas ställning,
skulle det vara föga gagneligt och endast till hälften uppfylla läroinrättningarnas ändamål.
Genom rättigheten att efter den felandes lynne, ålder och sinnesstämning kunna använda faderligt
överseende eller Lagens utsago skiljes läraren både från fadern och domaren. Man måste alltid komma
ihåg att straff aldrig utdelas utan föregående varning. Detta finns i Skollagen. Under klar åsikt samt
opartisk och likformig utövning av sina åsikter fullgör läraren alltid säkert och utan villrådighet sin plikt.
Kommittén anser att yttre ordning är en förutsättning för själsförmögenheternas jämna utveckling. Det är
klart att alla bidragande medel, vilka lagen inte särskilt kan uppräkna är goda och till ändamålet ledande.
T ex elevernas samling på lärorummet före gudstjänstens början och dess samfällda gång därifrån till
kyrkan. Rektors uppträdande i samlingslokalen varje lördag t ex efter sjungskolan, för att lämna
erinringar eller rättelser och uppmuntran, som den gångna veckans arbete kan föranleda. Då bör något
ljudande och allmänt märkbart tecken med förmån kunna användas. Om någon fruktar att ungdomselden
härigenom kvävs lär han inte rådfrågat erfarenheten. Tankegåvans lyftning och fria fart beror på
föreställningssättets livlighet och det muntrande lynne vartill en skicklig lärare förstår att sätta både sig
själv och eleverna i, vilket vid all slags undervisning inte nog kan påyrkas.
Men aldrig har något snille
blivit skadat av en väl och ordningsam använd ungdom. tvärtom just på denna väg har det uppnått sin
verkliga storhet och förmåga att gagna.
Arbetsamhet, flit, ihärdighet, måttlighet, återhållsamhet, dessa eviga källor till eget lugn och allmänt
väl. Det måste vara uppfostrans första och sista uppgift att i den ålder, då man inte har förstånd att själv
tänka och besluta, det allmänna må handla och besluta i den omyndiges ställe för att förbereda honom
själv att i sinom tid bli en fast länk i samhällsordningen.
Följer scheman för Högre Apologist Skolor, Högre Lärdomsskolor, Gymnasier, Exempel på matrikel,
Examenskatalog.
Lärare
§ 1 Section
2:o Lektor i grekiska, klassiska författare och hebreiska.
3:o Lektor i latinska språket, romerska antikviteterna samt grekiska och romerska mytologin.
4:o Lektor i logik i samband med språklära, föredrar element av praktiska och teoretiska filosofins
lärostycken med deras tillhörande historia och terminologi som lärjungarna kan fatta och för deras ålders
bildning tjänliga.
5:o Lektor i geometri, aritmetik och algebra, han föredrager de enklaste elementen av fysiken samt läran
om tiden.
6:o Lektor i allmän och svensk historia i förening med nordiska mytologin och geografin.
7:o Adjunkt i franska och tyska.
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Dessa lektorer läser vardera 8 timmar i veckan och adjunkten 4 timmar.
Vid gymnasier där instruktion för naturalhistorien finns, men ännu ingen lärare, utser Eforus en bland
gymnasielärarna som är villig och tjänlig eller någon utom läroverket, som mot det i staten anslagna
arvodet undervisar 4 timmar i veckan om allmänna uppställningen av naturens riken särskilt i botaniken.
Denna lärare har samma examensskyldighet som andra.
Där fler än 6 lektorer finns görs av kollegiet med Eforus bifall timmarnas antal och fördelning dem
emellan så att eleverna får 28 lästimmar. Skulle elevernas antal vara så stort att det inte räcker med två
avdelningar, fördelas de på tre med lika sysselsättning i alla. Utom lästimmarna används varje vecka 4
timmar till talövningar. Dessa talövningar kan bestå av disputationsakter eller repetitioner av förut
föredragna ämnen, dels ljudlig uppläsning av valda i olika ämnen prosa- eller poesistycken, dels fria och
muntliga översättningar från ett språk till ett annat. Tonvikten läggs på ett rent språk, god deklamation
samt vana att lätt och begripligt uttrycka sina tankar. Latinlektorn använder latin, historielektorn svenska
och de övriga växlar mellan de båda språken efter eget val.
Även om latinska språket sköts av latinlektorn biträds han vid skrivövningarna av de övriga lektorerna
och adjunkten, så att ynglingarna delas in i mindre skrivlag. De översta under latinlektorns ledning, de
nedersta under adjunkten. De skall översätta från svenska till latin, författa korta latinska avhandlingar
eller s k krior. Det får inte finnas fler elever i ett lag än att läraren bekvämt hinner undervisa alla. Ett
villkor är att varje elev skall författa en skrift i veckan och genomgås av läraren.
§ 4 Schemat uppsätts för varje avdelning efter förslag av rektor och lärarna med Eforus bifall och får inte
ändras under terminen om inte särskilda omständigheter inträffar.
§ 5 Bön- och Bibelläsning förrättas varje morgon innan läsningen börjar, så tidigt att ingen tid borttas från
lästimmarna. Varje afton förrättas aftonbön efter läsningens slut. Någon lärare eller rektor skall alltid vara
närvarande efter tur eller överenskommelse.
Bönen börjar och slutar med en psalm. En eller annan gång förrättar lärare bönen, för att visa hur det
skall vara, annars sköts den av eleverna själva.
Strax efter morgonbönen läses ett stycke ut Bibeln. Varje elev skall ha sin egen Bibel. En elev läser
högt och ordningen växlar. Detta för att bibehålla oavbruten uppmärksamhet och bringa innanläsningen i
detta heliga ämne ett värdigt uttal.
Lärarna turas om att hålla predikan alla söndagar och helger efter gudstjänstens slut.
§ 6 Till undervisningen i koralsång indelas de utan avseende på de avdelningar dit de annars höra. Alla
övningar efter anvisningar i läroboken bör vara inhämtade vid översta klassens slut. Finns apologisk skola
på samma ort som lärdomsskola ordnas gemensam undervisning för alla i samma sångklass. Varje lördag
eller dag före helg samlas alla klasserna. De elever, som inte är uttagna till sångklass får undervisning i
gymnastik under samma tid. Fyra timmar i veckan ges instrumentalmusik för dem som önskar
§ 7 Alla skrivövningar s k stilar med undantag av dem som endast avser välskrivning, skall anställas i
lärorummet under inseende av lärare och på anslagna lärotimmar.
§ 8 Vid terminens början anställer läraren repetition på förut inhämtade ämnen, helst i närvaro av rektor
och Eforus. Även under terminen ges möjlighet till repetitioner alltid med Eforus och rektors medgivande
och deras närvaro.
Lärotider
§ 1 Den allmänna lärotiden indelas i höst- och vårtermin. Varje ort bestämmer när de skall börjas och
slutas. De skall dock innehålla minst 32 veckor om inte konungen giver särskilt lov till kortare arbetstid.
Under ferierna vistas eleverna där deras föräldrar bestämmer. Undervisning skall dock ges för dem
som stannar kvar på skolorten.
§ 2 Varje veckoschema innehåller 32 timmar, 4 på förmiddagen och med början klockan 7 den ljusa
årstiden och 8 under vinterhalvåret. 2 timmar på eftermiddagarna måndag - fredag. Den timme som
infaller näst efter de bägge sista förmiddagstimmarna bestäms till kyrkosång och gymnastik.
§ 3 Lärarna får inte utan laga förfall och utan anmälan hos rektor lämna undervisningen eller överlåta den
till någon annan. Eforus och rektor kan ge lov en eller flera timmar vid hård väderlek, marknader eller
allmänna högtider.
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Intagning i läroverk.
§ 1 Intagning till läroverk skall inte ske annat än under terminens första vecka. De som intas på
vårterminen måste visa, att de inhämtat höstterminens ämnen.
§ 2 Ingen som inte uppnått 8 års ålder får antagas.
§ 3 Ingen får antagas, som inte har bevis från pastor om födelseort, ålder, frejd och tillförlitligt bevis att
han haft kopporna och inte är behäftad med smittsam sjukdom.
§ 4 Ingen får antagas, som inte inför rektor kan styrka att han genom egna tillgångar eller andras
understöd, kan uppehålla sig vid läroverket.
§ 5 För att intagas vid apologiskolas eller lärdomsskolas nedersta klass fordras:
1:o att kunna Luthers Lilla Katekes,
2:o att ledigt och rätt läsa innantill svenska både latinska och svenska stilar samt tydligt skriven latinsk
handstil,
3:o att kunna skriva latinsk stil någorlunda,
4:o att räkna och kunna skriva siffrorna till 1000.
Har de större kunskaper kan de placeras i högre avdelning.
§ 6 Anmäler sig någon över 15 år och inte äger mot sin ålder svarande kunskaper avgör kollegium om han
skall antas eller avvisas.
§ 7 Vid inskrivningen erläggs de påbjudna avgifterna.
§ 8 Antagen elev skall förse sig med skrivmaterial och böcker.
§ 9 Den som inte är antagen får inte begagna sig av undervisningen.
Flyttning inom läroverk
§ 1 I Apologiskolor flyttas eleven till den andra avdelningen då han
1:o läst Stora katekesen med tillhörande Bibliska språk,
2:o känner Gamla Testamentets historia,
3:o kan de grammatiska termerna på modersmålet samt stavar någorlunda rätt,
4:o kan läsa franska och tyska språken innantill och känner deras paradigmata (böjningar), 5:o kan räkna
de fyra räknesätten i hela tal och sorter samt vunnit nödvändig övning i åskådning och huvudräkning,
6:o känner och förstår karttecken och kan redogöra för jordens naturliga indelning samt kartor över
Europa och Skandinavien,
7:o har gått igenom de elementära historiska böckerna.
§ 2 I Högre Apologiskolor flyttas eleven till tredje avdelningen då han
1:o kan hela Stora Katekesen utantill,
2:o känner Bibliska historien efter läroboken,
3.o kan grammatikaliskt rätt skriva enkla meningar på svenska med tydlig handstil,
4:o kan översätta fransk och tysk prosa,
5:o kan fullkomligt redogöra för första Boken av Euclidis Geometri, känner och övar bråkräkning även
med decimaler och enkel Regula de tri samt förstår den del av proportionsläran, som dessa räknesätt
grundar sig på.
6:o kan redogöra för världskartorna och Europas politiska indelning i stater och deras huvudstäder samt
de enklaste begreppen i statskunskap,
7:o kan redovisa den äldre historiens huvudepoker och den svenska i kronologisk ordning.
§ 3 I Högre Apologiskolornas tredje avdelning fullbordas de påbörjade studierna så att
1:o hela katekesen repeteras och ett tjänligt kompendium i religionshistoria läses,
2:o modersmålsstudiet drives så att eleven kan skriva avhandlingar,
3:o matematiken drivs till någorlunda fullständig kännedom om Geometrins elementa, upplösning av
ekvationer och fulländning av aritmetiken,
4:o övning att skriva franska och tyska och dess tydning,
5:o de enskilda staternas geografi läses och jordglobens bruk inhämtas samt utvidgad undervisning i
naturkunskap,
6:o Allmänna historien fortsättes till en sammanhängande kunskap om medeltidens och den nyare tidens
huvudepoker samt fullständig kännedom om fäderneslandets historia, huvudbegreppen i dess Lag- och
Statskunskap. Läraren har rätt att gradvis öka undervisningen, om eleverna kan följa med. Men det är inte
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tillåtet att avbryta undervisningskedjan för någon enstaka elevs skull, utan det gäller vad som anses
lämpligt för de flesta.
§ 4 För flyttning från Lärdomskolans första avdelning fordras
1:o att ha läst Stora Katekesen,
2:o Gamla Testamentet efter läroboken,
3:o att kunna läsa latin redigt innantill, känna de grammatiska termerna både i latin och svenska,
böjningar för deklination av substantiv, adjektiv och pronomen jämte konjugation av verb,
4:o kunna huvudräkning, additionstabellen och någon färdighet att på tavlan addera och subtrahera hela
tal,
5:o kunna jordklotets indelning och de närmaste geografiska begreppen och karttecknen, 6:o i historia den
anvisade delen av läroboken.
§ 5 Vid flyttning till andra avdelningen fordras
1:o att kunna utantill hela Stora Katekesen,
2:o läst Bibliska Historien efter läroboken,
3:o kan böjningar av alla slag på latin jämte de där upptagna adverben, prepositioner och konjunktioner
samt läsningen av elementarboken, enklaste delen av Syntaxis och börjat läsning av Cronelius Nepos,
4:o läser grekiska säkert, känner deklinationerna samt första konjugationen,
5:o kan räkna de fyra räknesätten och sorter,
6:o känner den naturliga indelningen av Europa och Skandinavium,
7:o ha läst läroboken i historia.
§ 6 Av de som flyttas till rektorsklass fordras:
1:o att både i minne och begrep göra reda för hela katekesen.
2:o kunna redogöra för hela Bibliska Historien med tillhörande karta.
3:o kunna hela grammatiken med syntaxis i latin, ha genomläst minst halva Cornelius Nepos och
någorlunda kunna skriva efter de enkla syntaktiska reglerna.
4:o att i grekiskan kunna de reguliera Paradigmata och de enklaste syntaktiska reglerna samt på svenska
översätta och göra reda för konstruktionen av det stycke i läroboken, som tidigare blivit föredragen.
5:o att kunna rita och ha fullt fattat de enkla geometriska föremålen till förberedande av Euclidis läsning
samt kunna räkna Quatuor Species i hela tal, sorter och bråk även med decimaler.
6:o att i geografin kunna redovisa på kartan alla världsdelarna efter deras naturliga beskrivning och
indelning i länder, särskilt kartan över Palestina.
7:o i historien ha kännedom om de allmänna perioderna i kronologisk ordning samt kunna svenska
historien efter en minnesbok.
§ 7 För att vinna inträde i gymnasium fordras
1:o att i teologin göra reda för det i rektorsklassen använda korta utdrag av den latinska teologiska
läroboken.
2:o att i latin ha sådan övning i översättning att de säkert kan förstå meningen och med hjälp av lexikon
kan återge den på svenska, göra reda för konstruktionen, äga färdighet i hela grammatiken, som de visar
genom felfri skrivning efter de syntaktiska reglerna och allmänna grunder.
3:o att i grekiskan med hjälp av lexikon kunna översätta ur läroboken och fullständigt behärska den
grammatik som är upptagen i läroboken.
4:o att kunna läsa hebreiska innantill och kunna paradigmata konjugationum.
5:o i matematik kunna med saker, satser och demonstrationer göra reda för första boken av Euclides
Geometri samt räkna med full färdighet Quatuor Specis i hela tal, sorter och bråk, jämte enkel Regula de
Tri och den del av proportionsläran som denna grundas på.
6:o i geografin känna efter Specialkartor Europas allmänna politiska indelning i stater samt deras
huvudstäder och i övrigt märkvärdiga orter med särskild kännedom om Skandinavien även de enklaste
begreppen om statskunskap samt de första elementerna i Gamla Geografien.
7:o kunna hela svenska historien i kronologisk ordning, allmän historia till Augustus samt den elementära
lärobok i grekisk mytologi som används.
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§ 8 Lärjungens flyttning inom gymnasium beror på Efori och Kollegiets beslut, fattat i avseende på
elevernas antal och den kunskapsgrad i varje ämne, som ynglingen bör uppnå för att anses mogen för
akademisk undervisning.
§ 9 För att vid akademien få avlägga fullständig studentexamen, vilken i annat fall ovillkorligen skall
vägras, fordras följande.
1:o att i teologin redogöra för den antagna läroboken både med minne och begrepp.
2:o i kyrkohistorien kunna redovisa det för gymnasium nyttjade kompendiet.
3:o i latin kunna säkert översätta de klassiska Auctorer, som nyttjas vid undervisningen på gymnasiet,
skriva språket någorlunda felfritt, kunna yttra sig på begripligt latin väl känna Profodien och de allmänna
begreppen i retorik samt ha kännedom om grekisk och romersk mytologi.
4:o i grekiskan kunna översätta både från svenska och latin till Novum Testamentum och Profana
Auctorer de stycken, som blivit genomlästa på gymnasiet, alltsammans med enkel grammatikalisk
redogörelse.
5:o i hebreiskan kunna göra reda för minst de 9 första kapitlen av Genesis.
6:o i matematiken kunna geometrins grunder efter 1,5,6,11 böcker av Euclides, kunna lösa ekvationer av
första och andra graden med en obekant, känna hela aritmetiken efter läroboken.
7:o i filosofin redigt känna logik i samband med allmän språklära och i övrigt kunna redogöra för de
filosofiska läroämnen som blivit föredragna i gymnasiet.
8:o i historien känna den svenska och den allmänna till folkvandringarna samt allmän översikt av
medeltidens och den nyare historiens huvudepoker.
9:o i geografi kunna läran om jordgloben, Europeiska staternas specialkartor och övriga världsdelars
geografi,
10:o i fysik och naturalhistoria nöjaktigt redovisa de stycken som i detta hänseende blivit föredragna på
läroverket.
11:o att kunna rent uttala och med hjälp av lexikon tyda tyska och franska språken.
§ 10 Flyttning till högre avdelning tillåts inte utan de fulla kunskaper som här angivits. Det hjälper inte att
ha mer kunskap i något ämne på bekostnad av de övriga.
§ 11 Vid flyttningar till högre avdelningar skall vid examen utrönas att eleven har bibehållit sin kunskap,
även i de ämnen som han läst tidigare och som inte finns i den senaste avdelningen samt att han äger
redig kännedom om naturläran.
§ 12 I varje samlingsrum skall vara anslagen en tabell, som innehåller de för uppflyttning i nästföljande
högre avdelning erforderliga kunskaper.
Avgång från läroverket
§ 1 Då en elev begär att få sluta läroverket, är det rektors plikt att upplysa honom om de fordringar som
krävs för inträde i nästföljande högre avdelning. Skulle någon elev vid avgångsexamen få underkänt i
något ämne har han rätt att undergå ny prövning samt därefter erhålla betyg.
§ 2 När elev vill sluta vid läroverket anmäler han det muntligt hos rektor, är han omyndig fordras
målsmans skriftliga tillåtelse, varefter han får sitt betyg. En sådan anmälan skall ske inom 14 dagar från
terminens början. Sker det senare och inga laga förfall finns, erläggs en fjärdedels tunna råg för betyget,
som tillfaller läroverkets kassa.
§ 3 Vid slutet av terminen anställs examen med den som önskar sluta för att kunna ge betyg. Skulle någon
under terminen vilja sluta och skäl som visar att han omöjligen kan fortsätta och att hans framtid därav
skulle bli lidande, anställs examen och ges betyg.
§ 4 Alla betyg utfärdas och underskrivs av rektor. De skall vara påtecknade av Eforus och Inspektor och
skrivna på givna formulär. En avskrift förvaras i Kollegiets Arkiv.
§ 5 Infinner sig en elev med betyg från ett läroverk för att intagas vid ett annat, men blir ogillad, får han
inom ett år utan avgift gå tillbaks till det förra.
§ 6 Om en yngling gått två år i samma avdelning och ändå inte uppnått tillräckliga kunskaper ges han
rådet att lämna studierna varom målsman underrättas. Begagnar yngling ännu ett år i samma avdelning,
men ändå på grund av bristande flit eller naturgåvor inte når påbjudna insikter avskiljs han med
vederbörligt betyg.
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Prövningar
§ 1 Den som anmäler sig att intagas i någon skola prövas av rektor och den lärare som föreläser i
avdelningen En provskrivning i kaligrafi, rättstavning efter diktamen, översättning från svenska till latin
och tvärtom genomförs.
Med alla som anmäler sig till intagning till gymnasium, både de från rektorsklass eller enskild
information anställs prövningsexamen vid terminens början. Varje lärare examinerar sin vetenskap och
avger omdöme om och var den sökande skall placeras. Lärarna i latin och matematik måste ha lämnat
godkända omdömen.
§ 2 Mellan läroverk som styrs av olika rektorer, även om de finns på samma plats får flyttning ske endast
efter skriftliga betyg.
§ 3 Önskar elev avgå från skola utan att ha varit närvarande den senaste tiden och inte kunnat genomgå
proven, sätts betyg efter den sista terminens prövningar. Lärarna bestämmer omdömet i de ämnen de
undervisat, men rektor i flit, uppförande och övriga omständigheter. Yngling får inte tilldelas premier
med mindre än att han är godkänd i minst hälften av de ämnen han undervisats i.
§ 4 När kollegiet bestämt flyttningsrättigheten kungörs den inför öppna dörrar. I fall villkor är satt för
uppflyttning, skall vid ny examen vid höstterminens början utrönas om eleven förkovrat sig tillräckligt
under ledigheten. Under läroårets lopp får under inga omständigheter någon flyttning äga rum. Inför
öppna dörrar och med alla elever samlade kungörs flyttningar, premier och fattigmedel som erhållits.
§ 6 Vid ombyte av rektor blir läroverkets medlemmar och stadens innevånare kallade till att bevista denna
högtid. Den avgående rektorn håller tal på svenska eller latin, vilket väljer han själv, över något ämne
som hör till hans vetenskap eller till den allmänna uppfostran av ungdom. Den tillträdande rektorn mottar
sedan de till ämbetet hörande insignerna. Den avträdande förklarar honom lagligen tillsatt rektor,
lyckönskar honom och intager därefter sitt rum bland de övriga lektorerna. Den tillsatte slutar akten med
välgångsönskningar och böner. Program och böner må alltid vara på det språk, varpå talet hållits.
§ 7 Efter akten blir eleverna ensam med sin rektor och terminen slutas, varvid ungdomen hemförlovas,
sedan de blivit av rektor förmanade att i sedlighet och arbetsamhet använda ferierna sig till gagn.
§ 9 Alla lärare, som till ordinarie sysslor blivit lagligen förordnade insätts offentligen i sina ämbeten efter
ett av rektor utfärdat program.
1:o En lektor avlägger ämbetseden enligt föreskrivet formulär, håller tal på latin över någon
kunskapsgren som är hans och avslutar med bön.
2:o En rektor avlägger sin ed enligt formulär D, håller sitt tal i vilken kunskapsgren som helst som det
undervisas om vid skolan, antingen på svenska eller latin och avslutar med bön.
4:o Samma ed gäller vid apologiskola som vid lärdomsskola. Talen hålls på svenska med undantag av
gymnasiets adjunkter som talar på latin.
Direktörer vid musiken, kantorer och lärare i gymnastik håller inget högtidligt inträde. Dock skall vid
deras första framträdande inför eleverna rektor vara närvarande och förmana eleverna att med lydnad och
uppmärksamhet mottaga dess anvisningar.
Disciplin
§ 1 Varje lärare är skyldig att ställa sig till efterrättelse som instruktionen föreskriver. Dessutom är han
skyldig att iakttaga följande:
1:o att finnas vid skolan den dag terminen börjar.
2:o att passa tiden när lektionerna börjar och aldrig avsluta dem före timmens slut. Häröver har rektor
noggrann tillsyn och är alltid ansvarig inför Eforus.
3:o att då han har hand om morgonbönen vara där i tid och stanna så länge på aftonen, att han kan
övervara aftonbönen.
4:o att finnas vid det rum som iordningställts för eleverna vid den allmänna Gudstjänsten och efteråt leda
predikoförhöret.
5:o att besöka eleverna i deras kvarter och övervaka sedlighet och snygghet. Lärarens uraktlåtenhet
straffas första gången med varning från Eforus, andra gången inför kollegiet och tredje gången inför
konsistorium. Dessutom förlorar han en sjättedel av lönen, som går till fattigkassan. Händer det oftare
besluts om suspension eller avsättning.
§ 2 En yngling, som med sitt uppförande gjort sig förtjänt av att utmärkas, utses till Eforus morum. Han
väljs av eleverna, men rektor har rätt att tillsätta någon annan. Han får bära ett särskilt distinktionstecken.
Hans plikter är att föregå sina medlärjungar med gott föredöme i sedlighet, flit och ordning. Att i lärares
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frånvaro varna dem, som fela mot lagarnas föreskrift, anteckna de frånvarande såväl vid läsningen som
gudstjänsterna.
Försummar han sina plikter eller missbrukar sitt uppdrag blir han genast skild från sin rättighet. Den
medelev som inte lyder Eforus morum vad lagen bjuder straffas av läraren.
§ 3 Till ytterligare biträde vid ordningens och hushållningens handhavande, tillsätts för varje vecka efter
tur
1:o en yngling som förrättar bönerna och upptar psalmerna eller om han i brist på röst inte kan, ansvarar
för att någon annan gör det.
2:o en som håller ordning på inventarierna, sköter eldning och städning samt där vaktmästare inte finns
låser salen.
Det finns tre bestraffningsgrader vid alla elementarläroverk.
1:o bestraffningar som varje lärare kan utfärda utan anmälan eller vidare påföljd.
2:o bestraffning som beslutas och utdelas av rektor inför hela läroverkets ungdom.
3:o bestraffningar som kollegiet utfärdar och upptas i protokoll. Den ledande rannsakningen kungöres och
verkställs i kollegiet inför hela skolan. Vid alla dessa tillfällen i elementarläroverk är varning den
lindrigaste formen. Svårare förbrytelser straffas med nedflyttning av lärare med en timme, av rektor med
en vecka eller av kollegiet för hela eller delar av terminen. Vid skolorna är lindrig aga av läraren tillåten
för mindre förseelser. Strängare aga beslutar rektor och kollegiet om. Vid gymnasierna kan läraren
bortvisa eleven för timmen och anteckna honom som frånvarande. Vid större förseelser fråntas eleven
förtroende- och företrädesrättigheter och kan förklaras som ovärdig att komma ifråga vid permiernas
utdelande. Han skall också be målsägaren om tillgift. Skulle elev vid upprepade tillfällen genom
osedlighet eller svår förbrytelse visa sig inte blott ovärdig att njuta undervisning vid läroverket utan även
vara farlig eller skadlig för sina medlärjungar döms han till förvisning från läroverket, utan annat betyg än
domens avskrift och ynglingen mottas därefter inte vid något i stiftet beläget läroverk.
§5
1:o ungdomen brister aldrig i vördnad för något av det som hör till en sann gudsfruktan, allmän lag och
fastställd ordning eller i aktning för lärare, världsliga ämbetsmän och ålderdomen.
2:o ungdomen visar ovillkorlig lydnad för sina lärare och mottar utan motstånd deras föreskrifter,
varningar och aga.
3:o djärves någon lärjunge att med ord eller gärningar förolämpa sin lärare, straffas skolpilt med strängare
skolaga och gymnasist med nedflyttning för återstoden av terminen och förklaras ovärdig att komma
ifråga vid premiernas utdelning samt göra offentlig avbön. Gör någon det av ont uppsåt eller är flera
inblandade skall ledaren förvisas och de övriga straffas. Brister någon av obetänksamhet eller
lättsinnighet gör han avbön och straffas av läraren.
4:o lärjunge skall infinna sig när terminen börjar, annars blir han nedflyttad för hela terminen, om han inte
kan bevisa laga förfall. Blir han borta hela terminen anmäls det hos rektor. Blir han frånvarande över ett
år förlorar han de skydd och privilegier som studerande njuter och behandlas vid ankomsten som om det
var första gången han intogs vid läroverket.
5:o lärjunge inställer sig i lärorummet på det utsatta klockslaget, snygg och hyfsad och med sina
läroböcker försedd. Kommer han för sent riskerar han att bli antecknad som frånvarande utan laga förfall.
Den som upprepade gånger kommit för sent kommer inte ifråga vid premiernas utdelande.
6:o lärjunge uppträder i lärorummet med stillhet och sedlighet samt oavbruten uppmärksamhet
7:o all skada och åverkan på inventarier eller lärorummets snygghet ersätts genast av den vållande. Är det
flera förbrytare och man inte hittar en upphovsman, ersätts skadan av sammanskott av hela avdelningen.
8:o varje lärjunge infinner sig i kyrkan och bevistar gudstjänsten till slut, sedan genomgår han
predikoförhöret. Äger han förfall, är svag till hälsan eller så fattig att han är mindre väl klädd vid sträng
köld eller oväder anmäles detta hos rektor före gudstjänsten
9:o vid gudstjänsten uppträder eleverna med vördnad och stillhet, som är anbefallt vid en helig akt.
10:o ungdomen skall vara i sina kvarter under vintern klockan 9 och under sommaren klockan 10 om
aftonen.
11:o lärjungarna håller städat och snyggt i sina kvarter samt vårdar egna och värdfolkets tillhörigheter.
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12:o allt vistande på krogar, värdshus, källare, biljarder är förbjudna. Undantag för middagstimmen om
elev har sin ordentliga spisning där.
13:o allt spel och innehav av kort, tärning och dylikt är förbjudet i ungdomens kvarter och på allmänna
ställen.
14:o den yngling, som vill bevista baler, assembler och andra allmänna nöjen skall ha tillstånd av
föräldrar och rektor.
15:o den yngling som påträffas överlastad av starka drycker döms av kollegiet. Upprepas förseelsen blir
lärjungen förvisad från skolan.
16:o ynglingar får inte föra oljud på gator och gränder, ofreda eller skada någons hus eller tillhörigheter.
17:o ungdomen lever sins emellan i vänskap, fördragsamhet och enighet. Har någon hårt och trätgirigt
lynne avskiljs han från skolan efter tre varningar.
19:o all traktering eller allmänna kalas i samband med flyttningar eller avgång är förbjudna.
21:o anklagas yngling för grövre brott antingen målsägaren nedlägger målet eller ej, förvisas målet till
allmän domstol att rannsakas och dömas.
22:o skulle alla ynglingarna i en avdelning förklara sig lika skyldiga i någon mot denna disciplinlag
begången förbrytelse och inte vilja ange upphovsmannen verkställs straffet genom lottning.
§ 6 då lärjungen av lättsinnighet och vanart bryter mot de till sedligheten och ordningens bibehållande
och här givna föreskrifter, döms de efter de tre bestraffningsgrader och lärare, rektor och kollegiet
bestämmer graden av straff inom de angivna graderna beroende av omständigheterna.
§ 7 alla dömda bestraffningar blir genast verkställda med undantag av förvisning, som alltid underställs
Eforus, som kan stadfästa eller upphäva domen.
Ekonomisk stadga
Om lärohus och ämbetsgårdar
§ 1 Städerna skall bygga och underhålla lärohusen, där denna skyldighet åligger dem. På övriga ställen
skall lärohusens byggnad och underhåll ombesörjas av stiftets byggnadsfonder under biskopens och
konsistoriets tillsyn. Städerna är dock alltid skyldiga att utse fria, sunda och välbelägna platser så att
också rymliga gymnastiska inrättningar må kunna anbringas.
§ 2 Vart och ett lärohus skall vara inrättat att det svarar mot behovet. Lärorummen skall vara tillräckliga
för varje avdelning och en större sal för att kunna samla alla eleverna, när offentliga förrättningar skall
hållas samt ett rum för inventarier och instrument.
§ 3 Lärohusen skall vara brandförsäkrade, lärosalarna ljusa och försedda med eldstäder, bänkar, pulpeter
eller bord och vad övrigt kan befordra bekvämligheten vid läsning och skrivning.
§ 4 Nybyggnad särskilt av trä får inte uppföras så nära skolhuset, att ljus och fri tillgång till huset hindras
eller vid eldsvåda sätts i fara. Magistraten och borgerskapet skall alltid ge lärohusen förmåner vid behov
av utvidgning och reparationer, planteringar och annat som kan tjäna till nytta och nöje för ungdomen.
§ 5 När lärohus i städerna, som står under stiftets byggnadskassa skall på nytt uppföras eller genomgå en
större reparation, som förändrar husets form och utseende skall anmälan göras till Kongl Överintendents
kontoret. När ritning och kostnadsförslag erhållits och så snart kassan tillåter verkställer konsistoriet.
Mindre reparationer som inte tål uppskov ombesörjer rektor och förskott tas ur skolkassan.
§ 6 Så fort kassan tillåter skall en uppassare eller vaktmästare anställas, som sköter eldning och städning.
Kollegium tillsätter. Skulle flera läroverk begagna samma skolbyggnad tillsätts vaktmästaren av det
förnämsta kollegiet, men avlönas av deras samfällda kassor.
§ 7 De ämbetshus och gårdar, skolhemman, ägor och andra lägenheter som blivit anslagna till lektorer
eller lärare antingen av kronan, städerna eller donation skall behållas. Skolans rektor skall ofördröjligen
ha bostad i någon ämbetsgård eller i skolhuset om utrymme finns.
Om inventarier
§ 1 Varje skola skall ha ett inventarium på all fast och lös egendom. Även på privilegier,
husesynsprotokoll, donationer, testamenten, förordningar om löner m m. De skall överses vid byte av
rektor eller vid biskopens visitationer. Rektor ansvarar för vård av fastigheter och inventarier.
§ 2 Finns bibliotek vårdas det av rektor. Bibliotek skall alltid finnas vid gymnasium och vårdas där av
adjunkten eller särskild tillsatt bibliotekarie. Finns flera läroverk tillsamman slås biblioteken ihop under
det förnämsta läroverkets benämning och med tillsyn av rektor.
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§ 3 Naturalie samlingarna vårdas av den som undervisar i ämnet. Kartor, glober och instrument vårdas av
den som behöver dem i undervisningen. Utlåning är inte tillåten.
Om kassor, avgifter och redovisning
§ 1 Varje stift skall ha:
1:o sin särskilda byggnadskassa, som får följande inkomster, a) de från staten utgående medel, b) två
årliga kollekter över hela stiftet, c) ett års behållen avlöning efter tjänsteman som dör och inte efterlämnar
änka eller omyndiga barn, d) frivilliga gåvor.
2:o en allmän premie och fattigkassa vars inkomst är: a) allmänna medel som av Kongl Maj:t kunna blivit
anslagna till böckers kartors inköpande till fattiga ynglingar b) de åt ungdomen anslagna djäkne medlen,
helgonskylds medel, prosttunnor och kollekter. Fördelningen mellan de olika läroverken sker genom
konsistoriet, som tar hänsyn till antal elever och andra omständigheter.
3:o en kassa Emeritorum varur förtjänta avskedade skollärare får viss pension. Dessa tre kassor förvaltas
av Domkapitlet.
§ 2 Varje elementarläroverk skall ha:
1:o sin egen kassa vars inkomster kommer från a) en fjärdedels tunna råg av var och en som skrivs in, b)
lösen för testimonier (betyg), c) frivilliga gåvor, vartill förmögna barns föräldrar bör uppmuntras att
skänka. Denna kassa används till inköp av kartor, glober, instrument, ved, ljus och annan hjälpreda i
undervisningen samt till vaktmästarens avlöning.
2:o en till läroverket enskild premie- och fattigkassa har inkomst av a) den andel av allmänna kassan som
blivit bestämd av konsistorium, b) frivillig avgift av varje yngling som skrivs in, dock inte mindre än en
sextondels tunna råg som rektor infordrar. Beloppet av inkomsten skall med hälften tillfalla de ynglingar
som gjort sig förtjänta därav. Den andra hälften tillfaller fattigas ynglingar i mån av behov som visat flit
och fallenhet för studier. Ingen får för endast fattigdom komma ifråga. Sjukvård och begravningshjälp
kan efter kollegiets beslut tas ur denna kassa för de mest behövande. Rektor har ansvar för kassan.
§ 3 Vid varje gymnasium skall finnas en biblioteks kassa vars inkomst kommer från: a) en avgift från
varje eklesiastik tjänsteman som får befordran. Två tunnor råg av biskopen, en av domprost eller
kyrkoherde i första klassen pastorat o s v i fallande skala efter tjänstens betydenhet. Finns dubletter i
biblioteket skall de säljas. Vid donationer uttages de som inte har större värde i anseende på bruk,
sällsynthet och innehåll till försäljning. Bibliotekets föreståndare får anställa allmänna auktioner på
böcker, kartor instrument, naturalie samlingar. Han har också rätt att sälja för enskild ägare.
§ 4 Alla behållna inkomster som genom tvister kommer att stå lediga disponerar konsistorium och
fördelar på ovannämnda kassor.
§ 5 Stipendiemedel skall noggrant användas efter testators vilja
§ 6 Räkningarna löper från 1 juli till 30 juni påföljande år. Verifikationer insänds till konsistoriet före 1
oktober.
§ 7 De årliga räkenskaperna för kassorna skall revideras och underskrivas av läorverkets kollegium.
Kollegie ledamöterna är ansvariga för bristerna.
§ 8 Alla i råg bestämda avgifter erläggs i gångbart mynt efter föregående års markegångspris i det län
eller landskap där läroverket är beläget.
§ 9 Utom de stadgade må även frivilliga avgifter, varifrån de medellösa är befriade, kunna ges av varje
yngling efter råd och lägenhet till vederbörande lärare vid inskrivningar och betygs meddelande.
§ 10 Med uppbörden av de s k terminations pengarna i städerna må förhållas efter vanligheten, dock så att
skollärarna inte själva utan genom utskickade insamla dem.
§ 11 Då läroverken är belägna i olika provinser, vars tillgångar och levnadssätt är så olika kan ingen
ekonomisk författning utfärdas som gäller alla. Det är Eforus rättighet att vidtaga de tjänligaste utvägarna
att vinna den yttre bekvämligheten vid undervisningen.
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Befordrings lag
Om ansökningsrätt
§ 1 Sökande till syssla vid Elementar läroverk skall:
1:o bekänna sig till den rena Evangeliska Läran och vara väl känd för gudsfruktan, rena seder och ett
oklandrat leverne.
2:o äga allvarligt och stadgat uppförande, så att han bevarar sitt anseende hos ungdomen, fogligt lynne så
att han genom sitt överlagda handlingssätt må vinna aktning, kärlek, och tillgivenhet.
3:o äga grundlig insikt i de vetenskaper och språk som den sökta sysslan kräver.
4:o ha ett redigt uttal och naturlig gåva att med lätthet och tydlighet kunna meddela sina kunskaper.
5:o någon övning och erfarenhet av andras undervisning.
§ 2 Ansökning till lärartjänst på stat upptas inte om:
1:o den sökande är under 23 år.
2:o om åldersbevis, akademiska betyg och bevis från tidigare tjänster saknas.
3:o den sökande skall vara född och uppvuxen inom det stift han söker, om inte kungen ger infödslorätt
§ 3 Till lektorat och adjunktur vid gymnasium samt rektorat vid lärdoms- och apologiskolorna skall
sökande ha magistergrad eller visat sådan skicklighet, lärdom och erfarenhet att biskop och konsistorium
anser honom kompetent. Konungen utnämner i så fall.
§ 4 Till de övriga lärarsysslorna kan den antas som inte är promoverad, men genom vikariat visat sig
skicklig i allmän undervisning och har fallenhet för yrket.
Om prov och betyg
§ 1 För att biskop och konsistorium skall kunna välja bland de sökande anställs alltid
1:o en disputationsakt på latin vid stiftets gymnasium där den sökande presiderar om han är Promotus
Magister, i annat fall eller försvarar (responderar) en av honom utgiven avhandling eller teser i de ämnen
som den lediga sysslan kräver. Avhandlingen skall vara tryckt 11 dagar innan ventilationen och i
överensstämmelse med Tryckfrihets Förordningen och gillad av konsistorium. Utom de två vanliga
ordinarie opponenter bör biskopen pröva den sökandes kunskaper och gåvor.
2:o den sökande skall föreläsa för någon avdelning av ungdomen vid det läroverk där stiftets konsistorium
är beläget. Detta sker så att ynglingarna först undervisas sedan förhörs och rättas.
3:o någon yngling framkallas till tavlan och av rektor föreläggs en mening på svenska att översätta till
latin, den sökande skall sedan rätta.
§ 3 Alla prov sker för öppna dörrar och tiden kungörs genom offentliga anslag. De bevistas ovillkorligen
av biskop och konsistorialis. Protokoll upprättas.
§ 4 Den, som söker en tjänst inom det konsistorie, som han har avlagt godkända prov inför, behöver inte
prövas på nytt. Såvida han inte önskar bevisa att han nu är lärdare och skickligare.
§ 6 Det viktigaste sättet att få en skicklig skollärare, är att begära upplysningar om hans tidigare tjänster.
§ 8 Sökande till musikdirektörstjänster skall inlämna skriftliga intyg från Kongl Musikaliska akademien,
att de genomgått harmoniens teoretiska grunder samt äga tillräcklig praktisk färdighet att spela klaver och
violin efter noter.
§ 9 Som utmärkt prov på kunskap må anses och även gälla som befordringsskäl, om den sökande från
trycket utgivit någon väl utarbetad och godkänd avhandling eller lärobok.
Om sysslors tillsättning
§ 1 Sedan alla de sökande avlagt sina prov, föredrager biskopen sina skäl och ger sitt utlåtande till
protokollet, varefter ledamöterna i konsistoriet röstar efter vanlig ordning och uppger sina skäl. Den som
får de flesta rösterna blir utnämnd, biskopen har två röster.
§ 2 Ingen får lärarsyssla utan att ha uppfyllt de egenskaper som nämnts. Även om han äger större
kunskaper än vad som krävs, men i övrigt inte har gåvor, nit och skicklighet att undervisa, lämnas hans
ansökan åt sidan.
§ 6 Direktörs sysslan för musiken tillsätts efter att ha anmälts ledig i Allmänna tidningar. Den som har de
största musikaliska talangerna väljs. Skulle ingen lämplig sökande finnas blir tjänsten obesatt.
§ 7 Kollegium får ta vem de vill till kantor, som befinns skicklig att undervisa ungdomen i koralsång. Han
kan med varje läsårs slut avskiljas, om han inte befinns lämplig.
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§ 8 Den som vill anföra besvär över lärartillsättningar gör det enligt författningar som gäller andra
eklesiastika befordringar.
§ 9 Sedan utnämningen vunnit full kraft, utfärdas fullmakt lydande på de förmåner som sysslan medför.
§ 10 Ingen får ha mer än ett på stat uppfört lärarämbete, utom musikdirektören och kantorn, som kan ha
annan tjänst vid sidan om.
§ 11 Duplikanter, som tillsätts, då mängden av ungdomar är stor och vikarier som tillsätts vid sjukdom
och ledigheter utses av biskopen och kan inte överklagas. Konsistoriets övriga ledamöter har rätt att avge
erinringar till protokollet. Då den orsak varför duplikanten och vikarien är tillsatt, upphör, blir de från
tjänsterna med åtföljande förmåner entledigade.
Om tur, löneförmåner och befordringsrätt
§ 1 Vid befordran inom elementar läroverken räknar alla ordinarie lärare sins emellan lika tjänsteår,
oberoende om de inneha högre eller lägre sysslor. Om alla andra fordringar är lika vinner den befordran
som haft tjänsten längst.
§ 2 Alla gymnasie- och skollärare är i besittning av den lön och de förmåner som tillhör sysslan. Vikarier
får en fjärdedel av lönen och den ordinarie behåller tre fjärdedelar. Gäller även lärare, som på grund av
ålder eller sjukdom fått avsked.
§ 3 Vid gymnasium är lektorernas löner och inte lektionerna ombytliga, så den yngste alltid har den
minsta lönen och de övriga i ordning efter tjänsten i verket.
§ 5 Varje ordinarie lektor är gymnasierektor ett år, först den äldste och sedan i ordning efter ålder i
tjänsten.
§ 6 Vid ansökningar till prästlägenheter beräknas dubbla tjänsteår för alla på ordinarie stat uppförda
lärarna vid elementar läroverken. Den sökande skall dock visa ämbetsbetyg, årligen ha övat i predikande,
erbjuda sig att utföra prästerliga förrättningar.
§ 7 Ingen tjänsteman som inte uppnått 25 års ålder får räkna dubbla tjänsteår och aldrig vikarier
§ 10 Vid förslag till pastorer, vid tjänster där inspektion över något elementar läroverk ingår, skall
biskopen helst välja bland dem som vid läroverket med heder och beröm använt sin tid.
§ 11 Har lärare oklanderligt verkat för ungdomen som ordinarie i 10 år skall biskopen ha deras befordran
synnerligen om hjärtat
Tillsyn över Elementar läroverken, samt instruktioner för därvid varande kollegier och tjänstemän
Instruktion för lärare i allmänhet
§ 1 Varje lärare vid uppfostringsverk fäster en oavbruten uppmärksamhet på det ansvarsfulla kall, som
han av fri vilja uppoffrat tid och möda för. Sann och oskrymtad gudsfruktan, sedlighet, lydnad och
ordning, självverksamhet, flit och ihärdighet samt naturkrafternas regelbundna utveckling till förvärvande
av redbara egenskaper, vare de syftemål för uppfostran han ytterst söker att upphinna.
§ 2 För att i barnens och ungdomens sinne kunna fästa ett djupt intryck för vad som tillhör sann
gudsfruktan och dygd, måste läraren okonstlat röja, att han själv livas av dessa känslor.
Vid gudstjänsten, bönen, bibelläsningen, predikoförhören och religionsundervisningen bör lärarens hela
väsen ådagalägga andakt, som är oskiljaktlig från en fast tro på kristendomens heliga sanningar. Han skall
inte endast då han är i tjänst, utan så fort han inte har oundvikligt hinder, delta i andaktsövningar.
§ 3 Vid ungdomens behandling i moraliskt hänseende framlyser alltid lärarens kärlek till rättvisa och
ordning samt redlighet och saktmod. På ett faderligt, milt men allvarsamt sätt rättar han lärjungens
förseelser med noggrann uppmärksamhet på vad som kan bero på deras ålder och på om de har ett
omoraliskt lynne. Då läraren finner nödvändigt att begagna sig av sin bestraffningsrätt, skall den inte
utövas av en nyck eller överilning. Bestraffningarna skall utföras så att de inte alstrar motsträvighet och
bitterhet och det unga sinnet skall känna rättvisa och vänjas vid aktning för plikt som utgör första draget
av medborgerlig anda och av all sann moralisk styrka.
§ 4 Då lydnad och ordning utgör villkoret för samhällsordningen skall barnen vänjas vid dessa dygder.
Läraren skall aldrig tillåta att äldre elever ofredar yngre. De yngre skall dock tillhållas att hysa aktning för
de äldres större kunskaper och mera stadgade seder. Lärare på vilken nivå som helst skall vinnlägga sig
att ställa sig till efterrättelse för skollagens alla föreskrifter och uppfylla sitt ämbetes plikter. Eforus, som
är högsta förman, skall de visa vördnad och i tjänsten ovillkorlig lydnad. Är någon missnöjd med Eforus
klagar han hos kungen. Därnäst njuter rektor vederbörlig aktning och företräde och hans föreskrifter skall
hörsammas. Är någon missnöjd med rektor klagar han hos Eforus.
21 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Majt 1820 48-49 skola.doc Skapat den 05-01-18 22:13 Senast utskrivet 05-01-21 07:25

§ 5 Flit, ihärdighet och självverksamhet övar läraren eleverna, genom att uppdra åt dem egna arbeten
under stunder då de inte är skyldiga att lyssna till andras föreläsningar. Dess arbeten är överläsning av
vissa stycken och skrivövningar. De skall vara avpassade efter ålder och den tid eleven har av ledighet
och får inte inkräkta på hans behov av kroppsrörelser och lekar. De klassiska författare i vilket språk som
helst, som är försedda med svenska översättningar får användas vid läxläsningen , men inte vid
redovisningen.
§ 6 Läraren skall alltid framställa sin vetenskap eller språk på den nivån, att lärjungarna kan fatta den. Det
är hans ansvar att eleverna når den färdighet som krävs i varje avdelning. Lämnad frihet från vissa
lektioner, hastigare uppflyttningar är den ynglings uppmuntran, som genom snille eller ovanlig flit gör
större framsteg än kamraterna. Läraren får dock inte till deras förmån bryta kedjan av den allmänna
undervisningen. Läxor skall vara förklarade. Vid föreläsningarna skall läraren begagna alla hjälpmedel
som kan främja elevernas inbillningskraft och befästa kunskaperna. Han skall varna eleven om han
märker bristande uppmärksamhet och köld för undervisningen och om han inte åtlyds ge allvarligare
bestraffning.
Vid skrivövningar skall han se till att tystnad, stillhet och ordning råder så att full utveckling av den
enskilda tankekraften tillåts.
§ 7 Vården av lärjungarnas hälsa och fysiska bildning ligger honom också om hjärtat. Han skall hålla dem
till hälsosam snygghet, uppmuntra rörelse och avpassade kroppsövningar, inte klemas med, men se till att
de inte skadas av luftstreckets hårhet.
§ 8 Vid de läroverk där duplikanter eller extra lärare finns har den ordinarie ansvaret och skall se till att
duplikanterna använder samma metod som han själv.
§ 9 Vikarier och duplikanter äger samma rättigheter och skyldigheter som skolans ordinarie lärare, utom
säte och stämma i kollegiet.
§ 10 Gymnasieadjunkten är skyldig att förutom sina egna i lagen utsatta skyldigheter, efter vederbörligt
förordnande vikariera utan vedergällning för en lektor:
1:o på kortare tid, högst en månad då lektorn har laga förfall.
2:o på kortare eller längre tid, då lektorn är upptagen av andra i hans ämbete påkommande publika förfall.
Varar vikariatet längre än en månad får han arvode.
Instruktion för lärare i koralsång och instrumentalmusik.
§ 1 I egenskap av föreståndare för koralsången åligger det läraren:
1:o att ställa sig skollagen till efterrättelse i avseende på ordningen vid undervisningens meddelande,
2:o att inte låta någon utan laga förfall vara frånvarande från dessa övningar.
3:o att noga följa läroboken så att metoden blir likformig och leder gradvis högre.
4:o förutom den teoretiska undervisningen öva eleverna i psalmsång. För de yngre föresjunges de enklare
psalmerna och för de äldre de svårare. Dagen före någon allmän helgdag skaffar läraren från predikanten
de psalmer som skall sjungas i kyrkan och man övar på dessa. Behövs ingen övning av de psalmerna
används tiden till flerstämmig sång av koraler, svenska mässan eller annan tjänlig musik. Eleverna skall
biträda vid alla högtidliga förrättningar i kyrkan, då vokalsång utföres.
§ 2 På lärarens ansvar ligger att övningarna i koralsång verkställs med allvar och värdighet, så att
eleverna för framtiden behåller vördnad och andakt vid den yttre gudstjänsten.
§ 3 Det är lärarens plikt:
1:o att på de av lagen utsatta 4 timmarna, lämna ungdomen fri undervisning i den instrumentalmusik han
själv känner.
2:o efter anmälan och mot billigt arvode lämna enskild undervisning, så långt tiden räcker. Han får ha
elever även utom läroverket, om det inte inkräktar på skolelevernas rätt.
3:o att till rektor ge förslag på instrument och notsamlingar som bör inköpas så långt läroverkets kassa
räcker.
4:o att med ansvar vårda och förteckna dessa samlingar samt att ansvara för utlåning.
5:o att uppföra musik i kyrkan på stora helgdagar och på lärohuset vid rektorsbyte och vid andra stora
förrättningar. Han bör försöka intressera musikälskare även utom läroverket att delta, dels för elevernas
uppmuntran och dels för att få mer fullstämmig musik.
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§ 4 Musikdirektörer och kantorer njuter samma rättighet och har samma ansvar som övriga lärare, men är
befriade från särskilda förrättningar vid läroverket. Brister någon elev i aktning, lydnad eller
uppmärksamhet, har han rätt att ge dem varning, allvarligare tilltal eller förvisning ur rummet. Hjälper
inte detta anmäls den felande till rektor.
§ 5 Biskop och konsistorium har rätt att om sådant behov finns, ålägga musikdirektören organist- och
klockarelärlingar undervisning i orgel och koralsång mot särskilt arvode.
Instruktion för bibliotekets föreståndare.
§ 1 Biblioteks föreståndare är under rektor och Eforus ansvarig för vården av biblioteket och dess
tillhörigheter. Han författar fullständigt inventarium.
§ 2 Det skall finnas tre särskilda kataloger: Acquisitions katalog, där böckernas värde utsätts och i
händelse av gåva, givarens namn införs i den ordning de förekomma,
Repertorium, där böckerna anges i alfabetisk ordning och hänvisning var de står
Hyllregister att användas vid inventeringar.
§ 3 Bibliotekarien håller öppet 1-2 timmar i veckan för dem även utom läroverket, som vill bese eller
begagna sig av boksamlingarna. Även under ferierna bör han ha öppet till resande och lärgirigas tjänst
samt uppvisa vad som för dem kan vara märkvärdigt.
§ 4 Utlåningar till lärare och elever sker på lärarens ansvar och må icke förvägras. Läraren ansvarar för
bokens behandling och återlämnande vid viss tid. Föreståndaren tar då emot sedel med bokens värde.
Försummas återlämningen eller har boken blivit skadad skall föreståndaren fordra ersättning. Utlåning till
personer utom läroverket sker på föreståndarens ansvar. Särskilt bör han gå dem till handa som lämnat
gåvor till biblioteket eller dess kassa. Han bör uppmuntra givare, så att det inte bara sker läroverket till
nytta, utan också bidrar till den vetenskapliga bildningen på orten och ett livligt deltagande i vad
undervisning kan leda till. Kartor, planscher, ritningar, manuskript och dyrare verk, som inte utan
svårighet kan återställas får endast nyttjas på stället.
§ 5 Föreståndaren ger förslag på böcker som bör inköpas eller försäljas, med bifogad upplysning om
kassans tillgångar. Försäljningar sker alltid genom auktion.
Instruktion för läroverkens rektorer
§ 1 Vid gymnasierna är rektorsämbetet ombytligt mellan lektorerna och tillsätts efter befordringsgången.
Den som är rektor sköter även sina göromål, som hans lektion tillkommer.
§ 2 Vid alla skolor är rektorsämbetet en särskild syssla, beständig för innehavaren.
§ 3 Rektor åligger tillsynen av undervisningen i skolan. Då han inte är upptagen av egna lektioner,
bevistar han de andra lärarnas lektioner för att se att rätt metod följs. Han ser till att försummelser blir
rättade och om de fortfar anmäler han till Eforus.
§ 4 Saknas någon föreskrift, som lagen påbjuder, i anseende på läroverkets styrelse anmäler han hos
Eforus. Innan Eforus beslut kommit gäller rektors beslut.
§ 5 Han har oavbruten tillsyn över läroverkets förvaltning, iakttager med yttersta noggrannhet de
föreskrifter, som är stadgade i lagen. Han skall fullgöra sina lektioner och umgås med eleverna på ett sätt
som tjänar till efterföljd bland de övriga lärarna.
Hans åliggande är följande:
1:o tillsyn att repetitionerna görs så att de å ena sidan inte försummas, men heller inte tar för mycket tid
till hinder för undervisningens fortgång.
2:o han ser till att lärjungarnas enskilda överläsnings skyldighet hemma inte fordras på annat sätt än i vad
som står i lärarens instruktion
3:o den rättighet att ge lov, som rektor har, skall avpassas efter ungdomens verkliga behov. Då
ynglingarna inte själva tillåts begära lov, skall rektor självmant ge det, då han märker att yttre
omständigheter hindrar uppmärksamheten eller ungdomslynnet påkallar ledighet för andra med dess ålder
överensstämmande sysselsättningar.
4:o rektor är ensam ansvarig för de prov som anställs med lärjungar som vill intas i läroverket,
5:o att de betyg som utfärdas är grundade på elevens ådagalagda flit och sedlighet samt på lärarens
vitsord vad gäller kunskaperna.
6:o att upprätta diarium över lärarnas förfall och om vikarie skall sättas in.
7:o att tillsammans med de övriga lärarna upprätta schema.
8:o att i samråd med lärarna bestämma ordningen för lärarnas skyldigheter utöver deras undervisning.
9:o att tillsätta Custodes morum samt de ynglingar som skall hjälpa till med olika sysselsättningar.
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10:o att vid de i lagen bestämda tillfällena sammankalla kollegiet.
§ 6 Rektor skall besörja att de ungdomar som under terminen skall begå sin första nattvardsgång, får för
ändamålet avpassad undervisning. Den läggs utanför det vanliga schemat.
§ 7 Hamnar någon av läroverkets ungdomar inför domstol, skall rektor hålla sig underrättad om brottet
innan rannsakningen börjar. Ett ombud från skolan skall utses att bistå eleven.
§ 9 Skulle vid något tillfälle rektor behöva handräckning av polismakten på stället, rekvirerar han den
skriftligen och har sedan ensamt befäl och ansvar hur den används.
§ 10 Rektor, som har läroverkets ekonomiska förvaltning som sitt ansvar, rättar sig ovillkorligen efter vad
skollagen bjuder och tillsammans med Eforus gör de lokala avvikelser som anses nyttiga. Rektor ansvarar
inför biskopen och konsistorium att läroverkets tillhörigheter vårdas och inkomsterna rätt användas, att
verifikationer är i ordning och att varje kassa bokförs för sig.
§ 11 Rektor åligger:
1:o att författa och föra aktuell matrikel på de vid läroverket antagna lärjungarna enligt formulär,
2:o föra särskilt diarium,
3:o hålla kollegie protokollet i skick,
4:o vid varje termins slut efter examen, skall rektor tillsammans med lärarna upprätta särskild förteckning
över vilka elever som finns i varje avdelning. Avskrift sänds till Eforus medan orginalet förvaras i
läroverkets arkiv,
5:o låta numrera och för varje år sammanhäfta de ankommande betygen i original och de avgående i
avskrift.
6:o förvara och låta häfta alla ankommande expeditioner.
§ 12 Det år, då läroverkets revision förrättas insänder rektor till Eforus efter terminens slut: 1:o tabeller
efter formulär,
2:o summarisk uppgift om kassornas tillstånd.
3:o berättelse om läroverkets tillstånd,
§ 13 Rektor är pliktig att, vid förlust av sin talan, påminnelser och förklaringar, insända sina upplysningar
till Eforus inom 8 dagar i mål, där Eforus avgör.
§ 14 Avgår gymnasie rektor under årets lopp, träder den till som haft ämbetet föregående år. Han kallas
prorektor. Då rektor har ledigt med laga förfall, tillträder conrektor vid Högre lärdomsskolor och äldste
läraren i alla andra skolor. Eforus har dock rätt att tillsätta annan skicklig man.
Instruktion för läroverkets kollegium
§ 1 Ledamöter i kollegium är alla tjänstgörande vid läroverket utom musikdirektören och kantorn. Rektor
är sammankallande och föredragande. Är Eforus och Inspektor frånvarande är han också ordförande och
ansvarar alltid för protokollet.
§ 2 Vikarier för ordinarie lärare är alltid ledamot.
§ 3 Är Eforus närvarande och deltar som ordförande meddelar han sitt utlåtande när ledamöterna lagt sina
röster. Undantag då lagen säger att han inte må ingå i överläggning och beslut.
§ 4 Är Eforus frånvarande äger Inspektor att vara ordförande och röstägande.
§ 5 Kollegiets ordförande har utslagsröst.
§ 6 Kollegiet är inte beslutsmässigt om inte 3 ledamöter är närvarande.
§ 7 Lärare är skyldiga att delta om de inte har laga förfall.
§ 8 Är någon ordinarie ledamot frånvarande, så att kollegiet inte är beslutsmässigt, kan ordförande kalla
en eller två för vetenskapliga insikter, erfarenhet och allmänt förtroende i orten kända personer.
§ 9 Om två läroverk styrs av en rektor finns ett gemensamt kollegium.
§ 10 Om i ett och samma disciplinmål elever från två skolor anklagas sammanträder båda kollegierna
tillsammans. Ett protokoll skrivs. Sedan skiljs kollegierna och ett protokoll för varje avgives, i enlighet
med rannsakningen.
§ 11 Med möjligaste korthet behandlas målen. För övrigt ställer kollegierna sig under den stadgade lagen
så att deras åtgärder grundas på klokhet, erfarenhet och människokännedom och överensstämma med
lagens syften, nämligen ungdomens bildande i gudsfruktan, ordning, flit och sedlighet.
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Eforus ämbete
§ 1 Biskopen skall i varje stift vara Eforus över alla där belägna elementar läroverk.
§ 2 Hans förnämsta plikt är att tillse att alla berörda undervisningsverk förvaltas efter stadgade
föreskrifter, att samtliga lärare utför sina skyldigheter. Varje försummelse som han är underrättad om,
skall ovillkorligen rättas eller lagligen beivras.
§ 3 Skulle någon åtgärd inte finnas beskriven i lagen, äger Eforus rätt att för tillfället besluta och stadga.
§ 4 I avseende på särskilda omständigheter skall Eforus i rätt tid kungöra det för rektor och kollegium.
§ 5 Åt Eforus vare särskilt uppdraget:
1:o att där någon lärare i naturalhistorien inte är anställd skall han föranstalta, att någon åtar sig
undervisning mot av statens anslaget arvode.
2:o att se till att de ynglingar som önska undervisning i engelska och teckning får möjlighet till det.
3:o att övervaka så att undervisningen vid apologiskolornas översta avdelning avpassas efter de flestas
behov och fattningsförmåga.
4:o att överse, prova och stadfästa de scheman som upprättas vid elementarskolorna
5:o så vitt möjligt är vara närvarande vid de i början av terminen anställda repetitionerna eller sätta någon
i sitt ställe som avger rapport.
6:o att vid alla inom stiftet belägna elementar läroverk utsätta tiden till förrättande av examen
anniversarium (en årligen på samma dag återkommande minnesfest), att vid alla skolor inom den sista
veckan på höstterminen utsätta den anbefallda skolexamen på tid som han finner lämplig.
7:o att vid alla skolor ordna särskild undervisning för de ynglingar som blir kvar vid läroverket efter den
vanliga terminen, om någon lärare är villig att åta sig undervisningen. Särskilda avgifter uttas.
8:o att om så önskas tillsammans med lärarna ändra undervisningens början på dagen.
9:o att så snart någon lärare försummar en lektion, skall han talas till rätta eller enligt lagens föreskrift
förfaras med honom.
10:o att vid de läroverk, där Eforus bor, påteckna betygen, som utfärdas vid läroverken av rektor.
11:o att vid de läroverk, där Eforus bor personligen övervara examen, verkställa flyttningen och kungöra
omdömena samt hur permierna fördelats. Han skall så ofta det sig göra låter anställa visitationer.
12:o att pröva och besluta om lärares ledighet, som inte är längre än ½ år
§ 6 Det åligger Eforus att allt blir verkställt nämligen:
1:o i egenskap av konsistoriets ordförande tillse att alla ekonomiska åtgärder blir punktligt fullgjorda.
2:o att hålla sin hand över att byggnader, inventarier, kassor och vad övrigt hör till förvaltningen är i gott
skick, vårdas och används till rätt ändamål, vilket säkrast utrönes vid egna visitationer.
3:o om någon räkning eller redogörelse saknas på den utsatta tiden, skall den infordras och redovisas och
i brist på förklaring ansvarsfrågan utrönas.
§ 7 Vid befordringar rättar sig Eforus efter lagens villkor. Han skall se till att alla lediga sysslor och
befattningar inom skolorna i laga tid blir tillsatta och vid permissioner tillsätta vikarier. Han skall ha
vetskap om antalet elever har ökat, så att de nuvarande lärarna inte hinner med och i så fall anställa fler.
Han skall vid sådana tillfällen underrätta Kongl Maj:t med förslag, hur man skall avhjälpa bristen och hur
reglering av löneanslagen skall ske.
§ 8 För att vinna fullkomlighet vid revisionerna tillkommer det Eforus att se till:
1:o att alla uppgifter och berättelser är av rektor lämnade i tid
2:o att vid de år då revision anställs, alla handlingar inlämnas före den 25 juli och orginalen sänds till
Kongl Ecclesiastik expeditionen.
3:o att lämna vid samma tillfälle sin egen berättelse om läroverkets drift med förslag till åtgärder, som
kan vara gagneliga för uppfostran.
§ 9 Utom de särskilt i lagen stadgade plikter är honom uppdraget:
1:o att efter inhämtat utlåtande av lärarna bestämma läroböckerna.
2.o att tillse att de metoder som är föreskrivna i lagen används
3:o att se till att tillgång på läroböcker finns vid alla läroverk och att någon åtar sig att anskaffa eller köpa
dem till billigaste pris.
§ 10 Eforus skall när han övervakar att lagen följs noga uppmärksamma att ingen gammal hävd som
försvagar lagens kraft finns i bruk. De må i så fall avskaffas. Inte heller får någon ny vana, inrättning eller

bruk antas, som kan strida mot lagen. Han skall tillse att elevernas förhållande sins emellan, befordra
aktning och tävlan och allmän ordning.
§ 11 Vid alla elementar läroverk där Eforus inte själv bor förordnas en inspektor. Genom honom äger
Eforus rättighet att uppöva allmän uppsikt.
§ 12 Vid biskopens ledighet eller laga förfall övertar konsistoriet hans rättigheter och skyldigheter.
Om Inspektors befattning
§ 1 Inspektor är pliktig, att vid det läroverk, där han är tillsatt, bevaka läroverkets förvaltning och lämna
underrättelser till Eforus.
§ 2 Han äger fritt tillträde till läroverkets handlingar, för att kunna bilda sig en uppfattning om, att
undervisningen sker efter lag och föreskrifter, skoldisciplinen upprätthålls, varje lärare uppfyller sina
plikter, läroverkets inventarier vårdas och räkenskaperna förs ordentligt. Skulle han upptäcka några
brister, får han inte själv komma med åtgärder utan endast meddela rektor och Eforus
§ 3 Om något mål rörande skolan anmäls, bör Inspektor underrättas för yttrande så fort ske kan.
§ 4 Vid de mål, som anmäls av kollegiet till Eforus, skall han, om han inte som ledamot i kollegiet
deltagit, ändå lämna sitt särskilda betänkande.
§ 5 Alla klagomål, som lämnas till honom skall hänskjutas till Eforus efter det han vidtalat rektor.
§ 6 Alla betyg som utfärdas av rektor, skall uppvisas och påtecknas av Inspektor, om Eforus är
frånvarande.
§ 7 Om Eforus är frånvarande vid skolornas högtidliga förrättningar, skall Inspektor utföra dem i hans
ställe, efter anmodan från honom.
§ 8 Inspektor njuter den aktning, som tillkommer honom som Eforus ställföreträdare och de lärare eller
lärjungar som brister häri skall med laga ansvar vara ansedda.
Om Elementarläroverkens revision
Revisionens ledamöter
§ 1 Vid elementar läroverken skall finnas en revision, bestående av 7 ordinarie ledamöter:
Statssekreteraren eller Föredragande vid Kongl Maj:ts Ecclesiastik Expedition, en ständig sekreterare, en
professor från något av rikets universitet, 4 gymnasie- eller skollärare, som utses inom stiftet och ombyts.
Extra ordinarie ledamöter med lika rättigheter som ordinarie, är rikets ärkebiskop och samtliga biskopar
när de vill delta i överläggningarna.
§ 2 Statssekreteraren är ständig ordförande.
§ 3 Kungen utnämner och förordnar till sekreterare någon för insikter i allmän uppfostran känd man, som
behåller sin befattning så länge han förvaltar den till konungens välbehag.
§ 4 Universiteten i Uppsala och Lund utser genom val efter sin tur en ordinarie professor till
revisionsledamot.
§ 5 Efter samma ordning som efter ålder följs vid prästeståndets val till riksdag, väljer 4 stift var sin
ledamot. Alla lärare på stat i stiftet har lika röster.
§ 6 Det år, då revisionsledamot väljs för ett universitet, sammankallar rektor första onsdagen i maj månad
samtliga konsistorie ledamöter och val sker med slutna sedlar. Den som får flest röster utses, blir
valresultatet lika mellan två avgör lotten. Protokollet justeras omedelbart och insänds till Kongl
Ecclesiastik expeditionen.
§ 7 De år, då revisionsledamot skall utses för ett stift, sammankallas samtliga lärare vid de läroverk som
finns inom stiftet och sedan förfars på samma sätt som ovan.
§ 8 Klagomål mot fastställt val får inte anföras. Skulle någon ända påstå att något lagstridigt skett, anför
han det till protokollet.
§ 9 Frånvarande lärare röster skriftligen genom förseglad röstsedel.
§ 10 Rikets ärkebiskop och biskopar, då de är extra ordinarie revisionsledamöter, må icke till ordinarie
väljas eller delta i valen. De har rätt att vara närvarande vid valförrättningen för att tillse att det går lagligt
till.
§ 11 Ingen får utan laga hinder avsäga sig förtroendet att vara revisionsledamot. Finns laga förfall, väljs
den som fått näst flest röster.
Sammanträden, arbetsordning och avlöning
Vart tredje år den 1 augusti sammanträder revisionen i Stockholm. Skulle det vara riksdag samtidigt,
skjuts revisionen upp ett år.
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§ 2 Vald ledamot kan inställas sig under augusti, om han kan visa laga förfall för sitt dröjsmål. Ordinarie
ledamot får inte skiljas från revisionen förrän den är slutad och betänkandet undertecknat.
§ 3 Göromålen skall avslutas så fort som möjligt, dock inte senare än 24 september. Skulle vid något
tillfälle längre tid behövas anmäls det hos konungen.
§ 4 Ordföranden utsätter de dagliga sammankomsterna, bestämmer göromålens gång och styr
överläggningarna.
§ 5 Sekreteraren registrerar alla inkommande handlingar och föredrar ärendena. Han ansvarar för
protokollet, uppsätter de betänkanden och expeditioner som beslutas, gör i tabellform sammandrag av
inlämnade uppgifter, ombesörjer tryckningen av revisionens betänkanden och är ansvarig för revisionens
handlingar. Han skall under mellantiden vara uppmärksam på de läroböcker, metodiska föreskrifter och
avhandlingar, som inom eller utom landet utkommer och i språk och vetenskap rör undervisningen. Vid
revisionen skall han föredra dem som anses gagneliga för den elementära uppfostran. Under hans vård
faller den samling av pedagogiska skrifter, som tillhör Kongl Uppfostrings kommittén. Vid
renskrivningar får han till sin hjälp någon tjänsteman.
§ 6 Uppkommer olika meningar gäller de som får pluralitet och alla undertecknar beslutet. Varje ledamot
har rätt att till protokollet införa sin mening, som han själv författar.
§ 7 Ordförande får sin lön vid Ecclesiastik expeditionen, ledamöterna får inte något arvode. Sekreteraren,
vars arbete kanske kan förenas med annan syssla får den lön Kongl Maj:t anser skälig. De övriga från
universiteten och stiften får skjuts fram och åter till sitt hem efter 3 hästar samt dagtraktamente enligt
tidens skick
Revisionens föremål
§ 1 Revisionen skall noga gå igenom och granska alla för de senaste åren för läroverken inkomna
uppgifter, betänkanden, och handlingar.
§ 2 Av alla kataloger, uppgifter och underrättelser som i tabellform kan behandlas, utarbetas sådana
summariska sammandrag som visar elementar läroverkens inbördes förhållande över riket. Dessutom
upptager revisionen följande:
1:o avvikelser från skollagen, som kan ha inträffat.
2:o de olika medel, utvägar och föreskrifter, vilka av Eforus blivit vidtagna för ordningens befordran och
disciplinens handhavande.
3:o de särskilda lärometoder som blivit införda.
4:o de läroböcker, kartor och hjälpredor vid undervisningen, vilka förut varit outnyttjade men nu används.
5:o förändringar i gamla läroverkens form och föreläsningsskyldighet, vilka med skollagens tillåtelse kan
göras mer progressiva.
6:o anläggning av de nya fastställda läroverken och deras tillstånd så väl i ekonomiskt som i litterärt
avseende eller i vidrigt fall de omständigheter som hindra och motarbeta deras anläggande.
7:o alla upplysande underrättelser rörande läroverkens förvaltning samt undervisningens tillstånd, efter
ledamöternas egen granskning och urval.
§ 3 Revisionen sammanställer och avger till Kongl Maj:t en allmän berättelse om läroverkens tillstånd
och bifogar utlåtande över vad som blivit gjort och även ger förslag på vad som kan förbättra läroverkens
inrättning.
§ 4 Så snart revisionens betänkande blivit inlämnat till Kongl Maj:t skall det tryckas med samtliga
bilagor. Detta utdelas gratis till alla konsistorier, inspektorer och lärare. Det skall också finnas exemplar
till hugade köpare.
§ 5 Önskar Kongl Maj:t anbefalla revisionens utlåtande i något enskilt mål, skall ledamöterna innan de
skiljs åt, lämna utlåtande. I övrigt skall de inte ta upp andra mål än vad som är anvisats i lagen.
§ 6 Det sista av revisionens göromål är, att tillse vilket universitet och vilket stift som står i tur att välja
ledamöter till nästa sammankomst. De underrättar berörda parter.
För övrigt anbefalls härmed biskoparna och konsistorierna att över allt detta, som i denna skolordning
stadgat är, ha en noga och allvarsam uppsikt, att den i alla delar blir efterlevd och behörigen tillämpad, så
att ingen sig understår att efter eget godtycke något däruti ombyta eller förändra. Det allt, som vederbör,
har sig hörsammeligen att efterrätta. Till yttermera visso har Vi detta med egen hand underskrivit och
med Vårt Kongl Sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 16 december 1820 CARL JOHAN
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Utdrag ur protokoll hållet i kollegium angående elevs intagande i gymnasium.
Ämbetsed för en lektor.
Ämbetsed för en rektor.
Ämbetsed för gymnasieadjunkt, conrektor och kollega vid skola.
Bihang till skolordningen.
Kassatabell för N N stift (undervisningsverk) ifrån den 1 juli år -- till den 30 juni år --
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1821
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1821
********************************************************
Universal angående förvandling av böter och viten i de fall målsägaren eller åklagaren eftergivit
sin andel däri. Stockholm den 8 januari 1821
Cirkulärbrev till samtliga Konungens Befallningshavande, angående befrielse från
mantalspengarnas erläggande för dem, som uppföra stenhusbyggnader på landet. Stockholm
den 18 januari 1821
Kungörelse angående tullfri utförsel av ärter. Stockholm den 26 januari 1821
Kungörelse angående vad iakttagas bör då norska silltunnor och andra norska fastager med
saltvaror ur andra hand styckevis försäljs. Stockholm den 9 februari 1821
Kungörelse angående förnyad taxa för Södertälje Kanal och Slussfart, jämte vad därvid i övrigt
bör iakttagas. Stockholm den 15 februari 1821
Regler, som härvid lända till efterrättelse
Kungörelse angående de löftesskrifter vilka av Kronans uppbördsmän böra anskaffas. Stockholm
den 16 februari 1821.
Kungörelse om ändring i vissa delar av enskiftes förordningarna den 2 februari 1807 och den 24
juli 1812. Stockholm den 20 februari 1821
Konvention mellan hans Maj:t Konungen av Sverige och Norge å ena, samt Hans Maj:t Kejsaren
av Ryssland å andra sidan, avhandlad och sluten i Torneå den 17 januari 1821, och ratificerad
i Stockholm den 26 februari, samt i Lanbach samma år.
Instruktion, varefter lantmätare har att rätta sig vid ägobyte, som gränsregleringstraktaten av den
20 november 1810 samt under denna dag avslutade konvention skall verkställas.
Cirkulärbrev till Kongl Maj:ts Befallningshavande, angående närmare föreskrifter i avseende på
fångars beklädnad och vård. Stockholm den 2 mars 1821
Cirkulärbrev angående uppbördssättet och beräknandet av våg- och mätarpenningar. Stockholm
den 9 mars 1821
Cirkulärbrev angående tiden för jordrannsakningar och upprättande av persedel jordeböcker.
Stockholm den 16 mars 1821
Kungörelse angående tullen på utländsk ull. Stockholm den 20 mars 1821
Kungörelse om vad i avseende på den årliga underhållsutdelningen till Vadstena krigsmanshus
gratialister iakttagas bör. Stockholm den 3 april 1821.
Cirkulärbrev till Överståthållaren och Kongl Maj:ts samtliga Befallningshavande, angående
förändring i Charta-Sigillate redovisningen. Stockholm den 9 april 1821
Kungörelse angående omstämpling av utländska manufakturvaror. Stockholm den 11 april 1821
Cirkulär angående häktade personer forslande till urtima ting med ordinarie fångtransport.
Stockholm den 16 april 1821
Kungörelse angående tiden då rustningshästar få om våren på gräsbete utsläppas. Stockholm den
17 april 1821
Kungörelse angående nedsättning av tullen på utgående mässingstråd och mindre förädlade
mässingsarbeten. Stockholm den 18 april 1821
Kungörelse angående tillåten utförsel av takspån av ek. Stockholm den 10 maj 1821
Kungörelse angående förlängning av tiden, varunder vissa, till Stockholm ankommande
nederlagsvaror må på nederlag kvarbliva. Stockholm den 10 maj 1821
Taxa på expeditionslösen hos Kongl Maj:t, samt vid hov- och överrätterna och rikets kollegier,
hos executorer och vid underdomstolarna i riket. Stockholm 15 maj 1821.
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Kungörelse angående lovgiven transport till Norge landvägen över gränsen av de till utförsel i
allmänhet tillåtna varor. Stockholm den 21 maj 1821
Cirkulärbrev angående sättet till kronotiondels bestämmande för Ny- och Ödeshemman.
Stockholm den 23 maj 1821
Protokoll hållet vid Kongl Maj:ts och rikets Hovrättes över Skåne och Blekinge installationsakt å
Stockholms slott den 24 maj 1821.
Kungörelse angående tillåten införsel av skuren kork. Stockholm den 18 juni 1821
Universal angående böters beräknande för olovlig utminutering av brännvin på helgdag, en
fjärdedels mil från kyrka. Stockholm den 18 juni 1821
Kungörelse angående förändring i benämning av Carl Johans stad och Oscars stad. Stockholm
den 26 juni 1821
Kungörelse angående skyldighet för ordförande i Gränstullrätt, att om Rättens sammanträden
underrätta Kongl Maj:ts Befallningshavande, samt om sättet till Ledamöternas kallande i
sådan Rätt. Stockholm den 26 juni 1821
Kungörelse angående ändring i nu gällande föreskrifter i avseende på rest- och undersmides
återtagande. Stockholm den 26 juni 1821.
Kungörelse angående tullen för salt, som på Cap Verdeöarna intages av svenska skepp,
kommande från Brasilien. Stockholm den 3 juli 1821
Kungörelse angående nyodling genom flåhackning och torvbränning på kungsgårdar och
boställsägor. Stockholm den 5 juli 18121.
Kungörelse angående tillåten utförsel av ekbark. Stockholm den 16 juli 1821
Kungörelse angående Den, under Kongl Maj:ts resa till Norge, samt Västra och Södra Delarna
av Riket, i nåder tillförordnade regering. Stockholm den 17 juli 1821.
Kungörelse om de förenade Konungarikena Sveriges och Norges Handelsflagga. Stockholm den
17 juli 1821
Cirkulärbrev angående vissa föreskrifter vid rekognitionsskogarnas indelning och skattläggning.
Stockholm 18 juli 1821
Kungörelse angående lysningsterminer för Carlstens, Kullens, Falsters, Nidingens och Ölands
fyrar. Stockholm den 19 juli 1821
Kungörelse angående tillåten utförsel av vällad eller oraffinerad aska. Stockholm den 23 juli
1821
Kungörelse, att den, under Kongl Maj:ts frånvaro i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra. Stockholm den 20 september 1821
Kungörelse angående premier för inrättningar till torkning av säd. Stockholm den 10 oktober
1821.
Cirkulärbrev angående rätta tillämpningen av Kongl Kungörelsen den 6 juni 1820, rörande
stängseldelningar. Stockholm den 22 oktober 1821
Kungörelse angående inrättande av en Hovrätt i Kristianstad, under namn av Kongl Maj:ts och
Rikets Hovrätt över Skåne och Blekinge. Stockholm den 27 oktober 1820
Kungörelse om lotsning till och från Svartviks lastageplats. Stockholm den 1 november 1821
Kungörelse angående vad som bör iakttagas för vinnande av rättighet att, under manufaktur
privilegiernas skydd, åstadkomma hantverksarbeten. samt om manufakturisters arbetsfrihet.
Stockholm den 6 november 1821
Kungörelse angående gelbgjutares och klockgjutares arbetsfrihet. Stockholm den 6 november
1821
Kungörelse angående Medico-legala attester av de till fältläkarecorpsen hörande ordinarie
läkare. Stockholm den 14 november 1821.
Kungörelse angående Rätter Överdomstol i de av Sjötullrätt och Överdirektörsämbetet vid
Tullverket, avgjorda mål. Stockholm den 19 november 1821
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen för innevarande år. Stockholm
den 28 november 1821
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Plakat om fyra allmänna, solenna tacksägelse- faste- bot- och böndagarna som över hela
Sveriges rike och alla Sveriges krona tillhöriga och underliggande furstendömen, land och
herrskaper, högtidligen hållas och begås skola i nästkommande år 1822. Stockholm den 1
december 1821
Kungörelse angående de om Härads- och Bergsnämndemäns skjutsningsfrihet utfärdade nu
gällande författningar. Stockholm den 3 december 1821
Kungörelse angående vad genom konventionen mellan Kongl Maj:t och Kejsaren av Ryssland
den 17 januari blivit överenskommet, angående brottmålens behandling på ömse sidor om
Riksgränsen. Stockholm den 5 december 1821.
Kungörelse angående beräkning av taxorna N:o 2 och 3 i Kongl Lots förordningen vid
uppbörden av lotspengar samt lots- och båtavgifter. Stockholm den 5 december 1821
Kungörelse angående beräkningsgrunden för avdrag av arv, som förs ur riket. Stockholm den 6
december 1821
Cirkulärbrev angående skeende underdånig anmälan om indragning av endast s k behaglig tids
förläningsspannmål vid lediga pastorat. Stockholm den 10 december 1821
Kungörelse angående den tull, som för utgående varor under nästkommande år 1822 skall
beräknas och erläggas. Stockholm den 17 december 1821
Kungörelse angående förlängning i terminen för omstämpling av de utländska manufakturvaror,
som inom slutet av detta år blivit i sådant ändamål uppgivet. Stockholm den 20 december
1821
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Svensk Författningssamling 1821
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2002
fil Kyrk 50 1821.doc frittextsökning
Universal angående förvandling av böter och viten i de fall målsägaren eller åklagaren eftergivit sin
andel däri. Stockholm den 8 januari 1821
Befallningshavanden i Skaraborgs län har anmält att personer som kommit till länshäktet för att i brist på
tillgångar få sitt straff omvandlat till fängelse med eller utan vatten och bröd, ofta haft åklagarens bevis
att han erhållit eller eftergivet en del av böterna och på denna grund yrkar fängelsestraff endast för det
återstående beloppet. Nu kan man inte enligt författningarna tolka hur beslutet skall vara.
Då Kongl Maj:t infordrat Göta Hovrätts och justitieämbetets utlåtande visade det sig att de bedömde
saken olika.
Målsägare har rätt att efterskänka böterna. Förordningen bör tolkas så att straffet minskar om delar av
böterna blivit erlagda. Går kroppsstraffet inte jämt upp med böterna så att 16 dagars fängelse vid vatten
och bröd minskas med 1/3 blir straffet 11 dagar och inte 10 och 2/3 dag.
Stockholm den 8 januari 1821 H A v STROKIRCH
Cirkulärbrev till samtliga Konungens Befallningshavande, angående befrielse från
mantalspengarnas erläggande för dem, som uppföra stenhusbyggnader på landet. Stockholm den
18 januari 1821
Efter besvär på det av Kongl Kammarrätten överklagade utslaget har allmogen rätt att bli befriade från
mantalspengar, om de bygger stenhusbyggnader på landet.
Stockholm den 18 januari 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående tullfri utförsel av ärter. Stockholm den 26 januari 1821
I brev av den 17 januari 1821 har Kongl Maj:t förordnat att utförsel av ärter till utrikes orter får ske
tullfritt.
Stockholm den 26 januari 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående vad iakttagas bör då norska silltunnor och andra norska fastager med
saltvaror ur andra hand styckevis försäljs. Stockholm den 9 februari 1821
Viktualie Handels Sociteten här i staden har anmält att de saknade tillgång till svenska krönta kärl för
ompackning av den från utrikes orten i stor mängd inkommande sill, som inte fick säljas i mindre partier
än hela och halva läster.
I skrivelse av den 17 januari i år har Kammar- och Kommers Kollegierna bifallit, att det hädanefter är
tillåtet att i andra hand styckevis försälja norska silltunnor och andra fastager med saltvaror. Det åligger
viktualiehandlanden att inbränna deras vikt i kärlet för vars riktighet säljaren är ansvarig inför köparen
Stockholm den 9 februari 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående förnyad taxa för Södertälje Kanal och Slussfart, jämte vad därvid i övrigt
bör iakttagas. Stockholm den 15 februari 1821
Vi har vunnit närmare erfarenhet angående taxan från den 23 oktober 1819 gällande för Södertälje slussoch kanalverk och anser att någon nedsättning lämpligen bör äga rum.
Avgiften erläggs i ett för alla så väl för kanalen, slussen och vindbryggans öppnande och beräknas för
varje läst av fartygets dräktighet.
Följer tabell med taxan.
Anmärkningar
1:o Våra och kronans bevärade - eller krigsfartyg passerar utan avgift
2:o Båtar, som tillhör Södertäljes innevånare och inte passerar slussen är fria från avgift på kanalen.. De
skall förses med särskild inbränd stämpel, vilken skall tas bort om båten säljs till någon utom staden.
3:o De som kommer från Saltsjön med lastade fartyg och skall återvända med last, betalar återresan
endast som barlastade.
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Regler, som härvid lända till efterrättelse.
1 Skeppare och kanalfarare åligger att för slussverkets uppbördsman visa fartygets mätarbrev och
connoissement på lasten. Avgiften erläggs i svenskt bancomynt mot kvitto. Skepparen får en passersedel
som avlämnas vid slussen.
2 Anser någon sig ha fått betala för mycket anmäls det till direktören vid stationen.
3 Skulle fartyget sakna handlingar som bestyrker fartygets dräktighet, bedöms de på stället. Skulle det
visa sig att avgiften blir för hög återställs vad som blivit för mycket uttaget omkostnadsfritt.
§ 2 Fartygen passerar slussen i den ordning de anmäls och inget tidsspill vid avgiftens erlägganden får
ske.
§ 3 Fartygen får inte stanna längre i kanalen än nödvändigt. De väntar 20-30 famnar från omloppet för att
inte sammanpacka sig.
§ 4 Kanalfarare skall hjälpa till vid slussen och vindbryggan. Slussen är öppen vid dagsljus.
§ 5 Skeppare ansvarar för att deras fartyg inte är större än att de kan passera, vid vite av 10 riksdaler och
ersättning av skadan. De som har brännbar last får inte ha eld ombord under slussningen. Besättningen
skall inte heller vara ombord. Då slussens bredd inte tillåter möte skall detta ske på sjön Maren.
Slussbetjäningen skall signalera om något fartyg är i vägen.
§ 6 Skeppare får inte öppna sluss eller vindbrygga utan att slussbetjäning är närvarande. Han får inte
heller mot böter inte stöta mot slussportarna med båtshake, uppstår skada ersätter skepparen den.
§ 7 Slussinspektören och hans betjänter får inte ofredas varken med hugg eller slag eller okvädningsord.
De lyder under samma skydd som Kronans betjänter under deras tjänsteutövning.
§ 8 Denna taxa skall alltid vara anslagen på väggen i slusskontoret och finnas hos slussbetjäningen. Ett
exemplar har varje lots som skall betjäna trafiken till och från kanalen.
De här stadgade böterna tillfaller kanalverkets fattigförsörjnings inrättning.
Stockholm slott den 15 februari 1821 CARL JOHAN
Kungörelse angående de löftesskrifter vilka av Kronans uppbördsmän böra anskaffas. Stockholm
den 16 februari 1821.
Ytterligare tillägg till vad författningarna stadga om löftesskrifter som för Kronans säkerhet bör anskaffas
av uppbördsmän, innan de får sådan tjänst. Sökande skall förete ett intyg antingen av
Befallningshavanden eller domstol att båda löftesmännen eller de två trovärdiga män som undertecknat
löftesskriften inställt sig personligen inför befallningshavanden eller domstolen och erkänt sina
underskrifter
Stockholm den 16 februari 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse om ändring i vissa delar av enskiftes förordningarna den 2 februari 1807 och den 24
juli 1812. Stockholm den 20 februari 1821
Ibland har vid enskiftes delningarna i byalag på grund av lokala förhållanden inträffat, att delägare inte
kunnat få sina odlingsbara ägor i ett skifte utan de blivit spridda. Enligt förordningen 1807 och 1812 har
då skifte inte fått ske. Nu stadgas att delägare i byalag som önskar att få sina ägor i enskifte utbrutna och i
ett sammanhang avskilda skall sådan delning verkställas och enskifte äga rum. Är godheten på åkrarna
olika, får i fortsättningen utan hinder lagligen fastställt storskifte göras. Dock får en hemmansdel under
eget bruk inte överstiga tre inräknat avrösningsjorden och utmarkslotten. Skogen kan delas i två lotter.
Stockholm den 20 februari 1821 CARL JOHAN
Konvention mellan hans Maj:t Konungen av Sverige och Norge å ena, samt Hans Maj:t Kejsaren
av Ryssland å andra sidan, avhandlad och sluten i Torneå den 17 januari 1821, och ratificerad i
Stockholm den 26 februari, samt i Lanbach samma år.
Vi Carl Johan gör veterligt, att Vi med Alexander I, Vår kärälskeliga broder och frände, Kejsare över hela
Ryssland, upprättat en konvention för att närmare bestämma grunderna för det ömsesidiga utbytet av de,
på båda sidor Riksgränsen belägna enskilda fastigheter samt överenskomma om domstolarnas behörighet
i brottmålsfrågor mellan de boende vid gränsen. Våra ombud har fullmakt att överenskomma, avsluta och
besegla en dylik konvention. Vår man blir Gustaf Peyron och Rysslands Herman Wårnhielm. De har
undertecknat en instruktion för lantmätare och andra, som har med ägoutbytena att göra.
Artikel I
Det föreslagna ägobytet på holmarna har inte gått i verkställighet. Därför beslutade monarkerna att
skickliga lantmätare från båda länderna, skall utföra mätningar och kartläggning och att befintlig
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ägoblandning upphör. Därefter bör sådana holmar, som är belägna på främmande område, bytas till
jämngoda holmar på andra sidan.
Artikel II
Då enskilda jordägare på ömse sidor om gränsen blir lidande om de i Gränsreglerings Traktatet nämnda
ägor på fasta landet av åker och äng samt avvittrad skog och utmark, endast mot varann fick utbytas har
makterna velat tillåta, till gemensam förmån att ängar på holmar på det främmande området kan bytas
mot lika lägenheter på fasta landet.
Skulle någon del bli över får köp ske med den andra maktens undersåtar. Sker inte detta skall marken
utbjudas till den främmande maktens undersåtar genom auktion .Förslag på priser.
Artikel III
Alla tvister som kan komma att uppstå med anledning av ägobytena skall avgöras inom en månad inför 3
utvalda kompromissarier.
Artikel IV
Inom 3 år skall ägobytet vara verkställt av därtill utsedda lantmätare som har att följa den upprättade
instruktionen.
Artikel V
Sedan ägobyten och skiften blivit gjorda, så att endast pålningen återstår, skall cheferna för lantmätarna
redogöra för förhållandena inför landshövdingarna, som genast gör en anmälan hos var sin regering. Där
utses och förordnas den eller de som i början av juni månad 1823 i Torneå stad skall träffas för att
granska och verkställa utbytet. Pålningen skall vara verkställd inom augusti månad samma år.
Artikel VI
Innan ägoutbytet är klart, äger den att begagna de ägor han hade vid fredsslutet 1809. Dock får den som
äger skog på främmande område, inte ta mer än till husbehov. Ämbetsmän tillser att var man får njuta sin
på lag och denna konvention grundade rättigheter.
Artikel VII
Ändring av gränslinjen så att gränsen går norr om ön Flugarin Caari
Artikel VIII
Brott som begås av endera maktens undersåtar inom andra maktens gränser skall när han ertappas, dömas
och straffas efter det lands lagar där förbrytelsen skett.
Mot den som begår mord, mordbrand, stråtröveri eller stöld och sedan flyr till sitt hemland har den
förolämpade eller allmän åklagare att hos länets landshövding begära undersökning Den domstol inom
den anklagades fädernesland, som är närmast det ställe där brottet blivit begånget, blir den dömande efter
det landets lagar.
Artikel IX
Ratificeringen av konventionen skall utväxlas inom 4 månader.
Torneå den 17 januari 1821 G PEYRON, H WÅRNHJELM.
Instruktion, varefter lantmätare har att rätta sig vid ägobyte, som gränsregleringstraktaten av den 20
november 1810 samt under denna dag avslutade konvention skall verkställas.
§ 1 Lantmätardistrikten skall inom 3 år utse 8 i ägodelning kunniga lantmätare, som under ledning av 2
män, en från vardera riket fullgör arbetet.
§ 2 Den 1 juni 1821 skall de sammanträffa i Torneå för att erhålla denna instruktion, kartor och
handlingar. Där skall de uppföra en plan för arbetet och formulär för ägobeskrivningar, graderingslängder
och delningsinstrument.
§ 3 För att ägoutbytet skall ske till gemensam förmån har undertecknade befullmäktigade kommissarier
bestämt 3 huvudstationer eller skifteslag inom vilka ägoutbyten skall verkställas, nämligen: Nedre
Torneå och Carl Gustafs socknar, Över Torneå Moderförsamling med två kapellförsamlingar Hietaniemy
och Pajala eller Turtula samt Muonioniska och Enontäckis lappmarks församlingar.
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§ 4 För att lantmätarna lätt skall kunna kommunicera med styrelsemännen läggs huvudstationen till
Moderkyrkoförsamlingen i Över Torneå socken, som är ungefär i mitten av distrikten. Styrelsemännen
skall dock kunna flytta på sig om så kan vara nödvändigt.
§ 5 I varje skifteslag skall ingå 2 lantmätare från vardera sidan som mäter och avfattar karta samt en tredje
från vardera sidan som sysslar med graderingen av ägorna.
§ 6 Styrelsemännen skall tillse att lantmätarna inte kan anklagas för jäv och att det alltid finns lika många
svenska som ryska lantmätare.
§ 7 Så snart lantmätarna blivit utsedda och fått sina instruktioner skall arbetet påbörjas.
Hemmansinnehavare skall meddelas. Jordägarna som blir berörda skall träffas och välja graderingsmän
och skaffa hantlangare.
§ 8 Vid detta första möte, som leds av styresmännen, skall både konventionen och instruktionen uppläsas
och då med en för allmogens fattningsförmåga lämpad framställning.
§ 9 Till graderingsmän väljs 2 svenska och 2 ryska om orten och jordbruket kunniga män. En av dem
utgår genom lottning. Då det är viktigt att graderingen hela tiden sker efter samma grunder, bör de inte
bytas. Detsamma gäller hantlangnings manskapet.
§ 10 Efter första sammankomstens slut skall arbetet börja och med noggrannhet och drift utföras, så att de
Höga Monarkernas avsikt, till enskild och allmän vinst uppfylls.
§ 11 Innan ägornas mätning börjar, skall lantmätarna noga gör sig underrättade om lägenheternas
beskaffenhet. Inga andra ägor än dem som bestå av åker och äng och skog och utmark och är behörigen
avvittrad kan utbytas. Impediment, Krono allmänningar och sådan jord som kronan upplåtit till
rekognition till bruk och sågverk utesluts.
§ 13 När ägorna är mätta och kartlagda börjar graderingen. Graderingsmännen skall allvarligen påminnas
om deras skyldighet att göra var man rätt. Vad gäller skogen skall fästas uppmärksamhet på om marken är
lämplig till uppodling och inte bara värderas som vedbrand.
§ 14 Skulle tvist uppstå, meddelar lantmätarna vad som står i konventionen och antecknar alla fakta i
protokollet. Det tillsammans med lantmätarnas yttrande meddelas kompromissarierna. Tvistigheter får
inte hindra arbetet.
§ 15 När arbetet är klart sammankallas jordägarna. Fastställs att ägobyten på holmarna görs först och
sedan de på fastlandet. Saknas lägenhet på fastlandet kompenseras det med holmar på samma sida av
gränsen som lägenheten. Vederlag skall alltid gynna jordägaren och får inte ligga längre bort än 2-3 mil.
§ 18 Jordägarna är ansvariga för graderingsmännens och hantlangarnas arvoden, medan chefernas och
lantmätarnas traktamenten och resor bekostas av Kronan. Lantmätarna skall varje halvår inlämna rediga
räkningar och efter granskning hos chefen, överdirektören, lantmäterikontoret och landshövdingen
utbetalas medlen av kronofogden.
§ 20 Lantmätaren bör föra en fullständig och på sanning grundad dagbok över förrättningarna, som upptar
arbetet dag för dag. Utdrag insänds varje månad till styresmännen och vid arbetets slut överlämnas den till
gränslandshövdingarna jämte kartor, ägobeskrivningar, graderings- och delningsinstrument, protokoll och
andra handlingar. Var och en som vid dem lagt sin hand är ansvarig. Allt förvaras i gränslänens
provinskontor.
§ 21 Vederbörande landshövdingar och deras kronobetjänter och övriga ämbets- och tjänstemän är
skyldiga att bredvilligt gå cheferna tillhanda. Skulle frågor uppstå, som inte finns beskrivna, har cheferna
rätt att besluta och alltid ha delägarnas gemensamma fördel för ögonen. Arbetet får inte fördröjas utan
skall vara avslutat inom 3 år.
Torneå stad den 17 januari 1821 GUST PEYRON HERMAN WÅRNHJELMö
Alltså har Vi velat ratificera konventionen, med alla dess punkter, artiklar och klausuler och utlovar och
förbinder Oss att uppfylla och fullborda konventionen till alla delar.
Stockholms slott den 26 februari 1821 CARL JOHAN
Samma utlovar Alexander I. Daterat Lanbach 28 februari 1821.
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Cirkulärbrev till Kongl Maj:ts Befallningshavande, angående närmare föreskrifter i avseende på
fångars beklädnad och vård. Stockholm den 2 mars 1821
Konungen och Kammarkollegium har funnit för gott att låta befallningshavande inköpa de
klädespersedlar för fångarna, som är oundvikligen nödvändiga vid transporter och vistandet i fängelserna.
Om sängkläderna är så utslitna att de inte längre kan användas, inköpas nya.
Befallningshavanden skall varje år inlämna verifierade uppgifter på beloppet som används för att
gottgöras av de medel som är avsatta för fångars vård och underhåll. Mindre brister i länsrätterna, som
uppkommit genom de häktades rymning eller att de behövt sjukvård får befallningshavande utan anmälan
skyndsamt verkställa. Detta gäller också mindre reparationer, som skall anmälas och i nästa års
generalförslag över kostnaderna till publika husens i landsorterna underhåll, avskrivas
Stockholm den 2 mars 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Cirkulärbrev angående uppbördssättet och beräknandet av våg- och mätarpenningar. Stockholm
den 9 mars 1821
Ständerna har anmält att det klagas över de många olägenheter som lantmannen med nu stadgade
uppbördssätt av de i Stockholm för ved, hö, kol, halm, kalk, stenkol och krita tillkommande mätarpengar.
De höjdes 1812 under namn av parm- bro- torg- och renhållningsavgift. För att lantmannen skall slippa
erlägga dem när han passerar Hötorget och Adolf Fredrikstorg måste han göra en omväg. Nu stadgas att
varor som införs till staden till viss person eller för eget bruk skall undantas. Allmogen skall genom
allmän kungörelse underrättas om vilka regler som gäller och inte som nu endast genom anslag vid
tullarna.
Dessutom tar man bort böterna för försummelse att erlägga våg- och mätarpengar, om man kan bevisa
att man inte känt till reglerna.
Där avgift skall erläggas är det minst besvär att som tidigare göra det vid hamnarna och torgen.
Stockholm den 9 mars 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Cirkulärbrev angående tiden för jordrannsakningar och upprättande av persedel jordeböcker.
Stockholm den 16 mars 1821
Kammarkollegiet förordnade den 29 februari i år att Kronans persedel jordeböcker i alla län bör avgivas
vid samma tid och inte som nu när som helst. Den första skall upprättas 1825 och sedan en vart tionde år.
Stockholm den 6 mars 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD.
Kungörelse angående tullen på utländsk ull. Stockholm den 20 mars 1821
Den nya taxan skall grunda sig på varans värde och inte som hittills på produktionsorten. Den okammade
och okardade ullen som kostar 10 riksdaler Hamburgermynt per lispund betalas med 1 riksdaler i tull. För
grövre ull gäller 1816 sjötulltaxa med 2 skilling per lispund.
Stockholm den 20 mars 1821 C LENNGREN, S N CASSTRÖM, J A HERTZMAN
Kungörelse om vad i avseende på den årliga underhållsutdelningen till Vadstena krigsmanshus
gratialister iakttagas bör. Stockholm den 3 april 1821.
Enligt gammal praxis har underhållet för avskedade krigsmän från lantarmén utdelats två gånger om året
för dem som bott nära Stockholm. I övriga landet har utbetalningen skett efter tre år. Första året har
underhållet avsatts till begravningshjälp. Nu görs följande tillägg:
1:o Underhållet skall betalas ut den 1:sta i månaden näst efter den då avskedet utgick.
3:o Ingen innehållning av begravningshjälp kommer att ske, men vid dödsfall lämnas 3 riksdaler efter
rekvisition hos Krigskollegium till den avlidnes anhöriga.
4:o Alla pensioner skall i fortsättningen utbetalas 2 gånger per år för ett halvt år i sänder. De som bor nära
Stockholm får underhållet vid Vadstena krigsmanshus kontor och i övriga landet hos regementsskrivarna.
Då den värvade soldaten efter avskedet har sämre möjlighet till bärgning än den från indelta armén,
kommer 3 månaders förskott att beviljas honom.
Stockholms slott den 3 april 1821 CARL JOHAN
Cirkulärbrev till Överståthållaren och Kongl Maj:ts samtliga Befallningshavande, angående
förändring i Charta-Sigillate redovisningen. Stockholm den 9 april 1821
Inventering av stämplade papper hos försäljarna skall i fortsättningen göras två gånger om året och
kontant inbetalning ske 15 dagar senare.
Stockholm den 9 april 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
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Kungörelse angående omstämpling av utländska manufakturvaror. Stockholm den 11 april 1821
De nuvarande stämplarna på utländska vävnader och tyger skall upphöra och alla varor som inte blivit
sålda under året skall föras till stadens tullkammare för att få ny stämpling. Vid försummelse förlorar man
varorna.
Stockholm den 11 april 1821 C LENNGREN, S N CASSTRÖM, J A HERTZMAN
Cirkulär angående häktade personer forslande till urtima ting med ordinarie fångtransport.
Stockholm den 16 april 1821
Efter cirkulärbrev den 8 juni 1819 då befalldes att befallningshavanden skulle inkomma med rapporter
om verkningarna och framgångarna med de nya fångtransporterna samt även hitta förbättringar, har Vi
funnit, att det lett till minskad extra fångföring och därmed kostnadsminskning. Nu anbefalles att
domarna vid utsättande av urtima ting skall avpassa terminerna så att de arrestanter, som skall föras från
länshäktena, kan följa med den ordinarie fångtransporten så långt de skall föras samma väg.
Stockholm den 16 april 1821 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående tiden då rustningshästar få om våren på gräsbete utsläppas. Stockholm den
17 april 1821
1818 och 1819 utkom föreskrifter hur länge rustningshästar fick vistas ute på gräsbete om hösten. Nu vill
Kongl Maj:t även bestämma hur dessa hästar skall släppas ur stallet på våren De får vid 10 riksdalers vite
inte släppas ut förrän de kommit hem från exercismötena. Skulle något möte inte hållas på våren får
hästarna inte släppas på gräsbete förrän landshövdingen och regementschefen givit tillåtelse.
Stockholm den 17 april 1821 CARL AXEL LÖWENHIELM
Kungörelse angående nedsättning av tullen på utgående mässingstråd och mindre förädlade
mässingsarbeten. Stockholm den 18 april 1821
Tullen på mässingstråd sänks till ¼ % av värdet och tullavgiften på övriga mässingsarbeten som är
mindre förädlade eller Arko, Layun m m till hälften av vad taxan säger i dag.
Stockholm den 18 april 1821 C LENNGREN, S N CASSTRÖM, J A HERTZMAN
Kungörelse angående tillåten utförsel av takspån av ek. Stockholm den 10 maj 1821
Såväl huggen som sågad takspån av ek må tills vidare utföras mot en tull av en skilling Hamburger
Banko per 100 stycken. Följande år kommer tullen att beräknas på varans värde vid början av året.
Stockholm den 10 maj 1821 C KLINTBERG
Kungörelse angående förlängning av tiden, varunder vissa, till Stockholm ankommande
nederlagsvaror må på nederlag kvarbliva. Stockholm den 10 maj 1821
Tiden för nederlagsfrihet förlängs till två år från att nu endast gälla ett år.
Stockholm den 10 maj 1821 C KLINTBERG
Taxa på expeditionslösen hos Kongl Maj:t, samt vid hov- och överrätterna och rikets kollegier, hos
executorer och vid underdomstolarna i riket. Stockholm 15 maj 1821.
Häradshövdingarna har sin inkomst mest av lösen för expeditioner och då deras lön inte har höjts i samma
utsträckning som andra tjänstemäns har deras bärgning blivit otillräcklig. För att de skall kunna med nit,
drift och oväldighet sköta sina för allmänheten så viktiga åligganden har Vi funnit att en förbättring av
deras löneinkomster är nödvändig.
Därför utfärdar Vi ny taxa för expeditionslösen såväl hos Oss som vid Hov- och Överrätter, rikets
kollegier, hos executorer och underdomstolar. Följer 13 sidor med allt som skall beläggas med lösen.
3:o Ingen må för fattigdom hindras att söka sin rätt och alla som saknar tillgång till betalning vid alla
högre och lägre domstolar och ämbetsställen befrias från avgift. På handlingarna skall då stå på
framsidan: för fattigdom fri från avgift.
4:o Expeditions handhavaren bötar 20 riksdaler, 1/3 till Kronan, 2/3 till angivaren, om sådan påskrift
saknas.
5:o Domare på landet får inte resa från tingsstället efter det tinget är avlyst, innan alla expeditioner är
färdigskrivna. Finns expeditioner kvar skall de kungöras från predikstolen.
6:o Vid domstolar i städerna, där muntligt utslag avkunnats, skall de skriftligen utgivas efter 3 dagar. Tas
expeditionen inte ut inom 14 dagar utmäts lösen.
Stockholm den 15 maj 1821 CARL JOHAN
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Kungörelse angående lovgiven transport till Norge landvägen över gränsen av de till utförsel i
allmänhet tillåtna varor. Stockholm den 21 maj 1821
Till följd av de inbördes förhållande som uppkommit mellan Sverige och Norge, får även andra till
utförsel lovgivna varor än de, som uppräknas i 2 artikeln 2 § av Förordningen den 24 maj 1815, kunna
landsvägen över norska gränsen utföras mot behörig tull.
Stockholm den 21 maj 1821 C KLINTBERG
Cirkulärbrev angående sättet till kronotiondels bestämmande för Ny- och Ödeshemman.
Stockholm den 23 maj 1821
Vår befallningshavande i Elfsborgs län har kommit med förslag till annan beräkning av kronotionde. Nu
räknas sädesskylarna, vilket är hindersamt för kronobetjäningen, vars arbetsbörda ständigt ökar och
dessutom är metoden orättvis. Han föreslår, att då nya hemman och lägenheter mäts upp, man skall ta
hänsyn till storlek och godhet av jorden och utifrån det göra en beräkning av hur mycket prästens tertial
skall beräknas till och det övriga som tillfaller Kronan. Efter övervägande har Vi bifallit förslaget och
förordnat att iakttagandet av kronotiondets utstakande, som för varje län eller ort särskilt är föreskrivit
skall verkställas. Senast inom årets utgång skall sådana förteckningar på skattlagda lägenheter för vilka
kronotionde inte blivit fastställd insändas till Kongl Kollegium
Stockholm den 23 maj 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Protokoll hållet vid Kongl Maj:ts och rikets Hovrättes över Skåne och Blekinge installationsakt å
Stockholms slott den 24 maj 1821.
Sedan Kongl Maj:t utsatt denna dag till instiftande av Hovrätten över Skåne och Blekinge och
hovmarskalken anmält, att kollegier, stater och övriga personer som blivit bjudna nu infunnit sig i Stora
Galleriet och alla som är i Kongl Maj:ts sällskap voro församlade, skedde processionen klockan kvart
över ett från konungens nedre rum till övre galleriet.
Trappan var formerad av Andra Gardes Regementet och intåget skedde i följande ordning
1 ståndsdrabanter med musik
2 pager
3 två härolder av kungens kansli
4 hovmarskalken med stav
5 hovstaten och kungens kansli
6 Kungens överste kammarjunkare och förste hovstallmästare
7 två härolder från kansliet
8 riddare av Carl XIII:s orden
9 kommendörerna av Vasa orden
10 Nordstjärneordens härolder
11 kommendörerna av Nordstjärneorden
12 Svärdsordens härolder
13 kommendörerna av Svärdsorden
14 två härolder från kansliet
15 ledamöter av Rikets Allmänna Ärenders Beredning
16 två härolder från kansliet
17 ledamöterna av Konungens Högsta Domstol
18 Serafimerordens härolder
19 underofficianterna vid Kongl Maj:ts Orden
20 överofficianterna vid Kongl Maj:ts orden
21 herrar Serafimer Riddare
22 två härolder från kansliet
23 Konungens norska statsråd
24 två härolder från kansliet
25 Konungens svenska statsråd nämligen: statssekreterarna för Statsexpeditionen, föredragande i
kommandomål, hovkanslern, statsråden
26 fyra härolder från kansliet
27 rikshärolden
28 riksmarskalken med stav
29 rikets herrar
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30 Konungen, omgiven av svenska och norska statsministrarna av vilka justitiestats ministern förde
rikssvärdet blottat och högburet. På sidorna gick konungen stora vakt och därefter 24 livdrabanter
31 tillförordnade justitiekanslern och statssekreteraren för kammarexpeditionen, som buro hyenden med
Svea rikes lag och regeringsformen och sigillen som nyttjas i hovrätterna
32 revisionssekreterarna
Konungen intog tronen. Kronprinsen var opasslig och förhindrad att bevista ceremonien. På taburetter
nedanför tronen satt greve F Gyllenborg, greve L von Engeström, herr P Anker, greve C Fleming, greve
M Rosenblad samt greve G af Wetterstedt. Bakom och på sidorna sutto de övriga statspersonerna.
På högra sidan nedanför tronen låg på ett bord rikssvärdet.
På vänstra sidan stod ett bord för undertecknad revisionssekreterare, som befallts föra protokollet.
På sidorna konungens stora vakt.
Utanför skranket var de övriga inbjudna placerade och i gången stod livdrabanterna.
Sedan Kungen befallt riksmarskalken att äska ljud och justitiestats ministern att låta rikshäroldern kalla de
män som utnämnts till hovrätten över Skåne och Blekinge höll Konungen tal
" Av alla regeringsmaktens tillhörigheter är det ingen som mer bör smickra en regent än den att utdela
rättvisa. Det är därför med största tillfredsställelse som jag i dag uppreser ett nytt tempel och samlar kring
mig de män som skall tolka lagarna.
Vad är mera vördnadsvärt och dyrbart än rättvisan? Som ett av människans första behov, är den själen
i samhället och grunden för allmän frihet. Där rättvisa råder blomstrar, förkovras allt.
I folkslagens barndom vilade all makt hos den befallande. För den enskilde fanns ingen annan rätt, än
den arm, som förmådde avhålla fientliga anfall. Då folkslagen bildade samhällen erkände man snart att
denna makt var vådlig.
Från denna stund överlämnade regenten rättigheten att skipa lagen åt män, som utmärkte sig för
kunskaper och redlighet. Då grundades särskilda domstolar. Ju fler de blev dess hastigare och säkrare
lagskipning.
Det är anledningen till att Jag beslutat att upprätta en särskild Hovrätt för Skåne och Blekinge
landskap, viktiga genom sin folkmängd, sin välmåga och sin näringsflit.
Det är Er som jag kallat värdigt att uppfylla detta hedrande kall, att opartiskt tolka lagen, svara mot
Konungens förtroende göra Er förtjänta av rättsökandes aktning. Ett högtidligt förbund är slutet mellan
oss. Jag försäkrar Er om medverkan i händelse Edra domar, byggda på lagens bokstav skulle misskännas.
Förlita Er på detta trygga stöd, bli den brottsligs skräck och oskuldens mäktiga försvarare.
Därefter upplästes VIII kapitlet i rättegångsbalken, som handlade om hovrättens göromål.
På givet tecken med staven från hovmarskalken, tog justitiestatsministern rikssvärdet, gick upp till tronen
och stannade på Konungens vänstra sida med svärdet upprätt.
Rikshärolden utropade "I goda Män, av Konungen utnämnda att förrätta Dess Högsta Nämnd i Skåne
och Blekinge! Träd fram och gör Konungen Eder ed".
Justitiestatsministern förestavade Tro- och Huldhet- samt Ämbetsmanna- och Domareden, som
presidenten och ledamöterna i hovrätten eftersade med två uppräckta fingrar och bekräftade: "Så sant mig
Gud hjälpe till liv och själ."
President Ehrenborgh yttrade på hovrättens vägnar följande:
Stormäktigste och Allernådigaste Konung!
Med underdånig vördnad mottager ledamöterna den av Kongl Maj:t instiftade Hovrätten över Skåne och
Blekinge de domarämbeten som Kungen anförtrott oss och med livligaste tacksamhet nedlägger vi, vid
foten av tronen den erkänsla som djupt intager oss.
Stort och ansvarsfullt är alltid domarens kall, vidsträckta och grannlaga de plikter det ålägger. Då den
tidigare överrätten inte tillräckligt skyndsamt hunnit det, som det allmännas fordringar och den enskildes
rätt kräva, har Kongl Maj:t funnit rättvisans gång fordra en ny, för mera avlägsna landskap.
Vi känna bristerna, men om god vilja, förenad med redlighet i uppsåt, självständigt tänkande, allvarlig
drift och oväld vid lagens tillämpning till någon del fylla dessa brister, vågar vi hoppas vinna
medborgarnas aktning och förtroende.
Inför Eder Tron har vi svurit att efter förmåga och samvete, utöva våra domarekall. Med minnet alltid
fästad vid denna ed och övertygelse, att sann förtröstan till den Högste Domarens rättvisa säkrast skall
leda domaren under hans forskning efter sanning och rätt, går vi med den Högstes skydd att påbörja
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utövningen av den domarmakt, som Konungen lagt i våra händer - utbedjande oss att alltid vara
inneslutna i Konungens nåd och ynnest.
Presidenten och ledamöterna fick därefter uppträda till tronen och kyssa Konungens hand, varefter
Konungen utlämnade fullmakten för Hovrätten, regeringsformen och Svea rikes lag samt de sigill som
hovrätten kommer att bruka.
Presidenten och ledamöterna återtog sina platser.
Härmed avslutades akten klockan 2 på eftermiddagen, då Konungen begav sig till sina rum i samma
ordning, som processionen därifrån utgått.
År och dag som föreskrivet är. Vi protokollet L P Risell
Stockholms slott den 30 maj 1821 CARL JOHAN
Kungörelse angående tillåten införsel av skuren kork. Stockholm den 18 juni 1821
Skuren kork får hädanefter införas i landet efter 10 % tull på värdet.
Stockholm den 18 juni 1821 C KLINTBERG
Universal angående böters beräknande för olovlig utminutering av brännvin på helgdag, en
fjärdedels mil från kyrka. Stockholm den 18 juni 1821
Förordningen av den 20 december 1815 om ansvar för sabbatsbrott skall inte gälla om förbrytelsen är
försäljning av brännvin inom en kvarts mil från kyrkan. Då gäller böter på 20 riksdaler för brännvins
minutering på helgdag.
Stockholm den 18 juni 1821 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående förändring i benämning av Carl Johans stad och Oscars stad. Stockholm den
26 juni 1821
Carl Johans stad kommer hädanefter att heta Haparanda och Oscars stad Arvika.
Stockholm den 26 juni 1821 C KLINTBERG
Kungörelse angående skyldighet för ordförande i Gränstullrätt, att om Rättens sammanträden
underrätta Kongl Maj:ts Befallningshavande, samt om sättet till Ledamöternas kallande i sådan
Rätt. Stockholm den 26 juni 1821
Liksom häradshövdingen vid utsättande av tid för såväl lagtima som urtima ting är skyldig att meddela
Befallningshavanden, vore det i överensstämmelse härmed skäligt att samma åliggande vilade på
ordförande i Gränstullrätten. Kronobetjäningen, som står under Befallningshavandens omedelbara lydno,
må icke utan hans vetskap och samtycke kallas till några för Befallningshavanden okända förrättningar.
Därför förklarar Vi, att varje gång ordföranden i Gränstullrätten anser att domstolens sammanträde är
nödvändigt, först underrätta Befallningshavanden och även meddela platsen för sammanträdet. Därefter
skall Befallningshavanden ensam utan dröjsmål kalla ledamöterna och kronobetjäningen.
Stockholm den 26 juni 1821 C KLINTBERG
Kungörelse angående ändring i nu gällande föreskrifter i avseende på rest- och undersmides
återtagande. Stockholm den 26 juni 1821.
Brukssocieteten har anhållit att någon viss tid för återtagande av rest- och undersmide inte bör äga rum.
Enligt tidigare förordningar skulle det ske inom 6 år. Men till bruksägares förmån samt den frihet i
utövningen av deras hantering som huvudsakligen bidrar till densammas upprätthållande och förkovran
har Vi medgivit ändring.
Stockholm den 26 juni 1821 CARL JOHAN
Kungörelse angående tullen för salt, som på Cap Verdeöarna intages av svenska skepp, kommande
från Brasilien. Stockholm den 3 juli 1821
De skepp som kommer från Brasilien och till fyllnad tar in salt på Cap Verdeöarna må förtullas som salt
från Portugal, med den lindring i tull, som gäller för varor inkommande från Brasilien.
Stockholm den 3 juli 1821 C KLINTBERG
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Kungörelse angående nyodling genom flåhackning och torvbränning på kungsgårdar och
boställsägor. Stockholm den 5 juli 1821
I skrivelse av den 8 maj har stadgats, att vid kungsgårdar, militär,- civil och ecklesiastikboställen är
flåhackning och torvbränning på ängsmark tillåten, efter undersökning och yttrande av länets
Hushållssällskap och befallningshavanden. Om de finner att skada ej sker, får efter bränning endast en
sädesskörd tagas. Fältet skall därefter med vanlig gödning bibehållas, besås med gräsfrö och ny
flåhackning och bränning inte verkställas förrän gräsvallen är försämrad och mossbelupen. Om då utan
skada ny bränning kan ske är det tillåtet efter prövning.
Innehavare eller arrendator får inte vid ansvar av vanhävd använda detta odlingssätt på annat sätt än
som nu beskrivits. Undantag är ouppodlade, från mossvall icke befriade samt till fruktbarhet inte beredda
kärr och mossar. Där är det tillåtet att utan inskränkning och tillstånd använda flåhacka och bränning, tills
mossan är fullkomligt utrotad och fältet fruktbart.
Befallningshavanden skall vid syner och ekonomiska besiktningar hålla noga tillsyn att denna stadga
följs.
Stockholm den 5 juli 1821 CARL AXEL LÖWENHIELM
Kungörelse angående tillåten utförsel av ekbark. Stockholm den 16 juli 1821
Det nu gällande förbudet att utföra ekbark kommer att upphöra. Under tre år blir det tillåtet att mot 5 %
tull på varans värde utföra ekbark.
Stockholm den 16 juli 1821 C KLINTBERG
Kungörelse angående Den, under Kongl Maj:ts resa till Norge, samt Västra och Södra Delarna av
Riket, i nåder tillförordnade regering. Stockholm den 17 juli 1821.
Under Vår och Kronprinsens resa tillförordnas att sköta regeringsärendena följande personer:
Justitiestatsministern greve Fredric Gyllenborg
Statsministern för utrikes ärenden greve Lars von Engeström
En av rikets herrar Carl Lagerbring
Statsrådet greve Anders Fredric Sköldebrand
En av rikets herrar Clas Fleming
Tillförordnade hovkanslern Anders Carlsson af Kullberg
Vi bjuder samtliga ämbets- och tjänstemän jämte Våra trogna undersåtar att med lydnad och hörsamhet
efterkomma och verkställa vad denna tillförordnade regering befaller.
Stockholm den 17 juli 1821 CARL JOHAN
Kungörelse om de förenade Konungarikena Sveriges och Norges Handelsflagga. Stockholm den 17
juli 1821
I följd av Vår omsorg om trygghet för de Skandinaviska Rikenas handel och sjöfart har Vi förklarat, att
som den förenade Svenska och Norska Handelsflaggan är känd och erkänd, endast de svenska och norska
handelsfartyg, som i alla farvatten bortom Cap Finisterre, Medelhavet och Västra och Södra Atlanten
samt Indiska Oceanen uteslutande föra nämnda flagga, kan påräkna skydd av Våra örlogsfartyg.
Vi har ålagt alla befälhavare, att anhålla alla svenska eller norska fartyg, som i dessa farvatten för
annan flagga. Vi förbjuder också Våra konsuler i hamnar ute i världen att hjälpa skeppare eller
besättningar som inte har rätt flagga. Undantag gäller om kosan ställs inom närliggande farvatten som
Östersjön, Nordsjön och Västerhavet, där bägge rikenas handelsfartyg må föra antingen den förenade
flaggan eller ländernas särskilda handelsflagga
Stockholm den 17 juli 1821 CARL JOHAN
Cirkulärbrev angående vissa föreskrifter vid rekognitionsskogarnas indelning och skattläggning.
Stockholm 18 juli 1821
(Saknas flera blad)
8:o Så snart bruksägare på egen begäran fått tillstånd att köpa skogen till skatte, skall han så fort sig göra
låter vidta anstalter för indelning till hemman och skattläggning. Rekognitions avgiften upphör det år
skattläggningen vunnit laga kraft och hemmansräntan från och med följande år betalas.
Skatteköpeskillingen skall betalas inom 6 månader.
Den som är missnöjd med skattläggnings förrättningen skall ställa sina besvär inom en månad till
Kongl Kammar Kollegium och insända alla handlingar i ärendet.
Stockholm den 18 juli 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
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Kungörelse angående lysningsterminer för Carlstens, Kullens, Falsters, Nidingens och Ölands
fyrar. Stockholm den 19 juli 1821
Dessa fyrar skall tändas den 1 augusti och lysa till 15 maj
Stockholm den 19 juli 1821 VIKTOR von STEDINGK
Kungörelse angående tillåten utförsel av vällad eller oraffinerad aska. Stockholm den 23 juli 1821
Under en tid av tre år får vällad eller oraffinerad aska utföras med svenska fartyg till en tull av 5 % på
värdet och av utländska fartyg till en tull på 10 % av värdet.
Stockholm den 23 juli 1821 C LENNGREN, S N CASSTRÖM, J A HERTZMAN
Kungörelse, att den, under Kongl Maj:ts frånvaro i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra. Stockholm den 20 september 1821
Sedan Vi återkommit till huvudstaden efter Vår resa till Norge och Västra och Södra delarna av Riket
upphör den tillförordnade regeringen.
Stockholm den 20 september 1821.CARL JOHAN
Kungörelse angående premier för inrättningar till torkning av säd. Stockholm den 10 oktober 1821.
Erfarenheten visar att årsväxten även vid medelmåttig skörd räcker för innevånarnas behov och vid ymnig
skörd ger ett överskott, som kan användas till nyttiga förråd under inträffande missväxt eller att säljas
utomlands. Vi vill uppmuntra lantmannen att torka sin säd, inte endast för att befrämja dessa ändamål,
utan för att vara mer oberoende av sädesprisernas hastiga fall. Vi har med bekymmer uppmärksammat hur
dessa hastiga prisfall orsakat förlägenhet bland Våra undersåtar. Därför har Vi inte lämnat någon möda
ospard för att söka mildra denna förlägenhet. Vi är förvissade om att inrättningar för torkning av säden
skall förekomma dessa skadliga omsvängningar i sädespriserna
Vi har anslagit en summa på 10.000 riksdaler till premier för anläggning av torkinrättningar av säd och
efter Lantbruks akademins hörande, förordna följande om dessa premiers fördelning.
§ 1 Den anslagna summan delas i 60 enkla premier om 100 riksdaler var och 20 dubbla om 200 var.
§ 2 Varje lantbrukare som inom 1822 års slut anlagt någon torkinrättning, ria, torkmaschin eller torkhus,
där 6 tunnor säd kan torkas per dygn, är berättigad till ett enkelt premium.
§ 3 Den som anlagt en större torkinrättning, som kan torka 12 tunnor säd per dygn skall erhålla dubbelt
premium
§ 5 Ansökningar skall inlämnas till Befallningshavande i orten som inhämtar Lanthushållnings sällskapets
yttrande genom utsedda deputerade.
Stockholm den 10 oktober 1821 CARL JOHAN
Cirkulärbrev angående rätta tillämpningen av Kongl Kungörelsen den 6 juni 1820, rörande
stängseldelningar. Stockholm den 22 oktober 1821
Kungörelsen från förra året har uttytts så, att när stängselfördelningen skett i samband med själva jordens
anordnande i vissa lotter, jordägare emellan, stängning borde genast och utan hinder av klander mot själva
ägodelningen försiggå. Men när stängselskyldigheten i allmänhet inte kan åläggas i annat än gillade och
fastställda eller eljest ostridiga anordningar och ingen tvist vid rågångs- och ägoskillnadslinjer kan ske,
skulle en förändring vara utan ändamål och till jordägarens lidande.
Som en följd av denna förut gällande grund har Kongl Maj:t funnit att stadgandet inte kan tillämpas
vid frågan om stängning i andra än lagligen gillade och fastställda eller eljest ostridiga rågångs- och
ägoskillnadslinjer jordägare emellan.
Stockholm den 22 oktober 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående inrättande av en Hovrätt i Kristianstad, under namn av Kongl Maj:ts och
Rikets Hovrätt över Skåne och Blekinge. Stockholm den 27 oktober 1820
Vi har funnit för gott att inrätta en Hovrätt i Kristianstad, att sammanträda en 4 juni 1821. Den skall ha
domsaga över Kristianstads, Malmöhus och Blekinge län och utöva samma domsrätt som förut tillhört
Jönköpings Hovrätt.
Vi misskänner inte den sistnämnde Hovrätten, men då rättegångsmålens mängd och vidlyftighet ökat,
har de inte kunnat avslutas med den skyndsamhet, som allmänheten fordrar.
Bland Våra plikter som Konung är att tillse att rättvisan har en säker och oavbruten gång, att den
lidande kan påräkna snar hjälp och den brottslige sin bestraffning. Då nu Överrätten i södra delen av
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landet visat sig otillräcklig, är det Oss en övertygelse att en ny domstol av detta slag svarar mot sin
bestämmelse. Dels får allmänheten närmare att framföra sin klagan och dels får rätten lättare att utöva
tillsyn över underordnade auktoriteter. Inrättningen bör få sitt säte i den landsort, som redan har en
betydlig folkmängd och en alltmer tilltagande odling.
Stockholm den 27 oktober 1820 CARL JOHAN
Kungörelse om lotsning till och från Svartviks lastageplats. Stockholm den 1 november 1821
För att främja handelsrörelsen i Norra provinserna förklaras Svartviks lastageplats i Medelpad för tillåten
inloppsort, varifrån viktualier, ved och andra trävaror får utan klander avhämtas.
Förvaltningen av Sjöärenden har beslutat att lotsning till Svartviks inlopp, skall ombesörjas av lotsarna i
Sundsvall, Åstholm och Bremö samt lotsningen därifrån av lotsarna i Sundsvall. Följande tillägg i
förteckningen på lotsplatser och farleder:
2½ tyska mil från Åstholm eller Tynderösund till Svartvik, taxa N:o 2
1½ tyska mil från Sundsvall till Svartvik d:o
3 tyska mil från Bremö till Svartvik d:o
Stockholm den 1 november 1821 VICTOR von STEDINGK
Kungörelse angående vad som bör iakttagas för vinnande av rättighet att, under manufaktur
privilegiernas skydd, åstadkomma hantverksarbeten. samt om manufakturisters arbetsfrihet.
Stockholm den 6 november 1821
För att i möjligaste mån hädanefter undanröja stridigheter mellan skråämbeten och manufakturister
angående gränserna för deras arbetsfrihet förordnas:
1:o Rättighet att under manufaktur privilegiernas skydd åstadkomma hantverksarbeten får inte av Kongl
Kollegium beviljas andra än de som tillverka sådana arbeten, som inte görs inom ämbetena eller gör dem
bättre än skråmästarna vanligen gör eller den som inhämtat fullkomlig kännedom av slöjden hos någon
manufakturist och efter magistratens eller hallrätten har intyg på att de är skickliga och kan arbeta för
egen räkning.
2:o Att en av Kollegiet priviligierad manufakturist äger rättighet att åstadkomma alla slags tillverkningar i
den hantering varpå Kollegiet utfärdat tillstånd.
3:o Den större arbetsfrihet som nu förunnas blivande manufakturister och personer som är utbildade hos
dem, skall gälla även redan antagna manufakturister och deras arbetare. De kommer då att vara
underkastade samma utskylder till Kronan och staden som de under skrå lydande mästarna.
Stockholm den 6 november C af KLINTBERG
Kungörelse angående gelbgjutares och klockgjutares arbetsfrihet. Stockholm den 6 november 1821
Kongl Maj:t har prövat att det är skäligt med jämkning mellan gelbgjutares och klockgjutares arbetsfrihet.
Hädanefter får gelbgjutare utom vad de hittills tillverkat även förfärdiga allt vad klockgjutarna tillverkar
utom kyrkklockor. Klockgjutare får tillverka allt som gelbgjutarna tillverkar.
Stockholm den 6 november 1821 C af KLINTBERG
Kungörelse angående Medico-legala attester av de till fältläkarecorpsen hörande ordinarie läkare.
Stockholm den 14 november 1821.
Att då enligt Kongl Brev 1758 och 1784, ämbetsbetyg utfärdade av provinsial medici och stadsfysici
gäller utan att de beedigas inför domstol om de är försedda med så lydande slutmening: "vilket jag
härmed inte allenast på min ämbetsed intygar, utan också med denna edliga förpliktelse, så sant mig Gud
hjälper till liv och själ, bekräftar".
Sundhets Kollegiet hemställer att alla vid fältläkarcorpsen anställda ordinarie läkare, om de är kirurgie
magistrar, bör äga lika vitsord och vara fria från skyldighet att inställa sig i domstol för att beediga sina i
medici legala mål utfärdade attester.
Stockholm 14 november 1821 CARL JOHAN
Kungörelse angående Rätter Överdomstol i de av Sjötullrätt och Överdirektörsämbetet vid
Tullverket, avgjorda mål. Stockholm den 19 november 1821
Med anledning av stadgandet i förordningen av den 12 februari förra året till förekommande av
lurendrejeri och tullförsnillning och att bereda enhet i behandlingen av mål, rörande överträdelser av
tullförfattningarna och deras tillämpningar samt att i någon mån minska mängden av ärenden förordnas
följande:
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Alla mål, utom våldsmål, av vad beskaffenhet som helst, vilka fordra undersökning vid Sjötull Rätt och
som är beroende av sådan rätts avgörande, skall hädanefter av Kongl Kommers Kollegium vid dess
Justitie division, såsom Över Domstol handläggas. De mål som i instruktionen för Överdirektören vid
Tullverket skall avgöras, skall hädanefter genom besvär fullföljas hos Kommers Kollegium
Stockholm den 19 november 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen för innevarande år. Stockholm den
28 november 1821
Innevarande års generalmönstringar har insänt avskedspass och läkarbetyg till Kongl Kollegium. Krigs
Kollegium har utfärdat och till vederbörande regementschefer översänt underhållsbrev för nedanstående
personer: Följer 5 ½ sida med namn.
Plakat om fyra allmänna, solenna tacksägelse- faste- bot- och böndagarna som över hela Sveriges
rike och alla Sveriges krona tillhöriga och underliggande furstendömen, land och herrskaper,
högtidligen hållas och begås skola i nästkommande år 1822. Stockholm den 1 december 1821
Vårt faderliga hjärta var någon tid bekymrad över Vår älskade sons vacklande hälsa. När faran är
överstånden har Ni livligt deltagit i varma lov- och tacksägelser. Vi räkna som försynens välgärning, då
Vi omgivna av Vårt trogna folk kunnat uppresa en minnesstod över Vår store högstsalige fader, som inför
efterkommandes ögon skall framställa de yttre dragen av en mild furste, fäderneslandets återställare, vars
förtjänster aldrig kan utplånas ut svenska hjärtan. Ni deltar också i Vår tillfredsställelse att frid råder runt
Våra gränser, rika skördar har belönat odlarens möda och då en svår missväxt inträffat i de nordliga
landskapen satt Oss i tillfälle att avhjälpa densamma. Gläds åt de lagar som skyddar er och lyd dem.
Erkänn Våra faderliga omsorger om Ert väl och upplyft Edra tacksamma hjärtan och trogna förböner till
den Allsmäktige, från vilken allt gott utgår.
Av Er, älskade undersåtar förväntar Eder konung, att ni visar sådana tänkesätt, som överensstämma
med det ljus försynens välgärningar upptänt. Vi kallar er till templen på de allmänna Bättrings- och
Bönedagarna som inträffa den 3 mars, 28 april, 16 juni och 20 oktober 1822.
Vi befaller alla, som inte är hindrade av sjukdom eller annat oundvikligt förfall att på dessa dagar
tidigt och enhälligt träda upp i Herrens Hus och lyssna till de förordnade texter, psalmer och lovsånger. Vi
har befallt Våra övervakare att hålla noga tillsyn, så att ingen bryter eller överträder. I alla församlingar
kungörs tiden i god tid, så att ingen kan förebära okunnighet.
Vi förbjuder strängeligen all handel med kramvaror och alla slags drycker. Både säljare och köpare
bötar. Böterna fördelas så att 1/3 tillfaller närmaste hospital, 1/3 de husarma i församlingen och resten
sockenkyrkan. Den som inte förmår erlägga böterna häktas och spisar där fyra dygn på vatten och bröd.
Stockholm den 1 december 1821 CARL JOHAN
Följer bönedagstexterna för år 1822.
Kungörelse angående de om Härads- och Bergsnämndemäns skjutsningsfrihet utfärdade nu
gällande författningar. Stockholm den 3 december 1821
På konungens uppdrag har Kammarkollegiet av trycket utfärdat en kungörelse omfattande nämndemäns
skjutsningsfrihet. Reservhemman och gästgivargårdars skjutsningsskyldighet inbegrips inte. Undantag är
följande:
1:o De som varit uttagna till reservlag före 1796 är befriade så länge nämndeman förbliver vid tjänsten.
2:o Undantag är Gottland.
3:o I Stockholms län, där socknarna är små och allmogen mer än på andra ställen besvärad med skjut,
förbliver som förut, att nämndemännen deltar i hållskjuts, om inte allmogen godvilligt befriar honom.
4:o I krigstider då omständigheten fordrar jämnlikhet, bör nämndemännen biträda med skjutresor, gärder
och på annat sätt mot betalning.
Ett hemman som är antaget till reservskjuts har i fortsättningen samma skyldighet, vare sig det bebos
av nämndeman eller annan. Men sådana hemman som antas nu men bebos av nämndemän är befriade.
Bergsnämndemän inom Stora Kopparberg har samma förmåner som häradsnämndemän.
Stockholm den 3 december 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
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Kungörelse angående vad genom konventionen mellan Kongl Maj:t och Kejsaren av Ryssland den
17 januari blivit överenskommet, angående brottmålens behandling på ömse sidor om Riksgränsen.
Stockholm den 5 december 1821.
I konventionen av den 17 januari har genom en särskild artikel överenskommet följande:
Brott större eller mindre som av endera maktens undersåtar begås inom den andra maktens gränser skall
dömas och straffas efter det lands lagar där brottet begåtts.
Skulle den ena maktens undersåte begå mord, mordbrand, stråtröveri eller stöld och sedan fly till sitt
land, skall åklagaren begära undersökning genom länets landshövding där brottet blivit begånget.
Landshövdingen skall då föranstalta att undersökning blir vid den domstol inom den anklagades
fädernesland som är närmast det ställe där brottet blivit begånget.
Där har målsägaren och åklagaren att infinna sig med vittnen eller andra bevis. Den domstolen straffar
efter landets gällande lagar. Begås mindre brott har målsägaren att själv vända sig till den närmaste
domaren i det land förbrytaren hör.
Stockholm den 5 december 1821 CARL JOHAN
Kungörelse angående beräkning av taxorna N:o 2 och 3 i Kongl Lots förordningen vid uppbörden
av lotspengar samt lots- och båtavgifter. Stockholm den 5 december 1821
De olika lotstaxorna har varierat, men nu stadgas att dessa taxor sådana de finns i lotsförordningen bör
till sitt innehåll efter siffran tjäna till efterrättelse vid beräkningen av uppbörden.
Stockholm den 1 mars 1821 VICTOR von STEDINGK
Kungörelse angående beräkningsgrunden för avdrag av arv, som förs ur riket. Stockholm den 6
december 1821
Skyldigheten för utländsk arvinge som njuter arv här i riket, att när arvet utförs skall ge sjätte penning till
Kongl Maj:t och Kronan är upphävd. Utövas hädanefter endast i fall där det angår innevånare i stater där
svenskar måste erlägga sådan avgift. Kanslistyrelsen har prövat ärendet och menar att det endast skall
tillämpas i land där man fortfarande har Jus detractus och där reciprociteten (ömsesidighet) kommer att
utgöra grunden för beloppet som skall tas ut.
Stockholm den 6 december 1821 LARS v ENGESTRÖM G af WETTERSTEDT
Cirkulärbrev angående skeende underdånig anmälan om indragning av endast s k behaglig tids
förläningsspannmål vid lediga pastorat. Stockholm den 10 december 1821
Då pastorsledigheter vid kyrkoherdebeställningar, där spannmålsanslag finns, bör annan anmälan inte ske
om annat kronotiondespannmål än sådant som är underkastat s k behaglig tids förläningsspannmål.
Stockholm den 10 december 1821 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående den tull, som för utgående varor under nästkommande år 1822 skall
beräknas och erläggas. Stockholm den 17 december 1821
Kongl Direktionen kommer att upprätta medelpris på utgående varor efter uppgifter som kommer från
stapelstäderna och även tullavgifternas belopp, om de är annorlunda än året innan.
Tabeller med förändrade priser för aska, bark, beck, beckolja, kalk, kalksten, mässing och olika slag av
trävirke.
I övrigt gäller 1818 års sjötulltaxa .
Tills annat stadgas är det fritt att utföra vete, råg, korn, havre, malt, bönor, vicker och ärter till utrikes
orter.
För svamp av alla slag betalas 12 skillingar av 100 riksdalers värde som tull.
Mässingstråd nedsätts med ¼ % av värdet.
Stockholm den 17 december 1821 M ROSENBLAD
Kungörelse angående förlängning i terminen för omstämpling av de utländska manufakturvaror,
som inom slutet av detta år blivit i sådant ändamål uppgivet. Stockholm den 20 december 1821
På grund av särskilda omständigheter bifalles hemställan att terminen för omstämpling av utländska varor
förlängs till maj månads slut nästa år. Gäller för alla dem som inom slutet av detta år till erhållande av
omstämpling anmält, med villkor, att de varor som inte redan blivit omstämplade skall så tidigt inlämnas
att det hinner verkställas inom den förlängda terminens slut. Detta så vida ägarna vill undgå den stadgade
påföljden.
Stockholm den 20 december 1821 C af KLINTBERG
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Svensk Författningssamling 1822
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1822
***************************************************
Kungörelse angående förbud för glas- och porslinsförare samt smideshandlare att, i ändamål av
dylika varors försäljning, i landsorten kringresa. samt om vad vid handel med dessa varor på
landet hädanefter bör iakttagas. Stockholm den 9 januari 1822
Cirkulärbrev angående rätta tillämpningen av Kongl Kammar Kollegie Kungörelse den 31 maj
1820, rörande förhöjning av 1799 års lantmäteritaxa. Stockholm den 14 januari 1822
Kungörelse angående beräkningsgrunden för posthemmans befrielse från båtsmans rotering.
Stockholm den 15 februari 1822
Kungörelse angående förändring i terminerna för underhållsutdelningen till Vadstenas
Krigsmanshusgratialier. Stockholm den 16 februari 1822
Kungörelse angående förändring i tiden för utstämpling av vrakekar för enskildas behov:
Stockholm den 17 januari 1822
Reglemente för allmänna brandförsäkringsverket. Stockholm den 27 februari 1822.
Om allmänna brandförsäkringsverkets föremål och inrättning.
Om egendom, som till brandförsäkring antages.
Hur försäkring sökes.
Om försäkring och försäkringsavgifterna
Hur brandförsäkringsrätt förloras
Hur antaget försäkringsvärde må ändras och nedsättas
Hur antaget försäkringsvärde må förhöjas
Om lån ur verkets rörliga fonder
Om lån ur verkets allmänna fonder
Om brandsyner
Om brandskadeersättning
Om allmänna Brandförsäkringsverkets förvaltning och revision m m
Kungörelse angående förbud mot avsöndring av jord-, hytte-, skogs- och gruvdelar från
fjärdeparts egendomarna i Nya Kopparbergs Bergslag. Stockholm den 28 februari 1822
Kungörelse angående upphörande av stadgandet i Kongl Reglementet för Nordsjöfiskerierna om
anstånd med tullen för salt. Stockholm den 12 mars 1822
Kungörelse angående vad iakttagas bör vid Besvärshänvisningars meddelande i Husesyns mål.
Stockholm den 12 mars 1822
Kungörelse angående tillägg i den vid Kongl Förordningen om Lots - och Båtinrättningen i riket
den 20 juni 1820, fogade förteckningen på lotsplatser och farleder. Stockholm den 2 maj
1822
Reglemente varefter vederbörande har att sig underdånigt rätta i avseende på mätning av de till
handel byggda skepp och farkoster. Stockholm den 9 maj 1822
Om skeppsmätares antagande och tillsättande
Om skeppsmätning, sättet därför, med mera som dit hör. så ock om mätararvode.
Om ansvar för fel och förbrytelser i avseende på skepps mätning, samt hur de åtalas.
Kungörelse angående vad som iakttagas bör i anseende till den allmogen i Sju Härader av
Älvsborgs Län samt Städerna Borås och Ulricehamn beviljade handelsfrihet. Stockholm den
5 juni 1822
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Reglemente för vården och underhållet av Dess och Kronans till Lantförsvaret anslagna Hus och
Byggnader. Stockholm den 11 juni 1822
Om de till boställen upplåtna Kronans Hus och Byggnader
Om Kronans kaserner, vaktrum, ämbetsrum, förrådshus m m
Om de årliga besiktningarna samt statsrekvisitions förslagens upprättande.
Om byggnaders och reparationers verkställande
Instruktion för provinsialläkare i Riket. Stockholm den 13 juni 1822
Allmänna föreskrifter
Föreskrifter vid inträffade allmännare sjuklighet och farsoter.
Om skydds koppympningen
Om barnmorskor
Om tågande truppers sjukvård, allmänna sjukskrivningar, hospitaler och arrester
Om besiktnings förrättningar
Om boskapssjukdomar
Om rapporter
Resekostnader och ersättningar för förrättningar av alla slag
Kungörelse angående förändring i vissa delar av hittills gällande föreskrifter om förpassning av
varor vid transporter inrikes orter emellan. Stockholm den 14 juni 1822
Kungörelse angående sjöfarten på Danmark med öppna båtar och däckade mindre fartyg.
Stockholm den 14 juni 1822
Kungörelse angående revision av Stats- Banco och Riksgäldsverken, samt av räkenskaperna för
de under Kammar Kollegie och Allmänna Magasins Direktionens förvaltning ställda fonder.
Stockholm den 14 juni 1822
Kungörelse att den, under Kongl Maj:ts frånvaro, i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra. Stockholm den 28 juli 1822
Kungörelse angående upphävandet av det genom Kongl Kungörelsen den 30 april 1817 stadgade
förbudet mot försäljning och förtäring av tillrett kaffe på källare, värdshus, spiskvarter,
kaffehus, krogar och andra allmänna ställen, även vid marknader och auktioner i städer och
på landet. Stockholm den 5 september 1822
Instruktion för Beklädnads Direktionen vid de indelta Infanteri Regementena. Stockholm den 11
juni 1822.
Kungörelse angående upphävandet av förbudet mot tröskslagors nyttjande av ek. Stockholm den
6 maj 1822
Kungörelse angående upphörande av nederlagsränta för salt. Stockholm den 22 maj 1822
Universal angående verkställighet av utslag, varigenom Gäldenär blivit dömd till arbete i stället
för bysättning. Stockholm den 3 juni 1822
Kungörelse angående tillåtelse att till förbrukning här i riket införa Bourgogne vin. Stockholm
den 5 juni 1822
Kungörelse angående ändring i 2 § av Kongl Förordningen, den 20 juni 1820, om Lots- och
Båtinrättningarna i riket. Stockholm den 10 juni 1822
Kungörelse angående handeln mellan Sverige och fasta landet av Södra Amerika. Stockholm den
18 juni 1822
Universal angående rättighet för brottmåls- och extra domare, att vid rannsakningars förrättande
av häktade personer, beräkna dagtraktamente för expeditionsdagar. Stockholm den 20 juni
1822
Kungörelse angående tillåten utförsel av sådana kanoner och andra artilleripjäser samt kulor,
som vid gjutningen misslyckats eller såsom för försvarsverket obrukbara och kasserade.
Stockholm den 25 juni 1822
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Kungörelse angående åtskilliga förändringar och tillägg i förra Författningar och föreskrifter
rörande kompetens och förslags upprättande till lediga läkarsysslor och tjänster. Stockholm
den 27 juni 1822
Kungörelse angående Universal angående Överjägmästaren i Örebro län skiljande från förmånen
att uppbära Kronans andel av böter i vissa åverkansmål. Stockholm den 29 augusti 1822
Kungörelse angående vissa förmåner för dem, som vid Veterinär inrättningarna i riket förvärvat
sig insikt i hovslagarhantverket. Stockholm den 3 september 1822
Kungörelse angående den, under Kongl Maj:ts resa till Norge, samt de Västra delarna av riket, i
Nåder tillförordnade regeringen. Stockholm den 17 september 1822
Kungörelse angående barnmorskelärlingars antagande vid undervisnings verket i Stockholm. 25
november 1822
Kungörelse att den, under Kongl Maj:ts frånvaro i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra. Stockholm den 27 november 1822. CARL JOHAN
Brev till samtliga Rikets Ständer, angående det av Rikets Ständer utsatta lagtima riksmöte i
huvudstaden den 15 januari nästkommande år. Stockholm den 28 november 1822.
Kungörelse om Underhållsutdelning av Krigsmanshus medlen för innevarande år. Stockholm
den 2 december 1822
Reglemente för det i huvudstaden inrättade Carolinska-Medico-Chirurgiska Institut. Stockholm
den 11 december 1822.
Kungörelse angående inställandet av årliga avräknings- och rekryteringsmötena med flottornas
båtsmanshåll. Stockholm den 17 december 1822.
Kungörelse angående den tull, som för utgående varor under nästkommande år 1823 beräknas
och erläggas. Stockholm den 17 december 1822
Plakat om fyra Allmänna, Solenna, tacksägelse- faste - bön - och botdagar som över hela
Sveriges rike och alla Sveriges krona tillhöriga och underliggande furstendömen, land- och
herrskaper, högtidligen hållas och begås skola i nästkommande år 1823. Stockholm den 18
december 1822
Kungörelse om nedsättning av Lots- och Båtavgifter för alla under sex fot djupgående fartyg.
Stockholm den 20 december 1822
Kungörelse angående upphörande av karantäns skyldigheten för fartyg som kommer från Södra
Amerika. Stockholm den 23 december 1822
Kungörelse angående strömrensningars verkställande samt strömmars och åars öppna hållande.
Stockholm den 28 december 1822
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Svensk författningssamling 1822
Låssa kyrkas arkiv
Sammanfattning av Gudrun Sandén 2002

Kungörelse angående förbud för glas- och porslinsförare samt smideshandlare att, i ändamål av
dylika varors försäljning, i landsorten kringresa. samt om vad vid handel med dessa varor på
landet hädanefter bör iakttagas. Stockholm den 9 januari 1822
Rikets Ständer har hos Oss anmält, att den tillåtelse för glas- och porslinsförare och smideshandlare att
kringresa och sälja sina varor, är både moraliskt och ekonomiskt skadligt och för allmogen betungande.
Man har därför anhållit om ett ovillkorligt förbud för sådana handelsresor. För att bereda erforderlig
tillgång på dessa varor för allmogen och lättare avsättning för tillverkarna må Befallningshavande på
tillverkarens begäran upplåta ställen i någon stad där försäljning får ske. Dessa ställen får inte ligga för
nära varandra.
Under lång tid har klagomål över de olägenheter som dessa handlandes kringresande tillfogat
allmogen. Därför har Vi funnit skäl att bifalla förslaget och förordnar följande:
§ 1 Den tillåtelse, som glas- och porslinsförare och smideshandlande haft, att under resor från gård till
gård försälja dylika tillverkningar upphör den 1 november i år. Till dess har de personer, som kringrest
med handel möjlighet att skaffa sig annan försörjning.
§ 2 Befallningshavanden skall efter denna tid, när ortens behov eller maunfakturverkens innehavare så
önskar, utse tjänliga av allmogen vanligen besökta ställen där sådan försäljning får ske. De får inte ligga i
grannskap av varandra och förestås av välfrejdade och med goda bevis försedda personer, vilka bör vara
bosatta på platsen.
§ 3 Glas-, porslins- och smideshandlare som är bosatta i städerna, har inte rätt att sälja sina varor på landet
eller besöka andra marknader än dem som är särskilt anslagna för den stad där de är bosatta. De på landet
antagna säljarna må i intet fall med sina varor till marknader kringresa.
§ 4 Under resorna från tillverkningsorten till försäljningsorten skall de alltid har Befallningshavarens
pass. Hustrur och barn får inte medfölja och ingen försäljning av varulagret får ske.
§ 5 Om en till försäljning av ovanstående varor antagen person säljer andra varor, om han färdas till
marknader eller säljer under transporten mellan tillverkningsorten och försäljningsorten, underkastas han
det ansvar som lagen kan drabba honom och dessutom förlorar han sin rättighet att sälja
§ 6 Det nu stadgade förbudet att sälja glas och porslin och smidesvaror genom kringresande i landsorten
gäller inte allmogen. De har som tidigare rätt att försälja sina egna handaslöjder var som helst i riket.
Stockholm den 9 januari 1822 CARL JOHAN
Cirkulärbrev angående rätta tillämpningen av Kongl Kammar Kollegie Kungörelse den 31 maj
1820, rörande förhöjning av 1799 års lantmäteritaxa. Stockholm den 14 januari 1822
På förekommen anledning tillkännager Kongl Maj:t i Nådigt Brev att lantmäteritaxan inte skall förstås så
att någon tillökning av hästar vid tjänsteförrättningar är beviljad.
Stockholm den 14 januari 1822 SALOMON LÖFVENSKIÖLD.
Kungörelse angående beräkningsgrunden för posthemmans befrielse från båtsmans rotering.
Stockholm den 15 februari 1822
Det behövs en grund för hur man skall mäta roteringsfriheten för posthemman. 1811 förklarades att 8 mils
postförande i veckan borde ge rotering för en hel rote. Detta gäller i 15 uppräknade län. Denna beräkning
slår ojämnt, då båtsmansrotarna ofta är större. Ny beräkning med olika grunder för olika län redovisas
Stockholm den 15 februari 1822 L von ENGSTRÖM G von WETTERSTEDT
Kungörelse angående förändring i terminerna för underhållsutdelningen till Vadstenas
Krigsmanshusgratialier. Stockholm den 16 februari 1822
Den tredje april gjordes en förändring av utdelningen av Vadstena krigsmanshusgratialer, så att de skulle
utbetalas två gånger om året istället för vid kompanilikvidationsmöten i januari. Detta medförde att både
regementsskrivaren och kompaniofficeren vidkändes högre resekostnader, som togs av deras knappa
löneanslag.
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Kongl Maj:t har bifallit att underhållsutdelning i landsorten verkställs till hälften för det löpande året i
juni och hälften påföljande januari vid de vanliga likvidationsmötena.
Stockholm den 16 februari 1822 CARL AXEL LÖWENHIELM
Kungörelse angående förändring i tiden för utstämpling av vrakekar för enskildas behov:
Stockholm den 17 januari 1822
Den 28 december sistlidet år har Kongl Maj:t förordnat:
1:o Stämpling av vrakekar skall för enskildas behov göras i början av savtiden och fällning göras så fort
sig som möjligt. Befallningshavaren skall sist i början på februari insända bevillningsresolution till
förvaltningen av sjöärenden
2:o Dessa resolutioner skall föreskriva att ekarna bör avbarkas i savtiden, sedan de förut blivit fällda.
Stockholm den 17 januari 1822 VICTOR von STEDINGK
Reglemente för allmänna brandförsäkringsverket. Stockholm den 27 februari 1822.
Sedan den 15 april 1782 har allmän brandförsäkring av hus och byggnader varit inrättad i riket utom i
Stockholms stad. Därigenom har en utväg öppnats för Våra kära undersåtar att mildra följderna av eldens
härjningar. Detta påräknade ändamål har vunnits och verkets tillgångar har efter hand betydligt vuxit.
Dock har en del oförutsedda omständigheter fordrat förändringar och förklaringar i reglementet, varför
verkets styrelse anmält nödvändigheten av ett nytt. Då Vi anse att denna inrättning är av största vikt, har
Vi efter att ha hört verkets delägare och direktion upphävt det gamla reglementet och förordnar följande
att gälla från den 1 november 1822.
Artikel I
Om allmänna brandförsäkringsverkets föremål och inrättning.
§ 1 Allmänna Brandförsäkringsverket är inrättat för att försäkra hus och byggnader på landet och i
städerna, utom Stockholms stad, mot skada genom eld och brand.
§ 2 Fonderna, varur ersättning för brandskador utbetalas, insamlas genom avgifter och räntor på utlånade
medel. Alla medel sätts in i Rikets Ständers Bank mot attest.
§ 3 Landets och städernas fonder får in sammanblandas. Till landets fond inbetalas försäkringsavgifter för
egendom på landet och den fonden svarar för ersättning för brandskador på landet.
Till städernas fond inbetalas avgifter för egendom i stad och därifrån utbetalas ersättning för skador inom
stad.
Andra kostnader och utgifter betalas av den fond det angår. Verkets samfällda utbetalningar bestrids av
fonderna gemensamt.
§ 4 Fondernas behållning i kontanta medel och utestående lån utgör 1 % av brandförsäkringssumman på
landet och 3 % i städerna.
§ 5 Skulle någondera fondens hela behållning gå åt, fyller delägarna bristen och får understöd av den
andra fonden mot 4 % årlig ränta.
§ 6 Skulle så stor brandskada uppstå att medlen inte räcker att täcka ersättningen, uppsägs alla lån
omedelbart. Räcker medlen ändå inte upptas lån till minsta kostnad hos allmänt penningverk mot verkets
skuldbrev. Sådant lån återbetalas så fort som möjligt.
§ 7 För att ersättning för brandskador skall kunna ersättas så fort som möjligt finns ansvarssummor
avsatta under namn av Verkets rörliga fonder.
§ 9 Verkets tillgångar utöver de rörliga benämns Landets allmänna fond och Städernas allmänna fond.
§ 10 De allmänna fonderna bestrider verkets utgifter. I övrigt är dessa fonder till verkets förkovran och
delägarnas förmån utlånade mot säkerhet i brandförsäkrade egendomar. Dessa lån är till för dem som har
del i fonden.
§ 11 Allmänna Brandförsäkringsverket förbliver under odelad vård och förvaltning av en direktion, med
säte i Stockholm. Direktionen består av 5 kronofullmäktige som Vi väljer och 5 ombud som delägarna
väljer.
§ 12 Överintendenten är till följd av sitt ämbete alltid kronoombud tillsammans med en lagfaren man och
tre ur rikets kollegier, kronofullmäktige, alla valda på 3 år.
§ 13 Delägarna väljer ombud som de har förtroende för och som själva är delägare, även de på 3 år.
§ 14 Verkets ämbetsmän är en assuranceintendent, en kamrer, en sekreterare och en ombudsman. För
övrigt anställer direktionen tjänstemän och vaktbetjäning enligt särskild stat.
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§ 15 Verkets förvaltning och räkenskaper revideras det påföljande året. Räkenskapsåret gäller från 1/11
till 31 /10 året därpå.
§ 16 Vi förordnar 5 revisorer och delägarna 5. Alla delägare har rätt att närvara vid revisionen och till
protokollet anföra sina synpunkter. Frånvarande deltagare har rätt att skriftligen meddela sina uppgifter.
§ 17 Anklagas direktionen, ledamöterna eller tjänstemännen för missbruk, som inte kan rannsakas av
direktionen döms vid Svea Hovrätt. Vaktbetjänt som beträds med förseelse döms enligt allmän lag.
Artikel II
Om egendom, som till brandförsäkring antages.
§ 1 Till brandförsäkring antas hus och byggnader av sten, trä eller annat material, av vilket byggnadssätt
som helst, publika eller enskilda boningshus eller uthus, på landet eller i städer, på fri eller ofri grund med
undantag för Stockholm.
§ 2 Likaledes försäkras plank, staket, jordfasta träd i trädgårdar invid hus samt det som är väggfast eller
inmurat i byggnader t ex altartavlor, predikstol, orgelverk, läktare, bänkar, ljuskronor och allehanda
prydnader i kyrkor.
Katedrar, bänkar, läktare och hyllor i skolor.
Prydnader som speglar, tapeter, skåp och förvaringsrum i allmänna och enskilda hus. Pannor och kittlar i
brygg- och brännhus och färgerier.
Rännor, hjul, blåsverk och annan vid brand i inrättningar, som är svåra att flytta.
Inrättning i hyttor, smedjor, fabrikshus och verkstäder samt stora fastager av timmer i källare och dylikt.
§ 3 Tillbyggnad och förbättring får även försäkras. Förbättring som sker med nytt för gammalt räknas
blott till byggnadens underhåll.
§ 4 De av landets innevånare som gått i förening om brandstod, ersätts vid brand ur
brandförsäkringsfonden med det belopp som brandstoden inte täcker.
§ 5 Delägare i enskilt hus försäkrar sin del.
§ 6 Den, som inte vill försäkra hela egendomen, utan själv stå för en del av skadan får göra det.
§ 7 Utgammalt och bofälligt hus försäkras inte.
Artikel III
Hur försäkring sökes.
§ 1 Om delägare för värderingsmannens ledning vill uppsätta beskrivning av egendomen, skall antecknas
varje byggnad med mått, rummens antal, byggnadsmaterial, väggarnas tjocklek, antal dörrar och fönster,
hur underhållet är, byggnadens ålder, husets läge i förhållande till andra byggnader, avstånd från
eldfarliga inrättningar, tillgång på vatten och befintliga brandredskap.
Vidare beskrivs staket, plank, jordfasta träd, väggfast inredning.
§ 2 Värdering söks på landet hos ortens lagman, häradshövding, lantmätare, kronofogde och länsman om
han är känd för pålitlighet i grannlaga göromål.
För inrättningar vid bruk söks värdering hos bergmästare, bergsfogde, övermasmästare, geschwoner eller
lantmästare och för byggnader i stad hos magistrat.
§ 3 Då begäran är gjord bestäms dag för värderingen. Skall flera värderingar göras på orten görs de
samtidigt för att minska förrättningskostnaderna och för att onödiga resor undviks. Begärs värdering av
byggnad med flera ägare bör alla som vill vara med.
§ 4 Förutom ämbets- eller tjänsteman skall två nämndemän vara med samt någon i byggnadskonst kunnig
man. I stad två personer från magistraten.
§ 5 Har försäkringstagaren själv uppställt beskrivning är värderingsmännen ansvariga för att uppgifterna
stämmer. I värderingsinstrumentet antecknas år och dag då värderingen gjordes, namn och yrke på
förrättningsmännen. Har länsman deltagit, antecknas det datum, när han fått sitt förordnande.
Vidare antecknas husets nummer och kvarterets namn om det ligger i stad. Ägarens namn och om de
är flera, vilka som varit närvarande vid värderingen.
Tomt upptas inte som värde, hus och i synnerhet träd bedöms efter ålder och husets synbara
beskaffenhet och tillstånd.
Till grund för värdering tas de sista 5 årens priskuranter och markegångstaxor på byggnadsmaterial,
dagsverken och arbetslöner på orten. Värderingen skall snarare ligga lägre än medelprisen. Skulle
priserna på någon ort stigit ovanligt mycket jämkas priserna.
Särskilt värde med uppgift om beräkningsgrunder anges på husets stomme, tak och inredning.
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Ändras husets beskaffenhet och ny värdering sker, skall det gamla försäkringsnumret anges.
Värderingsinstrumentet skriv på särskilt formulär.
Instrumentet över värdering av hus i städer uppläses på rådstugan inför magistraten och stadens äldsta.
De skall fästa noga uppmärksamhet på beskrivningen och värderingen så att inte oriktiga uppgifter eller
för höga värdeberäkningar äventyrar stadens säkerhet och blir skadliga för brandförsäkringsinrättningen.
§ 6 Ämbets- och tjänstemän, som utfört värdering, har rätt till arvode efter expeditionstaxan.
Försäkringstagaren betalar. När det gäller allmän byggnad, som kyrka, prästgård, sockenmagasin,
fattigstuga, tingshus m m äger alla deltagare rätt att försäkra sin andel enskilt.
§ 7 Blir värderingen ogillad på grund av värderingsmannens underlåtenhet, är han skyldig att förrätta ny
värdering utan arvode, såvida försäkringstagaren inte önskar att anta annan värderingsman.
§ 8 Försäkringstagaren inlämnar värderingsinstrumentet till Allmänna Brandförsäkrings Verket. Gäller
försäkringen bruk eller större gård på landet kan behövas en planritning som visar läget och tillgång på
vatten.
Magistraten i stad skall inlämna planritning på gator, torg, gränder, kvarter och tomter med
husnummer och belägenhet i förhållande till sjö eller å om sådan finns.
§ 9 Vid brandförsäkrad gård bör finna 2 brandsprutor, 2 brandhakar, 2 stegar, 2 svabbar, 2 ämbar, allt
märkt med oljefärg. Vid mindre gårdar och där brandrisken bedöms som mindre räcker det med ett
redskap av varje sort. Vid större egendomar eller vådliga inrättningar bör redskapens antal ökas.
Artikel IV
Om försäkring och försäkringsavgifterna
§ 1 När värderingshandlingarna är inlämnade granskas de av assuransintendenten och försäkrings
avgiften bestäms. Sedan prövar direktionen.
§ 2 Är värderingsinstrumentet inte inrättat som ovan föreskrivs blir värderingen inte antagen. Rör
värderingen hus i stad och planritningen inte inkommit gäller detsamma.
§ 3 Försäkringsavgiften på landet erläggs under 12 år och blir de 3 första åren för byggnader av sten ½ %
Hus av lera ¾ %.
Hus av trä 1 %
Träd i trädgårdar invid hus 1 %
Är huset byggt av sten och har t ex skiffertak och många järndetaljer och ligger fritt och nära till vatten
kan avgiften minskas.
Finns å andra sidan hus med vådlig inredning, t ex eldning genom rörkonstruktioner i väggarna,
mälteri, bränneri, smedja , kvarn, oljeslageri, såpsjuderi, sockerbruk, glasbruk eller krutbrukshantering
kan direktionen besluta om höjda premier.
De 3 följande åren minskas avgiften med ¼ % och de återstående åren minskas med hälften.
§ 4 Försäkringsavgifterna i städerna erläggs i 16 år efter fallande skala. Avgiften är även där beroende på
husets byggnadsmaterial och inredning och husets användning.
§ 5 Så snart direktionen fastställt avgiften meddelar kamrerarkontoret försäkringstagaren.
§ 6 Försäkringstagaren insätter i banken för Allmänna Brandförsäkrings Verkets räkning mot attest.
§ 7 Då första premien är betald får försäkringstagaren ett försäkringsbrev, där avgiften är kvitterad.
§ 8 Försäkringstagaren löser brevet med 2 riksdaler 12 skilling och betalar därjämte stämplat papper. Han
erhåller ett exemplar av detta reglemente och om han så önskar ett försäkringsmärke av målat järnbleck,
att sätta på huset. Vill han ha ett prydligare märke betalar han efter inköpspriset.
§ 9 Inbetalning av avgiften sker alltid i förväg.
§ 10 Vill försäkringstagare betala hela försäkringen på en gång, avkortas avgiften med 24 % på 16 år och
18 % för 12 år
§ 12 Rivs huset innan försäkringstiden gått ut, betalas avgifterna ändå för att användas för ett nytt hus på
samma ställe. Om efter värdering av det nya huset det visar sig att värdet är större betalas tillägg av
avgifterna. Är det nya huset mindre värt än det rivna återbetalas inte avgiften.
§ 13 Hus som är brandförsäkrat får inte flyttas till annan tomt eller gård med bibehållandet av
försäkringsrätten.
§ 14 Uppstår brist i verkets fonder meddelas allmänheten om hur bristen skall fyllas, nämligen genom
tillskott av en årspremie av alla som är delägare i fonden. Räcker det inte ökas premien med ytterligare en
årsavgift.
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Artikel V
Hur brandförsäkringsrätt förloras
§ 1 Inbetalas inte avgifterna inom rätt tid och huset brinner, är skadan ägarens. Betalas inte premierna på
ett år och uppmaning inte hjälper förloras försäkringsrätten.
§ 2 Anmäls inte förbättring som görs på huset och det sedan brinner förloras försäkringsrätten.
§ 3 Har försäkrat hus brunnit och annat byggts istället och de nya brinner innan värderingen är ingiven
och styrkt, gäller inte försäkringsrätten till den nya huset. Försäkringsrätten bibehålls.
§ 4 Har någon försäkrat sitt hus i annat försäkringsverk i Sverige eller utomlands och fått ersättning, men
ändå begär ersättning här, förloras försäkringsrätten. Upptäcks det först sedan ersättning utbetalas skall
försäkringssumman återbetalas.
§ 5 Förlorad försäkringsrätt tillfaller brandförsäkringsfonden.
§ 6 Beslut om försäkringsrättens avskrivning kungörs tre gånger i allmänna tidningarna, om inte
försäkringsägaren inlämnat försäkringsbrevet som dödats.
Artikel VI
Hur antaget försäkringsvärde må ändras och nedsättas
§ 1 Förfaller brandförsäkrat hus så att värdet minskas med 1/8 minskas försäkringssumman i lika
förhållande. Läggs fabrik ned eller förändras så att husets nytta inte motsvarar försäkringsvärdet, nedsätts
försäkringssumman. Sådan nedsättning utsträcks inte till redan givna försäkringar.
§ 2 Uppförs vådlig och eldfarlig inrättning i anslutning till redan försäkrat hus och ägaren inte vill
gottgöra verket de högre premierna, sänks försäkringssumman. Tas däremot vådlig verksamhet bort och
saken anmäls till direktionen sänks avgifterna.
§ 3 Skulle någon egendom som inte finns vara angiven, värderad och försäkrad eller ett gammalt och
bofälligt hus vara upptaget som nytt, upphör försäkringsrätten eller försäkringssumman nedsätts.
§ 4 Förekommer sådana händelser som i denna artikel är nämnda, låter direktionen på
brandförsäkringsfondens bekostnad besiktning och värdering ske i närvaro av försäkringsägaren. I
händelse av vad som står i § 3 bör laga rannsakning fordras och ersättning för verkets kostnader sökas.
§ 5 Förändring i försäkringen skall påtecknas försäkringsbrevet.
Artikel VII
Hur antaget försäkringsvärde må förhöjas
§ 1 Är ett hus försäkrat till hälften, kan ägaren när som helst höja försäkringen att omfatta hela
egendomen.
§ 2 Är hus eller byggnad efter försäkringstiden på 12 eller 16 år värt mer än det först upptagna värdet,
skall försäkringshavaren söka ny värdering och ändring ske.
§ 4 Beviljas värdehöjningen utfärdas särskilt försäkringsbrev för det tillkomna värdet och avgifter erläggs
efter beräkning. Försäkringsvärdet får inte höjas på hus som genom vanvård betydligt minskat
avkastningen eller verkstäder, fabriker, slöjder och andra inrättningar som alldeles upphört eller inte
kunna på stället med förmån drivas.
Artikel VIII
Om lån ur verkets rörliga fonder
§ 1 Ur dess fonder meddelas lån å hypotek av:
1:o Förskrivningar och obligationer av Rikets Ständers Bank med deras garanti, utgivna och accepterade.
2:o Statskontorets eller andra Kronans verk utfärdade och tillåtna obligationer.
3:o Aktier i publika inrättningar eller dylika verks obligationer i den mån de äga allmänt förtroende.
§ 2 Lånet bestäms i förhållande till den säkerhet hypoteket ger, dock aldrig mer än 10.000 riksdaler.
§ 3 Lånet löper på 12 månader, men kan sedan omsättas. Behövs pengar till brandskadeersättningar kan
lånet när som helst sägas upp.
§ 4 Räntan är 1/3 % per månad. Sker betalning inte vid rätt tid är straffräntan ½ % tills hela lånet är till
fullo gäldat.
§ 5 Lånehandlingarna inges till kamreren, som vid nästa sammankomst inför direktionen avlämnar sitt
utlåtande om och till vad belopp lån kan ges. Direktionen prövar och beslutar.
§ 6 Ordningen för lånens föredragning rättas efter när de ankom. Delägare i verket har företrädesrätt
framför andra.
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§ 7 Bifalles lånet blir det genast utgivet genom assignation på rikets Ständers Bank och räntan beräknas
från samma dag. Lån får inte beviljas om inte full tillgång därtill finns i fonderna.
§ 8 Så snart lån beviljas inläggs säkerhetshandlingarna i en järnkista som förvaras i verkets kassavalv.
Två av direktionens ledamöter och kamreren har var sin nyckel.
§ 9 Vid omsättning av ett lån är villkoren lika som när det upptogs.
§ 10 Om lån måste sägas upp sker det först bland dem som inte är delägare.
§ 11 Om låntagaren inte betalar räntan har direktionen rätt att genast låta sälja säkerheten på Stockholms
Stads Auktionskammare. När räntan och kostnaderna är avdragna får låntagaren mot kvitto överskottet.
§ 12 Skuldbrevets innehåll skall lämnas på tryckt blankett.
Artikel IX
Om lån ur verkets allmänna fonder
§ 1 Lån ur dessa fonder ges endast mot säkerhet genom inteckning i fast egendom samt i hus och
byggnader som är brandförsäkrade.
§ 2 Lån mot sådan säkerhet får inte överstiga 1/3 av värdet på hemman och jordbruk samt i stad 1/3 av
brandförsäkringssumman. Till en och samma person beviljas inte högre belopp än 6.000 riksdaler ur
vardera fonden och inte lägre än 200 riksdaler.
§ 3 Låntagaren inger skriftlig ansökning om lånet han önskar och nämner panten som bjuds för
säkerheten.
§ 4 Säkerhetshandlingar som skall ingivas:
1:o Brandförsäkringsbrev på panten.
2:o Bevis att lånsökaren inte är förmyndare eller har barnarv under sin förvaltning och vård.
3:o Låntagarens och hustruns bestyrkta skuldbrev, där panten redovisas
4:o Handlingar som styrker hans och hustruns laga fång till panten genom bouppteckning, fastebrev,
gåvobrev eller testamente.
5:o Kammarkollegie bevis att panten inte häftar för bytesbrist om panten är av säteri- eller frälsenatur.
6:o Landskontorets bevis om pantens natur och mantal och räntan som utgår om det är skattehemman
eller rusthåll. Detsamma gäller frälseräntan om det är frälseskattehemman.
7:o Magistratens bevis att hus och vattenverk i staden är på fri och egen grund när det är fråga om sådana
panter.
8:o Domarens samtycke om lån söks av omyndig.
9:o Vår Resolution för mö, om lån söks av ogift kvinna
10:o God mans samtycke om lån söks av myndig person som trots åldern förklarats omyndig
11:o Vår Resolution om panten är fideikommiss.
12:o Bevis att personen inte gift sig sedan han förvärvade panten.
13:o Avvittringsbevis om änkling eller änka söker.
14:o Domarens efter avlyst ting avgivna bevis av alla inteckningar för skuld eller arrende under 10 år
tillbaka.
15:o Bevis från Ständernas Bank om kapital och upplupen ränta om sådan fordran är intecknad i panten.
16:o Värdering efter Bancometoden om det gäller hemman och jord på landet.
17:o Bevis av magistraten att hus i staden inte blivit försämrat sedan brandförsäkring tecknades.
18:o En av två personer, en för bägge och bägge för en, ingången bestyrkt borgen för stadsegendom.
§ 5 Låneansökan lämnas med alla säkerhetshandlingar till verkets sekreterare, som i sökandes närvaro
kontrollerar att alla handlingar finns. Den sökande kan få bevis att han lämnat sin ansökan.
§ 6 I den ordning ansökningarna inkommit överlämnas de till kamreren.
§ 7 Kamreren granskar handlingarna och lämnar skriftligt yttrande att ansökan och säkerhetshandlingarna
är fullständiga.
§ 9 Låneakten granskas av två av direktionens ledamöter, varvid den ena skall vara
lagfaren.
§ 10 Vid nästa sammanträde visar sekreteraren låneansökningarna i den ordning de inkommit och
direktionen bifaller eller avslår.
§ 11 Direktionens beslut införs på låneansökan med ordet "Avslagen".
Om lånet bifalles med lånesumman och datum.
§ 12 Inteckning för lån ur verkets allmänna fonder bör vara första panten.
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§ 13 Vid prövning av värdet på den intecknade panten skall fästas uppmärksamhet på den avkastning som
kan beräknas och lånesumman lämpas därefter.
§ 15 Bifalls ansökan läggs handlingarna och utlåtandet i verkets kassavalv.
§ 17 Tar inte lånesökande ut lånet inom 6 månader tillfaller det den som står näst i tur att söka.
§ 20 Ränta och kapitalavbetalning skall göras inom 6 månader. Om det inte sker efter påminnelse är lånet
förfallet och direktionen skall genast infordra summan.
§ 21 Sker en brandskada så stor, att den rörliga fonden inte förslår, förfaller alla ränte- och
kapitalavbetalningarna. Räntan höjs och kapitalavbetalningarna ställs in tills vidare.
§ 22 Blir egendom som är säkerhet vanvårdad, uppsägs lånet och drivs in.
§ 24 Säljs egendom som är verkets pant, anmäler nye ägaren till direktionen att han övertar lånet i sitt
namn, om han vill behålla det. Sista uppbudet beviljas inte förrän bevis från direktionen finns att
överenskommelse träffats.
§ 25 Då omsättning av lånet begärs skall sökande inlämna:
1:o Domstolsprotokoll med beslut om lagfart.
2:o Sökandes och hans hustrus underskrift på skuldbrevet.
Omsättning beviljas inte förrän lånet är nedsatt till belopp som överensstämmer med vad som förordnats
och att pantens försäkringsavgifter är betalda.
§ 27 Önskar delägare som har lån i Allmänna Fonderna och skött sina inbetalningar, flytta lånet till annan
egendom, är det tillåtet under villkor att:
1:o Lån inte transporteras mellan stads- och lantfonderna
2:o Låneinnehavaren skall bifoga till direktionen alla säkerhetsbevis som erfordras för nytt lån.
3:o Är lånet äldre och har högre belopp än de nu fastställda 6.000 riksdaler, får det nu gällande beloppet
beviljas.
5:o Att den som en gång överlåtit sitt lån till annan person inte är berättigad till nytt lån ur samma fond.
§ 28 Hur skuldbrevet skall skrivas, vilket sker på tryckta blanketter.
§ 29 Hur löftesskrift för lån på stadsegendom skrivs.
Artikel X
Om brandsyner
§ 1 Vid brandsyn, som i städerna skall ske på våren, anmärks noga brister på eldstäder, murar, tak,
brädfodringar, där eldsvåda kan tänkas uppstå. Brandförsäkringssumman antecknas på
brandsyneinstrumentet som avlämnas i 1 exemplar till magistraten och till husets ägare.
Instrumentet skall innefatta reparationskostnaden efter gångbara priser och arbetslöner och ett
föreläggande av en viss tid, då bristerna skall vara åtgärdade.
§ 2 Vart femte år skall husets beskaffenhet och hur det blivit skött beskrivas och försäkringssumman
antecknas. Husets värde i förhållande till försäkringssumman skall kunna utredas. Syneförrättningen skall
kungöras 14 dagar i förväg och husägaren och övriga deltagare i brandförsäkringsverket har rätt att delta.
§ 3 På landet skall syn hållas vart 20:de år av personer som har befogenhet att förrätta sådana syner. Detta
sker på ägarens bekostnad och det är hans ansvar att insända protokollet till verket.
§ 4 Har syneinstrument inte inkommit skall befallningshavanden infordra det.
§ 5 Assuransintendenten utlåter sig om det brandförsäkrade huset blivit vanvårdat och förfallit i värde.
Artikel XI
Om brandskadeersättning
§ 1 Om brandförsäkrat hus brunnit eller skadats delvis vid brand eller rivits för att hindra brand att sprida
sig, anmäler ägaren skadan till magistraten i staden, kronobetjänt på landet och bergsbetjänt vid bruk.
Förrättningsmän inställer sig genast vid brandplatsen för att syna och värdera.
§ 2 Vid värderingen undersöks och beskrivs det som av den försäkrade egendomen är oskadad och vad
värdet är. Ägaren skall under ed uppge vad som är räddat, hur elden uppkommit, hur elden upptäckts,
vilka åtgärder som vidtagits för släckningen, hur elden äntligen släckts eller upphört. Gäller skadan hus
som blivit nedrivet för att hindra eldens spridning, undersöks om rivningen varit nödvändig.
Beskrivningen innehåller det rivna husets läge och avstånd från andra hus.
§ 3 Om brand inträffat i stad avger magistraten inom åtta dagar till befallningshavanden skriftlig
berättelse om branden om hur många brandförsäkrade hus som brunnit eller skadats.
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§ 8 Skulle försäkringshavaren uppsåtligen satt eld på sin egendom eller av grov vårdslöshet orsakat
branden eller har han låtit eldstäder och tak förfalla, så att brandskada blivit följden, innehålls
ersättningen och domstol skall rannsaka och döma. Döms han uteblir ersättningen. Kan full bevisning inte
ställas eller försäkringstagaren blir frikänd utbetalas ersättningen som vanligt.
Vid vådeld utbetalas ersättningen inte förrän försäkringstagaren begått eden.
§ 9 Är syn- och värderingshandlingarna fullständiga men inte innehåller upplysning hur branden
uppkommit, bör ersättning ändå utbetalas.
§ 10 Är beskrivning och värdering av skadan ofullständig eller felaktig, skall ny syn göras av andra
pålitliga förrättningsmän
§ 11 Ersättning för försäkrad spannmål i magasin, kolbäddar vid hyttor och bruk samt vedförråd utbetalas
inte med högre belopp än vad som förstörts och inte överstiger det försäkrade beloppet.
Försäkringstagaren är skyldig att med laga bevis och sin ed styrka förlusten innan ersättning utbetalas
§ 12 Ersättningen avräknas med en fjärdedel om inte syn och värdering skett i tid.
§ 14 Försäkringshavaren är skyldig att behålla vad som blir kvar efter branden. Det står dock direktionen
fritt att till fondens förmån använda byggnadsämnen som är överblivna.
§ 16 Finner direktionen det förmånligt kan man ersätta ett avbränt hus till dess antagna värde eller att låta
uppföra ett lika gott hus, då skall nybyggnaden ske inom 2 år.
§ 17 Redovisning vad som händer om ett hus som är belånat brinner. Olika för stad och land.
§ 21 Om någon med mod och oförtrutenhet vid eldsläckningen gjort sig förtjänt av belöning, kan
direktionen ge en jetton, guld eller silvermedalj eller pengar, vilket anses lämpligast.
Skulle någon satt livet till vid släckningen av elden och efterlämnat änka och oförsörjda barn, lämnar
direktionen en summa allt i ett eller årligt understöd. Även den som blivit skadad vid släckningsarbetet
kan få ersättning.
Artikel XII
Om allmänna Brandförsäkringsverkets förvaltning och revision m m
§ 1 Direktionen vårdar och förvaltar verkets medel och angelägenheter efter lag och reglemente samt
tillser att tjänstemännen fullgör sina sysslor. Är någon försumlig skall han varnas och om
omständigheterna det påkallar avskiljas från sin tjänst på 3 eller 6 månader utan förmåner eller för alltid.
Fel av svårare art anmäls till justitiekanslern.
§ 2 Direktionen sammanträder en gång i veckan vid tid som de anser lämpligast. Där sitter
Överintendenten främst, sedan krono ombuden och därefter enskilda fullmäktige i den ordning inbördes,
som deras värdighet i det allmänna är vedertaget.
§ 3 Minst 5 ledamöter kan besluta om de är eniga. I annat fall krävs 7. Alla ledamöterna skall vara
närvarande, när saker om verkets styrelse eller inrättning eller tjänstemäns avsättning skall avhandlas. Vid
avsättning skall alla 10 vara närvarande och minst 7 vara eniga.
§ 4 Vid omröstning säger den sin mening som sitter ytterst och sedan de andra i följd. Blir omröstningen
lika gäller den främstes röst som utslag.
§ 6 Den som inte är nöjd med direktionens beslut i försäkrings- eller skadeersättningsmål besvärar sig
inom 4 månader. Han nämner tre Goda Män, som vilja med ärendets avgörande taga befattning.
Direktionen väljer tre Goda Män och efter lottning blir en av de 6 utesluten. Den klagande tilldelas en tid
och infinner han sig inte, förlorar han sin talan. Anser de Gode Män att hans klagan inte kan beviljas
meddelar de det omedelbart annars görs prövning av fallet.
§ 7 Assuransintendenten skall äga kunskap i byggnadskonst för att kunna bedöma från en ritning värdet
av byggnadsmaterial och arbetskostnad. Han skall varje år efter gällande priser göra kalkyler på särskilda
orter och även för hela landet.
§ 8 Den 20 april skall kamrern ha räkenskaperna färdiga, renskrivna och inbundna. Även sekreterarens
protokoll skall vara klara då.
§ 10 Ombudsmannen utför verkets rättegångsmål och utsökningsärenden samt äger att om ärendena är på
avlägsen ort genom befallningshavaren få en fullmäktige där.
§ 11 Då verkets fordran skall bevakas vid konkurs, skall kamreren svära borgenseden.
§ 13 Vid domstolar skall skyndsam och laglig handräckning lämnas.
§ 14 Revisionen företages i början av maj. När tiden är fastställd vill Vi utse de personer som på Vår och
Kronans vägnar skall delta i revisionsarbetet. Kallelsebrev utsänds samtidigt till delägarna som utser sina
revisorer.
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§ 15 Vill någon delägare lämna upplysningar som rör revisionen, skall han skriftligen insände dem till
direktionen.
§ 16 Innan revisionen börjas skall direktionen sammanfatta en allmän översikt över tillstånd och
förvaltning samt redovisning för fonderna. Där införs om något märkligt hänt under året.
§ 19 Vid revisionen är den av Kronans revisorer, som har högsta värdigheten självskriven ordförande.
Först läser man förra årets revision och sedan årets handlingar. Sedan inventeras kassakistan och
lånehandlingarna.
§ 20 Revisorerna kan ta upp ärenden utanför revisionen om de leder till verkets förkovran. Delägarna
underrättas vid nästa sammankomst och kan sedan överlägga om saken och fatta beslut.
§ 21 Skulle anmärkningar förekomma mot direktionens förvaltning, meddelas de skriftligen, varefter
direktionen förklarar sig. Godkänner revisorerna förklaringen eller har ingen anmärkning blivit gjord,
lämnar de direktionen ansvarsfrihet.
Hittar de fel skall delägarna underrättas och besluta. Gäller det anmärkningar som leder till laga åtal,
anmäles det till Justitiekanslern och förordnar om åtal.
§ 22 Efter granskningen skriver revisorerna berättelse om verkets tillstånd med upplysningar om den
ekonomiska ställningen och hur verket blivit förvaltat.
§ 23 Tre dagar innan revisionen kungörs tiden i allmänna tidningar så att deltagare kan infinna sig. De
skall anmäla sig dagen innan hos sekreteraren och uppge sitt försäkringsnummer. Han kan också sända
fullmäktig, som anmäls på särskilt blankett efter det formulär som åtföljer detta reglemente. Fullmäktige
skall själv vara delägare och får inte tala för fler än 10 delägare.
§ 24 Redogörs hur rösterna fördelar sig efter försäkringsvärdet t ex en röst för 1.000 riksdaler fyra röster
för 8.000 riksdaler.
§ 25 Sekreteraren utställer röstlängd efter i reglementet bilagde formulär och i den ordning delägarna
anmält sig. Efter anteckningen får deltagaren en pollet, som visar hans rösttal
§ 26 Vid sammanträdet bör ärendenas handläggning inte uppskjutas för att inte alla är på plats. Ingen
oanmäld för delta.
§ 27 Revisorernas berättelse inför på verkets bekostnad i Allmänna Tidningar.
Ett särskilt tryck avsänd till befallningshavandena att uppläsas i kyrkorna.
Vidare skall de delägare som önskar få ett exemplar och hos Oss skall revisorerna underdånigt anmäla
verkets tillstånd och hur förvaltningen varit samt förloppet vid sammankomsten.
§ 28 De krono- och enskilda revisorer som är bosatta utanför huvudstaden får skjuts efter tre hästar fram
och tillbaka samt traktamente med 3 riksdaler om dagen. Denna betalning får inte lämnas mer än till tre
krono tjänstemän och tre enskilda. Övrig personal som tjänstgjort vid revisionen får arvoden som bestäms
av revisorerna.
§ 29 Direktionen åligger att överlämna förslag till ändring eller tillägg i verkets stadgar till Oss för
prövning.
§ 31 Direktionens ledamöter samt verkets ämbets- och tjänstemän och betjänter får de arvoden och löner
som delägarna beviljat och av Oss fastställts.
§ 32 Ärenden från Gottland får dubbel tid för sina anmälningar.
§ 33 Försäkringshavare i Finland, njuter vad särskilt stadgat är.
Stockholm slott den 27 februari 1822 CARL JOHAN
Formulär till Brandförsäkringsvärdering.
Formulär för Brandskadesyn och värdering
Formulär till fullmäktige vid delägarnas i Allmänna Brandförsäkrings Verket sammankomster
Kungörelse angående förbud mot avsöndring av jord-, hytte-, skogs- och gruvdelar från
fjärdeparts egendomarna i Nya Kopparbergs Bergslag. Stockholm den 28 februari 1822
Vid granskning av ett mål angående åtalad avsöndring av delar av s k fjärdeparts egendomar har Kongl
Maj:t stadgat, att det hädanefter är helt förbjudet att avsöndra jord-, hytte-, skogs- och gruvdelar från
dessa egendomar i Nya Kopparbergs Bergslag. Skulle avsöndring ske återtas det avsöndrade genast och
läggs till stommen.
Stockholm den 28 februari 1822 B SANDELS C M ROBSON JACOB KÜSEL
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Kungörelse angående upphörande av stadgandet i Kongl Reglementet för Nordsjöfiskerierna om
anstånd med tullen för salt. Stockholm den 12 mars 1822
Tillåtelsen för fiskeriidkare att få anstånd med tull för saltet till slutet av året, kommer att upphöra. Den
skall nu betalas så snart saltet införs eller tas ur nederlag.
Stockholm den 12 mars 1822 C af KLINTBERG
Kungörelse angående vad iakttagas bör vid Besvärshänvisningars meddelande i Husesyns mål.
Stockholm den 12 mars 1822
Vid flera tillfällen har Vi erfarit, att i besvärshänvisningar i mål om av- och tillträdes syn på kungsgårdar
och boställen, där den klagandes nedsättning av summan blivit enligt författningarna föreskriven, har det
saknats anvisning, hur den som inte har pengar, då dom skall fullgöras. Inte heller vilka utvägar den
klagande då har.
Vi har därför förordnat att tydliga regler, hur den skall meddelas som klagar och inte har medel, kan
finna utvägar att få sin klagan i behörig ordning prövad.
Stockholm den 12 mars 1822 CARL JOHAN
Kungörelse angående tillägg i den vid Kongl Förordningen om Lots - och Båtinrättningen i riket
den 20 juni 1820, fogade förteckningen på lotsplatser och farleder. Stockholm den 2 maj 1822
Följande tillägg angående lotsplatser i Mälaren:
6 tyska mil från Södertälje till Strängnäs, avgift efter taxa 2
5 ½ tyska mil från Strängnäs till Västerås dito
8 ½ tyska mil från Strängnäs till Kungsör dito
5 ½ tyska mil från Kungsör till Västerås dito
Stockholm den 2 maj 1822 VICTOR von STEDINGK
Reglemente varefter vederbörande har att sig underdånigt rätta i avseende på mätning av de till
handel byggda skepp och farkoster. Stockholm den 9 maj 1822
Vid mätningar av skepp byggda för handel har det vistat sig att dessa fartygs dräktighet inte varit säkert
och pålitligt uträknad. För att varken Kronan eller den enskilde skall förnärmas, har Vi utgivit ett nytt
reglemente med alla föreskrifter och anstalter som i berörda avseende erfordras.
Artikel I
Om skeppsmätares antagande och tillsättande
§ 1 Skeppsmätare skall i fortsättningen ha undergått examen, antingen hos Flottornas
Konstruktionskontor i Stockholm eller hos någon av de i Göteborg och Karlskrona varande
konstruktionsdepartements chefer samt skall förete bevis, att han därvid visat sig äga de kunskaper som
behövs för att mäta, bedöma och uträkna fartygs dräktighet.
§ 2 Magistraten anställer skeppsmätare och han börjar inte sin befattning förrän han avlagt eden, där han
lovar att med flit, trohet och redlighet uppfylla de skyldigheter som enligt lag, reglemente eller särskilda
stadganden gäller.
"Att uppfylla vad på min syssla ankommer, befrämja Kungl Maj:t och Kronan och var mans rätt efter
bästa förstånd och samvete.
Detta skall jag som ärlig och uppriktig skeppsmätare troligen och redligen hålla, utan allt påfund och
argan list, så sant mig Gud hjälpe till liv och själ."
§ 3 En så examinerad, antagen och edsvuren person skall ensam förrätta skeppsmätningen mot det arvode
och under det ansvar, som nedanstående stadgas.
Dock kan två utan examen utföra samma mätning som en examinerad.
Artikel II
Om skeppsmätning, sättet därför, med mera som dit hör. så ock om mätararvode.
§ 1 Alla inhemska till handel byggda skepp, som kan bära 90 skeppspund och däröver skall undergå
mätning och vara försedd med mätarbrev.
§ 2 Sådan mätning skall ske med svenskt fotmått och dräktigheten utsättas i svåra läster, varav en anses i
tyngd lika med 18 skeppspund eller 18 gånger 320 skålpund viktualievikt. Skeppsmätarna bör använda en
10 fot lång fotstock och en 2 fots tumstock, som är indelade i fot och decimaler, så att en fot är 10 delar
eller tum och var tum i 10 delar eller linjer
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Ett med oljefärg anstruket och i bägge ändar krönt linneband av drygt 80 alnars längd och en tums
bredd, med vilket fartygets längd och bredd mäts på behöriga ställen, längs en på mätningsstället utsträckt
otjärad lina.
Vidare ett blylod av 2 -3 skålpunds vikt med vidfäst lina av 4 till 5 famnars längd.
§ 3 Beräkningsexempel.
§ 4 Alla fartyg indelas i 8 klasser på grund av dess större eller mindre svaghet.
Första klassen
Fartyg av flöjtskapnad, nedtryckningshöjden 104, nära lastlinjen 98 och vid losslinjen 108.
Andra klassen
Tyska galiotter en del galeaser, dassarejakter, samt engelska coljarefartyg med nedtryckningshöjd 108
nära lastlinjen 99 och vid losslinjen 114.
Tredje klassen
Engelska barkar och kattar med nedtryckningshöjd 110, nära lastlinjen 100 och vid losslinje 117.
Fjärde klassen
Större svenska skepp och fartyg vilka varken är mycket fylliga eller mycket skarpa.edtryckningshöjd
112, nära vid lastlinjen 101 och vid losslinje 120.
Femte klassen
Mindre svenska fartyg av skarpare byggnadssätt än de vanliga jakterna. Nedtryckningshöjd 115, nära
vid lastlinjen 102, och vid losslinjen 124.
Sjätte klassen
Större fartyg i allmänhet, som är skarpare så väl åt ändarna som nedåt losslinjen, som känns igen på
deras oförmåga att ligga tomma med kala master. Nedtryckningshöjd 118 nära lastlinjen 103 och vid
losslinjen 128.
Sjunde klassen
Mindre fartyg som är byggda mera för seglation än lastande och ovanligt skarpa åt ändarna som
skonerter och luggerter. Nedtryckningshöjd 122, nära vid lastlinjen 104 och vid losslinjen 133.
Åttonde klassen
Alla öppna eller däckade skutor och skärgårdsbåtar byggda på klink eller kravell och med mycket
fallande stävar och starkt skarp botten i akter och för. Nedtryckningshöjd 126, nära lastlinjen 105 och vid
losslinjen 138.
7 sidor uträkningar.
§ 8 När skeppsmätaren med visshet utrönt fartygets rätta dräktighet och i magistratens eller
sjötullskammarens med sigill genomdragna märkbok omständligen infört all vad ovanstående är, skall
han i enlighet därmed för alla däckade samt till utrikes fart nyttjade odäckade fartyg utskriva och till
tullkammaren på stället ingiva uträkning i följande ordalag
Flera sidor med uträknade dräktigheter för olika skepp.
§ 13 Alla inhemska större och mindre fartyg, båtar och skutor skall mätas på nytt vart 10:de år och förses
med nytt mätarbrev. Har de under tiden genomgått omfattande reparation, som förändrat deras dräktighet,
skall de innan de nyttjas bliva mätna.
§ 14 Främmande nationers handelsfartyg skall mätas vart år som de från utländsk ort anländer till svensk
hamn för att lasta eller loss. Återkommer han inom året gäller det första mätarbrevet om inte fartyget
blivit ombyggt och förändrat.
§ 15 Skeppsmätare njuter 3 skilling för varje läst i arvode, som mätarbrevet innehåller och för utländska
fartyg 4 skilling. Är det två skeppsmätare delar de arvodet som erläggs av fartygsägaren innan
mätarbrevet utlämnas.
Artikel III
Om ansvar för fel och förbrytelser i avseende på skepps mätning, samt hur de åtalas.
§ 1 Om man upptäcker något skepp, som blivit fel mätt med förlust för Oss och Kronan och det skett med
skeppsmätarens bättre vett och således är att räkna som förbrytelse, kommer han att avskedas och aldrig
någonsin återfå tjänsten. Dessutom bötfälls han med 100 riksdaler och skall gälda den kostnad och skada
som blivit. Har oriktig mätning skett av vårdslöshet eller oförstånd, mister han tjänsten med åtföljande
förmåner på viss tid och bötar mellan 33 - 100 riksdaler och fyller förorsakad skada.
§ 2 Har oriktig mätning och beskrivning av fartyg till ägarens lidande skett, genom skeppsmätarens
ondska, uppenbara vårdslöshet eller oförstånd, ersätter han ägaren.
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§ 3 Har ägare underlåtit att ommäta fartyget efter ombyggnad där dräktigheten förändrats, bötar han
mellan 10 - 200 riksdaler och betalar dubbla avgifter.
§ 4 Har skeppsägaren bjudit, lejt eller rått så att bedräglig mätning skett bötar han 100 riksdaler.
§ 5 Alla böter som nämns i detta reglemente även den Oss tillkommande skadesumman tillfaller hälften
angivaren och andra hälften närmaste sjömanshus. Böterna utsöks av den brottsliges egendom så långt
räcker. Angivarens del gå före Kronans. Saknas medel förvandlas böter under 50 riksdaler till fängelse,
böter över 50 riksdaler till allmänt arbete vid arbetsinrättningen i Karlskrona eller Vadstena. Tiden beror
på storleken av böterna.
§ 6 Förbrytelser kan påvisas av vem som helst, som kan jämföra stadgade tabeller, som visar hur mycket
varor beräknas på en svår läst med mätarbrevet.
§ 7 Angivelserna skall ske hos tullkammaren i den ort, där fartyget finns. Finner de efter prövning att det
finns skäl för laga åtal skall ärendet omedelbart anmälas hos Överdirektörs ämbetet vid tullverket och
mätarbrevet sändas dit. Rikets Kommers Kollegium vidtar åtgärder och visar det sig att fel begåtts,
kvarhålls brevet hos Kollegium. Advokatfiskalen skall ofördröjligen se till att nytt lagligt brev utfärdas.
§ 8 Förbrytelsen döms vid Tull Rätten. Gäller inte förbrytelser som begåtts innan detta reglemente träder i
kraft, vilket sker den 1 januari 1823.
Stockholm den 9 maj 1822 CARL JOHAN
Tabell som visar mängden av vissa varor, beräknade på en svår läst.
Kungörelse angående vad som iakttagas bör i anseende till den allmogen i Sju Härader av
Älvsborgs Län samt Städerna Borås och Ulricehamn beviljade handelsfrihet. Stockholm den 5 juni
1822
Rikets Ständer har anhållit om åtskilliga ändringar och rättelser i handelsfriheten för allmogen i Sju
Härader av Älvsborgs län och städerna Borås och Ulricehamn. Vi har funnit skäl att stadga och förordna
följande:
§ 1 Allmogen i Ås, Vedens, Kinds, Marks, Bollebygds, Gäveneds och Revägs härader i Älvsborgs län är
tillåten att under iakttagande av de föreskrifter som denna förordning stadgar, få idka gårdfarihandel, för
att i de städer och orter inom riket som de vill besöka, så väl på marknader som utom, sälja varor av deras
avel och tillverkning och att köpa sina förnödenheter av andra varor.
§ 2 Gårdfarihandelsresa får inte företagas av mer än en person från varje skattlagd hemmansdel. Den som
är berättigad till sådan resa, skall själv inneha hemmansbruk, vara fyllda 22 år och känd för god frejd.
Den som av sjukdom eller ålder är förhindrad att själv resa får sända sin son eller dräng. Gäller även
änkor.
§ 3 Innan resa får påbörjas skall han ha försetts sig med pass av Befallningshavanden i länet. De utdelas i
Borås eller Ulricehamn eller annan lämplig ort, där den resande personligen skall inställa sig och styrka
sin rättighet.
§ 4 För att få respass för gårdfarihandel skall följande handlingar visas:
Bevis om ålder och frejd.
Bevis att han själv innehar hemmansbruk i den socken han är bosatt.
Läkarintyg att han inte är behäftad med smittsam sjukdom.
Fullständig förteckning på de varor av ortens alster och tillverkning, som han ämnar sälja.
Begärs passet för son eller dräng krävs intyg att hemmansägaren själv är förhindrad eller är änka.
§ 5 Pass gäller inte under tiden april - augusti, då allmogen skall sköta sitt hemmansbruk.
Befallningshavanden skall kungöra när och var dessa pass finns att få. Detta sker vid två tillfällen på året.
§ 6 Pass för resor inom Mariestads, Jönköpings, Halmstads samt Göteborgs och Bohus Län skall då de
utfärdas i januari gälla till 1 mars.
Då de utfärdas för höstresa gäller de till 1 november. Pass för resor till andra orter i riket gäller till den 15
april och för höstresan till 15 december.
§ 7 I respassen utsätts de orter, där han har rätt att besöka och också hur länge han får stanna.
§ 8 Pass får inte utställas på mer än en person och inte ett nytt förrän det gamla blivit till landskansliet
återställt.
§ 9 Så länge omständigheterna fordrar att man bibehåller inrikes tullbevakning för några orter i landet,
skall innehavaren av pass visa det hos tullkammaren i Borås eller Ulricehamn och samtidigt visa sina
varor. Är varorna överensstämmande med vad som uppgives skall de antecknas i en Special i
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tullkammaren och stämplas. Undantag är blaggarn, säckväv, vävnader av kreaturshår, linne- och
yllevävnader, grova ullstrumpor, yllemössor och vantar. Stämpeln uppger stadens namn. Innan detta är
respasset inte gällande.
§ 10 Stämmer inte varuförrådet med vad som är angivet i förteckningen eller innehåller det utländska
förbjudna eller lovgivna varor eller inhemska varor som inte är tillverkade i hemorten inställs resan, vilket
stämplas på passet.
Beträds tullkammaren med vårdslöshet eller försummelse vid denna stämpling är de underkastade
ansvar enligt lurendrejeri- och tullförsnillningsförordningen.
Inställer tullkammaren en resa på grund av att varorna inte är inhemska eller tillverkade i orten, men
detta inte accepteras, skall ärendet gå till domstol. Har fel begåtts ersätts kostnad och förlust som hänt
genom resans inställande.
§ 11 Befallningshavanden insänder förteckning på alla utställda pass till tullstyrelsen. Han skall också
skyndsamt meddela kronobetjänten. Han skall sedan inhämta kunskap om att hemmansägaren verkligen
avrest och att inget missbruk föreligger. I så fall anmäls till befallningshavanden, som anklagar i närmaste
tullrätt eller vid domstol i den ort där förbrytelsen skett.
§ 12 Tar gårdfarihandlaren med sig någon person på resan bötar han 25 riksdaler.
§ 13 Idkar någon gårdfarihandel utanför Älvsborgs Län utan behörighet bötar han 50 riksdaler och
varulagret är förverkat.
§ 14 Utom Älvsborgs och Skaraborgs län må gårdfarihandlande ej resa eller ta kvarter mer än 6 personer i
sällskap. Är de flera tillsammans bötar var och en 6 riksdaler 32 skilling och varorna de medför är
förverkade.
§ 15 Gårdfarihandlande skall i varje stad uppvisa sitt pass hos Borgmästaren eller på
Landshövdingeresidenset, där passet påtecknas. Försummar han detta bötar han 16 riksdaler 32 skilling.
§ 16 Påträffas gårdfarihandlande av Krono- eller Tullbetjänt är han skyldig att visa sitt pass och de varor
han medför.
§ 17 Medför han inhemska varor som inte är tillverkade av allmogen på hemorten bötar han 1/3 av
varornas värde.
Medför han utländska till införsel och förtullade varor, mister han för alltid rätten att driva
gårdfarihandel, om han inte kan bevisa att de är till hans eget behov. Detsamma gäller för tullförsnillade
varor där han underkastas påföljd som lurendrejeriförordningen stadgar.
Medför han arsenik eller gift bötar han 100 riksdaler och förlorar sina handelsrättigheter
Begås brottet av utskickad son eller dräng får de aldrig egna handelsrättigheter.
§ 19 Allmogen i de Sju Häraderna är förbjudna att i handelssyfte resa sjö- eller landvägen utrikes.
Däremot upphör förbudet för den gårdfarihandlande allmogen att besöka Norge. Pass på sex månader
kommer att utfärdas.
§ 20 Då gårdfarihandlande blir dömd och sin rättighet förlustig, åligger det domstol att meddela
befallningshavanden i Älvsborg, som kungör utslaget offentligt i det härad, där förbrytaren bor.
§ 21 Inom 8 dagar efter hemkomsten skall gårdfarihandlande lämna sitt pass, antingen till landskansliet i
Vänersborg eller till närmaste kronobetjänt. Det sänds efter påteckning om datum till
befallningshavanden.
§ 23 Den rättighet borgarna i Borås sedan gammalt haft, att försälja varor tillverkade i staden eller den
angränsande landsbygden, kommer fortfarande att med dessa stadganden tillåtas. Gäller även Ulricehamn
§ 24 Ingen från nämnda städer har rätt till handel utan att ha vunnit burskap och vid den årliga mantalsoch skatteskrivningen anmälts. De drängar han vill anlita till försäljning skall vara hos honom
skattskrivna och i hans bröd. De personer som skall idka gårdfarihandel i Borås eller Ulricehamn skall
genast antecknas och förteckningen efter mantalsskrivningen insändas till befallningshavande.
§ 25 Pass för borgare i Borås och Ulricehamn, som vill idka handel i riket utfärdas på 4 månader eller sex
om det gäller Norge. Samma regler gäller som för övrig gårdfarihandel.
§ 27 Hädanefter skall den skillnad i borgarrätten i de två städerna äga rum, så att den som vill söka
burskap, skall berätta om det gäller vanlig handel i staden eller på marknader med tillåtna utländska och
inhemska eller om det gäller i orten tillverkade varor av allmogen. De förra benämns handlande borgare
och de senare gårdfarihandlande borgare.
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§ 28 Handlande borgare i Borås och Ulricehamn har frihet att idka handel med lovgivna varor på
marknader i hela landet och liksom tidigare även i andra städer och får ha egen bod, där varor tillverkade i
Borås och Ulricehamn får säljas.
§ 31 Finns borgare eller handelsdräng som på marknader inte har behörigt respass har han förverkat sitt
handelsgods.
§ 32 Han får inte färdas tillsamman med någon allmoge som har pass för gårdfarihandel. I så fall är hans
gods förverkat.
§ 33 De i denna förordning givna förbuden för gårdfarihandlande, som under handelsresor medför andra
varor än dem som är tillverkade på hans hemort, syftar inte till någon inskränkning i handel av spannmål,
kreatur och viktualier, vilket det är fritt att obehindrat utöva efter särskilda författningar
§ 34 De böter och beslagtagna varornas värde delas mellan Kronan och angivaren eller beslagaren.
§ 35 Böterna skall sökas av den brottsliges egendom och beslagarens andel går före Kronans. Saknas
medel förvandlas de på vanligt sätt till fängelse eller arbete på allmän arbetsinrättning.
Stockholm den 5 juni 1822 CARL JOHAN
Reglemente för vården och underhållet av Dess och Kronans till Lantförsvaret anslagna Hus och
Byggnader. Stockholm den 11 juni 1822
Artikel I
Om de till boställen upplåtna Kronans Hus och Byggnader
§ 1 De, av Kronans ämbets - och tjänstemän vid krigsmakten till lands, som i eller utom fästningar och
garnisonsorter innehar Kongl Maj:ts och Kronans hus, skall vårda och underhålla dem.
§ 2 För att Krigs Kollegium skall kunna äga kännedom om beskaffenheten av dessa hus, bör planritningar
upprättas och insändas. Alla förändringar skall också införas.
§ 3 Inom maj månads utgång nästa år skall dessa hus var besiktigade. I städer skall en magistratsperson
tillsammans med en kunnig byggmästare och hantverksmästare i de yrken som här har sammanhang delta.
Fortifikations mästaren, intendenten eller tygmästaren, som har ansvar för byggnaden och redogöraren
skall vara närvarande.
Boställshavaren skall vara underrättad 8 dagar innan synen och själv eller genom ombud vara närvarande.
Man skall undersöka lägenhetens nuvarande tillstånd i alla delar, beskaffenheten och antalet rum, dörrar,
fönster, eldstäder m m. Varje rum erhåller ett nummer, som inte får ändras. Besiktnings- och
inventeringsinstrument upprättas, som underskrivs av besiktningsmännen och boställshavaren. Ett
exemplar sänds till Krigskollegium, ett till befälhavare som har ansvar för huset och ett till
boställsinnehavaren.
§ 4 Vid byte av boställshavare sker av- och tillträdessyn.
§ 5 Boställsinnehavaren ansvarar för att lägenheten är i samma skick vid avflyttning som vid
tillträdessynen.
§ 6 Boställshavaren bekostar underhåll av fullständig vård och renhållning i allmänhet, eldstäder, spjäll,
pipor, dörrar, luckor, förstugor och trappor, nycklar och lås, fönsterkarmar med glas, tak av gips, golv och
trösklar, tapeter, vitlimning och målning, kakelugnar, trappsteg och ledstänger.
I övrigt är han, som var och en, ansvarig för skada som han själv eller hans tjänstefolk vållat. Särskild
noggrann tillsyn på eldstäderna krävs.
§ 7 Den befälhavare som har ansvar för huset bestämmer sotning, som betalas av boställsinnehavaren.
§ 8 Då eldstad eller huset över huvud taget blir så slitet att det måste till en större reparation, görs det på
kronans bekostnad. Förutsättningen är att boställshavaren inte är vållande till bristerna.
§ 9 Boställshavaren får inte utan tillstånd av Jrigskollegium ändra murar, skiljeväggar, trappor, eldstäder
och rökgångar, inte ta upp nya fönster eller dörrar. Upptäcks läcka på taket, skall anmälan göras till
Krigskollegiet. Är läckan betydande och behöver åtgärdas snabbare tillåts boställshavaren vidta åtgärder.
Dessa får inte kosta mer än 50 riksdaler.
§ 10 För uthus gäller samma vård och underhåll som för boningshuset. Dock får boställshavaren på egen
bekostnad sätta upp plank runt kål - och kryddgårdar, träd och humlegårdar och bygga fähus eller mindre
uthus om plats finns.
§ 11 Skulle några Kronans inventarier följa med huset, skall deras antal och beskaffenhet beskrivas och
kvitteras med förbindelse att vid avflyttning lämna dem som han mottagit dem.
§ 12 Ett exemplar av detta reglemente skall förvaras tillsammans med besiktningsinstrumentet hos
boställshavaren.
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§ 13 Förutom nämnda besiktningar skall varje år en ekonomisk- och brandsyn göras. Där lämnas bevis på
att boställshavaren vårdat huset enligt föreskrifterna. Vid brister föreläggs boställshavaren att fullgöra vad
på honom ankommer. Bevisen följer besiktningsinstrumenten.
§ 14 Åtgärdar inte boställshavaren sin skyldighet inom fastställd tid anmäls han till Krigs Kollegium, som
låter utföra reparationen mot betalning.
§ 15 Är boställsinnehavaren missnöjd med åtgärden, besvärar han sig inom en månad.
§ 16 Avlider någon boställshavare har arvingarna laga flyttningstid. Gäller som i städerna stadgat är. De
är skyldiga att lämna lägenheten i det skick syneinstrumentet anger eller betala för bristerna.
§ 17 Med kommendantsboställen på landet gäller samma som är stadgat för landshövdingarnas
ladugårdar.
Beträffande underhållsskyldigheten vid militärstatens boställen på landet gäller boställsordningen
fortfarande.
Artikel II
Om Kronans kaserner, vaktrum, ämbetsrum, förrådshus m m
§ 19 Kronan ansvarar för kaserner och rum, som officerare och manskap vistas i under garnisons - och
arbetskommenderingar.. Samma gäller vaktrum vid ämbets- och tjänstemäns arbetsrum. Blir något skadat
ansvarar officerare för sina rum, kompanichefen för manskapsrummen och kommendanten för
vaktrummen samt ämbets- och tjänstemännen för sina rum.
§ 21 Vid ombyte av inkvarteringar görs avträdessyner på hus, rum och inventarier.
§ 22 Kommenderingschefen har ansvar för kasern och inventarier och skall snarast anmäla brister, som
uppstått utan någons förskyllan.
§ 23 Särskild vård skall ske över eldstäder och rökgångar.
§ 24 Där möjlighet finns, skall särskilda rum utses till tvätt och marketenterier, så att inte golv eller
väggar skadas och osnygghet uppkommer i manskapens boningsrum.
Kompanicheferna har särskilt ansvar att tillse att snygghet och renlighet iakttas runt husen och inget
tillåts som strider mot givna polisförfattningar eller leder till vanprydnad för husen.
Skulle olyckshändelse, som ingen kan hjälpa t ex eldsvåda, storm, jordras, vattenflöde, inbrott m m.
inträffa, skall befälhavaren genast anmäla till Krigs Kollegiet. Har skadan eller förlusten tillkommit
genom sådan våldsam åtgärd eller vanvård bör saken överlämnas till domstol.
§ 26 Den som slår sönder ett fönster ersätter skadan. Lås, nycklar, hakar, märlor och liknande ersätts av
den som förlorat dem. Sker skador genom våldsamheter, som ingen är ansvarig för anmäls skadan.
§ 27 Författningar som rör hus, kaserner och rum som inte tillhör Krigskollegiet gäller fortfarande
oförändrade.
Artikel III
Om de årliga besiktningarna samt statsrekvisitions förslagens upprättande.
§ 28 Besiktningar görs varje år vid de olika Kronans byggnader, för att uppgöra förslag till rekvisitioner.
§ 29 De personer som utses att göra besiktningarna kan tillerkännas någon vedergällning. Städernas
hantverkare får endast tillkallas då Kronans hantverkare är jäviga.
§ 30 Besiktningsmännen antecknar noga vad som är tvunget att repareras och ger kostnadsförslag. De
skall ta hänsyn till om något gammalt material kan användas. Besiktningsinstrument och kostnadsförslag
upprättas i 2 exemplar. Ett åtföljer statsrekvisitionsförslaget till Krigs Kollegium och ett behålls av
befälhavaren i redogörelse kontoret för att tjäna till efterrättelse vid verkställigheten av arbetena.
§ 32 Då en större reparation prövas insänds två förslag. Ett på hela reparationskostnaden och ett endast
vad som är absolut nödvändigt.
§ 34 Då någon nybyggnad eller reparation är påbörjad skall en relation, som visar hur långt arbetet
fortskridit och hur mycket av materialet som finns kvar, insändas med nästa statsrekvisitionsförslag.
Därefter görs ett nytt förslag.
§ 35 Material som finns i förråden skall noggrant användas för att minska kostnaden.
§ 37 Alla brister skall redovisas en gång om året och endast vid vådliga händelser får särskilt
rekvisitionsförslag göras.
§ 39 Då nybyggnader eller stora reparationer skall göras av arbetskommendering, skall deras transporter
fram och tillbaka inräknas i kostnaden, så att de inte belastar riksstatens durchtåg.

15 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1822 51-52-53.docSkapat den 05-01-19 07:06Senast utskrivet 05-01-20 14:46

Artikel IV
Om byggnaders och reparationers verkställande
§ 40 Nybyggnader och reparationer av alla Kronans hus, som inte utgör delar av fästningsverken, skall
betalas av den stat eller verk, som kommer att använda och vårda dem.
§ 41 De fastställda ritningarna skall följas.
§ 42 Inga förskott får givas och Krigs Kollegiets dispositioner skall efter bokstaven verkställas, annars är
ingen ersättning att förvänta.
§ 43 Då byggnader och reparationer skall utföras bör det ske antingen genom entreprenad eller verkställas
mot räkning av därtill förordnad ämbetsman.
§ 44 Sedan ritningar och kostnadsförslag blivit fastställda utbjudes nybyggnaden till entreprenad på
allmän auktion, varvid förseglade anbud mottas. Antas ett anbud skall man försäkra sig om, att
entreprenören uppfyller sina förbindelser.
En kunnig officer övervakar arbetet. Besiktning över arbetet skall göras flera gånger.
§ 45 Görs arbetena av Kronans eget folk har cheferna högsta ansvaret och övervakningsskyldighet.
Om arbetskommendering fordras skall noggrann tillsyn över dagsverken, material, truppernas
inkvartering och underhåll samt ordningen på arbetsplatsen iakttagas.
Skall arbetet fortsättas nästa år, görs nödvändiga förberedelsearbeten som stensprängning, framförande
av grövre material och reparation av redskap under vintermånaderna.
När arbetet är färdigt skall noggrann besiktning ske. Överblivet material som Kronan kan ha
användning för inlämnas i förråd. Odugligt material skall efter anmälan hos KrígsKollegium säljas på
auktion och auktionsprotokollet och medlen insändas dit.
Datum ut supra CARL JOHAN
Instruktion för provinsialläkare i Riket. Stockholm den 13 juni 1822
Då Medicinalverket undergått betydande förändringar och förbättringar, sedan nu gällande instruktion för
provinsialläkare av den 29 juli 1774 utfärdades, har Vårt Sundhets Kollegium inkommit med förslag till
ny sådan. Efter att Högsta Domstolen, rikets statskontor och Överpostdirektionen avgivit yttrande har Vi
upphävt den tidigare instruktionen och förordnat följande:
Allmänna föreskrifter
§ 1 Provinsialläkarna skall ha inseendet över den allmänna hälsovården och besörja den enskilda inom sitt
distrikt efter denna instruktion.
§ 2 De utnämns av oss efter Sundhets Kollegiets förslag. De sökande skall vara både Medicine Doktorer
och Kirurgie Magistrar. Av dem väljs företrädesvis de som har tjänstgjort som civilläkare.
§ 3 Så snart provinsialläkaren fått sin fullmakt, avlägger han tro och huldhets samt ämbetseden hos
Landshövdingen, som insänder betyg därom till Sundhets Kollegium.
§ 4 Provinsialläkarens hemvist skall vara på det ställe i länet Vi utsatt, men kan ändras om Sundhets
Kollegiet finner omständigheter till ändring.
§ 5 Reser han därifrån skall han alltid lämna meddelande var han befinner sig. Han får inte resa utom
distriktet utan anmälan hos landshövdingen. Blir han borta mer än en månad skall landshövdingen anmäla
det hos Sundhets Kollegium. Provinsialläkaren skall föreslå någon legitimerad läkare som vikarie. Kan
han inte det anställs en av Sundhets Kollegium. Kostnader för resa påförs den ordinarie.
§ 6 När någon sjuk anlitar honom, skall han infinna sig så snart som möjligt och efter yttersta förmåga
enligt ed och samvete, bemöda sig att återställa den sjuka till hälsa.
Anlitas han av flera personer på en gång, av olika stånd och villkor, rika eller fattiga skall han först ge
hjälp till den som är mest i behov.
§ 7 Han skall i sin praktik bemöda sig att använda inhemska medel, särskilt de som finns i orten och kan
ersätta de utländska. Han bör uppmuntra till att odla, samla och nyttja medicinalväxter.
§ 8 Utom sin skyldighet att hjälpa de sjuka, skall han fästa uppmärksamhet på vad som kan befrämja
innevånarnas hälsa och vad som är skadligt. Vid sina resor skall han skaffa sig kännedom om distriktets
medicinskt topografiska beskaffenhet, folklynne och levnadssätt, allmogens boningshus, barnens fysiska
fostran, allmänt bruk av huskurer. Han skall rätta och motarbeta det skadliga. Där bör han kunna påräkna
kraftigt biträde av prästerskapet.
Han bör uppmärksamma beskaffenheten av allmogens dryck och födoämnen, särskilt vid inträffad
missväxt, otjänlig väderlek, farsoter och annan skada. Han skall då anmäla förhållandena till
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landshövdingen för att genom hans åtgärd och allmänna kungörelser kunna avvända sånt som är
ohälsosamt för innevånarna.
Föreskrifter vid inträffade allmännare sjuklighet och farsoter.
§ 9 Yppar sig någon allmännare sjukdom i distriktet åligger det prästerskapet att anmäla till
landshövdingen och provinsialläkaren. Kan sådan beskrivning ges att provinsialläkaren utan att infinna
sig på plats, kan förordna tjänliga medel, översänder han dem till pastor med kronoposten. Noggranna
underrättelser hur medlen skall användas ges. Pastor bör sedan lämna läkaren underrättelse om
sjukdomens vidare förlopp, hur många som tillfrisknat eller dött. Finner provinsialläkaren att sjukdomen
är epidemisk, smittsam eller illa artad, bör han genast berätta för landshövdingen på vilkens förordnande
han sedan beger sig till platsen, för att föranstalta om de sjuka och hur de friska undviker smitta.
Provinsialläkaren har vid dessa tillfällen att insända rapporter till Sundhets Kollegium kontinuerligt.
Han beskriver farsotens förlopp, vidtagna åtgärder och slutligen då den upphört, uppgift hur många som
varit sjuka, dött eller tillfrisknat. Prästerskapet skall hjälpa honom med upplysningar.
§ 10 Veneriska sjukdomar och den s k saltflussen skall han bemödas sig om att utröna uppkomst, symtom
och bot. Anteckningar förs om den smittades namn, ålder, vistelseort och symtom. De svårast angripna
förs till lasarett eller kurhus, och i mån av plats även de som är mindre angripna. För dem som inte genast
kan beredas plats på kurhus, ges instruktioner till pastor hur de skall behandlas. Är de så många att de
vanliga sjukhusplatserna inte räcker, skall provinsialläkaren tillsammans med landshövdingen föreslå
anstalter och anmäla förhållandet till Sundhets Kollegium.
Prästerskapet åligger det sedan sådana botade hemkommit, tid efter annan underrätta sig om deras
tillstånd och i händelse av nytt utbrott av sjukdomen anmäla dem till intagning på sjukhus. Går inte det,
skall pastor förmå sina församlingsbor, att hysa dessa personer och hålla dem avskilda från de friska tills
plats finns på sjukhuset..
Det åligger alla läkare, men främst provinsialläkaren, att försöka utröna varifrån smittan sprids, anmäla
det hos prästerskapet och kronbetjäningen på landet och polisen i städerna. De har ansvar för att vidta
åtgärder, att misstänkt person inställer sig för besiktning hos läkaren. Vägrar personen anmäls till
befallningshavanden som vidtar lämpliga åtgärder.
§ 11 Medicinen betalades av dem som kunna, medan obemedlade med intyg från församlingen får sina
medicinkostnader betalda av Medicinalfonden. Dessa läkemedel bör användas med största hushållning.
Om skydds koppympningen
§ 12 Enligt reglementet från 1816 åligger det provinsialläkaren att ha noga tillsyn över skydds
koppympningen. Hos honom kan ymparna få råd och föreskrifter och även undervisning.
Han skall granska journalerna som tillställs honom av landshövdingen. Därefter upprättar han en
förteckning med församlingens namn, ymparens namn och antalet lyckade ympningar. Han skall uttala
sig om ymparens pålitlighet och skicklighet och nit under året, om någon gjort sig förtjänt av belöning i
form av pengar eller medalj.
Skulle på någon ort ympningen vara försummad, försöker han själv rätta till förhållandet eller anmäla
hos landshövdingen.
Han har ansvar för att friskt vaccin finns. Detta får han genom att, när någon fått ympämne av honom
och gjort en lyckad ympning, tas ympämne från det friska barnet. Fungerar det inte får han rekvirera från
Sundhets Kollegium.
Om barnmorskor
§ 13 Provinsialläkaren har ansvar för barnmorskorna både i städerna och på landet, att de är godkända och
uppfyller sina skyldigheter. Han skall med hjälp av landshövdingen försöka förmå församlingarna att anta
och underhålla examinerade barnmorskor. I församlingar där ännu inga examinerade barnmorskor finns,
utan man använder sig av s k hjälperskor, skall han noga ha tillsyn över deras förhållande. Om någon är
så okunnig och oskicklig att det är risk för modern eller barnet bör han anmäla hos pastor och
landshövdingen, så att den personen vid vite förbjuds att befatta sig med förlossningar.
Om tågande truppers sjukvård, allmänna sjukvårdsinrättningar, hospitaler och arrester.
§ 14 Då tågande trupper måste lämna sjukt manskap efter sig och man inte kan föra honom till närmaste
lasarett ankommer det på provinsialläkaren efter landshövdingens order att sköta den sjuka.
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§ 15 Provinsialläkaren skall vara ständig ledamot i de sjukhusinrättningar som finns i hans distrikt. Han
har även ansvar för arrestanters hälsa.
Om besiktnings förrättningar
§ 16 Då provinsialläkaren anmodas att uttala sig i medicinska frågor, skall han genast och med möjligaste
fullständighet lämna sina upplysningar. Gäller det döda kroppar skall han om inte hög grad av röta har
angripit kroppen, öppna och undersöka kroppens inre. Han skall följa förordningen av den 18 november
1818.
Han skall edligen bestyrka sina uttalanden.
För att kunna göra liköppningar behöver han särskilda instrument. Landshövdingen bör genom
kronobetjäningen anstalta att kroppen förs till ett lämpligt rum och att personer är till hands att biträda vid
kroppens avklädande och hanterande. De skall kunna vittna att det är rätt person och påteckna sina namn
på protokollet.
§ 17 Provinsialläkaren förrättar inom sitt distrikt besiktningar av beväringsmanskapet.
§ 18 Han skall en gång om året, helst höstetid, undersöka apotek, om det finns inom hans område. Det
gäller att undersöka om läkemedlen är färska eller förfalskade, om förrådet är tillräckligt för ortens behov,
beskaffenheten av lokalen, vikter och vågskålar, lärlingens uppförande och ålder, skicklighet och lärotid.
Protokoll insänds till Sundhets Kollegium.
Dessutom åligger det honom att vaka över, att apotekarna efterlever reglementet av den 11 augusti 1819,
där de, enligt ed och plikt skall ordentligt betjäna allmänheten med goda och försvarliga mediciner och
inte ta ut högre betalning än vad Medicinaltaxan utsätter.
Om något felas och inte efter tillsägelse rättas anmäls genast till Sundhets Kollegium.
§ 19 Om det finns mineralkällor i distriktet, som allmogen använder, men inte är med brunnsintendenter
försedda, skall provinsialläkaren efter vetenskapliga grunder ta kännedom om vattnet.
Om boskapssjukdomar
Vi har förutom de förut varande Veterinärskolor i huvudstaden låtit inrätta en vidsträcktare och
fullkomligare anstalt för att utbilda kunniga djurläkare. Vi har också givit befallning att utvägar skall
skaffas för att förse varje län med åtminstone en sådan djurläkare.
Det åligger likväl provinsialläkaren, att på landshövdingens anmodan, gemensamt med djurläkaren
författa rapporter och föreslå medel och anstalter, då farsoter bland djur uppträder. Det blir så mycket
lättare i framtiden för läkaren, då han vid Veterinärskolan kan få inhämta allmänna kunskaper och arbeta
tillsammans med en kunnig djurläkare.
Om rapporter
§ 21 Provinsialläkaren skall varje år till Sundhets Kollegiet insända berättelse rörande ämbetsgöromålen
och sundhetstillståndet i distriktet och om vad som för övrigt förefallit anmärkningsvärt.
Om biträde av Bataljonsläkare och medhjälpare
§ 22 Den 16 december 1817 beslöts att alla regementen skall vara försedda med legitimerade
bataljonsläkare. De skall vara stationerade i landsorten och då de inte är beordrade till tjänstgöring vid
regementena, bistå allmänheten som på så sätt får tillgång till bekvämare sjukvård samt att
provinsialläkaren får biträde i sina tjänstebefattningar.
Om farsot yppas, som fordrar snar åtgärd skall bataljonsläkaren i närmaste distrikt på anmodan av
prästerskapet kunna lämna biträde. Dessa bataljonsläkare skall vara kirurgie magistrar.
Resekostnader och ersättningar för förrättningar av alla slag
§ 23 Vid alla resor provinsialläkaren företar i tjänsten erhåller han skjuts och dagtraktamente enligt sjunde
klassen i Kongl Resereglementet. Räkningar med intyg från landshövdingeämbetet att miltalen stämmer
inlämnas till Sundhets Kollegium och betalas av Medicinfonden.
När han av landshövdingen blivit beordrad att göra besiktningar erhåller han utom skjuts och
dagtraktamente 1 riksdaler för besiktning av levande person och 3 riksdaler för besiktning av död person.
Då kemisk undersökning behövs för att utröna förgiftningar betalas apotekaren av den brottslige om
medel finns. Det är domstolen dit besiktningsrapporten blivit insänd, som beslutar. Är den åklagade utan
skuld betalar det allmänna. För att provinsialläkaren inte skall riskera att gå miste om sin ersättning
lämnar han ett exemplar till domstolen och ett till landshövdingen.
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Om en tjänsteman, som genom berömlig uppmärksamhet, oförtrutenhet och ett noga uppfyllande av
sina ämbetsskyldigheter och isynnerhet genom att vårda fattiga, utmärker sig vill Vi alltid se honom med
välbehag.
Stockholm den 13 juni 1822 CARL JOHAN
Kungörelse angående förändring i vissa delar av hittills gällande föreskrifter om förpassning av
varor vid transporter inrikes orter emellan. Stockholm den 14 juni 1822
Vi är betänkta på att utfärda en ny författning om inrikes bevakning och förpassning. Vi vill dock inte
fördröja de förmåner, som genom ökad lätthet vid varutransporter inom riket kan vara för handel och
näringar, därför ändras endast viss delar.
§ 1 Vid sjöfart på insjöar, floder och kanaler, som bereda gemenskap inrikes orter emellan, utan att
Saltsjön befares och även alla landtransporter från en ort till en annan i riket, är endast vin, arrak, kaffe,
mascovad-, terres-, tetepuder och krossat socker samt utländska tobaksblad underkastade förpassning.
Gäller då dessa varor transporteras i större mängder, 15 kannor vin, 100 skålpund kaffe, socker och tobak
§ 2 Det blir fritt att försända svenskt brännvin på Saltsjön från stad till annan inrikes ort.
Tillverkningsbevis skall medfölja.
Stockholm den 14 juni 1822 CARL JOHAN
Kungörelse angående sjöfarten på Danmark med öppna båtar och däckade mindre fartyg.
Stockholm den 14 juni 1822
För att försvåra lurendrejeri och tullsförsnillning genom farten på Danmark i öppna båtar förordnas
följande:
1:o Varje svensk skeppare, som i Danmark lastar varor på öppen eller däckad båt under femton läster, för
att föra dem till svensk, dansk eller norsk hamn, skall uppvisa ett intyg för svenska konsuln, vad han har i
lasten.
2:o Möter han på resan kust- eller skärgårdsbevakning skall han vid vite av 250 riksdalers böter, ta
bevakningen ombord och visa sina fartygs och lasthandlingar. Har han inte dessa handlingar, införs han
till närmaste sjötullkammare och ställs till svars inför sjötullrätten.
3:o Lossar han lasten i Danmark eller Norge skall han med påföljd av 500 riksdaler i böter förse sig med
bevis av tullen på lossningsorten
4:o Vid återkomsten till hemorten skall han inställa sig vid sjötullkammaren och redogöra för sin resa.
Stockholm den 14 juni 1822 CARL JOHAN
Kungörelse angående revision av Stats- Banco och Riksgäldsverken, samt av räkenskaperna för de
under Kammar Kollegie och Allmänna Magasins Direktionens förvaltning ställda fonder.
Stockholm den 14 juni 1822
Revisorerna skall infinna sig i Stockholm den 15 september.
Stockholm den 14 juni 1822
Kungörelse att den, under Kongl Maj:ts frånvaro, i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra. Stockholm den 28 juli 1822
Sedan Vi nu lyckligen anlänt till huvudstaden efter Vår resa i Konungariket Norge samt Västra delarna av
Riket upphör den under Vår frånvaro tillförordnade regeringen.
Stockholm den 28 juli 1822 CARL JOHAN
Kungörelse angående upphävandet av det genom Kongl Kungörelsen den 30 april 1817 stadgade
förbudet mot försäljning och förtäring av tillrett kaffe på källare, värdshus, spiskvarter, kaffehus,
krogar och andra allmänna ställen, även vid marknader och auktioner i städer och på landet.
Stockholm den 5 september 1822
På förekomna skäl har Vi funnit att Vi kan upphäva kaffeförbudet från 30 april 1817.
Stockholm den 5 september 1822
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Instruktion för Beklädnads Direktionen vid de indelta Infanteri Regementena. Stockholm den 11
juni 1822.
För att få samstämmighet och ordning i behandling av ärenden som rör beklädnad vid infanteri
regementena förordnas följande för dess direktioner:
§ 1 Vid varje infanteri regemente skall finnas en beklädnads direktion, bestående av landshövdingen i
länet, regementets chef, två kaptener, samt två rotehållare. Kvartersmästaren skall var närvarande för att
kunna lämna upplysningar.
§ 3 Direktionen sammanträder på ordförandes kallelse, så ofta ärendena fordra. Beslut får inte tas om inte
ordföranden och minst 3 ledamöter är samlade. Ordföranden har utslagsröst. Alla anvisningar skall
underskrivas av ordföraren och två ledamöter.
§ 4 Utan särskilt arvode biträder regementsauditören med att skriva protokoll och brev.
§ 5 Regementskvartersmästare skall motta alla beklädningsämnen och persedlar och under
ersättningsansvar skydda dem från mal och annan skada, då de förvaras i reserv i trossbodar eller annan
tjänlig lägenhet.
§ 6 I beklädnads direktionens förvaltning ingår i fredstid
1o Kongl Maj:ts årliga bidrag till munderingens underhåll med 1/6 för varje persedel, nämligen
huvudbonad, halsduk, jacka, skärp, byxor, stövletter, linnebyxor, ett par skor, ett par strumpor samt en
skjorta.
2:o Rotehållarens avgifter.
3:o Slitningspengar, som utgått om soldaten är i tjänst en månad.1 huvudbonad, 1 jacka, 1 skärp, 2
halsdukar, 2 par klädesbyxor, 2 par halvklädesstövletter, 4 skjortor, 4 par strumpor och 4 par skor.
Persedlarna skall räcka 2 år vid daglig användning.
4:o Slitpengar på grund av nötning under marsch.
5:o Ersättningar för tillfälliga förluster. Sådana förluster skall alltid anmälas och undersökning vid Krigs
Rätt bestyrkas.
§ 8 Medel som inkommer skall insättas i närmaste lantränteri och utlåning av dessa medel, får inte under
några omständigheter ske. Pengar utbetalas vid behov och efter direktionens anvisningar.
Direktionen bör tillse att de genom omtänksam hushållning besörjs, att regementet är försett med två
fullt brukbara munderingar, varav den bäst bevarade förvaras på rotarna i kistor och den andra är
överlämnad till soldatens vård för att kunna användas vid mindre kommenderingar. Direktionen skall så
småningom försöka förse soldaten att vid mönstring till krig få 4 skjortor, 4 par strumpor, och lika många
par skor med lösa sulor.
§ 10 Regementschefen skall tillkännagiva inför direktionen vilka behov som finns och ha ensamt ansvar
för verkställigheten av deras beslut.
§ 11 Beklädnads persedlarna för manskapet bör vara till beståndsdelar och form överensstämmande med
fastställda prov. Saknas dessa rekvireras de från Krigs Kollegium.
Vadmal kan användas om det inte blir dyrare än kläde, vilket direktionen noga bör pröva.
§ 12 För att vinna likhet och billigaste pris, bör upphandlingarna ske i stora partier och på offentliga
auktioner. Dessa tillfällen annonseras minst 6 veckor i förväg i Post- och Inrikes Tidningar och uppläses
från predikstolen. Anbud lämnas med slutna sedlar, som vid auktionens slut öppnas. Sedan meddelas
persedelbeloppen, leveranstiden, och betalningsvillkoren och modellen på kläderna.
§ 15 Skulle för beredande av nedsatt pris någon gång förskott behöva utbetalas, skall direktionen noga
tillse att det finns borgen för förskottssumman. Direktionen är ansvarig för eventuell förlust.
§ 16 När persedlarna levereras skall de granskas av en ledamot av direktionen och kvartersmästaren, att
de stämmer med provet. De får söka biträde av sakkunnig person.
§ 17 Sömnaden av munderingar bör helst ske kompanivis av därtill övade soldater. De skall se till att
klädet krymps väl och att modellen stämmer, vara rymlig och för minsta storleken ha tillägg i sömmarna.
Ojävig skräddare skall tillsammans med en kompaniofficer ange bevis på arbetslönerna.
§ 18 Då några persedlar är slitna eller obrukbara i tjänst lämnas de till soldatens fria disposition. Nu
saknas monderingspersedlar i rotekistan och denna brist ersätts genast av direktionen.
§ 19 Persedlar av den bättre eller rotekistemonderingen som genom olyckshändelse eller rymning
förloras, skall direktionen genast ersätta antingen in natura från Kronans Reservlager eller efter länets
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markegångstaxa. Undersökningen skall visa att ingen kan anses ansvarig eller att tillgång på betalning
saknas.
§ 20 Soldat som avskedas får om han haft mössan i 6 år, jacka och skärp i 3, klädesbyxorna i 2,
linnebyxor, svarta och vita stövletter i 1 år och skjortor, strumpor och skor under 1 möte erhålla
persedlarna som sin tillhörighet. Är han kasserad för vanfrejd eller liderlighet får han inte denna förmån.
§ 21 Regementsbefälet skall två gånger om året efterse hur rotekistan vårdas och hur soldaten förfar med
sina kläder.
§ 22 Vid avmarsch till övningsområde i fredstid får inte den bättre monderingen medtagas
§ 23 Vid uppbrott till fälttjänstgöring skall den bättre monderingen avmönstras för den del av regementet,
som avgår till krigsorten.
§ 24 Saknas några persedlar och inte kan ersättas eller utbytas, ombesörjer Fältförvaltningen detta och
påför beklädnads direktionen kostnaden.
§ 25 Efter slutat fälttåg skall monderningen mönstras och det, som kan i brukbart stånd återställas. Brister
ersätts ur reservlagret och lagningskostnaden ersätts.
§ 26 När beklädnads direktionen skall sända persedlar till kommenderingar sker det med minsta kostnad
för allmogen.
§ 28 Då det med omsorgsfull hushållning inte är förenligt att upplägga munderingar för vakanser på
rotarna, vilka efter en tid genom inträffade modellförändringar kan bli onyttiga, skall det vara direktionen
tillåtet att indraga dem. Dock måste det i depåer alltid finnas persedlar till användande om rekrytering
skulle anbefallas.
§ 30 Beklädnadsdirektionerna får inte utsträcka sina kostnader utöver vad de fått för underhållet och är
absolut förbjudna att uppta lån.
§ 31 Räkenskap för såväl medel som persedlar skall senast 1 juli inlämnas till Krigs Kollegium och om
generalmönstring inträffar, en månad därefter.
§ 32 Vi generalmönstringar har roteägarna rätt att delta och företa granskning. Anmärkningar ställs till
generalmönster herren.
§ 33 Den kontanta redogörelsen upptar alla penningrörelser som varit under året.
§ 34 Där rotehållare eller soldater erlägga beklädnadsbidrag efter andra grunder än sjättedels avgiften
skall uträkningar styrka beloppet.
§ 37 Till verifikationerna i persedel redogörelsen biläggs avskrivningarna.
§ 38 Skulle tillfälliga eller lokala omständigheter medföra betydliga hinder i iakttagande av denna
instruktion, anmäler direktionen sådant hos Krigs Kollegium.
Datum ut supra CARL JOHAN
Kungörelse angående upphävandet av förbudet mot tröskslagors nyttjande av ek. Stockholm den 6
maj 1822
Förbudet i Kongl Förordningen av den 1 augusti 1805, att upprycka ekar med rot för att använda till
tröskslagor, kommer att upphöra. Dock är det fortfarande förbjudet att rycka upp unga ekar med roten.
Stockholm den 6 maj 1822 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående upphörande av nederlagsränta för salt. Stockholm den 22 maj 1822
Förklaring till Förordningen om Nederlag av den 5 maj 1813. Salt skall vara befriat från nederlagsränta.
Stockholm den 22 maj 1822 C af KLINTBERG
Universal angående verkställighet av utslag, varigenom Gäldenär blivit dömd till arbete i stället för
bysättning. Stockholm den 3 juni 1822
I Skrivelse från 16 december 1820 förklaras att gäldenär som saknar tillgångar att betala sin skuld inte
bör dömas till arbete. Exekutor bör istället sätta honom i bysättning. Den som redan är i arbete hos
fordringsägaren, men vill lämna arbetet, bör tillåtas det med villkor att han träder i bysättningshäkte. Så
snart en eller flera av den till arbete avförde gäldenärens övriga fordringsägare påstå hans besättning,
handräckning genast lämnas, även om han inte hunnit arbeta av skulden hos den förste. Kongl Maj:t har
inte bifallit de två första omständigheterna men däremot att en gäldenär som blivit ålagd att uträtta enskilt
arbete hos borgenär, en annan fordringsägare inte kan göra sin rätt till bysättning gällande.
Stockholm den 3 juni H A v STROKIRCH
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Kungörelse angående tillåtelse att till förbrukning här i riket införa Bourgogne vin. Stockholm den
5 juni 1822
Införsel av Bourgogne vin är för närvarande förbjudet, men bör hädanefter kunna för förbrukning i riket
tillåtas mot samma tull som för övriga franska viner.
Stockholm den 5 juni 1822 C af KLINTBERG
Kungörelse angående ändring i 2 § av Kongl Förordningen, den 20 juni 1820, om Lots- och
Båtinrättningarna i riket. Stockholm den 10 juni 1822
Alla från Öland kommande öppna båtar, som kommer från öppen sjö, är följaktligen enligt
förordningarna av den 20 juni 1820 om Lots- och Båtinrättningar, skyldiga att ta ombord lots till nästa
ombyte. Denna skyldighet upphör.
Stockholm den 10 juni 1822 VICTOR von STEDINGK
Kungörelse angående handeln mellan Sverige och fasta landet av Södra Amerika. Stockholm den
18 juni 1822
Det är Våra undersåtar obetaget att driva handel på alla orter på fasta landet av Södra Amerika. För att
uppmuntra handeln skall den minskning av tull, som kallas Västindisk lindring, utsträckas till varor av
Sydameriskanskt ursprung, som införs till Sverige med svenska fartyg. Även sydamerikanska båtar från
hamnar där svenska fartyg mottas och behandlas vänskapligt, får inlöpa i svenska hamnar med lovgivna
varor, producerade på fasta landet i Sydamerika och uppköpa returladdningar.
Stockholm den 18 juni 1822 C af KLINTBERG
Universal angående rättighet för brottmåls- och extra domare, att vid rannsakningars förrättande
av häktade personer, beräkna dagtraktamente för expeditionsdagar. Stockholm den 20 juni 1822
Kongl Maj:t har förordnat att extra domare i brottmål har rätt till traktamente för två expeditionsdagar för
varje förrättning och resa till och från tingsstället.
Stockholm den 20 juni 1822 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående tillåten utförsel av sådana kanoner och andra artilleripjäser samt kulor, som
vid gjutningen misslyckats eller såsom för försvarsverket obrukbara och kasserade. Stockholm den
25 juni 1822
Misslyckade och kasserade kanoner och kulor utgör en opåräknad tillgång på tackjärn och får säljas
utrikes mot erläggande av 5 % tull på värdet om de färdas med svenska fartyg och 10 % om de utförs på
utländska fartyg.
Stockholm den 25 juni 1822 C af KLINTBERG
Kungörelse angående åtskilliga förändringar och tillägg i förra Författningar och föreskrifter
rörande kompetens och förslags upprättande till lediga läkarsysslor och tjänster. Stockholm den 27
juni 1822
1.o Sökande till kemi och farmasie samt historie naturalis professors sysslor behöver inte vara kirurgie
magistrar utan examinerade och godkända medicine licentiater eller doktorer.
2:o Att sökande till professors- eller adjunktssysslor vid Institutet bör före förslagets upprättande försvara
teser eller avhandling på svenska språket i ämne de själva väljer och inför publik hålla föreläsning i något
ämne som tillhör deras vetenskap.
3:o Samma kompetens som fordras till ordinarie brigadläkarsysslor i armén skall gälla även för blivande
fältläkare för Stockholms garnison och sökande till överfältläkare vid örlogs- och arméns flotta.
5:o För kompetens till sekreterare inom Sundhets Kollegiet fordras inte längre medicine doktorsexamen,
utan Kollegiet utser den som är mest skicklig.
6:o Vid beräkning av tjänsteår för sökande till militära eller civila läkartjänster gäller alla år de varit
förordnade vid armén, militära eller civila sjukhus, provinsialläkares biträde, underläkare vid
Serafimerlasarettet, stadd på utrikes resor för att förkovra sig. Ingen tid före deras kirurgi magisterexamen
får räknas.
7:o Transportsökande äger inte företräde framför andra.
8:o Ansöknings tiden beräknas till 30 dagar och kungörelsen om den lediga tjänsten skall införas 3 gånger
i Post- och Inrikes tidning. För professors och adjunkts tjänster vid Sundhets Kollegiet gäller
ansökningstiden 56 dagar.
9:o Att sedan förslagen blivit uppsatta på tavlan i Kollegie ämbetshus, bör den som är missnöjd insända
besvär inom 30 dagar.
Stockholm ut supra C E v WEIGEL
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Kungörelse angående Universal angående Överjägmästaren i Örebro län skiljande från förmånen
att uppbära Kronans andel av böter i vissa åverkansmål. Stockholm den 29 augusti 1822
Överhovjägmästare ämbetet har infordra upplysningar om överjägmästarnas beställningar i riket och
därvid framkom att överjägmästaren i Örebro län inte är berättigad till förmånen att få andel i böterna till
Kronan vid åverkansmål. Han är anställd med lön från staten och får inte uppbära några böter, som tillhör
Kronan.
Stockholm den 29 augusti 1822 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående vissa förmåner för dem, som vid Veterinär inrättningarna i riket förvärvat
sig insikt i hovslagarhantverket. Stockholm den 3 september 1822
Den gesäll som genomgått hovslagar hantverket vid någon av veterinär inrättningarna i riket får, när han
skall avlägga mästarprov borträkna ett eller två års tid från skråtiden. Var och en vid veterinär inrättning
utexaminerad djurläkarelev tillåts att bosättas sig i stad eller på landet och obehindrad betjäna
allmänheten med hästskors och söms förfärdigande samt med hästars skoning om han anmäler till
magistraten eller Befallningshavande.
Stockholm den 3 september 1822 C LENNGREN, S N CASSTRÖM, J A HERTZMAN
Kungörelse angående den, under Kongl Maj:ts resa till Norge, samt de Västra delarna av riket, i
Nåder tillförordnade regeringen. Stockholm den 17 september 1822
Under Vår resa till Norge och Västra och Södra delarna av riket tillförordnas följande personer att sköta
regeringsärendena så att de inte hindras i sin vanliga gång.
Justitiestatsministern greve Fredric Gyllenborg
Statsministern för utrikes ärenden greve Lars von Engeström
En av rikets herrar greve Mathias Rosenblad
En av rikets herrar greve Anders Fredric Skjöldebrand
Skulle någon av dess hindras av sjukdom eller laga förfall, tillträder
Statsrådet, greve Carl Axel Löwenhjelm
Tillförordnad hovkanslern, Statssekreteraren, En av de aderton Anders Carlsson af Kullberg, att under
Vår frånvaro leda regeringen
Vi bjuder ämbets- och tjänstemän och Våra trogna undersåtar att med lydnad och hörsamhet
efterkomma och verkställa vad den tillförordnade regeringen befaller.
Stockholm den 17 september 1822 CARL JOHAN
Kungörelse angående barnmorskelärlingars antagande vid undervisnings verket i Stockholm. 25
november 1822
För att främja nödvändig tillgång på skickliga och erfarna barnmorskor i riket har Vi bifallit Sundhets
kollegiets förslag att 12 barnmorskelärlingar per år skall antas vid undervisningsverket vid allmänna
barnbördshuset. Kungörelse till allmänhetens underrättelse utfärdas om antagandet till lärlingar,
undervisningstiden och kostnaderna både för dem som staten kommer att bekosta och de som själva står
för kostnaderna.
1:o Två årliga terminer fastställs med början 1 april och 1 oktober. Där kommer att antas 6 frilärlingar
som staten bekostar utbildningen för och sedan även de som själva bestrider sina underhållskostnader.
2:o Ansökningarna skall åtföljas av betyg undertecknade av prästerskapet, att den sökande är gudfruktig,
sedlig, frisk, kan läsa och skriva. De som söker friplatserna insänder sin ansökan genom
befallningshavande och där skall finnas uppgift om härad och socken, där den sökande sedan hon blivit
examinerad och godkänd tänker bosätta sig och om den orten verkligen har behov av en barnmorska samt
om ortens innehavare saknar tillgångar att under lärotiden underhålla lärlingen.
4:o Under de nio månader som barnmorskeeleverna enligt författningarna skall undervisas erhåller
frilärlingarna bostad och ved samt 8 riksdaler i månaden för sitt övriga uppehälle. De skall med gott
uppförande och flit göra sig förtjänta av det. De som själva skall bestrida sitt uppehälle har sig själva att
skylla, om de inställer sig utan erforderliga tillgångar och måste lämna sin plats utan examen
5:o Kostnader för alla elever är:
Avgift hos Sundhets Kollegium vid examen och för barnmorske reglementet 2 riksdaler
Till barnmorske fattigkassan 40 skilling
Till vaktmästaren vid undervisnings verket för sigillets påsättande på utskrivningsbrevet 16 skilling
Till inköp av barnmorske handboken 2 riksdaler 8 skilling
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Till inköp av nödvändiga instrument vid konstens utövning 8 riksdaler
Summa: 13 riksdaler 16 skilling.
Stockholm den 25 november 1822 C E von WEIGEL
Kungörelse att den, under Kongl Maj:ts frånvaro i nåder tillförordnade regering kommer att
upphöra. Stockholm den 27 november 1822.
Då vi nu återkommit från vår resa till Norge upphör den tillförordnade regeringen.
Stockholm den 27 november 1822. CARL JOHAN
Brev till samtliga Rikets Ständer, angående det av Rikets Ständer utsatta lagtima riksmöte i
huvudstaden den 15 januari nästkommande år. Stockholm den 28 november 1822.
Till våra trogna män och undersåtar, Sveriges Rikes Ständer, grevar, friherrar, ärkebiskop, biskopar,
ridderskap och adel, klerkeri, städernas borgerskap och menige allmoge.
Enligt § 49 i regeringsformen som antogs 1815 skall Rikets Ständer sammankallas vart femte år. Vid sista
urtima riksdag beslöts att nästa lagtima riksmöte skulle äga rum i huvudstaden den15 januari 1823. Därför
bör valen till riksdagsmän skyndsamt bli verkställda.
I övrigt vill Vi uppmärksamma § 77 i Riksdagsordningen, där det står:
Att om någon riksdagsman under pågående riksdag, vid resor dit eller därifrån ofredas eller för
riksdagsgöromålen ofredas, skall sådant anses som edsöresbrott och straffas.
Stockholm den 28 november 1822 CARL JOHAN
Kungörelse om Underhållsutdelning av Krigsmanshus medlen för innevarande år. Stockholm den 2
december 1822
7 sidor namn på avskedade personer som fått underhåll, sammanlagt 335 stycken. Underhållsutdelningen
verkställs två gånger per år.
Konstapeln av Wendes Artilleri Regemente Anton Wisinoffsky har inte anmält adress och är härmed
underrättad. Kungörelsen kommer att läsas från predikstolen och han har att anmäla sig inom ett år,
annars förlorar han sin underhållsrätt.
Stockholm den 2 december 1822 G W af TIBELL, O SCHRÖDERSTJERNA
Reglemente för det i huvudstaden inrättade Carolinska-Medico-Chirurgiska Institut. Stockholm
den 11 december 1822.
Det egentliga föremålet med det här i huvudstaden år 1815 inrättade Karolinska Medico Kirurgiska
Institutet har varit att genom undervisning i läkekonsten dana skickliga läkare för armén och flottan och
att ett sådant ändamål blivit uppfyllt. Inrättningens fortgång har visat att Institutet i förening med
Sjukhusinrättningar må erhålla en sådan organisation att pålitliga och vana praktiserande läkare för alla
grenar i medicinalverket till statens tjänst skall kunna danas.
Med anledning av vad Vårt Sundhets Kollegium yttrat och föreslagit och på grund av Institutets
utvidgning utfärdar Vi ett förnyat Reglemente och upphäver samtidigt det från 6 december 1815.
§ 1 Vid Institutet skall finnas följande professorer och adjunkter:
1:o Historie Naturalis Professor
2:o Kemi och Farmasie Professor
3:o Anatomie Professor
4:o Medicin och Kirurgi Teoretik Professor
5:o Artis Obstetrik Professor
6:o Medicin och Kirurgi Praktik Professor
7:o Var och en med sin adjunkt
§ 2 Sökande till dessa tjänster bör vara medicine doktorer eller licentiater och kirurgie magistrar
dessutom. De bör före utnämningen på svenska försvara i Institutets lärosal, teser som de själva välja eller
någon av dem författad avhandling. Professorerna bör hålla en publik föreläsning som hör till deras
vetenskap.
Sökande till Överfältläkarsysslan för Stockholms garnison och överläkartjänsten vid Garnisonssjukhuset
bör ha fullgjort vad författningarna föreskriver om kompetens till brigadläkartjänster.
§ 3 Vid ledighet av professorstjänster förordnar Sundhets Kollegium någon som varit adjunkt.
§ 4 Till professors befattning hör följande:
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Historiae naturalis Professorn
Undervisar i materia medica och grunderna till kännedom om naturens riken, huvudsakligast om växter,
genom demonstrationer på föremål som årstiden erbjuder och på
bevarade ämnen från djur och växtriket.
Chemie & Pharmaciae Professor
Undervisar i den del av kemin, som hör till läkarvetenskapen och anställer sådana försök som ger ämnet
tydligare upplysning. Han undervisar en dag i vecka vid Institutet.
Anatomiae Professorn
Undervisar i anatomi, dels genom föreläsningar och dels genom dissektioner, varmed de studerande själva
bör i anatomisalen, då årstiden så tillåter, dagligen sysselsättas. Tillsammans med adjunkten skall han
förfärdiga anatomiska preparat och vårda Institutets samlingar av sådana.
Medicinae & Chirurgiae Theoreticae Professorn
Undervisar i psykologin och teoretisk medicin och kirurgi med tillämpning på medicina legalis. Han gör
även pathologiskt anatomiska preparat för Institutets museum.
Artis Obstetriciae Professorn
Undervisar i barnförlossnings vetenskapen och konsten, samt läran om sjukdomar som inträffar under
havandeskapet, barnsängstiden och hos nyfödda barn. Han är direktor vid Allmänna Barnbördshuset och
ger där undervisning i förlossningskonsten och låter de studerande under sin egen eller adjunktens tillsyn
närvara.
Medicinae & Chirurgiae Practicae Professorn
Undervisar i pathologi (sjukdomars natur och uppkomst)och terapi specialis samt läran om kirurgiska
förband och operationer. De senare på döda kroppar i Institutets anatomisal. Vidare läran om diet och
sättet att inrätta sjukvården vid armén och flottan i fält och i fred.
Han demonstrerar och håller kliniska föreläsningar vid sjuksängarna på garnisonssjukhuset
§ 5 Det åligger adjunkterna att biträda professorerna vid undervisningen och att vikariera för dem.
§ 6 Vid medico-legala liköppningar som görs för att bereda studerande tillfälle till övning på förordnande
av Överståthållarämbetet och av därtill utsedd läkare, åligger det professorn och adjunkten att biträda
samt skriva protokoll.
§ 7 En av professorerna utses att var Institutets inspektor. Han har vården om biblioteket, instrumenten
och naturaliesamlingarna. Han har även tillsyn över pensionärer och studenter som bor på Institutet.
§ 8 Föreläsningarna sker mellan oktober och maj med ferier vid jul. Botaniska demonstrationer sker under
sommaren.
§ 9 Institutets professorer anställer examina och så ofta omständigheterna fordrar överläggningar om
Institutets angelägenheter. Adjunkten för protokollet. Professorerna bestämmer själva undervisnings tid
och ämnen. De lämna rapporter till Sundhets Kollegium om vad som skall avhandlas under kommande år.
§ 10 Tre examina kan avläggas vid Institutet. Den första omfattar naturalhistoria, kemi, anatomi och
psykologi. Den andra medicinsk och kirurgisk patologi och terapi. Materia medica,
barnförlossningsvetenskap samt hälsovården vid armén och flottan i fred och krig.
Den tredje läran om kirurgiska operationer, förband och handläggningar vid vändningar och instrumental
förlossning, medica legalis, samt sättet att undersöka dugligheten av mediciner.
§ 11 Ingen får admitteras ( släppas fram ) till första examen förrän han avlagt Medico-, PhilosophiaeCandidat examen vid något av rikes universitet.
Till andra examen skall han ha praktik från garnisonssjukhuset.
Till tredje examen skall han ha tjänstgjort vid Serafimersjukhuset och barnbördshuset och ha betyg från
läkaren vid allmänna barnhuset att han biträtt vid skyddsympning och sjukronder.
§ 12 Examina hålls för öppna dörrar på Institutet. Professorer från Sundhets Kollegium bör närvara och
delta. Examenstiden skall anslås på dörren minst 1 lektionsdag i förväg, så att övriga studerande kan
närvara. Alla examina erhålls utan avgift.
§ 13 Sedan medicine doktor, licentiat eller kirurgie kandidat undergått sin tredje examen får han diplom
som kirurgie magister och legitimerad läkare och avlägger den anbefallda eden.
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§ 14 Då Sundhets Kollegium vid krig överlämnar till Institutet sådana ynglingar, som efter nödvändig
undervisning skall nyttjas som underläkare vid armén och fältsjukhusen, åligger det professorerna att
avbryta den vanliga kursens föreläsningar.
Innan en sådan yngling antas vid armén undergår han examen i de delar han fått undervisning. Denna
examen berättigar honom inte till medicinsk eller kirurgisk befattning i fredstid, utan endast den, som
under kriget blivit honom ålagd.
Stockholm den 11 december 1822 CARL JOHAN
Kungörelse angående inställandet av årliga avräknings- och rekryteringsmötena med flottornas
båtsmanshåll. Stockholm den 17 december 1822.
Då båtsmans kompaniernas chefer numera bo inom kompaniernas stånd har Vi prövat att upphäva de
sedan 1690 föreskrivna rekryterings- och avräkningsmötena med indelta och roterade båtsmanshåll.
Genom inställande av dessa möten befrias så väl rust- och rotehållare som båtsmän från årliga resor till
mötesplatserna och därmed förenad tidspillan och utgifter. Därför har Vi förordnat:
1:o Möten skall endast äga rum vid behov. Kompanicheferna skall en gång om året redovisa
inskrivningspengar och sexöres avgiften, som upptas vid kyrkoparad på sommaren, till Amiralitetets
Krigsmanskassa. Uppstår tvister mellan rust- och rotehållarna och båtsmännen skall kompanichefen
medla. Lyckas inte det anmäls till befallningshavaren som genast avgör ärendet.
För att vinna säkerhet och kontroll vid vakansuträkningen, skall kyrkoherdarna fyra gånger om året
bistå med uppgifter över de båtsmän som dött, saknas eller rymt.
2:o Kompanicheferna skall varje januari månad insända rulla på kompaniets båtsmän till befälet vid
flottstationen. Han berättar kompaniets tillstånd och förändringar som skett under året.
Vidare förteckningar
a) över influtna permissions- och legopassavgifter
b) över alla antagna och godkända rekryter
c) på årliga sexöresavgiften
d) på inskrivningspengarna
e) på alla rekryter som arbetat hos sin husbonde och där deras löner tillfallit krigsmanskassan. Även de
som varit häktade eller rymt och förverkat sin lön.
Stockholm den 17 december CARL JOHAN
Kungörelse angående den tull, som för utgående varor under nästkommande år 1823 beräknas och
erläggas. Stockholm den 17 december 1822
Kongl Direktionen skall hädanefter enligt Ständernas grunder årligen före skeppningstiden ta reda på
föregående års medelpriser från stapelstäderna. Med utgångspunkt av detta upprättar de medelpris på
utgående varor och bestämmer även tullavgiften om den är förändrad från förra året.
4 sidor uppräknade varor med tullvärde och tullavgift.
Stockholm den 17 december 1822 M ROSENBLAD
Plakat om fyra Allmänna, Solenna, tacksägelse- faste - bön - och botdagar som över hela Sveriges
rike och alla Sveriges krona tillhöriga och underliggande furstendömen, land- och herrskaper,
högtidligen hållas och begås skola i nästkommande år 1823. Stockholm den 18 december 1822
För att hos Eder än ytterligare uppliva hågkomsten både av den Gudomliga Nåden och av kristendomens
fordringar, så nära förenade med samhällets, vill Vi genom detta Vårt öppna påbud förordna fyra
allmänna solenna tacksägelse-, bot-, bön och fastedagar att firas på söndagarna den 9 mars, 27 april, 22
juni och 19 oktober.
Vi bjuder och befaller Eder härmed alla, både andliga och världsliga, höga och låga, unga och gamla,
män och kvinnor att på dessa dagar om inte sjukdom eller annat oundvikligt förfall hindrar, sätta alla
världsliga sysslor åt sido och träda in i Herrens hus, betrakta Guds heliga ord delta i psalmer, böner och
lovsånger.
Detta skall noga efterlevas.
Stockholms slott den 18 december 1822 CARL JOHAN
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Kungörelse om nedsättning av Lots- och Båtavgifter för alla under sex fot djupgående fartyg.
Stockholm den 20 december 1822
Sedan Kongl Maj:t uppmärksammat att mindre fartyg, utländska, svenska som norska enligt Taxan för
Lots- och Båtumgälderna är betungade med lika dryga avgifter, som de som är sex fot djupgående. Därför
införs en stadga där man anger en proportionerlig nedsättning, så att de som går 5 fot djupt erlägger 5/6,
de som går 4 fot djupt erlägger 2/3 och de som går 3 fot djupt erlägger hälften, 2 fot 1/3 och 1 fot 1/6 av
vad 1820 år taxor utsatt för sex fots fartyg. Nedsättningen gäller båttaxorna och inte lotspengarna som
förblir oförändrade.
Stockholm den 20 december VICTOR von STEDINGK
Kungörelse angående upphörande av karantäns skyldigheten för fartyg som kommer från Södra
Amerika. Stockholm den 23 december 1822
Fartyg, som kommer från Syd Amerika, behöver inte längre ligga i karantän vid Känsö, om de beger sig
till orter på den här sidan Helsingör. Konsuln där skall granska sundhets betygen, och vid visitation
utesluta att någon sjuk finns ombord, att fartyget lämnat Södra Amerika när ingen elakartad eller
smittsam sjukdom fanns där, att de inte lagt till vid för smitta misstänkt ort eller i öppna sjön haft kontakt
med skepp som kommit från dylik plats
Uppfylls inte dessa krav tillåts inte fartyget passera till destinationsorten utan karantänstid vid Känsö.
Stockholm den 23 december 1822 C af KLINTBERG
Kungörelse angående strömrensningars verkställande samt strömmars och åars öppna hållande.
Stockholm den 28 december 1822
För att förekomma att översvämningar och höga vattenstånd skadar ägor och odlingar stadgades den 20
februari 1764, att alla rikets undersåtar skulle vara skyldiga att sommartid hjälpa till med upprensning av
åar, strömmar och bäckar. Förordningen gäller både Kronan och enskilda. Befallningshavanden skall
ombesörja att kostnaderna fördelas på länets innevånare. Rikets Ständer anhåller att Vi upplivar denna
stadga. Det bör noga tillses att Kungsådra, där den av ålder funnits, hela året hålls öppen till en tredjedel
av vattenståndet, så att all slags fisk kan uppstiga. Undantag de strömmar som sedan urminnes tider haft
någon särskild rättighet endast en sjättedel av vattnet underhålls om något fiske föreligger.
Stockholm den 28 december 1822 CARL JOHAN
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1823
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1823
***************************************************
Cirkulärbrev till samtliga Kongl Maj:ts Befallningshavande, angående befattningen med Mantals
och Skattskrivningarna i Riket. Stockholm den 13 januari 1823.
Berättelse om vad sig i rikets Styrelse tilldragit sedan sista riksdag. Stockholm den 23 januari
1823
… gillat och stadfäst en ny KyrkoPsalmbok
Det har varit brist i riket på orgelbyggare
Uppfostringskommittén har lagt fram förslag till en omarbetad Skolordning
inrättande av ett Sällskap för växelundervisning har godkänts
Inga löner får rubbas under lärarens livstid,
organisation för de i Lappland inrättade undervisningsanstalter
Denna avgift för att hämma den veneriska smittan
den som gratis vaccinerat 1.000 personer får bära vaccinations medalj
Förnyad allmän Instruktion för provinsialläkare, apotekare och barnmorskor
belägna Koppympningshuset inte längre behövdes
Barmhärtighets verken, Stora Barnhuset, Danviks Hospital och Krono Korrektionshuset
har översyn gjorts av enskifteslagen och storskifteslagen
större strömrensingar blivit utförda
med sänkning av den närbelägna Tåkern skall ske
belöning till den, som utarbetar ett förslag till en för Sverige mer fördelaktig skogshushållning.
fri handel med tackjärn tillåtits
landshövdingarna anbefallts att vart femte år insända fullständiga statistiska uppgifter
Den angelägna salpeterhanteringen har blivit vårdad
Ulriksdals slott har upplåtits till inrättning för invalidiserade krigsmän
För att öka och förbättra tillgången på grov ull, införskrevs får från Island.
Understöd till stenkolsgruvorna vid Höganäs
Genom Södertälje kanal kan ny livligare handel och varuomsättning ske på Mälaren
angående gårdfarihandel i Sju Häradsbygden
Vänskaps och handelstraktat i fristaterna i Nordamerika har ratificerats
Erfarenheten har visat fördelarna med ångmaskiner till vinnande av tid vid sjötransporter
Kungörelse angående vissa föreskrifter till förekommande av den skada, som i odlingsväg
förorsakas genom uppdämningar för fisken och vattenverk. Stockholm den 24 januari 1823
Kungörelse angående stubbelöns taxa för ekar, som på Krono - och kronoskatte hemman, för
kronans räkning fälls. Stockholm den 27 januari 1823
Kongl Maj:ts och Riksens Ständers fastställda Riksdags Ordning.
Daterad Stockholm den 10 februari 1810
Med de därefter och sist vid Riksdagen i Stockholm 1823, av Konungen och Riksens
Ständer antagna förändringar.
Universal angående vederbörande domares skyldighet att noggrant iakttaga vad i Kongl
Förordningen den 23 mars 1807 blivit stadgat om stället för uppenbar Kyrkoplikts
undergående. Stockholm den 11 mars 1823.
Kungörelse angående tillägg i den vid Kongl Förordningen om Lots- och Båt-inrättningen i riket
och den1820 fogade förteckningen på lotsplatser och farleder. Stockholm den 20 mars 1823
Kungörelse angående rättighet att i öppna sjön uppfiska förlorade skeppsankare. Stockholm den
3 april 1823
Kungörelse angående ett särskilt tillskott, som kommer att för alla brandförsäkrade hus och
byggnader i städerna erläggas och före den 1 November innevarande år till Verket inbetalas.
Stockholm den 5 april 1823
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Kungörelse angående tullen på utgående osläckt kalk för innevarande år. Stockholm den 21 april
1823
Kungörelse med erinran angående sättet hur inbetalningar bör ske till de under Kongl Kollegium
lydande kassor. Stockholm den 28 april 1823
Cirkulärbrev till Befallningshavande, angående prestanda för att vara kompetent till
landskamrerare, lanträntmästare, med flera beställningar. Stockholm den 2 maj 1823.
Kungörelse angående Eskilstuna Fristads Manufaktur idkares och deras förlagshandlandes, även
glas och porslinsbruks samt smidesverks idkares, jämte de i Städerna bosatta glas, porslins
och smideshandlares rättighet, att på rikets marknader försälja sina varor. Stockholm den 5
maj 1823
Kungörelse angående upphävande av Författningen, rörande stämpling av husvävnader, som till
salu utbjuds. Stockholm den 8 september 1823
Kungörelse angående åboer å krono Lotshemman förunnad rättighet att till skatte in-köpa
hemman av denna natur. Stockholm den 15 september 1823
Förklaringar och Tillägg till Stadgan av den 18 november 1818, om vad som bör iakttagas vid
Medico Legala Besiktningar på döda kroppar. Stockholm den 22 september 1823.
Kungörelse angående förändring i straffet för hållkarl, som av resande fordrar drickspengar.
Stockholm den 23 september 1823.
Cirkulärbrev angående så väl vederbörandes kungörande om beslut, rörande anläggning eller
förändring av mjöl - och sågkvarnar jämte stampverk, samt deltagande i allmänna vägars och
broars tillika med andra publika byggnaders underhållande, såsom ock behöriga bevisers
inlämnande till Kongl Kammar Kollegium över sådant kungörande eller erhålllen del av
samma beslut. Stockholm den 23 september 1823
Cirkulärbrev till Kongl Maj:ts samtliga Befallningshavande och Regementschefer, angående
begravningshjälps beräknande efter indelta tjänstemän. Stockholm den 9 oktober 1823.
Cirkulärbrev angående sättet till jordeböckers inrättande och vad därvid bör iakttagas. Stockholm
den 31 oktober 1823
Cirkulär angående ekevirkets forslande. Stockholm den 11 november 1823
Kungörelse angående förändring av III artikeln i legostadgan för husbönder och tjänstehjon den
15 maj 1805 samt i Kongl Påbudet den 30 augusti 1811. Stockholm den 14 november 1823
Kungörelse angående försäljning till export av till införsel förbjudna, förbrutna dömda varor,
samt om en förändrad grund för beräkning av den för sådana varor belöpande Beslagarandel.
Stockholm den 17 november 1823
Kungörelse om Underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen för innevarande år. Stockholm
den 24 november 1823
Cirkulär angående uppbörd, förvaltning och redogörelse för Häradets enskilda lott i Sakören.
Stockholm den 15 december 1823
Kungörelse angående den Tull, som för utgående varor under nästkommande år 1824 skall
beräknas och erläggas. Stockholm den 16 december 1823
Riddarhusordningen; av Kongl Maj:t stadfäst på Stockholms slott den 18 december 1823
Kungörelse angående tiden för Arrenden av Kongl Maj:ts och kronans Strömmingsfisken.
Stockholm den 19 december 1823
Kungörelse angående förminskning av böter för förfallolöst uteblivande från mantalsskrivning
samt varest besvär över Kongl Maj:ts befallningshavandes utslag, varigenom den 30
september 1812 om mantals och skattskrivningen i riket uppräknade fall blivit ådömda, må
anföras. Stockholm den 19 december 1823
Kongl Maj:ts och Riksens Ständers fastställda Regeringsform; Daterad Stockholm den 6 juni
1809, med de därefter, och sist vid Riksdagen i Stockholm år 1823, av Konungen och
Riksens Ständer antagna förändringar.
Förteckning på Kongl Placat, Resolutioner, Förordningar och Påbud, samt andra Allmänna
handlingar, som av trycket utkommit år 1823
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Svensk Författningssamling 1823
Låssa kyrkas arkiv
Sammanfattning av Gudrun Sandén 2002-11-15
Cirkulärbrev till samtliga Kongl Maj:ts Befallningshavande, angående befattningen med Mantals
och Skattskrivningarna i Riket. Stockholm den 13 januari 1823.
Kongl Maj:t har förordnat att provisionen för förrättande av mantalsskrivningar höjs till det dubbla,
nämligen trettionde penningen av mantalspengarna. I Jämtland, Västerbotten och Norrbotten får var för
sig 100 riksdaler. Vad gäller Kopparbergs län bör Häradsskrivarna inkomma med förslag till lön, så att
man kan få skickliga mantalskommissarier.
Enligt cirkulärbrev skall befallningshavande verkställa denna förordning och inkomma med rapport
om hur utgången av dessa åtgärder blivit. Kongl Maj:t har ansett det förmånligast att häradsskrivarna
sköter Mantals - och Skattskrivningen, men Befallningshavande skall pröva om de ordinarie
tjänstemännen hinner med detta göromål också och då ge högre provision.
I Kopparbergs län är det av särskilda skäl omöjligt för de ordinarie häradsskrivarna att hinna denna
syssla, varför extra mantalskommissarier bör anställas. Samma gäller för häradsskrivaren i Nyköping och
Trosa
Häradsskrivarna har anhållit att slippa kontrollera uppbörden på stämmorna, men Kongl Maj:t har
funnit att de inte kan befrias från det. Då uppbördsstämmorna och mantalsskrivningen inträffar samtidigt
kan han få tillåtelse att ha medhjälpare.
Stockholm den 13 januari SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Berättelse om vad sig i rikets Styrelse tilldragit sedan sista riksdag. Stockholm den 23 januari 1823
Under den långa tid, sedan senaste riksdag har landet med få undantag haft allmän fred.
Den skandinaviska halvöns folk har haft förtroende för dess regering och känt ökad säkerhet för deras
självständighet och lugn.
För att bibehålla ett vänskapligt förhållande till alla makter har Kongl Maj:t undanröjt allt som skulle
störa detta förhållande.
Kongl Maj:t befrämjar religionens helgd och en sann gudsfruktan hos sina undersåtar och har alltid sin
uppmärksamhet och åtgärd till det som rör kyrkan och församlingarnas angelägenheter och läroverket
Kongl Maj:t har den 29 januari 1819 gillat och stadfäst en ny Kyrko Psalmbok till allmänt bruk.
Den förordnade kommittén, som fått i uppdrag att författa en ny Evangeliebok är huvudsakligen
färdig. Förslaget har gått till trycket för allmän granskning. För att upphjälpa kyrkosången har en särskild
undervisningsanstalt för Koral- och Kyrkomusik blivit anlagd och en till nya Psalmboken lämpad
Koralbok utgivits.
Det har varit brist i riket på orgelbyggare. Musikaliska Akademien har fått medel att vidta åtgärder
för orgelbyggarkonstens upphjälpande.
Förbud att uppföra skådespel på böndagarna och aftnarna före.
Ingen får utöva prästyrket som inte fyllt 23 år.
Till besparing och förmån för Statsverket har 140 tunnor av s k Behaglig Tids Förlänings Spannmål blivit
indraget till Kronan.
Den sanna upplysningens befordran och Uppfostringsverkets bringande till möjligaste funktion över hela
Riket har utgjort en av Kongl Maj:ts främsta regeringsomsorger.
Undervisnings- och Lärostadgarna har blivit ordnade efter senare tiders skick och fordran och efter
vunnen erfarenhet. En nödvändig förbättring i skolornas ekonomiska författningar har gjorts, så att de inte
hindras av yttre omständigheter
Uppfostringskommittén har lagt fram förslag till en omarbetad Skolordning. Efter att Kronprinsen,
som är Uppsala Akademis Kansler granskat förslaget och yttrat sina tankar i detta viktiga ämne har
förslaget blivit gillat och fastställt.
Ett av Uppfostringskommittén granskat förslag till inrättande av ett Sällskap för växelundervisning har
godkänts. Kommittén har fått i uppdrag att inrätta folkskolor, som njuter statens bidrag. Men som
erfarenheten ännu inte är tillräckligt stor vad gäller den nyligen uppfunna elementära läsmetoden, fordrar
detta ärende större omtanke än skyndsamhet. Kongl Maj:t har anbefallt Konsistorierna att tillse att
allmogens barn får undervisning och att de lärare som antas på landet är skickliga och välfrejdade
personer.
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Uppfostringskommittén har inte lämnat någon möda ospard att hitta lämpliga läroböcker i språk och
vetenskap. De har kunnat använda statsmedel i förskott.
Ständerna har anslagit en spannmålstillgång på 3.292 tunnor 23 kappar kronostritt, för att förbättra de
allmänna skolornas ekonomi. Uppfostringskommittén skall fördela anslaget.
De svagast lönade lärarna bör få förbättring.
En interimstat för läroverken har bildats, som ser till att alla lärare av samma grad erhåller lika lön.
Inga nya läroverk är föreslagna i den staten. Utom ett i Visby, som invigdes 1820.
Inga löner får rubbas under lärarens livstid, men då han avlider och tjänsten utannonseras, sänks
lönen. Överskottet sparas.
Vid en förbättrad organisation av huvudstadens Undervisningsverk har man uppmärksammat att de s k
kyrkskolorna inte svara mot sin bestämmelse vare sig i form, lärdom eller styrelse. En total förändring är
nödvändig. Istället för den katedralskola och de 7 kyrkskolor som funnits i Stockholm och som drar 940
tunnor spannmål och 10.986 riksdaler i pengar, bör inrättas ett gymnasium, två högre lärdomsskolor, fyra
lägre apologiskolor samt tre Lancasterska Pedagoger. Detta är redan verkställt och samtliga lärare är
försedda med tillräckliga löner. Skolorna har blivit populära och ett avtagande förtroende för pensioner
och enskilda läroinrättningar märks redan.
En förändrad organisation för de i Lappland inrättade undervisningsanstalter har varit nödvändig. Man
måste anlägga fler skolor i lapp-pastoraten då fjällapparna endast fick sin religionskunskap genom
ambulerande undervisning, som äldre lappar mot arvode åtagit sig
Nu antas skickliga kateketer, som följer lapparna vid deras flyttningar och ger undervisning både till
ungdomen och till de äldre under medverkan av särskilda utsedda lärare. Deras åtgärder inspekteras varje
år av förordnade och för upplyst religionsnit kända präster.
Ständerna har ansett att utgivandet av en svensk Botanik och Zoologi är förtjänt av uppmuntran. Därför
inköptes kammarrättsrådet Billbergs lager av graverade kopparplåtar för 8.000 riksdaler.
Åtskilliga av länens innevånare har åtagit sig att under vissa år tillskjuta medel till länslasarettens
utvidgande, så att man där kan bota venerisk smitta. På försök under 5 år blir lasaretten under
landshövdingens och länets deputerade vård och styrelse.
En avgift på 3 skilling per mantalsskriven person skall tas ut intill nästa riksdag. Denna avgift för att
hämma den veneriska smittan har inte räckt för Gotlands och Göteborgs län.
2.000 riksdaler utbetalades på Öland för att inrätta ett kurhus för 15 fångar
Kurinrättningen i Stockholms stad har varit otillräcklig och ersatts av ett ordentligt sjuk- och kurhus för
veneriska och andra sjuka.
En nyttig tävlan att befrämja skyddskoppornas fortsättning har Kongl Maj:t bifallit. De mest förtjänta
vaccinatörerna eller den som gratis vaccinerat 1.000 personer får bära vaccinations medalj på bröstet.
För att dana skickliga kirurgiska operatörer har ett resestipendium på 2.000 riksdaler inrättats, så att
läkare kan vistas utrikes och förkovra sig.
Det 1815 i Stockholm inrättade Karolinska Medico- Kirurgiska Institutet har fått förnyat reglemente.
Ett stadgande som tillkännager, vad man skall iakttaga vid legala besiktningar på döda kroppar har
utfärdats av Sundhets Kollegiet.
Förnyad allmän Instruktion för provinsialläkare, apotekare och barnmorskor samt förnyad
medicinaltaxa har utfärdats.
Inrättandet av Hälsovårds Kommittéer i länen för fullkomnande och utvidgande av allmänna hälsovården.
Den 8 december 1819 beslöts att den i huvudstaden på Ladugårdslandet belägna Koppympningshuset
inte längre behövdes. Egendomen skall användas till en veterinärskola.
Kongl Maj:t har anslagit 15.000 riksdaler till en stallbyggnad, som skall rymma 20 hästar. Kongl Maj:t
har anbefallt landshövdingarna att föreslå utvägar, så att varje län kan få en examinerad veterinär.
För att få större säkerhet i förvaltningen av de betydliga statsanslag och donationer till allmänna
Barmhärtighets verken, Stora Barnhuset, Danviks Hospital och Krono Korrektionshuset i Stockholm
skall räkenskaperna avlämnas för revision i Kammarrätten.
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För att befrämja folkökningen i de norra delarna av riket, har anbefallts att de barn som utgår från
Barnhuset i möjligaste mån sänds dit.
Under utövning av det Kongl Maj:t åliggande viktiga kall, att vaka över rättvisans säkra och jämna
skipande, har man upptäckt att Värmlands län trots förstärkning och byte av Hovrätt, ändå inte hinner
med sina uppgifter.
Av denna anledning har beslutats att inrätta en ny Hovrätt i Kristianstad, som skall betjäna Skåne och
Blekinge. Då blir fördelningen av Hovrätterna mer i balans.
Vid sista riksdagen bifölls ett särskilt anslag för att inrätta en allmän arbetsinrättning i Vadstena. Syftet är
att insätta sysslolösa och vanartiga personer och så snart som möjligt förbättra dem, så att de kan
återlämnas till samhället. Man skall även utöka i Karlskrona. Ytterligare anstalter i den vägen behövs, då
personer som släpps från fästningarna inte har laga försvar eller sysselsättning. Fästningarna är nu så
fyllda att rum saknas. En kommitté är tillsatt.
Kommittén för utarbetande av förslag till ny Civil- och Kriminallag har fullbordat den Civila lagen
som rör giftermåls-, ärvda-, jorda-, byggninga-, handels- och delar av rättegångsbalken.
För att bereda vidare fördelar för åkerbruket och lanthushållningen har översyn gjorts av enskifteslagen
och storskifteslagen. Särskilt har Ölands utmarker gjorts ekonomiskt lönsamma. Jämtland har fått stöd till
hemmansåbor som flyttat ut ur byar och nybyggare som tar jord på överloppsmark. Kommunikationerna
med Norge har förbättrats. Ny postgång mellan Alten i Finland och Haparanda i Västerbotten är inrättad.
Avvittringen i Härjedalen och de övriga tre nordliga provinserna, som avstannat sedan sista kriget med
Ryssland, är föremål för förberedande åtgärder.
Understöd till storskiftesverket i Leksand i Dalarna
Ägobyten mellan Svenska och Finska undersåtar för att undvika ägoblandning har pågått i två år.
Enligt Tabellverkets redogörelse för de sista fem åren ökar folkmängden i riket med 119,624 personer och
landet hade 1820 - 2. 584, 690 personer. Orsaken till ökningen är att landet njutit fred och att
vaccinationerna haft stor framgång. ¾ av alla barn har vaccinerats.
För att underlätta inhemska transporter har större strömrensingar blivit utförda. Man försöker utröna om
det går att sänka Vänerns, Tämnarens och Bolmens yta, som förorsakar stora översvämningar.
Kongl Maj:t har anbefallt att på allmän bekostnad uttorkning och uppodling av Dags Mosse i förening
med sänkning av den närbelägna Tåkern skall ske. Bränntorven kommer att bibehållas, då orten är
skoglös. Arbetet har för närvarande hindrats av att man begärt överdriven ersättning för en kvarn som
måste rivas. Detta visar nödvändigheten av att författningar om lämplig ersättning grundas.
Angelägenheten och behovet av en förbättrad skogshushållning visar sig mer och mer. Kongl Maj:t har
anslagit 2.000 riksdaler som belöning till den, som utarbetar ett förslag till en för Sverige mer fördelaktig
skogshushållning.
För att förekomma de skador flygsanden orsakar i Skåne och Blekinge har kraftfulla åtgärder vidtagits
och medel till de dryga kostnaderna anslagits.
För att upprätthålla och förkovra Bergshanteringen har fri handel med tackjärn tillåtits. Varje berättigad
bruksägare har alltså rätt att köpa upp sitt tackjärnsbehov var han vill. Lättnader i restriktionerna kring
restsmide tillåts. Man beräknar ett överskott av 10 á 15.000 skeppspund tackjärn, vilket är till
bergsallmogens fördel med jämnare avsättning och pris samt att några nya smiden blivit beviljade.
Nödvändiga förberedelser till beredande av anstalter för upphjälpande av bergshanteringen i
Norrbotten är vidtagna. Det har visat sig att det inte går, att utan stora kostnader göra älvarna flottbara för
järnmalmstransport. Därför föreslås att staten anlägger en masugn och för att få arbetskraft uppmuntrar
nybyggen i trakten.
För att bereda unga bergsmän och blivande tjänstemän undervisning i den praktiska bergshanteringen
har inrättats en praktisk Bergsskola i Falun. Medel för lön till läraren, inköp av böcker, apparater,
material, instrument och stipendier har anslagits. Dessutom har avlidne assessorn Gahns efterlämnade
dyrbara samling av böcker, mineral och instrument inköpts, varigenom dessa samlingar blivit bevarade
för fäderneslandet.
Stuteri inrättningen vid Strömsholm är satt i skick och en Instruktion för stuterier utfärdad.
Det av Ständerna antagna förslag för transport och bevakning av fångar, har visat sig fungera bra, till
allmogens större säkerhet. Kostnaderna har dock ökat.
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Flera domsagor har inrättats i Norrland, för att kunna påskynda ärendena och minska resekostnaderna.
Man förbereder flera ändringar och förbättringar i indelningen av län, domsagor, härader, fögderier,
stift, prosterier, pastorat och socknar i riket.
Landshövdingeresidenset i Norrbottens län har flyttats till Piteå. För anslagna medel har hus inköpts
för landshövdingeresidens i Kristianstad, Blekinge, Karlstads, Västerbotten och Gotlands län.
För att få tillförlitliga statistiska uppgifter har landshövdingarna anbefallts att vart femte år insända
fullständiga statistiska uppgifter efter givet formulär. Årliga berättelser skall inges angående lantbruket
och näringarnas tillväxt.
Nya förbättrade formulär för ämnen som hör till tabellverket har tagits fram. Ett statistiskt arkiv, som
förestås av en skicklig person inom Lantbruks Akademien inrättas och där sparas dessa berättelser och
formulär.
Till följd av den större arbetsbelastningen i den ekonomiska delen av administrationen vid Kammar
Kollegiet, har man delat arbetet på två divisioner. Samtidigt lägger man ner det 140-åriga Bytesverket,
som endast givit flera enskilda lidande och ingen egentlig vinst för Kronan.
Förändrad organisation av åtskilliga styrelseverk med ett förbättrat arbetssätt inom dem, leder till att
ärendena påskyndas och att ämbetsmännens antal minskas. Förslag skall läggas till nästa riksdag.
Uppförandet av den av riksens Ständer på konungens framställning beslutade minnesvård över avlidne
kronprins Carl August hoppas man kunna fullborda i år. På ett för Nationen värdigt sätt blir den uppförd
och skall vittna om Svenska folkets kärlek till denna Furste.
Under det lyckliga fredslugnet har det varit Kongl Maj:ts viktigaste omsorg att bibehålla krigsmakten i
sådant skick, att om landets självständighet hotas, vi med förtroende skall möta fienden.
Utom de vanliga mötena vid Regementena till häst och fot har man dragit ihop trupper till större
övningsläger, med långa marscher och fältmässiga manövrer. Även norska trupper har deltagit under
svenskt befäl. Allmänna Beväringsmanskapet har varit samlade till vapenövning och visat berömvärt nit
att förvärva sig skicklighet. Konungen har själv övertygat sig om att svenska armén äger både skicklighet
och mod. Dock har han uppmärksammat att det behövs fler fästningsanläggningar för arméns
förnödenheter och som stödjepunkter vid deras operationer.
Han har beslutat att för detta ändamål förlägga en fästning i den fruktbara dal som betäcks av Vänern
och Vättern och där kommunikationerna är goda särskilt efter Göta kanals fullbordan. Trots inskränkta
penningtillgångar har arbetet på Vanås fästning fortskridit längre än förväntat.
Indelta Infanteriet har under de senaste fem åren arbetat med fredliga arbeten. I genomsnitt har 3.340
man arbetat med reparationer och nybyggnader av fästningar, kanalbyggena vid Göta-, Södertälje-,
Hjälmare och Väddö kanal samt vägar mellan Sverige och Norge.
Ett läroverk för unga artilleri officerare, som erhåller undervisning i högre vetenskap. Medel har blivit
anslagen för att förbättra kruttillverkningen. Gevärstillverkningen vid Norrtälje faktori har ökats och
reparationer av äldre gevär påskyndats
Krigsakademien på Karlberg har fått förbättrade undervisningsmetoder. Skeppsgosseskolan vid
Örlogsflottan har fått lämpligare inrättning och den genom sina lika snabba som säkra verkningar
utmärkta växelundervisnings metoden har blivit införd. Den kommer också att begagnas vid Amiralitetets
Barnhus skola i Karlskrona.
Reglering för Beklädnadssättet för Indelta Infanteriet har fastställts.
De vidtagna anstalterna för sjukvården har medfört de förmånligaste verkningar. Så väl vid
övningslägren som arbetskommenderingarna har mortaliteten varit obetydlig. Bataljonsläkarna är så
fördelade, att de kan biträda vid den allmänna sjukvården under fredstid.
Man har uppmärksammats att hästaveln försämrats under senare tid. Man har varit tvungen att
anskaffa hästar från utlandet. Man har vidtagit åtgärder till förbättrad avel och att anstalter i undervisning
i Djurläkarkonsten öppnas.
För att inte Kronans hus skall förfaras, har särskilt reglemente utfärdats för tillsyn och vård.
Utom upphandlingar av kläde till arméns behov har man också köpt yllevävnader av allmogen i
Gunnarbo härad av Kronobergs län. Allmogen i Jämtland har fått tillåtelse att avbetala sin skuld för
spannmål de fick under missväxtåret 1821 genom att leverera yllevävnader.
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Den angelägna salpeterhanteringen har blivit vårdad. Berättelse om de lokala förhållandena kommer att
överlämnas till riksdagen.
Då kännedom om fäderneslandets lokal och beskaffenhet är av största vikt i militärt hänseende har
fältmätnings korpsen med största drift fortsatt. Rekognoseringsarbeten till grund för Svenska kartverkets
triangelmätning är klar utmed Västra kusten till Norge och på flera andra platser i riket. För sjöfartens
säkerhet har sjöar blivit mätta, renritade och plancher redan lämnat kopparpressen.
Då allmogen blivit besvärade med transporter av kronans persedlar under tider då väglaget varit svårt
och allmogen själva behövt sina hästar, har beslutats att dessa persedlar skall föras sjövägen eller på
vintervägar och endast då det inte kan undvikas med hjuldon.
Det är tillfredsställande att pensioner för blesserade krigsmän eller de som tagit avsked efter lång tjänst
och änkor och omyndiga barn kunnat höjas. Ulriksdals slott har upplåtits till inrättning för invalidiserade
krigsmän som är prydda med blessyrer och de som inte kan återvända till sina hemsocknar för att få vård
av anhöriga.
Även sjöförsvaret har blivit uppmärksammat av Kongl Maj:t. Linjeskeppet Konung Carl XIII om 84
kanoner har blivit fullbordat, kopparbeklätt och armerat. Linjeskeppet Konung Carl XIV om 84 kanoner
är klart till mer än hälften och bestyckningen anskaffad. Linjeskeppet Kronprins Oscar är uppsatt på
stapel och mycket medhunnet. Flera fregatter nybyggs. För att bereda befäl och manskap övning och att
samtidigt förekomma lurendrejerier och tullförsnillningar har flera sjöexpeditioner blivit verkställda.
För att få reda på ekskogarnas nuvarande beskaffenhet har generalbesiktning ägt rum i södra och östra
provinserna. Stora summor har gått ur landet för att köpa ekvirke till flottans behov. För att stimulera
inhemsk ekskog har priset höjts på ekvirke som fälls för kronans räkning.
Lotsverksamheten har setts över. Lotsar har tillsatts i Mälaren. Två nya stenkolsfyrar har byggts dels
på rikets östra kust och dels på den västra.
Statsverkets inkomster har överskjutit den summa som beräknades i riksstaten med 537.801 riksdaler
31 skilling 10 runstycken och avlämnats till riksgäldskontoret. Även tull inkomsterna har överstigit vad
man beräknat. Ändå har tullen för utländska spannmål satts så hög att ingen inkommit i landet. Flera
förbättringar har genomförts för att underlätta redogörelse för landets ekonomi på flera områden.
Då Rikets Ständer skildes 1818 var skörden så hotad, att anstalter måste vidtagas. Betydliga kvantiteter
spannmål köptes utifrån. Likväl visade det sig att skörden blev bättre än väntat och stor del av den i köpta
säden blev obegagnad. De följande årens skörd var mycket goda och hade till följd att priset sjönk. Tullen
för utländsk spannmål sattes högt, medan utförsel av inhemsk blev befriad från tull. Upphandlingar till
magasinen gjordes och man tillät att skulder betalades i säd. Särskilda anstalter att torka säden, så att den
lättare skulle kunna bevaras. Trots alla åtgärder har man inte förmått hindra sädespriserna att falla, vilket
bevisar hur svårt det är att motstå naturförhållanden. Av detta har man lärt att sädesproduktionen även vid
medelmåttig äring är tillräcklig för våra behov och vid ymnig skörd lämnar den ett överskott, som om
man kan bevara den, blir en tillgång vid missväxt.
Utvidgad utförsel av träprodukter livar handeln och ger lantmannen större avkastning av sin skog.
Export av säd till Italien från magasinen har berett omsättning av lagren och givit fraktförtjänst till
flera fartyg. Ännu vet man inte om denna handel givit vinst men hoppas att den eventuella förlusten inte
skall bli större än om spannmålen legat kvar i magasinen.
Linodlingen har fått stöd. I Småland har anlagts ett Institut vid Grådsby.
För att öka och förbättra tillgången på grov ull, införskrevs får från Island. Det vid Flyinge inrättade
Merinos Schäfferi fortfar att underhålla och sprida den finulliga spanska fårrasen.
Särskilt kunniga arbetare har införskaffats för att bygga maskiner och inrättningar för att tillverka
vävnader av linne, ull och bomull. Medel har anslagits.
Sedan utländska bomullsvävnader blivit till införsel förbjudna har tillverkningen ökat och vunnit
önskad fullkomlighet.
I avseende att uppmuntra strömmingsfiske vid de Norra länens kuster, kungörs att de fiskare som
hindras av gamla fiskestadgor skall anmäla till befallningshavande, som för målet till domstol.
1818 visade sillfisket vid Bohuslän ymnig fångst. För att genom notdragning på prov utröna när sillen
anländer har medel blivit anslagna till anskaffande av försöknings not.
Medel och utvägar till befordran av finsmidet vid Eskilstuna Fristad och andra som sysselsätter sig
med finsmide ges. Biträde med lån har underlättats.
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Understöd till stenkolsgruvorna vid Höganäs har getts. Försök med ny schaktsänkning har gjorts, men
oväntade hinder uppkom.
Göta kanals bygge har framskridit som planerat både vad arbetets kvantitet och kostnaden beträffar.
Sjöarna Vättern och Vänern är nu förenade. Fartyg från Nordsjön har visat sig på Vätterns stränder. 38
slussar och 30 par slussportar av järn och inhemsk tillverkning ådagalägger att varken kunskaper eller
konstfärdighet saknas för att vinna målet med de båda havens förening.
Arbetet vid Hjälmare kanal och slussbyggnad har blivit verkställt som planerat men blivit betydligt
dyrare.
För fart genom Strömsholms kanal har nya regler uppställts. Fullbordandet av den påbörjade
muddringen vid Smedjebacken är anbefallt.
Sedan Södertälje kanal till ökad lättnad för varutransporter till huvudstaden, blivit fullbordad har taxan
blivit fastställd.
En särskild kommitté har tillsats för att utföra strömrensningar, som underlättar transporter och
befrämjar ökad produktion av varor inom landet, sådana som nu inkommer utifrån.
Flera Norrländska älvar har gjorts flottbara och lastageplatsen vid Svartviken är klar
Väddö och Åkers kanal kommer att fullbordas 1823 och muddringen av Almare Stäkets kanal är gjord
Sedan lämpliga premier anslagits har mellan 3- 4000 famnar ved kommit från norra länen till
Stockholm.
Genom Södertälje kanal kan ny livligare handel och varuomsättning ske på Mälaren
Vägarbetet i Jämtland fortskrider med 16.415 famnar fast väg och 3.609 famnar kavelbroar i norra och
12.529 famnar fast väg och 3.565 famnar kavelbroar på den södra linjen.
Kongl Maj:t som inte slutligen velat avgöra frågan om en vidsträcktare näringsfrihet, har emellertid
förbjudit de s k jagningen efter personer, som anses sysselsätta sig med något hantverk.Detta skall
domstolen pröva. Kontroll att olovlig införsel av utländska varor inte sker skall bevakas i Stockholm,
Södertälje, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Örebro samt vid Byn Hova i Skaraborgs län. Då
genomfarten är fri i andra orter skall det befordra handeln och näringarna.
Ny författning angående gårdfarihandel i Sju Häradsbygden och Ulricehamn och Borås är utfärdad.
För att befrämja avsättningstillfällen för produkter från Öland har en stad blivit anlagd med namnet
Borgholm. Några andra platser har blivit köpingar.
För att säkrare bestämma fartygs dräktigheter har utfärdats nytt reglemente för mätarna.
Hamnbyggnaderna i Malmö och Hälsingborg fortsätter.
Kongl Maj:t ämnar överlämna till Ständerna den viktiga frågan om förbättring av Sveriges nu gällande
mått, vikt och mål.
För att bereda tillfälle till nyttig handelsgemenskap mellan de under Kongl Maj:ts spira förenade
rikena, har friheter i förseln med varor genomförts och tullfrihet för norska och svenska produkter och
manufakturvaror med svenska och norska fartyg.
Till kontroll av missbruk av Svenska flaggan och för övrigt betrygga den säkerhet som den njutit i alla
farvatten har örlogsfartyg sänds till Medelhavet, vilkas kryssningar haft önskad effekt.
Vänskaps och handelstraktat i fristaterna i Nordamerika har ratificerats. Minskning av tullavgifterna
har i vissa fall ägt rum vid handel på fasta landet i Sydamerika för att uppmuntra försäljning av svenska
produkter.
Särskilda förmåner har beviljats för handelsföretag på Ostindien.
Tillstånd att färdas förbi Konstantinopel på väg till och från Svarta havet är utverkad.
Svenska och engelska skepp skall betala samma skeppsumgälder
Nederlagsfriheten för utländska lovgivna varor till Stockholm ger ökade tillfällen till varubyten med
det grannrike varifrån huvudstaden hämtar en del av sina förnödenheter. Tiden är utsträckt till två år.
Ny sjötulltaxa för utgående varor varigenom avgifterna minskas. I övrigt gäller sjötulltaxan från 1816
fortfarande.
För att skydda den lovliga handeln gavs 12 januari 1820 en kungörelse med erinran om sparsamhet
och inskränkning av förbrukning av s k överflödsvaror samt den 12 februari ny Seglationsordning med
strängare författning mot dessa förbrytelser
Exporten överstiger betydligt importen, men detta förhållande kan förändras genom lurendrejerier och
tullförsnillningar.
6 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1823 53-54-55-56.doc Skapat den 05-01-19 08:54 Senast utskrivet 05-01-20 10:556

Karantänsbyggnaderna vid Känsö är fullbordade och svarar mot sitt ändamål.
Erfarenheten har visat fördelarna med ångmaskiner till vinnande av tid vid sjötransporter. Postfarten
mellan Ystad och Stralsund går numera med ångfartyg.
Nya posttaxor för utrikes brev.
Allmogen på Väddö har blivit befriade från postfrakten till Åland, vilket varit till stor olägenhet för
dem. Hädanefter skall de i Roslagen förlagda Båtsmanskompanierna befordra denna post.
Flera städer har fått Sparbanker. De vinner stadga och utvidgning och lovar det nyttigaste inflytande på
de fattiga folkklassernas trevnad och moral.
Ut supra CARL JOHAN
Kungörelse angående vissa föreskrifter till förekommande av den skada, som i odlingsväg
förorsakas genom uppdämningar för fisken och vattenverk. Stockholm den 24 januari 1823
Enligt Nådigt Brev av den 28 sistlidne december får vattenverk inte anläggas, så att de kan orsaka
översvämningar på längre eller kortare avstånd liggande ägor. Lantmätare bör efter vetenskapliga grunder
göra bedömning av faran och lämna yttrande. Kronan skall äga marken som kan ligga i farozonen, men
åborna har dispositionsrätt utan att äga rätt till ersättning annat än för uppförda byggnader
Stockholm den 24 januari SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående stubbelöns taxa för ekar, som på Krono - och kronoskatte hemman, för
kronans räkning fälls. Stockholm den 27 januari 1823
För att förekomma åverkan på ekar och till uppmuntran för hemmansåboer att vårda och underhålla
träden mera sorgfällighet än vad hittills skett, har ny stubbelöns taxa upprättats. Följer tabell och
anmärkningar hur man skall göra beräkningarna.
Stockholm den 27 januari 1823 VICTOR von STEDINGK
Kongl Maj:ts och Riksens Ständers fastställda Riksdags Ordning.
Daterad Stockholm den 10 februari 1810
Med de därefter och sist vid Riksdagen i Stockholm 1823, av Konungen och Riksens Ständer
antagna förändringar.
Vi Carl gör veterligt, att sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och fastställt den Riksdags ordning, som
till följe av 85 § i Regerings Formen borde vid denna Riksdag av Konungen och Ständer gemensamt
fastställas, och den samma nu blivit till Vårt Nådiga gillande överlämnad, har Vi, i kraft av den, enligt
förenämnde § Oss tillkommande rättighet, velat denna av Riksens Ständer samtyckta Riksdags ordning,
härmed antaga, gilla och bekräfta.
Vi efterskrivna Svea Rikes Ständer, Grevar, Friherrar, Biskopar, Ridderskap och Adel, Prästerskap,
Borgerskap och Menige Allmoge, som nu, på egna och hemmavarande Medbröders vägnar, till Allmän
Riksdag församlade är, gör veterligt:
Att som Vi genom av Konung och Ständer under den 6 juni 1809 antagna och fastställda Regerings
Form förbehållit Oss att, jämte övriga i dess § 85 nämnda Grundlagar, innan detta Riksmötes slut, en
Riksdags Ordning upprätta och stadga.
Alltså har Vi, i överensstämmelse med Regerings Formens föreskrifter och grunder, härmed velat till
efterlevnad och iakttagande fastställa en sådan Riksdags ordning.
§ 1 Riksens Ständer är Svenska Folkets Representanter och kan inte bindas av andra föreskrifter än Rikets
Grundlagar.
§ 2 Rikets Ständer skall i kraft av Rikets antagna Regerings Form, sammanträda vart femte år. Konungen
kan dock kalla till urtima Riksdag
§ 3 Riksdagarna skall hållas i huvudstaden, om inte viktiga hinder, gör det omöjligt.
§ 4 Blir konungen borta ur landet mer än tolv månader, sammankallar Statsrådet Ständerna till Allmän
Riksdag. Kallelsen tillkännages i huvudstadens kyrkor och så fort som möjligt i övriga delar av landet.
§ 5 Samma gäller om Konungen är sjuk mer än tolv månader och inte kan befatta sig med
Regeringsärendena.
§ 6 Om Konungen dör och Tronföljaren är omyndig sammankallas Ständerna inom femton dagar efter
Konungs död.
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§ 7 Skulle den olyckliga händelsen inträffa, att Kungaätten med arvsrätt till Riket, utgår, sammankallas
Ständerna till Riksdag.
§ 8 Händer vad som anges i §§ 4 och 5, avvisas alla främmande sändebud minst tio mil från orten, där
riksdagen är belägen. De får inte återkomma eller något utländskt sändebud intagas i landet, förrän Rikets
Ständer gjort sina val.
§ 9 Efter att Ständerna blivit kallade, börjar Riksdagen efter trettionde och inom femtionde dagen.
§ 10 Om mot förmodan Ständerna inte genast sammankallas, åligger det Riddarhus Direktionen,
Domkapitlen i riket, Magistraten i huvudstaden samt Landshövdingarna i länen att genom offentliga
kungöranden från predikstolarna låta meddela att Ständerna må sammankomma och att deras samt Rikets
rätt iakttaga och skydda.
§ 11 Vederbörande ämbetsmän och korporationer skall utan påminnelse ombesörja kallelsen, så att valen
till Riksdagen kan ske. Domkapitlen väljer för prästerskapet, Städerna borgerskap väljer sina riksdagsmän
och allmogen skall söndagen efter kungörelse om Riksdag i sockenstämma utlysa elektorsval. Skulle man
inte hålla gudstjänst i kyrkan den söndagen, är det prästerskapets skyldighet att låta kungörelsen cirkulera
från by till by, så att ledamöterna följande söndag samlas vid moderkyrkan för valet.
§ 12 Ridderskapet och Adeln infinner sig till Riksdag och representeras enligt Riddarhus ordningen.
§ 13
1:o Ärkebiskopen, Biskoparna och Pastor Primarius i Stockholm samt kyrkoherdar från stiften, olika i
antal beroende vilket stift de tillhör, utgör sammanlagt 43 stycken. Även komministrarna har rätt att sända
en från varje stift.
2:o Universiteten i Uppsala och Lund har rätt att välja två professorer från de världsliga fakulteterna.
Likaså har Vetenskaps Akademien rätt att välja två ofrälse civila ledamöter till fullmäktige utan rätt till
riksdagsmanna underhåll.
§ 14
1:o Stockholm väljer tio riksdagsmän, tre magistratspersoner, två grosshandlare, en fabrikör, en
minuthandlare och tre av ämbeten och hantverk. De väljs av 50 elektorer. För att bli riksdagsman för
Stockholm gäller att ha varit borgare där i tre år samt att en grosshandlare betalar tjugo riksdaler i skatt
och en fabrikör eller en minuthandlare tio riksdaler samt hantverkare fem riksdaler.
2:o De övriga städerna äger att sända fullmäktige av staden borgare och Falu Bergslag av fjärdeparts
ägare som är brukande bergsmän.
3:o Valen förrättas inför magistraten så som varje ort hittills valt. Nytt valsätt skall anmälas hos
Konungen, som efter prövning av skälen fastställer valordningen. Då valen förrättas av Borgerskapet
samfällt, beräknas rösterna efter vad var och en av de väljande skattar till staden.
4:o Göteborg äger rätt att sända tre, städer av första och andra klassen vardera två samt övriga städer en
fullmäktig.
5:o Ingen må utses som inte varit magistratsperson eller borgare i tre år. Samma gäller Falu Bergslag, där
den valde skall varit bergsman i tre år.
§ 15 Allmogen väljer i varje härad efter hemmantal en person, som inte tillhört annat riksstånd eller haft
ordinarie tjänst i Riket. Flera härader kan gå samman om en person.
§ 16 Underlåter något prosteri, stad eller härad att sända riksdagsman uppgår vitet till vad det skulle
kostat att sända honom. Vitet inflyter i Ståndets kassa. Försummar någon, som blivit vald, att infinna sig,
mister han underhållet för den tiden och bötar lika mycket till ståndets kassa.
§ 17
1:o Vid riksdagmannavalen får ämbetsman inte obehörigen verka, då mister han sysslan. Om någon
genom lockande, tubbande eller hotelser stört valfriheten straffas han med kroppsstraff motsvarande böter
på 25 - 60 daler. Ingen obehörig får bevista valförrättningen och vid riksdagsmannaval för Bondeståndet
skall valförrättaren själv föra protokollet.
2:o Den som får de flesta rösterna utses till riksdagsman. Får flera lika många röster avgör man med
lottning. Dör den valde eller kan påvisa laga förfall anställs nytt val. Den som blir vald kan inte undandra
sig uppdraget. Han skall av dem som väljer honom ha anständigt och tillräckligt underhåll och
resekostnad.
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§ 18 Till riksdagsman kan ingen väljas, som inte fyllt 25 år, är omyndigförklarad, ställd i konkurs, dömd
för ovärdigt medborgerligt förtroende eller begått nesligt brott. Den som är belastad med något av detta
kan heller inte delta i valet.
Personer som har en främmande lära får inte väljas till riksdagsmän, men får delta i valet om de har en
kristen lära.
§ 19 Anser någon att valfusk förekommit, begär han protokollsutdrag av valförrättaren och anmäler saken
för landshövdingen som efter prövning meddelar utslag. Är personen fortfarande missnöjd inlämnar
landshövdingen besvären till konungen för att skyndsamt upptas i Högsta Domstolen. Klagomål från
Prästeståndet inges till Konsistoriet.
§ 20 Riksdagsman som varit frånvarande vid vissa rådslag kan inte ändra beslutet, utan endast införa i
protokollet att han varit frånvarande och inte deltagit i beslutet.
§ 21 Riksdagsman av alla stånd skall dagen efter Riksdagen börjat uppvisa sin styrkta fullmakt. Han får
då sin inträdespolett och ett exemplar av Grundlagarna, så att han inte kan skylla på okunnighet.
§ 22 Fullmakternas formulär.
§ 23
1:o Samma dag Riksdagen öppnas utnämner Konungen Lantmarskalk för Ridderskapet och Adeln,
Ärkebiskopen som talman för Prästerskapet och Talmän för Borgarståndet och Bondeståndet. De båda
sista stånden föreslår talman själva, som Konungen förordnar.
2:o Lantmarskalken och talmännen avlägger ed inför Konungen.
§ 24
1:o Varje stånd skall ha en sekreterare, som skriver protokollen och ansvarar för handlingarna.
Sekreteraren i Bondeståndet skall dessutom biträda talmannen med påminnelser om grundlagarna om så
behövs. Sekreterarna liksom annan betjäning njuter samma säkerhet som riksdagsmännen.
2:o Bondeståndets sekreterare avlägger ed inför ståndet innan han tillträder sitt ämbete.
§ 25 Riksstånden utnämner utan dröjsmål sina deputerade som vart stånd för sig inför Konungen
nedlägger Ståndets vördnad och lyckönskan, samt uppvaktar Drottningen och de kungliga personerna.
§ 26 Konungen skall genom härold ge tillkänna när Ständerna skall sammankomma i Rikssalen efter
gudstjänsten. Vid gudstjänsten skall alla deltaga. Den förrättas av biskopen i Stadens storkyrka.
Riksdagsmännen följer Konungen till Rikssalen och får sina platser. Konungen sitter på en tron längst
fram, omgiven av kronprinsen och prinsarna. Därefter intar framför alla andra de två Statsministrarna sina
platser Därefter låter Statsministern för Utrikes Ärenden höra berättelsen, om vad som tilldragit sig i
Riket sedan senaste Riksdagen
Lantmarskalken och Talmännen träder fram och bedyrar Konungen sin vördnad. Konungen avträder
ledsagad av Ridderskapet och Adeln och sedan följer de övriga.
§ 27
1:o Propositionen angående Statsverkets tillstånd och behov överlämnar Konungen till Stånden inom
fjorton dagar. Då Ständerna inte äga att i Konungens närvaro ta några beslut, kan ingen rådplägning
härom hållas på Rikssalen.
2:o Propositioner från Konungen angående lagars och ekonomiska författningars stiftande eller förändring
meddelas varje stånd för sig genom Hovkanslern.
§ 28 Inom åtta dagar skall ledamöter i utskotten väljas. De i grundlagen stadgade utskotten är:
Konstitutionsutskottet, Stats-, Bevillnings-, Banko-, Lag- samt Besvärs och Ekonomiutskottet, då
Konungen sådant äskar.
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§ 29
1:o Konstitutionsutskottet, som består av 25 ledamöter, skall granska Rikets Grundlagar och upptaga
frågor om ändringar. Beslut kan dock tas först nästa Riksdag.
2:o Konstitutionsutskottet skall äska de i Statsrådet förda protokoll. Finner de att någon handlat mot
lagen, underlåtit att göra föreställningar eller uppsåtligt dolt någon upplysning, skall
Konstitutionsutskottet ställa till ansvar genom Justitieombudsmannen inför Riksrätt. De kan begära hos
Konungen, att han avskiljer från ämbetet den som inte sett till landets bästa.
3:o Om Riksstånden inte kan komma överens om till vilket utskott en fråga hör, skall
Konstitutionsutskottet avgöra.
§ 30
1:o Statsutskottet, som består av 36 personer bör granska och utreda Statsverkets och Riksgäldens
tillstånd, förvaltning och behov. Här låter Konungen uppvisa verkets inkomster, utgifter, fordringar och
skulder. Här upptar konungen överläggning då staten behöver mer än vanliga inkomster.
2:o Detta utskott har tillgång till alla räkenskaper och handlingar från Statsverket och skall granska att
inga utbetalningar överskridit det belopp som varje huvudtitel haft att handha sedan senaste Riksdagens
beslut. De granskar att alla utbetalningar är kvitterade av dem som mottagit pengar. Är summorna
överskridna skall anmälan mot ämbetsman som kontrasignerat göras hos Ständerna. Konungen kan inte
klandras.
Utskottet skall föreslå indragningar och besparingar, föreslå belopp av de summor vilka skall avsättas för
särskilda händelser och uppge hur stor bevillningen bör vara.
3:o Uppstår betänkligheter och tvister om pengarnas fördelning förstärks utskottet med fler personer.
§ 31
1:o Bevillningsutskottet skall bestå av 48 personer, valda från landets alla delar. Sedan
bevillningssumman blivit fastställd skall utskottet komma med förslag om fördelningen och underställa
Ständerna.
2:o Yppar sig skiljaktigheter eller undandrar sig något Stånd att delta i det föreslagna bevillningsbeloppet,
skall utskottet föreslå annan fördelning eller andra grunder för bevillningssumman.
§ 32 Bankoutskottet skall bestå av 36 ledamöter och överse bankens styrelse och tillstånd samt ge
föreskrifter om förvaltning enligt den särskilda instruktion som varje Riksdag kommer att utfärda. De
skall inkomma med sin förvaltningsberättelse så tidigt under Riksdagen att Ständerna hinner anställa nytt
val.
§ 33 Lagutskottet består av 16 ledamöter och skall utarbeta de från Ständerna remitterade förslag till
stiftande, ändring, förklaring eller upphävande av allmän Civil-, Kriminal-, och Kyrkolag. Under Civil
och Kriminallag bör förstås de delar av krigslagar som rör medborgare utom krigsstaten.
§ 34 Allmänna Besvärs och Ekonomiutskottet består av 48 medlemmar, som skall anmärka på brister i
hushållningen och föreslå förändringar. De skall ha tillsyn över alla lagar som rör inrättningar av alla slag,
Uppfostring och Undervisningsverken, Allmänna Fattigvården, Lanthushållningen, Bergverken m m
§ 35 Hemliga utskottet som utgörs av 12 ledamöter, skall tillsammans med Konungen överlägga om
ärenden som inte hör till de andra utskotten och som Konungen anser bör hållas hemliga. De har ingen
makt att fatta beslut. Konungen utser sekreterare och betjäning.
§ 36
1:o Ständerna kan förordna ett Expeditionsutskott med 12 ledamöter, för att uppsätta de expeditioner som
under riksdagen av Stånden gemensamt utfärdas och till Ständernas justering överlämnas. Hovkansler
äger rätt att övervara Riksdagsbeslutets justering i de delar, som rör konungens yttrande.
2:o Varje stånd kan tillsätta ett utskott för deras enskilda besvär och angelägenheter.
3:o Skulle Ständerna anse att flera utskott behövs får de tillsättas. Tre stånd skall i så fall vara överens.
Vid två mot två lämnar Ständerna sin avgörande rätt till Konstitutionsutskottet.
4:o Blir göromålen i något utskott så många att de inte hinns med av de ordinarie ledamöterna får de
begära förstärkning, dock efter Ständerna prövning.
§ 37
1:o Alla utskotten, utom Hemliga vars göromål och arbetstid Konungen bestämmer, skall vara i funktion
inom åtta dagar efter de blivit utsedda. De skall så fort som de kan inlämna sina yttranden till Ständerna.
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2:o Inga utskott, med undantag av Konstitutions och Banko, är berättigat att väcka frågor till avgörande i
Ständernas plena.
§ 38 Alla omröstningar i utskotten skall ske per kapita mellan utskottets samtliga medlemmar, utan
avseende på stånd. Då votering med slutna sedlar sker, skall alltid en sedel tas undan och förseglas och
endast öppnas om röstningen utfallit lika. Är övervikt för någon redan klar, skall sedeln genast förstöras.
§ 39 I alla utskotten för den ordet av Riddarhuset och Adeln som enligt Riddarhus Ordningen är
berättigad.
§ 40 Lantmarskalken och talmännen har tillträde till utskotten, dock utan rösträtt. I Hemliga och
Bankoutskotten där tystnadsed fordras, avlägger de den.
§ 41 Statsministrarna, Statsråden, Justitieråden, Hovkanslern, Justitiekanslern, Justitieombudsmannen och
Statssekreterarna kan inte nekas säte och stämma i sitt stånds plena om inte stånden har särskilda stadgar
om det. Ej må någon väljas i något utskott, som har till uppgift att redovisa sina egna göromål och
ämbetsåtgärder. Rör något ärende en ledamot, må han delta i överläggningarna men inte i besluten
§ 42 Behöver något utskott upplysningar av något verk eller Konungens ämbetsman begär det genom sin
ordförande, ges tillstånd hos Hovkanslern.
§ 43 Skulle ett utskott vilja överlägga med ett annat är det tillåtet.
§ 44
1:o Konungens propositioner skall alltid upptas i utskotten till prövning och överläggning.
2:o Varje Statsråd har rätt att utan de övrigas hörande till vederbörande utskott hänvisa ett i plenum
framställt förslag, dock skall Medstånden underrättas.
3:o Vill utskott återlämna något remitterat mål, skall samtliga Riksstånden yttra sig om till vilket utskott
målet hör.
§ 45 Lantmarskalk och talmän är berättigade att kalla till plenum, delta i beredning av ärendet, föredraga
det i Stånden, gör propositioner och vidmakthålla ordningen vid sammankomsterna. De äger dock själv
ingen röst vid voteringarna.
§ 46 Ståndens plena, då det gäller allmänna Riksdagsmål, skall så ofta som möjligt hållas på samma tid
hos alla Stånden.
§ 47 I plena föredragas först de för Riksstånden gemensamma ärenden och sedan de för Stånden enskilda
i den ordning de inkommit. Lantmarskalken och talmännen biträdda av två från varje stånd skall dagen
innan överenskomma om dagens föredragningsämnen.
§ 48 Föredragnings ämnen är endast dessa och inga andra:
1:o Konungens propositioner
2:o Mål, som genom protokollsutdrag eller deputationer från medstånden kommuniceras.
3:o Utskottens betänkanden.
4:o Motioner från någon enskild.
§ 49
1:o Varje fråga som uppkommer första gången, skall om den inte genast hänvisas till utskott, ligga på
bordet till nästa plenum, då remiss bör ske. Om någon genom muntligt anförande gör en framställning
skall den dikteras och avskrift lämnas.
2:o Då saken återkommit från utskottet blir den efter första uppläsningen liggande på bordet. Önskar
ledamöterna så kan den bli vilande längre tid. Frågor av allmän karaktär kan avgöras genast. I Kansliet
skall finnas en förteckning över alla på bordet lagda mål med deras akter och handlingar.
§ 50 Varje ledamot har rätt att stående och från sin plats fritt tala till protokollet och utlåta sig i alla
frågor. Var och en yttrar sig i den ordning han begärt ordet. Ingen tillåter sig förolämpande uttryck. Sker
det skall lantmarskalken eller talman varna eller vid allvarligare fall låta saken förfalla.
§ 53 När ett ämne slutligen skall avgöras, skall alla handlingar läsas upp, om någon ledamot det önskar.
Lantmarskalk och talman skall inhämta om Stånden anser överläggningarna avslutade. Om propositionen
besvaras med blandat ja och nej, kan ingen förvägras votering
§ 56 Intet ärende må nedläggas utan Ståndets uttryckliga beslut. Nya frågor får inte väckas sedan
riksdagen pågått en månad.
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§ 57
1:o De allmänna beslut, som ett Stånd fattar, meddelas de övriga genom utdrag ur protokollet. Vill någon
ledamot som inte instämt i beslutet, anmäla sin tanke, gör han det genom särskilt memorial.
2:o Protokollsutdragen utskrivs i fyra exemplar, varav tre går till medstånden och ett kallat "Löparen"
sänds kring och påtecknas av varje stånds sekreterare och sedan förvaras i Ridderskapets och Adelns
arkiv.
§ 58 Vid justeringen kan ingen ändring göras, men tillägg är tillåtna. Med ståndets bifall kan ledamot
utesluta vissa egna uttryck, dock inte sådana på vilket beslutet tydligen sig grundar.
§ 59 Alla Riksståndens protokoll skall så snart möjligt tryckas.
§ 61 Vid val av konung eller tronföljare, väljer varje stånd 16 personer till en nämnd med uppdrag att vid
förefallande skiljaktigheter bestämma valet. Varje stånd väljer för sig. Är de överens om en person är han
utkorad. Utfaller valet så att en person får hälften av rösterna, blir han vald.
§ 62 Skall Ständerna tillsätta förmyndare för en omyndig konung väljs 16 personer till en nämnd, som
med sluten vallista upptecknar de män de anser vara värdiga. Därefter väljs den som fått flest röster och
vidare den som fått näst flest röster till antalet stämmer med vad man antagit.
§ 63
1:o Ständerna skall vid varje Riksdag förordna en för kunskap och redlighet känd man till deras ombud.
Han skall ha tillsyn över lagarnas efterlevnad och domare och ämbetsmän samt i laga ordning tilltala den
inför Riksrätt som brister i sin ämbetsutövning.
2 :o Denna ombudsman väljs av en nämnd bestående av 12 elektorer från varje stånd, som inte åtskiljs
förrän valet är genomfört.
3:o Justitieombudsmannen njuter samma säkerhet under Riksdagarna som Riksdagsmännen för sin person
och befattning
§ 64 Vid varje Riksdag skall Ständerna genom omröstning välja 12 ledamöter av varje stånd till en
nämnd, som dömer om Högsta Domstolens samtliga ledamöter gjort sig förtjänta att få fortsätta sitt
viktiga kall. Med slutna sedlar genomförs omröstning. Man frågar: Skall någon uteslutas? Svaras ja,
uppför var och en lista på Högsta Domstolens ledamöter som han anser bör entledigas. De tre som får de
flesta rösterna emot sig ställs under ny omröstning. Man röstar bort den som får 2/3 av rösterna emot sig.
§ 65 Till Tryckfrihetens vård skall Ständerna varje Riksdag förordna 6 för kunskaper och lärdom kända
män jämte Justitieombudsmannen.
§ 66 Vid varje Riksdag väljs samfällt och inte genom elektorer bankofullmäktige, tre från varje stånd. Det
åligger de valda att förvalta bankens medel enligt Bankofullmäktiges Reglemente och redovisa inför
revisorerna. Vid skiljaktigheter avger de sina röster till protokollet och om rösterna blir lika avgör
ordföranden.
§ 68 Vid varje Riksdag skall varje stånd för sig förordna om revisorer, som mellan riksdagarna enligt
instruktion skall överse och granska Statsverkens, Bankens och Riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och
förvaltning. De skall vara 6 från varje stånd och skall sammanträda så ofta att varje revision omfattar två
års avslutade räkenskaper.
§ 70
1:o Man kan inte vara revisor för flera verk samtidigt.
2:o Fullmäktige och Revisorer kan inte motta befallningar från andra än Ständerna och de njuter samma
säkerhet som Riksdagsmän.
§ 71 De röstsedlar som används skall vara enkla, slutna, hoprullade, omärkta och fria från all tvetydighet
i anseende till personers namn.
§ 72 Ingen expedition över Ständernas beslut får göras förrän de blivit uppsatta i Expeditionsutskottet och
behörigen justerade och underskrivna i Ständerna. Från Ständerna utgående akter och handlingar
undertecknas av lantmarskalken och talmännen allena, men riksdagsbeslut skall undertecknas av samtliga
Ständer och beseglas. Expeditioner från utskotten underskrivs av den främste närvarande ledamoten.
§ 73 Uppstår tvister mellan Stånden i någon fråga, skall varje Stånds beslut genom protokollsutdrag
remitteras till utskottet som haft befattning med frågan. Det skall försöka sammanjämka och genom nya
förslag försöka lösa de skiljaktiga meningarna. Lyckas de inte förstärks utskottet, så att de blir 30 i varje
stånd.
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§ 74 De allmänna Stadgar och Förordningar som Konungen och Ständerna gemensamt beslutat skall
endast underskrivas av Konungen.
§ 75 Om två Stånd står mot två Stånd vid besluten förfaller frågan och kan inte tas upp vid denna
riksdag.
§ 77 Blir någon riksdagsman vid pågående Riksdag eller under resa dit och därifrån ofredad, straffas
brottslingen enligt edsöreslagen.
§ 78 Riksdagsman kan inte straffas för gärningar och yttranden i Riksstånden utan att 5/6 av hans stånd
medger det. Frikallelse från författaransvar som Regeringsformen anger gäller.
Men om någon överfaller den andra med hugg och slag eller nyttjar vapen har han förverkat livet och
skall utan att njuta Riksdagsmanna skydd överlämnas till domstol. Riksdagsman kan inte häktas för
mindre förseelser eller för skuld. Dock är hans egendom inte frikallad från laga utmätning Ingen får värva
någon som kommer från landsorten till riksdagen till krigstjänst, utan husbondens medgivande.
§ 79 Ingen av Riddarhuset och Adeln, som har rätt till säte och stämma i Riksdagen eller någon från de
andra stånden som är lagligen valda, kan nekas tillträde till Riksdagen. I krigstid kan dock militära
personer beordras av Konungen att lämna pågående Riksdag. Annars får ingen utan tillstånd lämna
Riksdagen. Längre ledighet än 2 -3 veckor tillåts inte.
§ 80 Riksdag må ej räcka längre än 3 månader. Tiden kan vid behov förlängas med 1 månad, om 3 Stånd
är överens om förlängning.
§ 81 Lantmarskalken och talmännen träder inför Konungen och ber att han skall avlysa Riksdagen och
uppkalla Stånden till Rikssalen. Efter avslutad gudstjänst nedlägger Stånden sin tacksamhet och
välgångsönskningar för Konungen. Därefter uppläses riksdagsbesluten. Kungen hemförlovar Ständerna.
§ 82 Innan Ständerna skiljs uppvaktar de Konungen och det kungliga huset genom deputerade och tar
sedan avsked av varandra.
Till yttermera visso har Vi detta med Våra namns underskrifter stadfäst och bekräftat i Stockholm den 10
februari 1810.
M ANKARSVÄRD, JAC AX LINDBLOM, H N SCHWAN, LARS OLSSON.
Allt som föreskrivit står vill Vi till orygglig Grundlag anta, och befaller alla som Oss och Våra
Efterträdare med huldhet, lydnad och hörsamhet denna Riksdagsordning erkänna, iaktta, efterleva och
hörsamma. Detta har Vi med egen hand underskrivit i Stockholm den 10 februari 1810 CARL
Universal angående vederbörande domares skyldighet att noggrant iakttaga vad i Kongl
Förordningen den 23 mars 1807 blivit stadgat om stället för uppenbar Kyrkoplikts undergående.
Stockholm den 11 mars 1823.
Befallningshavande i Blekinge har anmält att verkställigheten av kyrkoplikten ibland skall utföras på en
ort som ligger avsides och medför dryga omkostnader vid fångtransporten. Enligt förordningen av den 27
mars 1807 skall kyrkoplikten hållas i den församling där brottslingen straffas och inte där brottet blivit
begått om avståndet är stort.
Stockholm den 11 mars 1823 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående tillägg i den vid Kongl Förordningen om Lots- och Båt-inrättningen i riket
och den1820 fogade förteckningen på lotsplatser och farleder. Stockholm den 20 mars 1823
Den 4:de innevarande månad har Kongl Maj:t förordnat att vid Trelleborg skall anställas lotsar och
därför görs ett tillägg till förteckningen av lotsar av den 20 juni 1820 samt taxan för en tyska mil.
Stockholm den 20 mars 1823 VICTOR von STEDINGK
Kungörelse angående rättighet att i öppna sjön uppfiska förlorade skeppsankare. Stockholm den 3
april 1823
Kongl Maj:t har i en skrivelse av den 12 mars meddelat, att för undanröjande av författningens rätta
tillämpning och uppmuntran av en nyttig industri förklarat, att varje svensk har rätt att inom svenskt
område i öppna sjön, uppfiska skeppsankare som blivit övergivna av dykeri- och bärgningskompaniet,
skeppsägare eller assurandörer.
Då ankaret uppfiskas skall det genast anmälas hos befallningshavanden i orten och tre gånger kungöras
i Post- och Inrikestidningen. Infinner sig ägaren inom natt och dag efter sista kungörelsen och kan styrka
sin äganderätt, skall ankaret återlämnas till honom mot att han erlägger bärgarlön på 25 % av värdet och
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gottgör kostnader som till ankarets vårdande kan ha uppkommit. Anmäler sig ingen ägare inom rätt tid
tillfaller ankaret upphittaren.
Stockholm den 3 april 1823 VICTOR von STEDINGK
Kungörelse angående ett särskilt tillskott, som kommer att för alla brandförsäkrade hus och
byggnader i städerna erläggas och före den 1 November innevarande år till Verket inbetalas.
Stockholm den 5 april 1823
Efter de stora och härjande eldsvådor, som inom loppet av endast ett och ett tredjedels år inträffat i
Göteborgs Förstad Masthugget, i Uleåborg, Norrköping och Borås och där brandskadeersättningarna
uppgått till inte mindre än 664.804 riksdaler 44 skilling 11 runstycken. Därigenom har fondens tillgångar
sjunkit under den nivå som anges i Reglementet från 27 februari 1822. Som en följd härav finner sig
Direktionen föranlåten att för att fylla bristen ett extra uttag, som blir lika med sista eller hälften av första
årets avgifter.
Stockholm den 5 april 1823 FR SILVERSTOLPE, C af KLINTBERG N af WETTERSTEDT
Kungörelse angående tullen på utgående osläckt kalk för innevarande år. Stockholm den 21 april
1823
Samma avgift för osläckt kalk, nämligen 1 skilling tunnan, som gällt föregående år, kommer att gälla hela
nästa år.
Stockholm den 21 april 1823 M ROSENBLAD
Kungörelse med erinran angående sättet hur inbetalningar bör ske till de under Kongl Kollegium
lydande kassor. Stockholm den 28 april 1823
Inbetalningarna skall ske till Rikets Ständers Bank eller Riksgäldskontoret för Kongl Kollegii räkning och
insättningsattesten skall lämnas till det kontor dit medlen hör. Kassörens kvitto är inte giltigt förrän
kamreren för kontoret skrivit på.
På förekommen anledning erinras om att dessa föreskrifter noggrant iakttas varpå låntagarens egen
säkerhet beror.
Stockholm den 28 april 1823 G W af TIBELL P SCHRÖDERSTJERNA
Cirkulärbrev till Befallningshavande, angående prestanda för att vara kompetent till
landskamrerare, lanträntmästare, med flera beställningar. Stockholm den 2 maj 1823.
Hädanefter skall ingen vara kompetent till landskamrer, lanträntmästare, lånebokhållare, kronofogde och
häradsskrivare som inte undergått kansli-, juridisk-, eller kameralexamen vid någon av Rikets Akademier
och i övrigt företett bevis om skicklighet till tjänstens bestridande. Undantag för dem som fyllt 20 år och
efter nu gällande föreskrifter därtill finns kompetenta och fått befallningshavandes intyg att de äga
erforderlig skicklighet.
Stockholm den 2 maj 1823 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående Eskilstuna Fristads Manufaktur idkares och deras förlagshandlandes, även
glas och porslinsbruks samt smidesverks idkares, jämte de i Städerna bosatta glas, porslins och
smideshandlares rättighet, att på rikets marknader försälja sina varor. Stockholm den 5 maj 1823
Då glas och porslinsförare samt smideshandlande från Eskilstuna kommit till marknader för att sälja sina
produkter, har de ibland fått tillåtelse och ibland blivit förbjudna beroende på hur man bedömt
Kungörelsen från 9 januari 1822. Kongl Maj:t har menat att på grund av de särskilda förhållandena i
Eskilstuna inskränkningen i avsättningsrätten inte skall gälla manufakturidkarna från Eskilstuna. Däremot
gäller förbudet för försäljning till och från marknaderna och att på sådana resor medföra hustru och barn.
Stockholm den 5 maj 1823 C af KLINTBERG
Kungörelse angående upphävande av Författningen, rörande stämpling av husvävnader, som till
salu utbjuds. Stockholm den 8 september 1823
Kungörelsen av den 31 mars 1819 angående stämpling av husvävnader är i all kraft och verkan upphävd.
Stockholm den 8 september 1823 C af KLINTBERG
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Kungörelse angående åboer å krono Lotshemman förunnad rättighet att till skatte in-köpa
hemman av denna natur. Stockholm den 15 september 1823
Kongl Maj:t har beslutat att de åboer på kronolotshemman, som själva är antagna, giltiga och edsvurna
lotsar eller genom utlärda och godkända lotsdrängar ombesörjer lotsningen, får rättighet att till skatte
inköpa hemmanen av nämnda natur på följande villkor:
1:o Att skatterättigheten går förlorad om de i lotsförfattningarna stadgade skyldigheter inte noga fullgörs.
2:o Att hemmanen inte får klyvas eller mindre delar avsöndras.
3:o Att de lotsar som till skatte inlöser sina hemman inte därefter anses berättigade till någon lön från
kronan.
Stockholm den 15 september 1823 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Förklaringar och Tillägg till Stadgan av den 18 november 1818, om vad som bör iakttagas vid
Medico Legala Besiktningar på döda kroppar. Stockholm den 22 september 1823.
Då besiktningsintyg inkommit till Sundhetskollegium har de ofta varit ofullständiga, när det gällt
liköppningar av personer som avlidit genom förgiftning. Därför görs följande förklaringar och tillägg till
stadgan av den 18 november 1818.
1:o Kemiska undersökningar av mag- och tarminnehåll skall helst göras genast på stället, så att fullständig
upplysning av deras beskaffenhet kan erhållas. I annat fall samlas det misstänkta innehållet tillsammans
med stycken av själva magen, som verkar angripen, i ett passande kärl, som förseglas med läkarens och
en annan trovärdig persons sigill. Då det sedan beskrivs i besiktningsprotokollet, skall samma sigill
användas, som det som användes vid förseglingen av kärlet. När den kemiska undersökningen sedan görs
på apoteket, skall protokollet uppta beskrivning av kärlet, att sigillet är obrutet och de försök som blivit
gjorda för att fastställa giftet.
2:o Opium ger sig i sin dödande verkan tillkänna: 1:o genom symtom, som varje läkare känner, 2:o röjer
sig vid obduktion av sin lukt, 3:o kan upptäckas om maginnehållet silas och några droppar Solutio
muriatis ferrici spirituosa tillsätts, då vätskan får en röd färg.
3:o Ny metod att upptäcka arsenik. Resultatet, som blir ett grått metallglänsande pulver, känns igen på
lukten, då det strös över glimmande kol.
4:o Tillägges att detta prov upptäcker en mindre halt av arsenik än något annat.
Stockholm den 22 september 1823 C E von WEIGEL
Kungörelse angående förändring i straffet för hållkarl, som av resande fordrar drickspengar.
Stockholm den 23 september 1823.
Upphävs spöstraffet för hållkarl, som begär drickspengar av resande, enligt Gästgivar förordningen av
den 11 december 1766. Straffet blir i fortsättningen 6 riksdaler böter, som vid brist på tillgångar kan
omvandlas till fängelse på vatten och bröd.
Stockholm den 23 september 1823 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Cirkulärbrev angående så väl vederbörandes kungörande om beslut, rörande anläggning eller
förändring av mjöl - och sågkvarnar jämte stampverk, samt deltagande i allmänna vägars och
broars tillika med andra publika byggnaders underhållande, såsom ock behöriga bevisers
inlämnande till Kongl Kammar Kollegium över sådant kungörande eller erhålllen del av samma
beslut. Stockholm den 23 september 1823
Hädanefter skall besvär över mjölkvarnars och stampverks anläggningar göras hos Kongl Kollegium.
Beslut rörande publika byggnaders och allmänna vägars och broars underhåll skall alltid föreläggas
den vinnande parten eller kronobetjänten, som ombesörjer att besvärsbeslutet uppläses från predikstolen i
de församlingar det berör.
Stockholm den 23 september 1823 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Cirkulärbrev till Kongl Maj:ts samtliga Befallningshavande och Regementschefer, angående
begravningshjälps beräknande efter indelta tjänstemän. Stockholm den 9 oktober 1823.
Begravningshjälp skall hädanefter beräknas och utgå efter den markegång, som näst före dödsfallet varit
fastställd och gällande.
Stockholm den 9 oktober 1823 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
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Cirkulärbrev angående sättet till jordeböckers inrättande och vad därvid bör iakttagas. Stockholm
den 31 oktober 1823
Angående jordeboken inrättande är detta förordnat:
1:o Beskrivs det gamla formuläret av den 10 december 1724. I stället för de många titlarna skall nu endast
tre slags hemmans naturer införas, nämligen skatte, krono och frälse.
2:o Den 20 december 1729 omtalas att jordeböcker skall uppdateras vart sjätte år. Det är särskilt viktigt
att iakttaga så att all förändringar rätteligen införes och protokoll och själva liggaren insändes till Kammar
Kollegium. För de andra åren används den kortare metoden där jordeboks- och hemmantalsräntan i
pengar upptas.
4:o Blanka sidor skall lämnas, så att ändringar bekvämt kan införas. Häradsskrivarna skall lämna
persedelböcker vart tionde år istället för vart sjätte.
5:o Alla län skall upprätta jordeböcker 1823 och sedan vart tionde år. Redovisas alla brister som funnits i
de sist inkomna jordeböckerna. Allt syftar till att få en likriktning över landet.
Stockholm den 31 oktober SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Cirkulär angående ekevirkets forslande. Stockholm den 11 november 1823
Allmogen har klagat över att deras vagnar blivit obrukbara efter att ha transporterat ekvirke till flottans
och artilleriets behov. Vagnarna är inte avsedda för så tunga laster. Kongl Maj:t har beslutat att det tunga
virket hädanefter skall köras på Kronans vagnar, som är mera tjänliga. Den kommenderande befälhavaren
skall uppge virkets storlek och om det kan anses transporteras på allmogens vanliga fordon. Beslut, att om
ekstycket överstiger tio kubikfot, skall Kronans fordon användas. Mindre stycken skall transporteras utan
ersättning av allmogen.
Stockholm den 11 november 1823 CARL af WIRSÉN
Kungörelse angående förändring av III artikeln i legostadgan för husbönder och tjänstehjon den 15
maj 1805 samt i Kongl Påbudet den 30 augusti 1811. Stockholm den 14 november 1823
Tidigare förbud för icke godkänt tjänstehjon att ta tjänst i annat län upphör. Omyndig person som så väl
använt sin tid att han kan anses för godkänt tjänstehjon och erhållit besked därom har numera rätt att ta
tjänst var han önskar.
Stockholm den 14 november 1823 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående försäljning till export av till införsel förbjudna, förbrutna dömda varor, samt
om en förändrad grund för beräkning av den för sådana varor belöpande Beslagarandel.
Stockholm den 17 november 1823
I Lurendrägeri- och Tullförsnillnings Förordningen av den 12 februari 1820 står att beslagtagna varor får
säljas utrikes. Nu förordnas att sådana varor säljs inom landet vid auktioner i de större stapelstäderna.
Därefter får varorna med föreskrivna säkerhetsmått sändas utrikes till utländsk ort, där svensk konsul
finns. Beslagarens andel skall beräknas efter det pris som varorna föryttras på auktionen.
Stockholm den 17 november 1823 C af KLINTBERG
Kungörelse om Underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen för innevarande år. Stockholm den
24 november 1823
9 sidor namn. 6.922 personer finns upptagna i Krigsmanshusets ordinarie stat, som innehåller 69.620
riksdaler.
Stockholm den 24 november 1823 G W af TIBELL, P SCHRÖDERSTJERNA
Cirkulär angående uppbörd, förvaltning och redogörelse för Häradets enskilda lott i Sakören.
Stockholm den 15 december 1823
Då det visat sig att redovisningen för häradets lott i sakören haft brister, har Ständerna föreslagit
skärpning. Det är häradshövdingarnas plikt att efter varje sommarting insända protokoll över dessa medel,
som också innefattar förslag till användandet för häradets behov och nytta.
Stockholm den 15 december 1823 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående den Tull, som för utgående varor under nästkommande år 1824 skall
beräknas och erläggas. Stockholm den 16 december 1823
Direktionen skall inhämta föregående års priser vid stapelstäderna och utifrån det bestämma medelpris på
utgående varor och tullavgiften om den är förändrad från förra året.
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Tabeller med de priser som skall ändras. I övrigt gäller 1818 års taxa. Vete, råg, korn, havre, malt,
bönor, vicker och ärter får tullfritt utföras till utlandet. Avgift på svamp är 12 skilling på 100 riksdalers
värde.
Stockholm den 16 december 1823 M ROSENBLAD
Riddarhusordningen; av Kongl Maj:t stadfäst på Stockholms slott den 18 december 1823
Då Lantmarskalken på Ridderskapets och Adelns vägnar överlämnat en omarbetad Riddarhusordning vid
detta riksmöte, har Vi gillat och stadfäst samt till obrottslig efterlydnad antagit och kungjort den.
§ 1 På Riddarhuset äger var och en introducerad ätt, genom sin huvudman säte och stämma.
§ 2 För att undvika all irrning ättemännen emellan, om vem som är huvudman, skall som förut varit
vanligt den äldste sonen och hans äldste son efter honom, så länge någon äldste son finns, vara ättens
huvudman. Därefter den äldste av den kvarlevande grenen.
§ 3 När riksdag skall hållas har den som är huvudman och anmält sig vid första eller andra anteckningen,
ovillkorlig rätt att inta säte för ätten. Har huvudman inte anmält sig vid andra anteckningen, äger annan
man av ätten samma rätt. Anmäler sig flera har den rätt som är huvudmannarätten närmast. Anmäler sig
ingen huvudman får platsen intas av fullmäktige som förordnats av ätten.
§ 4 Uppstår tvist om huvudmannarätten, provas den av blivande Riddarhus utskottet efter Genealogiska
Tabellerna.
§ 5 Utgår adlig ätt på svärdssidan under varande Riksdag, upphör fullmäktige att inneha säte för
densamma. Dör huvudman under Riksdagen lämnar fullmäktige sitt uppdrag.
§ 6 Personer som inte blir godkända enligt Riksdags Ordningen utesluts. Detta gäller även adelsman som
är bysatt, tilltalad i domstol för nesligt brott, även om domen inte fallit. Den som får fullmakt, skall ha
fyllt 21 år.
§ 7 Alla de kommendörs ätter som tillkommit före 6 juni 1809, får behålla sitt högre säte i Riddarhuset.
De som blivit utsedda efter den dagen kan inte bilda ny ätt, varken för sig själva eller efterkommande
§ 8 Efter huvudman som blivit upphöjd till Friherre tillträder den närmaste ättemannen.
§ 9 Är huvudman i utlandet, antingen i konungens tjänst eller med vederbörligt tillstånd för enskilda
angelägenheter, har han rätt att utge fullmakt.
Adelsman som tjänstgjort de 3 sista åren före riksdagen i främmande makts tjänst, men varit
skattskriven här har rätt att intaga säte i Riddarhuset. Uppkommer något ärende, som berör makten han
tjänstgör för, bör han inte närvara vid besluten varken in pleno, utskott eller nämnd. Samma gäller för
adelsman, som är i fientlig fångenskap, med av främmande överhet tillåten att vistas i fäderneslandet.
§ 10 Flyttar adelsman utrikes enligt vad 1723 års adliga privilegier omförmäler förlorar han säte och
stämma bland Ridderskapet.
Flyttar han tillbaks och kan styrka att hans förbindelser med främmande makt upphört och avlägger ny
tro- och huldhetsed till konungen, samt de 3 senaste åren varit skattskriven i landet, återfår han sina
rättigheter som svensk adelsman.
§ 11 Adelsman, som avviker ur landet har förverkat sin rättighet till säte och stämma på Riddarhuset.
Återkommer han utan att ha blivit överbevisad om brott återinträder han.
§ 12 Så snart lantmarskalken blivit utnämnd av konungen, ledsagas han av de två äldsta grevarna till
Riddarhuset. Där mottas han vid ingången av Riddarhus Direktionen, Riddarhus Sekreteraren och de
övriga som tillhör Riddarhus Kansliet. Därefter utser lantmarskalken 3 personer som dagen därpå
sammanträder och börjar anteckningen.
Upprop sker efter matrikel i den ordning de äga säte på Riddarhuset. Var och en framträder och
tecknar sig till förnamn och karaktär eller avlämnar fullmakt. Han får då en tryckt pollett med ättens
namn och nummer. Där på tecknas nummer på den bänk, där han skall sitta under Riksdagen. Polletten
skall mottas personligen.
Den som inte kommer till första anteckning kan anmäla sig vid det andra.
§ 13 Dagen före Konungen kallar Ständerna till Rikssalen sker också en anteckning med två upprop.
Sedan tillåts ingen anteckning förrän elektorerna är valda. Utskottet bör endast för anteckningar
sammanträda ½ timme före varje utsatt plenum. Riddarhusbetjäningen får inte lämna ut någon pollett utan
utskottets samtycke.
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§ 14 Den som anmäler sig för första gången som riksdagsman, skall ha utdrag ur kyrkoboken där han är
född. Är beviset oriktigt skall inlämnaren genast tilltalas inför domstol. Är beviset falskt förlorar han säte
och stämma vid den Riksdagen.
§ 15 Fullmakt gäller inte om den inte är utgiven av huvudman eller den som enligt Riddarhus ordningen
är därtill berättigad. Följer formuläret, hur fullmakten skall vara skriven.
§ 16 Uppges vid en och samma anteckning flera fullmakter för samma ätt, blir alla ogiltiga. Anmäls flera
fullmakter vid olika anteckningar gäller den som först blivit uppvisad.
Den som ger ut flera fullmakter och uppdagas förlorar säte och stämma i Riksdagen för längre eller
kortare tid.
§ 17 Sedan anteckningarna är förrättade blir bänkarna fördelade, så att första grevebänken blir till höger
om lantmarskalken och den andra till vänster o s v.
§ 18 Ingen får inträda i Riddarhuset utan att ha lämnat polletten. Det är Riddarhus Fiskalens ansvar att
ingen obehörig träder in. Den som lånar ut sin pollett förlorar säte och stämma för den Riksdagen.
§ 19 Sedan konungen öppnat Riksdagen skall bänkmans- och elektorsvalen verkställas. Alla enligt
anteckningslistan delas i 50 lika delar och varje avdelning kallas innanför skranket och förrättar
bänkmansval. Var och en lämnar en sluten sedel med namn på någon inom avdelningen. Den som får de
flesta rösterna är vald till bänkman. Får två samma antal röster lottas dem emellan. Den som är
frånvarande vid valet har förverkat sin rätt.
De valda bänkmännen samlas samma dag och väljer genom slutna sedlar 25 elektorer.
§ 20 Elektorerna väljer ledamöter till utskotten.
§ 21 Den äldste för ordet i vart och ett av utskotten.
§ 22 Man kan inte vara både bänkman och elektor på en gång. Däremot kan man vara bänkman och
utskottsledamot samtidigt. Blir elektor vald till ledamot i utskott ersätts han av ny elektor.
§ 23 Har någon valts till bänkman, elektor eller utskotts ledamot, men inte kunnat delta i första
sammanträdet, har han rätt att lämna tillbaks sin pollett och avresa från Riksdagen. Har han varit
frånvarande två veckor över beviljad ledighet intas annan till hans ersättare.
§ 24 Tillstånd att på två, högst tre veckors tid från Riksdagen avresa kan lantmarskalken bevilja fyra eller
fem bänkmän eller elektorer.
§ 25 Adelsman vald till ledamot i Utskottet har rätt att avsäga sig förtroendet vid första sammanträdet,
men inte senare om inte laga förfall föreligger. Två, tre ledamöter kan beviljas entledigande för egna
angelägenheter på samma gång. Blir han borta mer än tre veckor är hans rum i utskottet ledigt.
Från hemliga utskottet kan ingen entledigas utan konungens tillstånd.
§ 26 Försummar utskottsledamot tre på varandra följande sammankomster eller reser han bort utan lov
mister han sin riksdagsmannarätt för den Riksdagen. Detta skall genast tillkännages för Ridderskapet och
Adeln och antecknas i protokollet.
§ 27 Med laga förfall menas vad som står i 12 kapitlet 1 § rättegångsbalken.
§ 28 Anslag till plenum skall ges senast klockan 6 dagen förut.
§ 29 Vid varje Riksdag skall, första gången då Ridderskapet och Adeln sammanträder in pleno (fulltalig
sammankomst) denna Riddarhus Ordning och den särskilda ordningsstadgan för Ridderskapets och
Adelns sammankomster uppläsas. Ett tryckt exemplar av Riddarhus ordningen skall alltid finnas att tillgå,
dels på Lantmarskalkens bord och i Riddarhus kansliet.
§ 30 Lantmarskalken äger att vid samlingstimmen, efter att ha äskad ljud med klubban låta
överläggningarna börja. Dör Lantmarskalken avvaktar man konungens utnämnande av en annan.
§ 31 Lantmarskalken äger ensam rättighet:
1:o att sammankalla Ridderskapet och Adeln in pleno
2:o att börja och med Ståndets samtycke avsluta plenum eller förklara överläggningarna vilande
3:o att leda Ridderskapets och Adelns överläggningar, tillkännage vad frågorna berör, varna dem som
förhåller sig otillbörligen. Han har inte rättighet att varna hela Ståndet, inhämta skriftliga och muntliga
anförandens uteslutande ur protokollet, som kan var anstötliga eller strida mot grundlagarna. Vidare skall
han tillse att sammankomsterna alltid hålls på ett värdigt sätt.
5:o att äga tillträde till alla utskott, för att kunna tillse göromålens oavbrutna gång
6:o att befordra allt som Ridderskapet och Adeln beslutar, som inte strider mot Regeringsformen eller
Grundlagarna
18 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1823 53-54-55-56.doc Skapat den 05-01-19 08:54 Senast utskrivet 05-01-20 10:5518

§ 32 Vid varje Riksdags början skall en föredragningslista med två kolumner inrättas. I den ena skall
införas alla frågor och namn på den som inlämnat dem samt en kort redogörelse för vad som avses. I
andra kolumnen införs när frågan föredragits in pleno, blivit lagt på bordet eller remitterat till utskott samt
när frågan blivit avgjord.
Denna lista skall föras av äldsta Riddarhus Kanslisten och alltid finnas tillgänglig. Ärendena föredras i
den ordning de står på listan. Förekommer propositioner eller remisser från Konungen eller
kommunikation och avgörande av de andra Riksstånden bör de först föredragas.
§ 33 Var och en antecknad och vid Riksdagen närvarande ledamot har rätt att muntligen eller skriftligen
väcka alla sådana frågor som enligt grundlagarna kan upptas i plena. Väcker någon en fråga muntligen,
som kräver utskottets yttrande, skall den innan nästa plenum avlämnas skriftligen till protokollet.
§ 34 Trettio dagar efter att Statsverkets tillstånd och behov blivit tillkännagivit, får inga nya frågor
väckas. Gäller inte Ståndets egna ekonomifrågor.
§ 35 Inget memorial av Ridderskapet och Adeln får upptas av någon som inte har säte och stämma på
Riddarhuset. Gäller även de övriga riksdagsstånden
§ 36 Inkommer någon fråga som inte kräver remiss till Utskott, läggs den på bordet och behandlas i den
ordning föredragningslistan utmärker.
§ 37 Var och en har rätt att yttra sig i alla frågor. Man uppstiger från sin plats och uttrycker sina tankar,
som förs till protokollet. Inga personliga angrepp tillåts. Skulle detta ske prövas det inför 12 ledamöter.
§ 38 Avhandlas ärenden, som berör enskild medlem av Ridderskapet eller Adeln får inte nära släktingar
delta i besluten.
§ 39 När ett ärende är färdigbehandlat och proposition ställd, får ingen försöka ändra beslutet. Erinringar
kan göras till protokollet utan att det påverkar beslutet. Propositionerna skall ställas så att man svarar
antingen Ja eller Nej. Viktiga frågor skall författas skriftligen och justeras av Ståndet.
§ 40 Besvaras proposition med både Ja och nej, får votering begäras. Reservation mot beslutet införs i
protokollet.
§ 41 Då votering eller val skall förrättas anmodar lantmarskalken 6 personer av Ridderskapet och Adeln
att tillsammans med honom sitta vid bordet. Fyra för anteckningar över dem som rösta eller är
frånvarande. Varje bänkrum träder inför skranket för sig och lämnar sitt namn och en sluten röstsedel på
det pappersark, som en ledamot håller. Endast de som tillhör den uppropade bänken får finnas innanför
skranket eller stå i skrankdörren.
Ingen får rösta som inte är antecknad och har med sig polletten.
§ 42 Vid varje val eller votering görs två upprop. Den som inte infinner sig vid det andra för hans bänk,
har förlorat sin rättighet.
§ 43 Lämnas flera sedlar, och en är märkt eller strykning skett är den ogillad. Före valet skall fullständig
skriftlig underrättelse om valsedlarnas rätta beskaffenhet anslås. Vid voteringar används tryckta sedlar
med Ja eller Nej. Alla handskrivna anses olagliga. När voteringen är över, tar ordförande en sedel, som
han förseglar. Skulle rösterna vara lika avgör den undantagna.
§ 44 Sedan öppnas sedlarna och ordföranden och de som sitta vid bordet granskar dem och fyra personer
för enskilda protokoll, vilka underskrivs av alla som sitter vid bordet.
§ 45 Vid varje riksdag väljer Ridderskapet och Adeln in pleno 3 fullmäktige i Riksens Ständers Bank och
lika många i Ständernas Riksgäldskontor och förordnar dessutom revisorer.
§ 46 För att befrämja nödvändig ordning vid Ridderskapets och Adelns allmänna sammankomster är
särskilt stadgande utfärdat, som anslås i stora Riddarhussalen.
§ 47 Riddarhus Utskottet består av 12 personer. Inför dessa personer skall ledamöterna av Riddarhuset
och Adeln infinna sig och styrka sin behörighet till säte och stämma och få sina polletter. Detta utskott
skall tillse Riddarhus- samt Adliga Jungfru Stiftsärendenas förvaltning sedan förra Riksdagen, revidera
Riddarhuskassan och Adliga Kadett Skole Fonden samt övriga donationer, kassor och legat. Utskottet
avlämnar sin berättelse till Ridderskapet och Adeln, där även förändringar i förvaltningarna föreslås om
så behövs.
§ 48 Riddarhusets angelägenheter sköts av en direktion, bestående av 7 ledamöter, varav en inte erhåller
honorarium ( arvode). Denna direktion följer en särskild utfärdad instruktion som också har föreskrifter
för Riddarhus Sekreteraren och tjänstemännen. Direktionen väljs varje riksdag in pleno bland sådana
adelsmän som är behöriga att vara ledamöter i utskott. Han kan inte samtidigt vara fullmäktig i Riksens
Ständers Bank eller Riksgäldskontoret eller revisor över dessa verk.
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§ 49 Har Riddarhus Sekreterar sysslan blivit ledig mellan riksdagarna och tjänsten tills vidare tillsatt
enligt vad som gäller i instruktionen, skall Ridderskapet och Adeln inom 8 dagar efter första
anteckningen, rösta om valet gillas. Skulle valet ogillas fylls ledigheten på sätt Ståndet finner lämpligast.
§ 50 De personer som blivit upphöjda till grevlig eller friherrlig värdighet eller benådade med adelskap,
men inte anmäler sig till introduktion har förverkat sin rätt.
Lottning och inskrivning i Adliga Jungfru Stiftet, om det inträffar under riksdagen, skall verkställas vid
Vadstena Adliga Jungfru Stifts Direktionen i närvaro av lantmarskalken.
§ 51 Väcks fråga om ändring i denna Riddarhus ordning remitteras den till Riddarhus utskottet som
inkommer med sitt betänkande. Besluts någon ändring eller tillägg överlämnas beslutet till Konungens
Nådiga stadfästelse och blir genast efter Riksdagens slut gällande. Sker någon grundlagsändring, som
påverkar denna Förordning, bör Utskottet självmant inkomma med förslag till Ridderskapet och Adeln, så
att det inte blir någon stridighet mellan grundlagen och Riddarhusordningen.
§ 52 De på Riddarhuset förvarade tabeller över alla introducerade ätter, skall hållas i ordning och vid
behov kompletteras.
§ 53 Ej må någon uppta annan ätts namn eller vapen, den må vara död eller levande, utan Konungens
tillstånd och efter att i händelse ätten lever, medlemmarna har inför Konungen uppgivit sitt samtycke.
§ 54 Sedan Kongl Maj:t på Rikssalen åtskilt Riksens Ständer och hemförlovat dem samt Lantmarskalken
avslutat Ridderskapets och Adelns sammankomster överlämnar han Staven till den äldsta närvarande
greven. Sex deputerade av Ridderskapet och Adeln uppträder till Kongl Maj:t och överlämnar staven till
Konungen. Därefter får ingen sammankomst äga rum vid den Riksdagen.
Stockholm den 18 december 1823 CARL JOHAN
Kungörelse angående tiden för Arrenden av Kongl Maj:ts och kronans Strömmingsfisken.
Stockholm den 19 december 1823
Enligt brev av den 13 augusti 1766 upplåts arrendefiske på 6-15 år. Detta har haft menliga följder för
strömmingsfisket, då arrendatorerna fått flytta till en för fisket upplåten avlägsen uthamn med sina hushåll
och där skaffa sig rum och uthus, salterier och ibland även egna kapell. Detta har gjort att de frånträtt sina
arrenden innan kostnaderna blivit gottgjorda. För att utvidga strömmingsfisket som utgör huvudnäringen
för kustinnevånarna i de norra provinserna kommer arrendena aldrig ges på mindre än 15 års tid.
Stockholm den 19 december 1823 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående förminskning av böter för förfallolöst uteblivande från mantalsskrivning
samt varest besvär över Kongl Maj:ts befallningshavandes utslag, varigenom den 30 september
1812 om mantals och skattskrivningen i riket uppräknade fall blivit ådömda, må anföras.
Stockholm den 19 december 1823
Ständerna har anmält att förordningen av den 30 september 1812, där föreskrivs att den som utan förfall
missar mantalsskrivningen bötar 2 riksdaler. De föreslår en minskning till 1 riksdaler. Då bestämd
föreskrift saknas hur besvär skall anföras över Befallningshavarens utslag angående böter, äger man att
besvära sig hos Kammarkollegium inom 45 dagar.
Stockholm den 19 december 1823 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kongl Maj:ts och Riksens Ständers fastställda Regeringsform; Daterad Stockholm den 6 juni 1809,
med de därefter, och sist vid Riksdagen i Stockholm år 1823, av Konungen och Riksens Ständer
antagna förändringar.
Att sedan Vi, med oinskränkt förtroende till Rikets Ständer, ovillkorligen överlämnat fastställandet av en
ny Regerings Form, som för alltid skall grunda ett gemensamt Fäderneslands sällhet och självständighet,
uppfyller Vi en för Vårt hjärta dyrbar och efter längtad plikt, då Vi härmed allmänt kungör den grundlag,
som av Rikets nu samlade Ständer, efter noga överläggning, enhälligt fastställt och antagen blivit, samt
till Oss i dag i förening med Deras frivilliga och enstämmiga anbud av Sveriges Krona och Regering, på
Rikssalen överlämnat.
Då Vi med livligaste rörelse och med ömt deltagande i det Folks öden, som lämnat Oss ett så
oförgätligt prov av förtröstan och tillgivenhet, gått denna Dess önskan till mötes, har Vi fäst ett så mycket
säkrare hopp om framgång i Våra oavbrutna bemödanden att bereda Fäderneslandets framtida väl, som
Vårt och Våra Undersåtars ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i den nya Regerings Formen blivit så
tydligt utstakad, att de, med bibehållande av Kungamaktens helgd och verkningsförmåga, förena Svenska
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Folkets lagbundna frihet. Vi vill således denna av Riksens Ständer samtyckta Regerings Form härmed
antaga, gilla och bekräfta.
Vi efterskrivna Ständer, har inför det allmänna Riksmötet, som är sammankallat, gjort veterligt, att Vi
Svenska Folkets Fullmäktige inträtt i rättigheten, att själva, genom upprättande av en förändrad
Statsförfattning för framtiden förbättra Fäderneslandets belägenhet. Alltså har Vi upphävt de intill denna
dag mer eller mindre gällande Grundlagar nämligen Regerings Formen 1772, Förenings- och
Säkerhetsakten 1789, Riksdags Ordningen 1617 och alla andra lagar, akter, ordningar, stadganden och
beslut, vilka under namn av Grundlag inbegripits.
Vi har överenskommit att för Svea Rike och underliggande länder stadga följande Regerings Form, vilken
från denna dag skall vara Rikets främsta Grundlag.
§ 1 Sveriges Rike skall styras av en Konung och vara ett arvrike.
§ 2 Konungen skall alltid vara av den rena Evangeliska Läran, sådan den i oförändrade Augsburgska
Bekännelsen samt Uppsala Mötes Beslut av år 1593 är antagen.
§ 3 Konungens Majestät skall hållas i helgd och vördnad. Hans gärningar är fredade för åtal.
§ 4 Konungen äger att allena styra Riket som Regerings Formen föreskriver. Han skall dock inhämta
underrättelse och råd av ett Statsråd, som Konungen inkallat och utnämnt. De skall vara kunniga, erfarna,
redliga och allmänt aktade infödda Svenska Frälse eller Ofrälse Män
av den rena Evangeliska Läran.
§ 5 Statsrådet skall bestå av 9 personer, som har rätt att övervara alla mål. En Justitie Kansler, som också
är ledamot av Konungens Högsta Domstol, en Statsminister för utrikes ärenden, sex Statsråd, varav minst
tre bör ha tjänst i Civila Beställningar samt en Hovkansler. Varje Statssekreterare äger säte och stämma i
Statsrådet, där han föredrager målen. Far och son eller två bröder får inte samtidigt vara ledamöter av
Statsrådet.
§ 6 Det skall finna fyra Statssekreterare, en för Krigsärenden, en för Kameral-, Lanthushållnings-,
Bergshanterings- samt Inrikes civila ärende, en för mål rörande Drätselverket, In- och Utrikes Handel och
Slöjderna samt en för ärenden som angå Religion, Eklesiastikverket, Allmän Uppfostran och offentliga
Fattigvården
§ 7 Konungen låter sig föredragas ärendena i Statsrådet och avgör där alla Regeringsärenden, utom de
ministeriella eller de som angår förhållanden till främmande makt samt kommandomål.
§ 8 Konungen bör inte fatta beslut i mål, där Statsrådet skall höras, om inte tre av Statsråden och
Statssekreteraren är närvarande. Gäller målen Allmänna Författningar, ändring, vidtagande eller
upphävande eller inrättningar med särskilda styrelser skall alla Statsråden vara tillstädes.
§ 9 I alla mål, som hos Konungen i Statsrådet förekommer, skall protokoll föras. Alla deltagare är
ovillkorligen förbundna att yttra och förklara sin mening. Konungen dock allena att besluta. Skulle mot
förmodan Konungens beslut uppenbarligen strida mot denna Regerings Form eller Rikets Allmänna Lag,
åligger det Statsrådets ledamöter att göra kraftiga föreställningar emot.
§ 10 Till föredragning hos Konungen i Statsrådet skall ärendena sedan nödvändiga upplysningar
inhämtats, beredas av åtta skickliga män och Statssekreteraren. De är förordnade av Konungen och utgör
Rikets Allmänna Ärenders Beredning.
§ 11 De Ministeriella målen förbereds som Konungen finner lämpligast. Statsministern för utrikes
ärenden föredrar dessa mål i närvaro av hovkanslern. Besluten meddelas Statsrådet så att de får någon
kännedom om denna Riksstyrelses gren.
§ 12 Konungen äger rätt att ingå avhandling och förbund med främmande makt, sedan han hört
Statsministern för utrikes ärenden.
§ 13 Vill Konungen börja krig eller sluta fred, kallar han till ett utomordentligt Statsråd, Statsministrarna,
Statsråden, Hovkanslern och samtliga Statssekreterare och framställer för dem skäl och omständigheter
och äskar deras yttrande. De bestämmer sig var och en för sig och avger yttrande till protokollet.
Konungen äger nu makt att fatta det beslut han finner bäst för landet.
§ 14 Konungen har högsta befälet över krigsmakten till lands och sjöss.
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§ 15 Kommandomål avgör Konungen i närvaro av den ämbetsman, som har den befattningen. Han skall
vid ansvar yttra sin mening över Konungens företag samt om hans mening skiljer sig från Konungens föra
sina betänkligheter och råd till ett protokoll, vars riktighet Konungen besannar med sin påskrift.
Finner ämbetsmannen att företaget är vådligt beroende på otillräckliga medel eller felgrundade
antaganden, tillstyrker han att Konungen kallar till ett krigsråd däröver.
§ 16 Konungen bör med rätt och sanning styrka och befordra, hindra och förbjuda vrångvisa och orätt,
ingen fördärva eller fördärva låta till liv, ära, personlig frihet och välfärd, utan att han är lagligen dömd,
ingen avhända eller låta avhända gods utan rannsakning och dom efter Sveriges lag, ingens fred i hans
hus störa eller störa låta, ingen förvisa från sin ort, ingens samvete tvinga utan skydda var och en vid en
fri utövning av sin Religion, så vida han inte stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.
§ 17 Konungens Domsrätt består av tolv män sex frälse och sex ofrälse som i domarämbetet ådagalagt
insikt, erfarenhet och redlighet. De kallas Justitieråd och är Konungens Hösta Domstol..
§ 18 Denna domstol tillkommer att avgöra alla ansökningar.
§ 19 Inkommer frågor hur lag skall tolkas, åligger det Högsta Domstolen att försöka förklara.
§ 20 I fredstid skall de mål, som från Krigsdomstolarna dragas under Konungens prövning avgöras i
Högsta Domstol. Två militärpersoner av högre grad, bör med domarjäv och ansvar utan särskilt arvode
övervara och rösta vid sådana ärenden, I krigstid avgör de efter krigsartiklarna.
§ 21 Konungen äger två röster i de mål i Högsta Domstolen som han övervarar.
§ 22 I Högsta Domstol kan mindre mål prövas och avgöras av fem ledamöter eller fyra om de är eniga.
Vid viktigare saker krävs sju.Lika många frälse som ofrälse ledamöter deltar.
§ 23 Alla beslut i Högsta Domstolen utfärdas i Konungens namn med Hans underskrift och
under Hans sekret.
§ 25 Konungen äger att i brottmål ge nåd, mildra livstidsstraff samt återgiva ära och till kronan förverkat
gods. Högsta Domstol skall dock höras och besluten fattas i Statsrådet.
§ 26 Då Justitieärenden i Statsrådet föredras, skall Justitie Stats Ministern, minst två Statsråd och två av
högsta Domstolen samt Justitiekanslern närvara, med skyldighet att yttra sig till protokollet.
§ 27 Till Justitiekansler väljs en skicklig och oväldig man, som varit nyttjad i domarvärv. Det åligger
honom, att som Konungens Högste Ombudsman föra Hans talan i mål, som rör allmän säkerhet och
Kronans rätt samt att på Konungens vägnar ha tillsyn över Rättvisans handhavare och beivra fel som
begås av domaren och ämbetsmän.
§ 28 Konungen äger efter förslag rätt att utnämna ämbeten och tjänster inom Riket till infödda svenska
män. I Militära ämbeten får han välja skickliga utländska män, dock inte kommendanter på fästningar.
Vid alla utnämningar fäster Konungen endast avseende på deras skicklighet och förtjänster och icke på
deras börd. De skall ha den rena evangeliska läran.
§ 29 Till Ärkebiskop eller biskop väljer Konungen en av de tre som är föreslagna.
§ 30 Konungen äger rätt att tillsätta kyrkoherdar i Regala pastorat.
§ 31 Städernas Borgerskap utser tre kandidater till Bogmästare och Konungen väljer en.
§ 32 Sändebud hos Främmande Makt och Tjänstemän vid Beskickningar utnämner Konungen i
Statsministerns och Hovkanslerns närvaro.
§ 33 Är Statsrådets ledamöter missnöjda med Konungens val har de rätt att göra underdåniga
påminnelser.
§ 34 Dessa ämbeten som nämnts uppförs på Rikets stat. Innehavarna får inte också ha civil tjänst. De två
Statsministrarna har rikets högsta värdighet och Statsråden äger lika anseende som generaler och
Justitieråden som generallöjtnanter.
§ 35 Alla utvalda högre ämbetsmän och tjänstemän har förtroendesysslor, som Konungen kan skilja dem
ifrån om han önskar. Han skall dock kungöra det i Statsrådet, vars ledamöter har rätt att gör underdåniga
föreställningar, när de anser det behövs.
§ 36 De, som bekläda domarämbete högre som lägre, kan inte utan rannsakning och dom avsättas från
sina befattningar eller utan egna ansökningar flyttas eller befordras.
§ 37 Konungen äger att upphöja till Adligt stånd och värde, män, som genom trohet, tapperhet och dygd,
lärdom och nitiska tjänster gjort sig av Konungen och Riket förtjänta.
Konungen må till Grevligt och Friherreligt stånd benåda män, som genom stora och utmärkta förtjänster
därtill anses värdiga. Värdigheterna ärvs av den äldsta manliga bröstarvingen led efter led.
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§ 38 Alla från Konungen utgående expeditioner och befallningar skall kontrasigneras av den
föredragande, som är ansvarig att allt stämmer med protokollet. Skulle han finna något beslut stridande
mot regeringsformen gör han Statsrådet uppmärksam på det. Yrkar Konungen ändå att sådant beslut skall
utfärdas är det den föredragandes skyldighet att vägra kontrasignera. Han nedlägger sitt ämbete till dess
Ständerna har prövat. Han har sin lön under tiden.
§ 39 Vill Konungen resa utomlands, meddelar han Statsrådet och inhämtar deras tankar. Han får inte
under sin vistelse utom Riket ha någon befattning med dess styrelse eller utöva sin konungsliga makt.
Statsrådet styr landet, men får inte upphöja någon till adligt stånd eller utnämna någon till någon ledig
syssla inom förvaltningen.
§ 40 Blir Konungen så sjuk att han inte kan styra landet, träder Statsrådet in.
§ 41 Konungen blir myndig vid 18 års ålder. Dör Konungen innan tronföljaren uppnått denna ålder styrs
landet av Statsrådet med konungslig makt, till dess Ständerna hunnit sammankomma och förornat en
förmyndarregering.
§ 42 Skulle den olyckan inträffa att hela kungahuset på manliga sidan utgår, styrs landet av Statsrådet till
dess Ständerna hinner utse nytt kungahus och den valde tillträtt. I alla de fyra föregående §§ skall
samtliga Statsråds ledamöter och Statssekreteraren vara närvarande och rösta.
§ 43 Går Konungen i fält eller reser till avlägsna inrikes orter leder fyra Statsrådsledamöter och bland
dem Justitie Stats Ministern Regeringen i de mål som Konungen föreskriver.
§ 44 Ingen prins får gifta sig utan Konungens vetskap och samtycke. Gör han det ändå mister han sin
arvsrätt för sig och sina efterkommande.
§ 45 Inga prinsar av det Konungsliga huset får ha något civilt arbete. Dock får efter gammal sed titlar av
hertigdömen ges till dem, utan rättighet till de landskap, vilkas namn de bär.
§ 46 Landet skall förbli indelat i hövdingedömen. Ingen generalguvenör må hädanefter förordnas.
§ 47 Rikets Hovrätter och andra domstolar skall döma efter laga stadgar. Alla förvaltningar skall skötas
med ansvar efter de instruktioner som getts, lyda Konungens bud och räcka varandra handen till
fullgörandet av deras tjänst.
§ 48 Konungens hov står under Hans styre och Han har rätt att förordna som Han vill.
§ 49 Ständerna skall sammankomma vart femte år. Konungen kan dock kalla till urtima Riksdag
dessförinnan.
§ 50 Riksdagarna skall hållas i huvudstaden, om inte fiendens framträngande eller pest eller andra viktiga
händelser hindrar.
§ 51 Då kallelsen till riksdagen kungjorts i kyrkorna, skall Ständerna samlas efter 30 dagar och inom 50
dagar.
§ 52 Lantmarskalk och Talmän för Borgarna och Bönderna samt Sekreterare för Bondeståndet utnämns
av Konungen. Ärkebiskopen är alltid Talman för Prästeståndet
§ 53 Ständerna väljer genast utskott, som skall bereda ärendena. Konstitutionsutskottet i frågor som rör
Grundlagarna, Statsutskottet som utreder Statsverkets och Riksgäldsverkets tillstånd, förvaltning och
behov, Bevillningsutskott, som föreslår skattens fördelning, Bankutskott, Lagutskott och Allmänt
Besvärsutskott som anmäler brister i hushållningen.
§ 54 Konungen kan begära ett särskilt utskott, där ärenden som skall hållas hemliga och som inte passar
in bland de övriga. Detta utskott är endast rådgivande
§ 56 Allmänna frågor skall beredas i utskotten innan de avgörs. Ändringar i grundlagen kan ske först vid
nästa Riksdag. Är man oense inkallas 20 personer av varje stånd som genom omröstning skall förena
skiljaktigheterna.
§ 57 Svenska Folkets urgamla rätt att sig själv beskatta utövas av Ständerna ensam vid allmän Riksdag
§ 58 Vid varje Riksdag låter Konungen uppvisa Statsverkets tillstånd i alla dess delar för Statsutskottet.
§ 59 Konungen framställer efter överläggning med Utskottet vad som kan behövas för statens utgifter
utöver den vanliga bevillningen.
§ 60 Dessa extra inkomster skall komma från tull, post, charta sigillata avgiften samt
husbehovsbränningen. Inga avgifter kan höjas utan Ständernas samtycke, utom för in- och utgående
spannmålstull. Konungen får inte förpassa Statens inkomster eller för egen vinning, enskilda personers
och korporationer fastställa monopol.
§ 62 Sedan Statsverkets behov blivit utrett, åtager Ständerna sig att fördela summorna på särskilda
ändamål och under bestämda huvudtitlar.
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§ 63 Två summor skall avsättas till oförutsedda händelser. Den ena är tillgänglig för Konungen till Rikets
försvar eller andra högst viktiga ändamål, sedan han inhämtat Statsrådets tankar. Den andra förseglade
summan kan inte brytas annat än vid infallande krig och då Ständerna blivit kallade. Kallelsen skall vara
kungjord i huvudstadens kyrkor.
§ 66 Ständerna åtar sig ansvar för Rikets Gäld och kan vid behov genom särskild bevillning skjuta till
medel så att Rikets kredit är bibehållen.
§ 69 Uppstår betänkligheter angående bevillningens användning, tillsätts en deputation som utreder. Vid
beslutet tas in 30 personer av varje stånd
§ 72 Rikets Ständers Bank blir som hittills under Ständernas garanti och vård.. Ständerna har rätt att utge
sedlar genom banken.
§ 73 Inga nya pålagor, utskrivningar av manskap, pengar eller varor får hädanefter utan Rikets Ständers
fria vilja och samtycke påbjudas, uppbäras eller fordras.
§ 74 Konungen har inte rätt att fordra någon annan gärd till utförande av ett uppkommet krig, än det
sammanskott av födande varor som av en landsort kan erfordras vid tåg och marscher. Denna kostnad
skall genast ersättas med pengar av Statsmedlen och betalas efter fastställt markegångspris med höjning
av 50 %. Trupper som blir förlagda på en plats får sin försörjning ut magasin, som är särskilt upplagda för
deras behov.
§ 75 Markegångstaxorna bestäms av deputerade från alla stånden.
§ 76 Konungen kan inte utan Ständernas samtycket ta lån eller belasta Riket med ny gäld.
§ 77 Konungen får inte utan Ständernas samtycke avhända sig något av Kronans egendom.
§ 78 Ingen del av Riket kan avsöndras genom försäljning, förpantning, gåva eller på annat sätt.
§ 79 Ingen förändring i Rikets Mynt till skrot eller korn, varken höjning eller sänkning, kan ske utan
Ständernas bifall. Konungen har dock rätt att låta slå mynt oförkränkt.
§ 80 Krigsmakten till häst och fot likasom båtsmanshållet blir lika som tidigare vad gäller rotering och
indelning. Ingen ny eller förändrad rotering får ske utan konungens och Ständernas beslut.
§ 81 Denna regeringsform och grundlagarna kan inte upphävas utan Konungens och Ständernas enhälliga
beslut.
§ 83 Någon förklaring av grundlagen får inte stadgas, utan förändringarna i de två föregående §§ skall
iakttagas.
§ 84 Om Konstitutionsutskottet inte gillar ett förslag till grundlagsändring, som kommer från enskild
person, är utskottet skyldigt, om personen så önskar, att meddela honom sitt yttrande. Han kan sedan låta
trycka förslaget, men ansvarar för innehållet i egenskap av författare.
§ 85 Som grundlagar anses denna Regeringsform, Riksdagsordningen, Succesionsordningen och
Tryckfrihetsförordningen.
§ 86 Med Tryckfrihet menas, att varje svensk man utan i förväg lagda hinder, får utge skrifter och endast
inför domstol kunna tilltalas för innehållet. Han kan inte straffas, om inte skriften innehåller något som
strider mot lagen. Alla handlingar utom protokollen från Statsrådet och Konungen, som gäller
ministeriella, hemliga ärenden och kommandomål, får genom trycket utgivas.
§ 87 Ständerna har gemensamt med Konungen makt att stifta allmän Civil- och Kriminal samt Kyrkolag
och även förändra nu gällande.
§ 89 I Ständernas plena må frågor, om förklaring och upphävandet av lagar och författningar som har med
hushållningen att göra, prövas. Ständerna har inte makt att besluta, utan hänskjuter ärendet till Konungen,
som beslutar vad han finner bäst för landet.
§ 96 Ständerna skall vid varje Riksdag förordna en för lagkunskap och utmärkt redlighet känd man, som
sitt ombud. Efter en instruktion som de utfärdat för honom, skall han ha tillsyn över att lagarna efterlevs
av domare och ämbetsmän. Han skall i laga ordning tilltala dem, som i sin ämbetsutövningen begår våld,
mannamån eller annan olaglighet. Han är själv underkastad samma ansvar som allmän lag och
Rättegångsordningen utstaka.
§ 97 Denna Justitieombudsman väljs av tolv av varje stånd särskilt utnämnda elektorer. De skall
sammanträda samma dag de blivit utsedda. Först skall de samfällt och inte efter stånd med slutna sedlar
välja den man de anser bör komma ifråga. Får han hälften av rösterna anses han vald. Får ingen så många
röster, görs en ny votering med slutna sedlar till antagande av den som fått flest röster. Om han inte kan
antas, den som fått näst flest röster osv. Skulle två eller flera personer få lika många röster, företas ny
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omröstning om den ordning de till omröstning må framställas. Sedan röstas på dem som i första
röstningen blivit satta ifråga. Den som blir vald kan även vid nästa Riksdag väljas.
§ 98 Vid samma tillfälle väljs en efterträdare.
§ 99 Justitieombudsmannen har rätt att närvara i all instanser utan rättighet att yttra sig. Han skall också
ha tillgång till alla protokoll och handlingar.
§ 100 Han skall varje Riksdag till Rikets Ständer lämna en rapport över sin förvaltning av det honom
anförtrodda ämbetet. Han är också skyldig att en gång om året kungöra ett utlåtande till trycket.
§ 101 Skulle den oförmodade händelsen inträffa, att hela Högsta Domstolen eller någon av dess
ledamöter av egennytta, vrånghet eller försumlighet dömt orätt, så att någon mistat eller kunnat mista liv,
personlig frihet, ära och egendom vare det Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns skyldighet att
ställa till ansvar efter Rikets Lag.
§ 102 Denna domstol som kallas Riksrätt består av de högsta ämbetsmännen i civil och militär förvaltning
och verk. Riksrätten är domför med tolv ledamöter. Presidenten i Hovrätten är ordförande. De avkunnar
dom inför öppna dörrar. Ingen kan ändra domen, men konungen kan benåda. Dock får den dömda aldrig
återinsättas i Rikets tjänst.
§ 103 Vid varje Riksdag tillsätts tolv ledamöter av vardera ståndet till en nämnd som skall bedöma om
Högsta Domstolens ledamöter skall få förnyat förtroende eller bytas ut. Frågan ställs och besvaras med Ja
eller Nej. Blir svaret så att man anser att byte bör ske, gör var och en av nämnden en lista på dem han vill
utesluta. De tre som på så sätt fått de flesta rösterna emot sig ställs inför en ny omröstning, där 2/3 fordras
emot. De erhåller en pension på lönens halva belopp.
§ 104 Ständerna skall inte lägga sig i varken överläggningar eller beslut i denna fråga.
§ 106 Finner Konstitutionsutskottet i de protokoll, som lämnats dit från Statsråden, Hovkanslern,
Statssekreteraren, att någon uppenbarligen handlat mot denna Regeringsform och andra lagar ställs han
inför tilltal av Justitieombudsmannen inför Riksrätt. De rannsakas inte av andra Statsråd utan av de fyra
äldsta justitieråden och döms efter allmän lag.
§ 107 Finner Konstitutionsutskottet att Statsrådets ledamöter samfällt eller en och en gjort sig skyldiga till
mått och steg, som inte varit till Rikets sannskyldiga nytta eller om någon Statssekreterare inte med oväld,
nit, skicklighet och drift utövat sitt förtroende, skall utskottet tillkännage det för Ständerna, som om de
anser det nödvändigt, anmäler hos Konungen som sin önskan, att han skiljer en eller flera av dem från
Statsrådet.
Sådana frågor kan väckas även av andra utskott, men kan endast avgöras då Konstitutionsutskottet blivit
hört.
§ 108 Till Tryckfrihetens vård skall varje Riksdag utse sex personer kända för kunskaper och lärdom. Två
skall vara lagfarna och äga befattning att avge yttrande om en författare, som innan tryckning lämnat en
skrift, kommer att riskera åtal. Förklarar de att skriften får tryckas, är både författare och boktryckare fria
från allt ansvar. Detta ligger nu på kommittén
§ 109 Riksdagen skall inte räcka längre än tre månader. Har Ständerna inte hunnit med alla ärendena på
den tiden, kan Konungen inte vägra en förlängning på en månad. Hinner man inte besluta om
bevillningen, kommer den gamla att gälla fram till nästa riksdag. Är beloppet bestämt, men inte
fördelningen, skall den delas med samma förhållande som vid förra perioden.
§ 110 Ingen riksdagsman kan ställas till svars eller berövas sin frihet på grund av yttranden eller gärningar
i Riksdagen eller utskotten, utan att hans Stånd tillåtit det genom uttryckligt beslut av 5/6 av ledamöterna.
Ingen får heller förvisas från den ort riksdagen hålls. Skulle någon enskild eller grupp förgripa sig på
Riksdagsman eller störa friheten i deras överläggningar och beslut, anses det som förräderi.
§ 111 Blir någon Riksdagsman under pågående Riksdag eller resa dit eller därifrån med ord eller
gärningar ofredad, sedan han tillkännagivit, vilket hans ärende är, skall det anses och straffas som
edsöresbrott.
§ 112 Under riksdagsmannavalen må inte någon Ämbets- och Tjänsteman med sin ämbetsmyndighet
obehörigen verka. Gör han det, mister han sysslan.
§ 113 Taxeringsmän, som tillämpar Ständernas Bevillnings Föreskrifter skall inte kunna angripas eller
ställas till ansvar vid debitering eller taxering.
§ 114 Konungen låter Ständerna njuta sina förmåner, privilegier, rättigheter och friheter. Dock kan
förändringar ske med Ständernas överenskommelse och Konungens bifall, om landets behov så fordrar.
Inga nya privilegier kan utgivas utan Ständerna och Konungens bifall
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Till yttermera visso har Vi detta, med Våra namns underskrivande och Våra insegels undertryckande
velat bestyrka, stadfästa och bekräfta, som skedde i Stockholm den sjätte dagen i juni månad, år efter
Kristi födelse 1809.
På ridderskapets och Adelns vägnar M Ankarsvärd
På Prästeståndets vägnar Jac Ax Lindblom
På Borgarståndets vägnar H N Schvan
På Bondeståndets vägnar Lars Olsson
Detta allt, som föreskrivet står, vele Vi ej allenast själva för orygglig Grundlag antaga: utan bjude och
befalle jämväl i Nåder, att alla de, som Oss och Våra efterträdare, samt Riket med huldhet, lydnad och
hörsamhet, förbundna är, bör denna Regeringsform erkänna, iakttaga, efterleva och hörsamma.
Till yttermera visso hava Vi detta med Egen hand underskrivit och bekräftat, samt Vårt Kongl Insegel
låtit veterligen hänga här nedanför, som skedde, i Vår Residensstad Stockholm, den sjätte dagen i juni
månad, året efter Vår herres och Frälsares Jesu Christi Börd, det Ett Tusende Åttahundrade och på det
Nionde CARL
Förteckning på Kongl Placat, Resolutioner, Förordningar och Påbud, samt andra Allmänna
handlingar, som av trycket utkommit år 1823
Konungens tal till ständerna 23 januari. Även på franska
Berättelse om vad som i rikets styrelse tilldragit sedan sista riksdagen 23 januari
Konungens proposition angående Statsverkets tillstånd 25 januari
Konungens skrivelse angående den skedda utväxlingen av ratificationer mellan kronprinsens och
prinsessans Josephina av Leuchtenberg avslutade giftermålskontrakt 1 februari
Påföljd för svenska fartyg som mot förmodan driver slavhandel 7 februari
Ytterligare anslag till Göta Kanal 27 februari
Bidrag till utförande av Hjälmare kanal 12 mars
Ansökan om lindrig i rusthållartjänsten 3 april
Reglemente för Stockholms stads Brandförsäkrings kontor i avseende på försäkring av maskiner och
möbler
Nederlagsfrihet för Stockholm 30 juli
Vissa tillägg i Förordningen om nederlag 30 juli
Kyrkomusikens fortsättande under fastlagstiden 13 augusti
Hammarsmedsförordningen 26 augusti
Åliggande att tillställa befallningshavanden och prästerna förteckningar över i domstolen fällda 27
augusti
Upphävandet av böter för uraktlåtet erläggande av Vadstena Krigsmanshusavgifterna 2 september
Salpetergärdens nedsättande 9 september
Ändring i jordabalken 10 september
Förklaring över kapitel i Rättegångsbalken 10 september
Kostsamma begravningar 10 september
Ansvar för efterapade och utprånglade riksgäldssedlar 10 september
Invalidinrättning på Ulriksdal 30 september
Ändring angående Kronotionde spannmålen 1 oktober
Bönedagsplakat 26 november
Upphävande av kapitel i Missgärningsbalken 29 november
Ändring och förklaring i Rättegångsbalken 29 november
Auktionssättet för försäljning av fast egendom 29 november
Uteslutande av undersökningar i brottmål ur Underrätts protokoll 18 december
Angående ansvar för efterapning av Västra och Södra Lånekontorets assignationer 18 december
Förmånsrätt för banken 18 december
Angående rätta förståndet av förordningen om inteckning i fast egendom 18 december
Likvidation av köpeskilling när gäldbunden fastighet inropas på auktion 18 december
Verkställighet av utmätning 18 december
Betryggande för enskilds persons rätt 18 december
Borgenärs kallande till konkursmål 18 december
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Skydd för taxeringsmän 18 december
Skogsförordning 18 december
Bevillning för 1823, 18 december
Kungens tal vid Riksdagens slut 22 december
Samma på franska
Ständernas beslut 22 december
Tillägg
Göta kanal
Justitiekanslerns berättelse från inspektionsresa till arbetsinrättning i Vadstena 8 januari
Ordning vid Riksdagens början 11 januari
Cirkulär angående mantalsskrivning 13 januari
Skador som uppkommit genom dämning för fiske och vattenverk 24 januari
Stubbelönstaxa för ekar 27 januari
Kyrkans utjordar 17 februari
Kyrkoplikt 11 mars
Lyckönskning till Kronprinsens förmälning 12 mars
Strömrensnings kommitténs utlåtande 19 april
Lots- och Båtinrättningen 20 mars
Gula febern 3 april
Förlorade skeppsankare 3 april
Extra brandförsäkringsavgift 5 april
Tull på osläckt kalt 21 april
Inbetalning till Kollegiernas kassor 28 april
Kompetens till viss befattningar 2 maj
Granskning av magasinsinrättningens räkenskaper 3 maj
Glas- och porslinsidkare i Eskilstuna 5 maj
Misstänkt smitta 13 maj
Fribrev hos Sjötullen 15 maj
Skyndsamhet att meddela upplysningar av föreskrifter 30 maj
Ordning vid examina 5 juni
Ordning vid Kronprinsens och hans gemål vid förmälningen 14 juni
Revision av Allmänna Brandförsäkrings verket 9 juli
Kronotionde 18 augusti
Vad som bör iakttagas vid skriftväxling mellan Kollegierna 22 augusti
Upphävande av stämpling av husvävnader 8 september
Åboer på lotshemmans rätt att köpa 15 september
Besiktning av döda kroppar 22 september
Straff för hållkarl 23 september
Anläggning av vattenverk 23 september
Beklädnadsbidrag av rotehållare 2 oktober
Skjuts till fortskaffande av Kronans effekter 2 oktober
Begravningshjälp till indelta tjänstemän 9 oktober
Jordeböcker 31 oktober
Remisslagets beräknande för lanträntmästare och regementsskrivare 6 november
Ekvirkets forslande 11 november
Ändring i legostadgan 14 november
Försäljning av förbrutna varor 17 november
Krigsmanshusmedlen 1823 24 november
Häradernas sakören 16 december
Magasinsdirektionens berättelse om årsväxten16 december
Magasinens förvaltning 18 december
Arrende av strömmingsfiske 19 december
Förminskning av böter för att ha uteblivit från mantalsskrivning 19 december
Ordning vid Riksdagens slut
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Tillägg
Instruktion för Postinspektörerna
Instruktion för postmästare
Trycka i landsorterna
Göta Hovrätts cirkulär till Underdomare 14 mars
Göta Hovrätts cirkulär rörande häraders andel i sakören 18 december
Tillägg Hovrätten i Skåne och Blekinge angående förklaring till Kongl Förordning 1821
Angående verkställighet av utslag där gäldenär blivit dömd till arbete istället för bysättning
Underdomare angående storskifte i Bjäre och Södra Åsbo Härader
Extra Domares rättighet till traktamente vid brottmål
Angående behovet av läkares intyg vid förvandling av spö- och risstraff.
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1824
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1824
*********************************************************************
Kungörelse angående inrättande av enskilda banker eller disconter. Stockholm 14 januari 1824
Kungörelse angående förhöjd årlig Capitations avgift av varje adlig mansperson, som erlägger
bevillning av lön eller förmögenhet. Stockholm den 14 januari 1824.
Kungörelse angående förändring i tiden att få lösa i banken belånade guld- och silverpanter, eller
omsätta de därå undfångna lån. Stockholm den 20 januari 1824
Förordning angående ändring eller utrivning av Vattenverk, som genom uppdämning skadar jord
eller hindrar dess odling. Stockholm den 20 januari 1824
Kungörelse angående verkställigheten, i vissa delar av Rikets Ständers vid sista Riksdag gjorda
och samtyckta Bevillning. Stockholm 20 januari 1824.
Kungörelse angående grunderna för de från Rikets Ständers Bank utgående Odlingslån.
Stockholm den 20 januari 1824
Artikel I Om ordning att söka och erhålla Odlingslån.
Artikel II Om prövningsgrunderna vid lånehandlingars granskning och Lånens bestämmande.
Artikel III Om betalningsvillkoren och vad för bankens säkerhet därutinnan är att iakttaga
Artikel IV Om Bankstyrelsens befattning och åligganden i avseende på odlingslån.
Artikel V Om inseende över Odlingars fortgång och fullbordan.
Kungörelse angående grunderna och villkoren för de lån, mot inteckning av fast egendom, som
av Rikets Ständers Bank beviljas. Stockholm den 20 januari 1824
Kungörelse angående den av Rikets Ständer fastställda förnyade Instruction för Deras Revisorer
över Banco- och Riksgäldsverken. Stockholm den 20 januari 1824
Cirkulärbrev till Överståthållaren i Stockholm och samtliga Befallningshavande i riket, angående
vad iakttagas bör vid Borgens ställande av personer, som på Kredit emottaga Stämplat Papper
till försäljning. Stockholm 22 januari 1824
Kungörelse angående upphörande av den inskränkning i Blekingska Allmogens seglationsfrihet,
som hittills varit stadgad i avseende på fartygens storlek. Stockholm den 26 januari 1824
Universal angående upphörandet av den i Kongl Förordningen den 24 mars 1748 stadgade
bestraffningen av spö eller ris för dem som kringstryka utan pass. Stockholm 3 februari 1824
Kungörelse angående sättet att verkställa penninginsättningar i Bankens kassor. Stockholm den 4
februari 1824
Kungörelse angående det pris, vartill silver år 1824 i banken inväxlas. Stockholm den 4 februari
1824
Kungörelse angående fortfarande av tillåtelsen att utföra vällad eller oraffinerad aska. Stockholm
den 5 februari 1824
Kungörelse angående Lumpsamling och Lumpsamlares antagande. Stockholm den 9 februari
1824
Kungörelse angående upphörandet av stadgandet om böter för extra över- och undervikter, på de
på Rikets Järn- och Metallvågar inkommande Brukseffekter. Stockholm den 9 februari 1824
Kungörelse Stockholm den 16 februari
Kungörelse angående Husbehovs mjölkvarnars befrielse från skattläggning: Stockholm den 17
februari 1824
Förordning angående ett tillägg till 1 § i 25 kapitlet Byggninga Balken. Stockholm den 19
februari 1824
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Förordning om ändring av 6 § i 28 kapitlet Missgärnings Balken: Stockholm den 19 februari
1824
Kungörelse angående laga domstol i frågor om nya väganläggningar till hamn, lastplats,
varunederlag, samt mellan segelleder, båtleder och flottleder, även angående lucka och
öppning av broar över sådana farleder. Stockholm den 9 mars 1824
Kungörelse om utgörande av en årlig avgift intill nästa Riksdag, till Veneriska smittans
hämmande. Stockholm den 10 mars 1824
Kungörelse angående användandet av stämplat papper med två skillingars valör. Stockholm den
15 mars 1824
Kungörelse angående upphörandet av den Överhovjägmästareämbetet hittills uppdragna
befattning med Kronoparkerna samt Jaktvården i riket. Stockholm den 16 mars 1824
Kungörelse angående Rapporters avgivande om misslyckade Barnförlossningar. Stockholm den
18 mars 1824
Kungörelse angående beskaffenheten av de certifikat, varmed vissa varor från Finland till
Sverige ankommande varor bör vara försedda. Stockholm den 18 mars 1824
Kungörelse angående förändring och tillägg i Kongl Förordningen den 26 februari 1817, om
Sockenstämma och kyrkoråd. Stockholm den 24 mars 1824
Kungörelse angående villkoren för Recognitionsskogarnas inlösen och skattläggning. Stockholm
den 31 mars 1824
Cirkulärbrev angående besvärs anförande över förslag till besättande av landskamrer,
lanträntmästare och kronofogdar. Stockholm den 1 april 1824
Ansvarighetslag för de av Rikets Ständer förordnade Direktörer vid Diskontkontoren i Göteborg
och Malmö. Stockholm den 8 april 1824.
Kungörelse angående skyldighet för den, som har fordringar i Allmänna Magasins Inrättningen,
att sådana inom viss föreskriven tid anmäla. Stockholm den 12 april 1824
Cirkulärbrev angående en förändrad reglering med Kronoskogarna och Allmänningarna i Riket,
Stockholm den 14 april 1824
Kronoparker
Kronoallmänningar
Lands och Härads Allmänningar
Recognitions skogar och Bergslags Allmänningar
Kronomarker
Kungörelse angående rang för Lotsbetjäning. Stockholm den 20 april 1824
Kungörelse angående tillstånd att under bestämda villkor försälja fast egendom genom Lotteri.
Stockholm den 20 april 1824
Kungörelse angående ömsesidigt lika förmåner för Svenska och Engelska handelsfartyg vid inoch utförsel av varor till eller från Svenska och Engelska hamnar. Stockholm den 29 april
1824
Kungörelse angående ömsesidig lika behandling av Svenska och engelska fartyg i avseende på
skeppsumgälder och bärgningsavgifter. Stockholm den 29 april 1824
Kungörelse angående besvärs fullföljande hos Kammarrätten över Konungens
Befallningshavandes beslut rörande ändring i Taxeringskommitténs åtgärder. Stockholm den
5 maj 1824
Kungörelse angående den borgen, som Uppbördsman, vid tillträdet av sin befattning bör ställa.
Stockholm den 12 maj 1824
Kungörelse angående vad vid utfärdandet av pass åt lösdrivare, samt gifta personer som tillhöra
de arbetande klasserna och icke är bofasta, iakttagas bör. Stockholm den 18 maj 1824
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Kungörelse angående Brännvinsbränningen och därmed gemenskap ägande ämnen. Stockholm
den 19 maj 1824
Första artikeln om Brännvinsbränningsrättigheten
Andra artikeln om bevillningsavgiften
Tredje artikeln om Bränningsredskap
Fjärde artikeln om ansvar för överträdelser av vad rörande brännvinsbränningen förordnas.
Femte artikeln om brännvinsförsäljning
Sjätte artikeln föreskriver författningarnas verkställighet
Förordning angående bestämmande av vad såsom köpeskilling för en genom Lotteri försåld fast
egendom må anses. Stockholm den 20 maj 1824
Kungörelse angående preskriptionstiden för enskilda aktieägare i det med år 1812 tilländalupna
tullarrende, till uttagande av sista tiondelen av prenumerationssumman. Stockholm den 24
maj 1824
Kungörelse angående Lånekontorens Assignationers emottagande i betalning av Allmänna
skatter och Avgifter till Oss och kronan. Stockholm den 26 maj 1824
Reglemente för Veterinärinrättningen i Stockholm. Stockholm den 28 maj 1824.
Om styrelsen för Inrättningen
Om professorerna vid Inrättningen
Om pensionären
Om smeden
Om eleverna
Reglemente, varefter vederbörande vid Försäljnings- Upphandlings- och Entreprenadauktioner
för lantförsvaret, även som vid auktioner till utarrendering av Militära Boställen hava sig
hädanefter att i underdånighet rätta. Stockholm den 3 juni 1824.
Artikel I Allmänna föreskrifter
Artikel II Om upphandlings auktioner.
Artikel III Om Entreprenad auktioner
Artikel IV Om arrendeauktioner.
Artikel V Om försäljningsauktioner

Reglemente för djur Läkare i Riket. Stockholm den 3 juni 1824
Kungörelse angående tullfri transport mellan Sverige och Norge av lantmannaprodukter och
allmogens slöjdvaror. Stockholm den 5 juni 1824
Reglemente om vad iakttagas bör vid verkställighet av Kongl Maj:ts Nådiga Kungörelse av den
20 april 1824 angående Försäljning av fast egendom genom Lotteri. Stockholm den 5 juni
1824
Kungörelse angående den, under Kongl Maj:ts resa från huvudstaden i Nåder tillförordnade
Regeringen. Stockholm den 8 juni 1824
Cirkulärbrev till Överståthållaren och Kongl Maj:ts Befallningshavande i Riket, angående tiden
för avslutande och insändandet av de s k summariska Räkningarna över Riksgälds Kontorets
Fonder. Stockholm den 14 juni 1824
Cirkulärbrev till Kongl Maj:ts samtliga Befallningshavande, angående Prästeståndets
underdåniga anhållan om upphörande av den rotefrihets avgift, som pastorerna för deras
stomhemman hittills utgjort. Stockholm den 18 juni 1824.
Kungörelse angående nedsättning av Lots- och Båtavgifterna för Svenska Ångfartyg. Stockholm
den 1 juli 1824
Universal angående tiden för fullföljd av mål som blivit avdömda vid domstol i Hälsingland.
Stockholm den 22 juli 1824
Kungörelse angående tillstånd för Sjöfarande, att begagna Norra Segelleden till Uddevalla.
Stockholm 2 augusti 1824
Kungörelse att den, under Kongl Maj:ts frånvaro, i Nåder tillförordnade Regering kommer att
upphöra. Stockholm den 12 augusti 1824.
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Universal angående förklaring över 4 § I Mom i Kongl Kungörelsen om Stämplade
Pappersavgiften den 8 januari 1824. Stockholm den 7 september 1824
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen för innevarande år. Stockholm
den 8 september 1824
Kungörelse angående preskriptionstiden inom vilken de, som hos Stats Verket äger fordran, böra
till utbekommande därav anmäla sig. Stockholm den 8 september 1824
Kungörelse angående Riksens Ständers underdåniga hemställan, rörande ej mindre upphävande
av stadgan i 3:dje Mom 46 § av Kongl Förordningen om Skogarna i riket den 1 augusti 1805,
än bestämdare stadgande i avseende på ägarens till skattlagde Husbehovs- eller
Legosågkvarnar sågningsrätt. Stockholm den 22 september 1824
Universal angående förklaring över Kongl Förordningen mot fylleri och dryckenskap den 24
augusti 1813, i frågor om åtal av fylleri i Kyrka på landet. Stockholm den 28 september 1824
Kungörelse angående borgens ställande av sökande till Sekreterare vid Överståthållar ämbetet,
samt till Sekreterare och Kamrerare vid Överståthållar ämbetet i Kronouppbörds ärender,
även till Landssekreterare och Landskamrerare tjänster. Stockholm den 8 oktober 1824
Kungörelse angående grunden för beräknandet av avgiften till Vadstena krigsmanshus kassa av
Civil Ämbets - och Tjänstemäns löner. Stockholm den 20 oktober 1824.
Kungörelse angående upprättande av ett bolag, för att, på vissa villkor, övertaga
Lombardlånerörelsen i huvudstaden. Stockholm den 20 oktober 1824
Kungörelse angående förändring, i vissa fall, av förordningen av den 10 november 1724 och
förklaringen av den 28 februari 1726 bestämda ansvar för överträdelser av produktplakatet.
Stockholm den 20 oktober 1824
Plakat om Fyra Allmänna, Solenne, Tacksägelse-, Faste-, Bot- och Böndagar, som över hela
Riket skall begås nästa år 1825. Stockholm den 15 december 1824
Kungörelse angående upphörande av ränta på tullbeloppet för alla varor, som från Nederlag till
inrikes förbrukning uttas. Stockholm den 20 december 1824
Kungörelse angående sättet för delgivande av Armé Inspektörernas beslut vid
Generalmönstringar, som av den förrättas, samt ordningen och tiden för besvärs anförande.
Stockholm den 21 december 1824
Kungörelse om åtskilligt rörande Indelta Infanteriets Beklädnad. Stockholm den 21 december
1824
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Svensk Författningssamling 1824
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-01-02
Kungörelse angående inrättande av enskilda banker eller disconter. Stockholm 14 januari 1824
För att göra den vidsträckta kreditrörelsen umbärlig och förena kapitalägare och kapitalbehövandes
intressen, har Ständerna ansett att diskontorörelsen borde överlämnas till enskilda i stället för att vara
föremål för statsförvaltningens omsorg.
Vi gillar och förordnar följande:
1:o Att bolag som vill låna ut pengar till enskilda personer har rätt att avdraga högsta lagliga räntan, dock
inte under längre tid än högst ett år. Efter förfallodagen får de uppta samma överränta som Banco
Disconten.
2:o Att dessa inrättningar har rätt till samma handräckning vid indrivning som Banco Disconten.
3:o De som önska upprätta sådana bolag skall anmäla sig hos oss och förete bolagsregler och
utlåningsreglemente. Anser Vi att dessa är riktiga och tillräcklig fond finns, beviljar Vi bolaget rättighet
att låna ut pengar till handel, näringar och jordbruk, under en tid av 10 år. Sedan behövs nytt tillstånd.
4:o För övrigt skall allt som angår handelsbolag gälla, och intas i rättens inteckningsprotokoll, kungöras i
tidningarna om bolagets inrättande, ändamål och förändringar, ansvaret för bolagsmännen, en för alla, alla
för en.
Bolagen kommer inte att nu eller framledes kunna räkna på något stöd av allmänna medel samt att
staten inte någonsin blir inblandad i verksamheten
Stockholm den 14 januari 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående förhöjd årlig Capitations avgift av varje adlig mansperson, som erlägger
bevillning av lön eller förmögenhet. Stockholm den 14 januari 1824.
Den kapitations avgift på 24 skilling för adlig person som betalar bevillning på förmögenhet eller lön,
som beslutades 1825 räcker inte att täcka Riddarhuskassans skulder. Därför höjs den till det dubbla.
Avgiften skall uppbäras tillsammans med kronoutskylderna av kronans tjänstemän. Vi kan dock inte anse
detta tillskott annat än som frivilligt och endast gälla de inom adeln, som deltagit i beslutet.
En förteckning bör dock överlämnas till befallningshavande över de ledamöter som vägra betala, som
vidare meddelar Riddarhusdirektionen.
Stockholm den 14 januari 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående förändring i tiden att få lösa i banken belånade guld- och silverpanter, eller
omsätta de därå undfångna lån. Stockholm den 20 januari 1824
Belåningsbeloppet på guld- och silverpanter i banken höjs till 1 riksdaler per arbetat, kontrollerat lod.
Panterna får återlösas efter ett år eller omsättas för ytterligare 6 månader. Försummar man detta blir man
lösningsrätten förlustig. Den gamla stadgan från 1818 upphävs till låntagarens förmån.
Stockholm den 20 januari 1824 CARL JOHAN
Förordning angående ändring eller utrivning av Vattenverk, som genom uppdämning skadar jord
eller hindrar dess odling. Stockholm den 20 januari 1824
Under Vår oavbrutna uppmärksamhet på jordbrukets förkovran och utvidgande har Vi utfärdat en
författning, för att hindra vattenverk att skada odlingen. Vårt land är ju genombrutet av mycket vatten och
dess uppdämningar orsakar ofta översvämningar.
§ 1 Då lagligt vattenverk dränker odlingsjord och orsakar hinder, har jordägaren rätt att kräva att
vattenverket ändras eller flyttas. Gäller inte vattenverk som driver större bruk eller fabriker. Gäller inte
när jordägare accepterat ersättning och förbundit sig att tåla uppdämning
§ 2 Kan uppdämning avhjälpas genom att verket flyttas, ändras eller att ny ledning öppnas bör detta ske.
Kan åter detta inte åtgärdas, utan att vattenverkets värde för framtiden minskas, får ändring ske endast om
värdet av den översvämmade markens odling kan beräknas till vattenverkets dubbla värde. Finns flera
vattenverk skall det sammanlagda värdet räknas.
§ 3 Jordägare, som vill begagna sin rätt, som nämns i § 2 skall fullt ut gälda den förlust vattenverkets
ägare om verket flyttas eller ändras, med förhöjning av det dubbla om verket i framtiden försämras. Vill
verkets ägare själv bestyra flyttningen, betalar jordägaren. Vill verkets ägare inte befatta sig med
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flyttningen, är jordägaren pliktig att verkställa ändringen. Kommer vattenverket helt att utrivas, skall
jordägaren betala värdet plus hälften till och ombesörja rivningen. Tillhör verket ett bolag blir
ersättningen endast motsvarande värdet.
§ 4 Om ägaren hellre vill avstå verket än ta emot ersättning, är jordägaren skyldig lösa hela verksamheten.
Hör mark till skall även den liksom inventarierna inlösas.
§ 5 Värdet av vattenverk som skall upphöra, skall efter noggrann undersökning om verkets beskaffenhet,
enligt allmänt gällande grunder för värdering av fastigheter mätas och utbetalas i pengar. Är vattenverket
ett Fideikommiss eller boställe skall annat verk eller jord lämnas i ersättning.
§ 6 Jordägare som vill begagna sig av rätten som nämns i § 3 skall ansöka hos befallningshavande att
lantmätare förordnas till undersökningen. Befallningshavanden utser ensam en skicklig och erfaren
lantmätare till detta grannlaga arbete. Gäller det kronans boställe skall ombud utses, som bevakar Vår och
kronans rätt. Lantmätaren utsätter dag för förrättningen, som bör ske vid barmark. Han meddelar mot
bevis skriftligen både sökande och vattenverksägaren. Sökande skall till domaren i orten lämna
upplysningar om det finns personer med inteckningar i verket, som då skall kallas till förrättningen. Hittar
man ingen kungörs meddelandet i tidningarna. Lantmätaren skall fjorton dagar före förrättningen från
predikstolen i de socknar som berörs kungöra förrättnings tiden.
§ 7 Jordägaren och vattenverksägaren har vardera två gode män och befallningshavanden har två
ledamöter av Hushållningssällskap eller andra skickliga och betrodda män, som samråder. De undersöker
om något nödvändigt avlopp utan men kan anläggas. Därefter uppskattar de värdet av jorden med dess
förbättring och vattenverkets försämring Skulle förändringen medföra att verk som ligger nedanför
drabbas av översvämning, skall de upplysa om hur sådant kan förekommas
Utebliver lagligen kallad vattenverksägare från förrättningen ersätter han uppkommen kostnad och
kallas till nytt möte. Uteblir han då också genomförs förrättningen ändå. Kommer inte hans två gode män,
kallar lantmätaren två ojäviga män av nämnden som på hans vägnar övervarar förrättningen.
§ 8 Ånöjs jordägaren och vattenverksägaren med beslutet kommer det att bero. I annat fall instämmer
jordägaren till domstol inom 4 månader, annars är hans sak förfallen. Domaren kallar lantmätaren och de
gode män som deltagit i beslutet samt annan skicklig lantmätare, byggmästare och allmänt ombud till ny
syn. Sträcker sig vattendraget genom flera domsagor förordnar hovrätten särskild domare, som tar upp
saken i en uthäradsnämnd.
§ 9 Har lantmätaren funnit att vattenverket skall uppehållas medan vattenledning görs, skall jordägaren
nedlägga penningar som motsvarar värdet av dess lösen.
§ 10 Är vattenverket genom dom utrivet, må det inte mer upptas.
§ 11 All kostnad som blir vid avfattning, avvägning och annan undersökning skall jordägaren ensam stå
för. Även om han vinner betalar han vattenverksägaren för hans bevistande av undersökningen och vid
den första domstolen.
§ 12 Vid ändringar av ett vattenverk bör noga tillses att inte nedanför liggande verk skadas genom
översvämning. Sker det ges ersättning. Jordägaren har rätt att med strömrensning undanröja hinder för
vattnets fullkomliga avrinning.
§ 13 Befallningshavande skall se till att ränta och andra skyldigheter på vattenverk, som utrives, skall
flyttas till den jord som har förmån av att verket rivs.
§ 14 Jordägare, som önskar utvidga odlingsbar mark genom att sänka sjö, avleda ström eller därifrån göra
ränlar utan att han förnärmar annans rätt, skall ändå tillkännage det hos befallningshavanden. Han låter
undersöka om något annat nyttigt ändamål skulle kunna förhindras, som t ex flott- och farled. I så fall bör
ärendet prövas annars lämnar befallningshavanden tillstånd.
§ 15 Har jordägare fått tillåtelse att sänka sjö eller avleda vatten och detta inte kan ske utan att vattenverk
ändras eller flyttas, skall den som äger verket vara pliktig att verkställa det på sätt som denna förordning
fastställer.
§16 Vad om vattenverk, som hindrar odling och nu är stadgat. gäller även för fiskeverk eller annan
byggnad som lagligen tillkommit.
§ 17 Denna författning ändrar inte Vårt Brev av den 28 december 1822 eller kungörelsen om disposition
av strömfall på kronohemmans eller annan kronojords områden.
Stockholm den 20 januari 1824 CARL JOHAN
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Kungörelse angående verkställigheten, i vissa delar av Rikets Ständers vid sista Riksdag gjorda och
samtyckta Bevillning. Stockholm 20 januari 1824.
Prövning av de besvär som anförs över de i varje län utsedda prövnings kommittéers beslut, skall flyttas
från Kammarkollegiet till Kammarrätten. Debetsedlarna skall vara utformade efter särskilt formulär. Nytt
reglemente för mätning av fartyg av fem svåra läster. Anmärkningar på debitering skall göras inom 5 år.
Stockholm den 20 januari 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående grunderna för de från Rikets Ständers Bank utgående Odlingslån. Stockholm
den 20 januari 1824
Bankens fond till odlingslån kommer att nedsättas till en viss summa och grunderna för lånen förändras
till främjande och stöd i synnerhet för sådana större odlingsföretag, som är gemensamma för
samhälligheter på landet. Även kostnader för enskiftes och storskiftesförrättningar skall prövas. Lån till
vanliga mindre odlingar kommer endast att ske i sista hand.
Artikel I Om ordning att söka och erhålla Odlingslån.
§ 1 Rättighet att söka och erhålla odlingslån äger icke allenast jordägare, utan också åboer på kronojord
samt arrendatorer av Kungsladugårdar och Boställen, under tiden arrendet pågår. Bevis på att
arrendevillkoren uppfyllts krävs.
Boställsinnehavare och deras arrendatorer är uteslutna från lånerätt om de inte har frihetsår på
odlingslägenheten, som motsvarar tiden för lånets återbetalning eller om bostället har del i samhällighet
och odling inte kan ske utan lån.
Sökande av lån anmäler det hos länets Hushållningssällskap eller befallningshavande.
§ 2 Följande handlingar bifogas:
1:o En av lantmätare gjord avfattning av odlingsfältet med beskrivning över läge, areal och beskaffenhet
samt avvägning av vattendrag.
2:o Odlings- och tidsplan samt ett av två lantmätare i lantbruk kunniga och ojäviga män upprättat
kostnadsförslag.
§ 3 Vid lånestöd för utflyttning på grund av enskifte eller storskifte skall domstolens bevis att
förrättningarna blivit stadgade, jordägaren namn och ett kostnadsförslag samt den flyttningshjälp staten
består, lämnas.
§ 4 Lån till mindre enskilda odlingsföretag skall sökas hos Hushållningssällskapen och protokoll från syn
utförd av två kunniga och ojäviga män medsändas. Synemännens yttrande uppläses i sockenstämma och
förvaras hos pastor. Den som har anmärkningar framlägger dem inom fjorton dagar, innan ansökan sänds
till Lanthushållningssällskapet.
Omkostnaderna vid syneförrättningen ersätts av den sökande.
§ 5 Handlingarna skall vara insända före den 1 september om de skall behandlas det året.
§ 6 Det åligger Hushållningssällskapen att pröva nyttan av odlingsföretagen, liksom behovet av lån.
Därefter fördelar de lånen.
§ 7 Sedan alla handlingar blivit klassificerade insänds de före 15 oktober till bankofullmäktige.
§ 8 Då har bankofullmäktige fått uppgift om hur stor summa som följande år kan disponeras till
odlingslån och gör upp listor i vilken ordning beloppen kan utgå. Innan årets slut skall
Hushållningssällskapen underrättas om vilka som blivit antagna.
Därefter upprättas skuldbrev och säkerheter och insänds till bankstyrelsen, som före 1 juni följande år
skall ha beviljat lånet. Låntagare som vill lyfta ytterligare andel av ett beviljat odlingslån skall förete
bevis att odlingen blivit fullgjord så som grunderna för lånet säger.
§ 9 Då lån till jämngoda odlingar kommer i fråga och bidragen inte räcker till alla, får de som är beviljade
lägsta summan av lånet
Handlingar som befunnits behöriga men på grund av brist på tillgångar inte kan betalas ut, kan
insändas följande år. Detta kan fortgå i 5 år, sedan behövs ny besiktning
Artikel II Om prövningsgrunderna vid lånehandlingars granskning och Lånens bestämmande.
§ 1 Huvudgrunden vid prövningar om understöd är främst jämförelse mellan beräknad kostnad och vinst.
Företräde lämnas till det företag som beräknas ge högsta produktion med minsta kostnad.
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§ 2 De egentliga odlingslånen beviljas endast till odling av kärr, mossar, sanka och vattensjuka ängar
samt stenbunden och skogbeväxt mark och avtappning av sjöar. I kostnadsförslaget upptas rothuggning,
stenbrytning, dikning samt jordens bearbetning med plog, hacka eller spade.
§ 3 Först beviljas lån till större odlingsföretag, därefter för utflyttning på grund av enskiften eller
storskiften och sist enskilda mindre odlingar.
§ 4 Med större odling menas minst 30 tunnland.
§ 5 Mellan 20 och 50 riksdaler på tunnlandet får utlånas beroende på svårigheten av odlingsföretaget.
Aldrig över 50 riksdaler.
§ 6 Enskild person får inte mer än 2.000 riksdaler per år och sammanlagda summan får inte överstiga
6.000.
Högsta lånesumman till mindre företag får inte överskrida 1.000 riksdaler.
Köper någon egendom, där lån är beviljat, kan lånet överflyttas på nya ägaren som ställer säkerhet.
§ 7 Lån för utflyttningar på grund av enskifte och storskifte kan också ges till gamla bostäders flyttning
och uppförande av nya, om odling förekommer.
§ 9 Lånerättigheten får inte utsträckas till redan verkställda odlingar.
Artikel III Om betalningsvillkoren och vad för bankens säkerhet därutinnan är att iakttaga
§ 1 Räntan på lånen är 2 %. Återbetalning sker efter 5 år vid större företag annars efter 3 år.
§ 2 Som säkerhet utges skuldbrev med borgen som för egen skuld av två personer som en för båda och
båda för en ikläder sig detta ansvar. Löftesmännens vederhäftighet bestyrks av befallningshavanden och
deras underskrifter bevittnas av pastor i församlingen. Borgen förnyas varje år och om någon löftesman
kommer på obestånd, är låntagaren skyldig att genast skaffa ny borgensman. Är löftesmannen också
låntagare i fonden får hans sammanlagda åtagande, eget lån och det han borgar för, inte överstiga 6.000.
§ 3 Istället för borgen kan lånesökande ställa sin egendom som säkerhet om den inte redan är mer än
hälften av 1823 års taxeringsvärde.
§ 5 Hushållningssällskap kan åta sig mot säkerhet att uppbära de beviljade lånen för hela länet och
därefter fördela.
§ 6 Delägare i samfälligt upptaget lån bör samfällt utgiva skuldbrev till bank och en för alla och alla för
en ansvara för återbetalningarna. De behöver ingen borgen, då befallningshavandes i orten vitsord räcker.
Artikel IV Om Bankstyrelsens befattning och åligganden i avseende på odlingslån.
§ 1 Före 15 oktober skall bankfullmäktige infordra uppgift om hur stor summa som bör disponeras på lån
året därpå.
§ 2 När lånehandlingarna är kompletta och säkerheten prövad godkänns lånet. Skulle brister i säkerheten
upptäckas återsänds lånehandlingarna och förklaring krävs.
§ 3 När lånet är beviljat anger låntagaren hur han vill ha pengarna utbetalade.
§ 4 Skulle låntagaren vara försenad med återbetalning 4 månader skall han genast lagföras och beloppet
indrivas med 6 % ränta.
Artikel V Om inseende över Odlingars fortgång och fullbordan.
§ 1 Varje år skall låntagaren insända till lanthushållssällskapet en kort beskrivning över arbetets fortgång,
besannad av de förra besiktningsmännen. Hushållningssällskapet bestämmer hur kontrollen bör ske.
§ 2 Länens Hushållningssällskap lämnar redovisning till bankoutskottet vid riksdagarna över alla
odlingsföretag i länet som har understöd.
§ 3 Skulle lånet inte ha används som var tänkt, lägger bankstyrelsen en straffränta på 8 % , som delas
mellan Hushållningssällskapets kassa och länslasarettet. Sådan låntagare äger inte rätt att låna mer.
Vad här ovan stadgat gäller för både nya och gamla lån och för övrigt gäller kungörelserna av den 27
september 1815 och 3 november 1819.
Stockholm den 20 januari 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående grunderna och villkoren för de lån, mot inteckning av fast egendom, som av
Rikets Ständers Bank beviljas. Stockholm den 20 januari 1824
Ständerna har vid sista Riksdagen beslutat att en fond inrättas i banken, där man kan låna mot pant i fast
egendom. De som har intecknade skuldbrev från 1820 och senare har företrädesrätt, när dessa lån
beviljas. Stadgade föreskrifter som gäller:
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§1
1:o Var och en i Sverige bosatt medborgare är berättigad att erhålla fastighetslån, om den erbjudna panten
innebär nödvändig säkerhet för banken.
2:o Lånetillgångarna fördelas så att 80 % avsätts för lant- och bruksegendomar, 4 % för Stockholms stad
och 6 % för övriga landet.
3:o Som pant antas på landet.
Säterier och frälse gods, kronoskatte rusthåll, kronoskatte hemman, frälse och skatte järnbruk samt de s k
hyttor i Bergslagen, som inte är upptagna av vanligt hemmantal. De skall dock äga tillhörande jord, vars
värde blir grunden för lånet.
Pant i Stockholms stad blir
Brandförsäkrade stenhus
Pant i övriga städer
Hus och byggnader i allmänhet, som har brandförsäkringen inbetald, tomter, arv och egna åkrar, ängar
och vretar i och invid städerna.
§2
1:o På landet och städerna utom Stockholm skall 1/3 av jorden efter 1823 år taxering utgivas som lån.
2:o På järnbruk som har egen skog utges 250 riksdaler på varje etthundrade skeppund som produceras vid
bruket. Drivs det däremot med köpekol utges endast 150 riksdaler per hundrade skeppund.
Hemman som ger bruket kol, dagsverken och körslor räknas in under bruket och får inte låna enskilt.
3:o För stenhus i Stockholm utges hälften av brandförsäkringssumman.
4:o Hus och byggnader i övriga städer får endast belånas till 1/3 av brandförsäkringsvärdet.
5:o I Filipstad, där särskilda privilegier gäller och fastigheter inte får föryttras till envar skall godkänd
borgen lämnas och förnyas vart femte år
§3
1:o Lånen får aldrig överstiga 2.000 riksdaler till en och samma person eller pant ges av flera fastigheter.
2:o Söker korporationer eller bolag lån, kan bolagsman som har eget lån endast få den summa som fattas
upp till 2.000 riksdaler.
3:o Det är fortfarande tillåtet att transportera en pant till en annan, men en person får inte beviljas mer än
6.000 riksdaler.
§4
1:o Fastighetslånen skall avbetalas varje år med svenskt silvermynt eller däremot svarande lodtal
myntbart silver reducerat till Riksdaler efter nu varande Skrot och Korn, med ett belopp av 2 %.
2:o Efter 33 1/3 år är lånet betalt. Låntagaren kan betala av snabbare om han vill.
3:o Säljs panten på grund av bristande förmåga att betala eller annat skäl, övertar köparen lånet mot
villkor att han betalar det kvarstående.
4:o Ständerna har medgivit en lindring i betalningssättet för låntagare i landsorterna, så att de kan insätta i
Ränteriet för bankens räkning även kontrollerat verksilver som beräknas till 20 skillingar i specie för varje
lod. Ränterierna avger bevis till banken.
§5
I övrigt gäller samma stadgande för de nya lånen som de gamla, vad gäller ansökningar och hur man
förhåller sig till gäldenär, som inte betalar sin avgift, försäljning av panter och så vidare.
Stockholm den 20 januari 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående den av Rikets Ständer fastställda förnyade Instruction för Deras Revisorer
över Banco- och Riksgäldsverken. Stockholm den 20 januari 1824
Nya beslut och tillägg angående publicitet av Bankoverkets hela ställning kommer att äga rum vid de
mellan riksdagarna infallande revisionsförrättningarna och dels beräkning av revisorernas rese- och
dagtraktamenten.
Punkt 1
Revisorernas förrättning består av att ta noga kunskap om verkets styrelse och förvaltning sedan sista
sammankomsten.
De skall följa Banco ordningen, instruktioner, reglementen och särskilda resolutioner, som redan är
utfärdade eller kommer av Ständerna att utfärdas. Upptäcker de något som är försummat eller kommit i
olag skall de det med all sorgfällighet rätta och ge råd om förbättringar. Vid förrättningens slut skall
särskild berättelse insändas till Ständerna.
5 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1824 57-58-59.doc Skapat den 05-01-19 20:51 Senast utskrivet 05-01-20 10:50

Berättelsen utskrivs i tre exemplar och en förvaras förseglad i Riddarhusarkivet, ett i banken och ett
befordras till trycket i Post- och Inrikes Tidning.
Punkt 2
Då revisorernas förrättning består till huvudsak att överse verket och befordra författningarna till en jämn
och orubbad verkställighet, så skall de inte befatta sig med någon slags disposition av bankens medel. De
skall heller inte delta i befordringsmål eller tillsättning av sysslor, löner eller pensioner, undantag dock
om någon av betjäningen besvärar sig
Punkt 3
Skulle revisorerna upptäcka någon Ämbets- eller Tjänsteman, som utmärkt sig särskilt för drift, flit och
skicklighet och vill ge honom en penningbelöning, kan de anmäla det hos bankoutskottet.
Punkt 4
Revisorerna har rätt att själva anmäla de förseelser, som de upptäckt om de anse att särskild skyndsamhet
är nödvändig.
Punkt 5
§§ 30, 66 och 70 i Riksdags Ordningen rörande revisorer skall bokstavligen åtlydas.
Punkt 6
Revisorernas nitfulla bemödanden att i allt vad Banko- Riksgäldsverket angår, befrämja deras bästa,
bestånd och säkerhet, så att det svarar mot det förtroende de vunnit och göra dem förtjänta av Ständernas
erkänsla och tacksamhet.
Punkt 7
Revisorerna får skjuts efter 4 hästar till och från Stockholm och uppbär 3 riksdaler i traktamente om
dagen även under resan, som skall företas, så att man hinner 8 mil om dagen. Dessa kostnader tas ut
hälften av banken och hälften av Riksgäldskontoret.
Stockholm den 20 januari 1824 CARL JOHAN
Cirkulärbrev till Överståthållaren i Stockholm och samtliga Befallningshavande i riket, angående
vad iakttagas bör vid Borgens ställande av personer, som på Kredit emottaga Stämplat Papper till
försäljning. Stockholm 22 januari 1824
Att vid borgens ställande för personer som på kredit mottar Stämplade papper, vederbörande skall under
eget betalningsansvar tillse, att löftesmännen är vederhäftiga samt att borgen är ingången som för egen
skuld. Gäller även om det är fler löftesmän, som borga en för alla och alla för en.
Stockholm den 22 januari 1824 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående upphörande av den inskränkning i Blekingska Allmogens seglationsfrihet,
som hittills varit stadgad i avseende på fartygens storlek. Stockholm den 26 januari 1824
Blekingska allmogen har hädanefter rätt att avsätta sina skogsprodukter till alla inrikes orter med egna
fartyg, utan avseende på deras större eller mindre dräktighet.
Stockholm den 26 januari 1824 C af KLINTBERG
Universal angående upphörandet av den i Kongl Förordningen den 24 mars 1748 stadgade
bestraffningen av spö eller ris för dem som kringstryka utan pass. Stockholm 3 februari 1824
En del domare och landshövdingar åberopar förordningen av den 24 mars 1748, där personer som stryker
omkring utan pass skall straffas med spö eller ris. Denna förordning har redan förfallit genom
förordningar av 1804, 1814 och 1819 då andra föreskrifter i anseende till lösdrivares behandling blivit
meddelade. Hovrätten uppmanas att meddela domare att 1748 års förordning inte längre gäller.
Stockholm den 3 februari 1824 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående sättet att verkställa penninginsättningar i Bankens kassor. Stockholm den 4
februari 1824
Då Ständerna granskat den nu gällande författningen rörande vad allmänheten har att iakttaga vid
insättningar i banken, har de funnit vissa brister, både i säkerheten för insättarna och banken. Därför
upphävs kungörelsen från den 9 februari 1739.
Nu gäller att en kassör i banken förlorar sin tjänst, om han utger några enskilda eller annorlunda
beskaffade bevis över medel, än det på bankens tryckta formulär. När pengar blivit insatta hos en kassör
och vederbörlig attest utfärdats, skall den ovillkorligen samma dag företes till anteckning och påskrift i
kassakontoret, vilket håller öppet till klockan ett middagstid för detta ändamål.
Stockholm den 4 februari 1824 CARL JOHAN
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Kungörelse angående det pris, vartill silver år 1824 i banken inväxlas. Stockholm den 4 februari
1824
Då Ständerna beslutat, att det är tillåtet för var och en att växla myntbara metaller till sedlar beräknade till
det förhållande mot speciemynt, som Bankofullmäktige enligt stadgade grunder för varje år bestämmer,
tillkännager Bankofullmäktige att priset i år är 124 skillingar för varje Riksdaler Specie i silver och i
övrigt iakttas följande:
1:o Alla slags svenska silvermynt får avlämnas i bankens kassor för lånebankens räkning mot attest som
betalning hos lånebanken.
2:o Verksilver med svenska kontrollstämplar mottas och värderas så att 20 skillingar silver specie
beräknas för varje lod.
3:o Kontrollerat verksilver, plantsar eller utländska myntsorter inlämnas på Kongl Myntet för bankens
räkning och beräknas så att 124 skilling är en riksdaler.
4:o Att gulddukater beräknas så att en är 94 skillingar svenskt silver specie.
Stockholm den 4 februari 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående fortfarande av tillåtelsen att utföra vällad eller oraffinerad aska. Stockholm
den 5 februari 1824
Utförsel av vällad eller oraffinerad aska till utrikes orter är fortfarande tillåten tills annat meddelas.
Stockholm 5 februari 1824 C af KLINTBERG
Kungörelse angående Lumpsamling och Lumpsamlares antagande. Stockholm den 9 februari 1824
Tidigare bestämmelse för lumpsamling till pappersbruken har upphört och Ständerna föreslår följande:
1:o Pappersbruksidkare är berättigade att för insamling av lump begagna sig av så väl egna arbetare som
av andra personer, som har laga försvar och god frejd.
2:o Då lumpsamlingen endast sker inom socknen fordras inget pass. Sker samlingen utanför socknen skall
personen vara försedd med pass av Befallningshavande i de län där han bor.
3:o Papperbruksägaren skall vid flyttningstiden på hösten anmäla till befallningshavanden, vilka personer
han tänker betjäna sig av för lumpinsamlingen. Han skall uppge personernas namn och de orter de skall
besöka.
4:o Pass får inte utfärdas, om inte personen kan styrka, att han är antagen av pappersbruksägaren och har
prästbetyg på god frejd.
5:o Passet får aldrig gälla mer än 6 månader och endast utfärdas för en person.
6:o Med oförpassade personer som följer med samlaren förfars enligt författningarna.
7:o Om lumpsamlare besvärar allmänheten med tiggande, skall han anses ha förverkat rätten till passet,
sändas till hemorten och om hans tillgångar medgiva ersätta kostnaden för sitt hemförskaffande.
För övrigt bör helst särskilda insamlingsställen finnas i socken där papper tillverkas. Kommissionärer
kan mot betalning motta lump på platser, som kungörs från predikstolen.
Stockholm den 9 februari 1824 C af KLINTBERG
Kungörelse angående upphörandet av stadgandet om böter för extra över- och undervikter, på de
på Rikets Järn- och Metallvågar inkommande Brukseffekter. Stockholm den 9 februari 1824
Järnkontoret har anmält, att då tullarna och förpassningsskyldigheten på varor förändras, det inte längre
kan vara aktuellt att bestraffa för över- och undervikter, som upptäcks vid vågarna
Kongl Kollegium och Tulldirektionen har i brev av den 20 januari funnit för gott att förklara att några
böter inte mer skall äga rum.
Stockholm den 9 februari 1824 E SANDELS, C M af ROBSON, JACOB KUSEL
Kungörelse Stockholm den 16 februari
Direktionen över kronprinsessan Josephinas pensions inrättning vid Kongl Andra Liv Gardet till förmån
för behövande underofficerare och manskap, som på grund av ålder, sjukdom eller blessyrer blivit
avskedade från Regementet samt deras änkor och oförsörjda barn, som vill komma ifråga skall insända
ansökningar till Direktionen inom juni månad.
Ansökningarna skall innehålla avskedsbrev från Regementet, prästbetyg och sökandes ålder, frejd,
levnadsomständigheter och näringsvillkor. De som blir antagna erhåller pensionsbrev och halva årets
pensionsbelopp.
Stockholm den 16 februari .C F LORICHS
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Kungörelse angående Husbehovs mjölkvarnars befrielse från skattläggning: Stockholm den 17
februari 1824
Vi bifaller Ständernas förslag att den särskild ränta och skattläggning på husbehovs mjölkvarnar, som
funnits sedan 4 april 1798, skall upphöra.
Stockholm den 17 februari 1824 CARL JOHAN
Förordning angående ett tillägg till 1 § i 25 kapitlet Byggninga Balken. Stockholm den 19 februari
1824
Den förändrade lydelsen:
"Landsväg skall läggas i länet där den tarvas. Befallningshavande låter vid tinget rannsaka var den
jämnast och genast kan göras. Ingen får vägra släppa till mark, men förlorar byn åker eller äng, skall de
ha full ersättning av Kronan. Samma lag gäller för väg till hamn, lastplats, varunederlagsplats samt
mellan segelleder, båtleder och flottleder även på alla ställen, där vägar anses vara till nytta för
varutransporter
Stockholm den 19 februari 1824 CARL JOHAN
Förordning om ändring av 6 § i 28 kapitlet Missgärnings Balken: Stockholm den 19 februari 1824
Ändringen lyder:
När, någon utan veterlig tidigare sjukdom, finns ligga död, är närmaste kronobetjänt pliktig, att genast i
närvaro av två trovärdiga män, undersöka om den döde av egen eller andras handaverkan omkommit. Om
minsta anledning finns, skall befallningshavanden eller domare förordna om besiktning av
provinsialläkare och undersökning vid domstol är nödvändig, innan den döde får begravas.
Stockholm den 19 februari 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående laga domstol i frågor om nya väganläggningar till hamn, lastplats,
varunederlag, samt mellan segelleder, båtleder och flottleder, även angående lucka och öppning av
broar över sådana farleder. Stockholm den 9 mars 1824
Tillägget till Kapitel 25 § 1 i Byggninga Balken gäller även väg till hamn, lastplats, varunederlagsplats
samt mellan segelleder, båtleder och flottleder och även för vägar som anses nödvändiga för
varutransporter. Dessa vägar skall liksom allmänna vägars inrättande höra till Befallningshavanden,
vilken sedan undersökning i alla delar, så väl till behovet, nyttan, hur arbetet skall ske, ersättning till
hemmansägare som mister mark, skall hållas i Häradsrätten i orten så att alla som det berör har möjlighet
att yttra sig. Efter Häradsrättens betänkande bör målet lagligen prövas och besvär över
Befallninghavandens beslut behandlas som vid andra vägfrågor.
För att nå obehindrad fart i segel- och båtleder skall vid om- och nybyggnad av bro en lucka göras och
tillräcklig öppning av brokaren.
Stockholm den 9 mars 1824 CARL JOHAN
Kungörelse om utgörande av en årlig avgift intill nästa Riksdag, till Veneriska smittans hämmande.
Stockholm den 10 mars 1824
Ständerna har framställt att den s k treskillingsavgiften för att hämma venerisk smitta fortfarande är
nödvändig. De menar att kraftiga och tjänliga anstalter måste vidtas för att motverka vidare spridning av
smittan och att de frivilliga sammanskotten eller andra tillfälliga inkomster inte är tillräckliga. Därför
beslutas:
1:o Att en årlig avgift skall tas ut av varje mantalsskriven person fram till nästa Riksdag, för att kunna
bibehålla kurhusen och bidra till att smittan inte sprids utan utrotas
2:o Avgiften skall utgå, användas och redovisas inom varje län och vara helt skild från andra fonder för
hospital och lasarett. Medlen får endast användas vid kuranstalterna, som efter behov och
överenskommelse är inrättade på ett eller flera ställen i länet. Skulle överskott uppstå får det användas till
annan hälsovård inom länen, särskilt vid påkommande farsoter.
3:o Avgiften bestäms med ett minimum och ett maximum belopp. Däremellan fastställer varje län sin
avgift efter underrättelse från Serafimerordensgillet, om vad man kan påräkna i anslag.
4:o Lägsta avgiften blir 1 skilling.
5:o Vid högst trängande behov blir maximiavgiften 5 skilling.
6:o En deputerad från varje Härad väljs och de sammanträder på plats landshövdingen bestämt för att
besluta hur den kommitté bör sammansättas, som skall intill nästa riksdag stadga avgiften för kommande
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år och även utse revisorer. Här deltar fullmäktige från städer, som har gemensamma kurhus med landet.
Undantag är Stockholm och Göteborg som räknas som egna län.
7:o Denna från hospitalsfonden fristående direktion skall varje år tillhandahålla en tryckt berättelse över
avgifter och behov. Trycket sänds till varje kyrka för att uppläsas från predikstolen.
Avgifterna uttas i samband med kronoutskylderna.
Stockholm den 10 mars 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående användandet av stämplat papper med två skillingars valör. Stockholm den 15
mars 1824
Den 18 januari fastställdes att de lägsta valörerna på stämplat papper blir 3 och 4 skilling och valören 2
skilling upphör. Då det finns papper med denna valör i lager på försäljningsställena, har beslutats att i
Stockholm skall de förses med en vit och en svart stämpel på två skillingar och säljas för fyra skillingars
värde.
De papper som finns i orterna får användas till utfyllnad vid besvärs- och ansökningshandlingar med
sina två skillingar.
Stockholm den 15 mars 1824 SALOMON LÖFVENSIÖLD.
Kungörelse angående upphörandet av den Överhovjägmästareämbetet hittills uppdragna
befattning med Kronoparkerna samt Jaktvården i riket. Stockholm den 16 mars 1824
Den enligt Förordningen av den 1 augusti 1805, där Överhovjägmästar Ämbetet har uppsikt över Våra
och Kronans parker, Gehäg och Djurgårdar i riket, med undantag av Stockholms Djurgård, med
befattningar, rättigheter och skyldigheter i avseende på såväl vård som hushållning samt förmanskapet för
jägeribetjäningen, skall hädanefter upphöra. I stället blir det befallningshavanden i länet som får
uppgiften.
Stadgan om Jakt och Djurfång av den 13 april 1808 kommer också att upphöra samt åläggas
befallningshavanden
Stockholm den 16 mars 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående Rapporters avgivande om misslyckade Barnförlossningar. Stockholm den 18
mars 1824
Hädanefter skall alla misslyckade förlossningar rapporteras genom prästerskapets försorg. Pastor lämnar
fullständig rapport över förlossningen och om vilka som bistått vid födseln.
Rapporten lämnas till befallningshavande, som genast lämnar till provinsialläkaren, vilken granskar
och ofördröjligen anmäler omständigheterna till Konungens Befallningshavande, om det han anser att det
tarvas närmare upplysningar eller laglig undersökning. Samtliga rapporter inlämnas i tabellariskt
sammandrag till Sundhets Kollegiet, som inför Kongl Maj:t framställer en helårstablå över barnbörds
förhållandet i riket.
Stockholm den 18 mars 1824 C E von WEIGEL
Kungörelse angående beskaffenheten av de certifikat, varmed vissa varor från Finland till Sverige
ankommande varor bör vara försedda. Stockholm den 18 mars 1824
Vid handelstraktaten 1817 mellan Sverige och Ryssland hade länderna ömsesidigt förbehållit sig, att
bestämma den uppsikt och det slags certifikat, som skall förekomma missbruk av sådana varors ursprung,
som kan vara förbjudna till införsel, dels njuta en viss lindring av tullavgiften. Kongl Maj:t har funnit gott
att i detta ämne förordna:
1:o Varor som ankommer från Åbo till svensk hamn, vilka enligt kungörelsen den 18 juni 1818, skall var
försedda med certifikat om finsk tillverkning, få inte njuta lindring i tull, om den inte också är försedd
med svenske Generalkonsulns påskrift.
2:o Samma gäller för varor, som kommer från stad i Finland.
3:o Är sådana varor tillåtna men saknar konsulns underteckning betalar de tull, är de otillåtna underkastas
de den behandling som i allmänhet är föreskriven.
4:o Varor som införs från Finland och där är producerade av finsk allmoge och saknar påskrift blir tullfria
om skepparen eller tillverkaren inför svensk domstol edligen intygar att varorna är av finsk avel,
produktion eller tillverkning.
Stockholm den 18 mars 1824 C af KLINTBERG
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Kungörelse angående förändring och tillägg i Kongl Förordningen den 26 februari 1817, om
Sockenstämma och kyrkoråd. Stockholm den 24 mars 1824
Ständerna har anmält behovet av förändring i Förordningen rörande sockenstämmor och kyrkoråd av den
26 februari 1817. Vi har ansett att dessa förändringar bör äga rum:
I § 4 bör rösträtt ges även till dem som brukar enskild mans gård utan att särskild fullmakt krävs. Gäller
vid frågor som rör ordning och sedlighet i församlingen, men inte vid överläggningar angående onera
(avgifter o dy)
Vid § 8 skall tillägg göras, att pastor vid slutet av sockenstämman skall meddela vilken dag justering
av protokollet skall göras. Det bör ske på åttonde eller sist fjortonde dagen
Beträffande den i 9 och 15 §§ stadgandet i avseende på besvär över sockenstämmans eller kyrkorådets
beslut görs tillägget, att besväret skall muntligen eller skriftligen lämnas till pastor eller den som
gudstjänsten förrättar söndagen efter beslutet tagits.
Stockholm den 24 mars 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående villkoren för Recognitionsskogarnas inlösen och skattläggning. Stockholm
den 31 mars 1824
1818 beslöt Ständerna att alla recognitions skogar, som inte 1821 var skatteköpta skulle säljas på auktion.
Det har visat sig, att det inte varit förenat med brukens lagliga rätt, varför Kongl Maj:t inte lämnat sin
sanktion. Dessutom förlorar Kronan på affären.
Enligt vad Ständernas skrivelse av den 15 december sistlidne år yttrat, skall bruksägare som inte vill
lösa skogarna utan hellre avsäga sig deras begagnande för bruken, ha rätt att inom ett år avsäga sig
skogen.
Kongl Maj:t bifaller och anbefaller Bergs Kollegierna att låta underrätta bruksägarna om besluten i
avseende på recognitions skogarna samt att vidtaga kraftiga åtgärder för att indela och skattlägga dessa
skogar, så att köp till Kronans och bruksägarens förmåner snarast kan bli genomfört.
Stockholm den 31 mars 1824 J A BÖRTZELL, I P KRUSE, I KÜSEL
Cirkulärbrev angående besvärs anförande över förslag till besättande av landskamrer,
lanträntmästare och kronofogdar. Stockholm den 1 april 1824
Efter förändring i tillsättning av dessa tjänster, skall besvär över förslagen lämnas till Kammar Kollegiet
och Statskontoret.
Stockholm den 1 april 1824 J A BÖRTZELL, J G BRANTING, H JULIN
Ansvarighetslag för de av Rikets Ständer förordnade Direktörer vid Diskontkontoren i Göteborg
och Malmö. Stockholm den 8 april 1824.
Ständerna har överenskommit om en ansvarighetslag för direktörerna vid diskontokontoren i Göteborg
och Malmö.
§ 1 Har någon eller flera av direktörerna av försummelse underlåtit, överskridit eller avvikit från det vid
Riksdagen upprättade Reglementet för diskontokontor, skall han avskiljas från sin befattning och gälda all
förlust.
§ 2 Har någon direktör av egennytta eller våld överskridit sina befogenheter skall han förklaras förlustig
av allmänt medborgerligt förtroende.
§ 3 Inställer sig ordföraren eller någon direktör inte till sammanträde utan att ha anmält sin frånvaro bötar
han 10 riksdaler. Är han frånvarande 8 dagar bötar han 20 riksdaler. Böterna tillfaller de fattiga. Uteblir
han längre tid än 3 veckor förlorar han sin befattning.
§ 4 Den som inte yttrat sig särskilt till protokollet, anses instämma i beslutet.
§ 5 Upptäcks oegentligheter i banken, som leder till åtal, anmäls det genast till Rikets Ständers
Justitieombudman, vilken ställer den skyldig under tilltal inför Svea Hovrätt.
§ 6 I alla andra fall, som inte här är nämnda, gäller Allmän Lag.
Stockholm den 8 april 1824 CARL JOHAN
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Kungörelse angående skyldighet för den, som har fordringar i Allmänna Magasins Inrättningen,
att sådana inom viss föreskriven tid anmäla. Stockholm den 12 april 1824
Chefen för Allmänna Magasinsinrättningen Carl Johan af Nordin, gör veterligt,
att då Ständerna vid sist hållna riksdag beslutat att Allmänna Magasins Inrättningen kommer att upphöra
och att ett års preskripstionstid för att anmäla fordringar hos inrättningen skall meddelas. Anmälan görs
skriftligt och vid uraktlåtenhet härmed får fordringsägarna skylla sig själva.
Stockholm den 12 april 1824 C J af NORDIN
Cirkulärbrev angående en förändrad reglering med Kronoskogarna och Allmänningarna i Riket,
Stockholm den 14 april 1824
Ständerna har vid särskilt Riksmöte gjort framställning om förändrad hushållning med de under allmän
vård varande Kronans Skogar och Allmänningar i Riket. Man föreslår att de som inte behövs för Kronan
skulle upplåtas till enskilda mot skattemannarätt. Kongl Maj:t har efter prövning bifallit och förordnat
följande stadga.
Då sockenallmänningarna redan är upplåtna till socknarnas fria disposition och särskilt stadga för
bergverken att bibehålla recognitions- och gruvskogar finns, består de skogar
som stå under kronan av följande:
Kronoparker som alltid varit förbehållet Kronan. Dess ägande och dispositionsrätt är ostridig och mulbete
huvudsakligen beviljad av gunst och nåd.
Kronoallmänningar, som har samma ägande och dispositionsrätt som kronoparker.
Lands och Härads Allmänningar vars nyttjande tillhört intressenterna med förbehåll för Kronan att ta
bärande träd och mastträd. Dessa allmänningar bör anses som landets och häradets tillhörighet.
Recognitions skogar och Bergslags Allmänningar som till Kronan hemfallit samt överloppsmarker. På de
förstnämnda innehar Kronan ägande och dispositionsrätten.
Kronomarker som vid avvittring blir över i de Norra Provinserna. Folkbrist och svåra kommunikationer
gör att de är värdelösa annat än till nya hemmans anläggning för att befordra landets uppodling och
befolkning. Därför kommer de inte i fråga vid den reglering som skall genomföras.
Då Kronoskogarna har så olika beskaffenhet kommer skiljaktiga föreskrifter om deras användning att
förordnas. De kronoskogar och kronoallmänningar som skall behållas är de som behövs för flottans eller
andra Kronans behov och de som ligger så att bevakning lätt kan ske. Befallningshavanden skall föreslå
vilka som skall behållas. De skall vårdas och tillräckligt många skogsbetjänter skall anställas. Dessa skall
få boställen helst belägna i utkanten av skogen. Det s k forstväsendet grundat på en viss årlig
trakthuggning och återväxt bör vidtagas. Däri kan även enskilda ingå. Inga andra än skogsbetjänterna
skall bo i skogen och genomfart förhindras.
De parker som Kronan inte vill behålla bör delas eller försäljas till enskilda, såvida de inte inkräktar på
betesrätt som redan finns.
1:o Jägeri- och skogsbetjäntesboställen samt de som har ständig besittningsrätt och är mantalsatta men
sakna bete, bör få nödvändigt utrymme i skogen, de senare efter ränta.
2:o De mulbeten som endast är medgivna av gunst och nåd skall försvinna.
3:o De delar av skogen som blir över, när Kronans behov är täckt skall delas i lotter och säljas. Där
borträknas impedimenter som sjöar, kala berg, odugliga kärr och mossar som sakna avlopp. Räntan får
innan auktionen bestämmas beroende på markens godhet. Lotterna upplåtes under skattemannarätt till den
högstbjudande. Auktionerna sker på samma dag vid det närmaste tingsstället efter kungörelse i allmänna
Tidningar. Skatteköpeskillingen skall erläggas inom 6 år.
4:o Skulle något särskilt förhållande visa sig, som är till verkligt lidande för den enskilde, kan prövning
göras efter anmälan.
Vid verkställigheten av denna stadga kommer att iakttagas:
1:o När kartor och alla tillgängliga handlingar och upplysningar om skogarna blivit samlad, skall
befallningshavande från ortens kyrkor tillkännage när sammanträde skall hållas. Då har alla möjlighet att
andraga, vad de anser vara deras rätt. Lantmätare, tvenne gode män och nämnd upprättar förslag om
reglering, som visar om Kronan eller den enskilde innehar rätten till skogen
2:o Befallningshavanden skall avge yttrande om allmänningarna är krono- eller häradsallmänningar.
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4:o Kostnaderna för lantmäteriförrättningen förskotteras av Kronan, men delas sedan av Kronan och de
enskilda ägarna.
5:o Under tiden som denna reglering pågår, får man endast ta ur skogen vad som anses oundvikligt
nödvändigt.
Om ingen önskar disponera allmänningarna har Kongl Maj:t ansett det angeläget, att lämpliga åtgärder för
dess skötsel görs.
Till dess annat bestäms kommer några jägeribetjänter för jaktväsendet och tillsyn över ekskogarna inte
att behövas. Då någon avgår kommer tjänsten inte att besättas. Boställena arrenderas ut på 5 år i sänder
och de innehållna avlöningarna går till staten.
De skatteköpsskillings medel som inflyter skall gå till en fond för framtida vård av skogarna.
Verkställigheten av den nya regleringen skall tillhöra befallningshavande. Alla äldre föreskrifter om
andra befattningar upphör
Vidare odlingar av kärr och mossar skall upphöra.
Stockholm den 14 april 1824 SALOMON LÖFVENSKIÖLD
Kungörelse angående rang för Lotsbetjäning. Stockholm den 20 april 1824
Kongl Maj:t har behagat förordna att Lotsåldermän är lika som Medel- eller Understyrmän vid Kongl
Maj:ts Flotta, Mästerlotsar och Fyrmästare är lika som Sjökorpraler samt övrig Lotsbetjäning som
Sekundlotsar, Lärlingar och Fyrdrängar lika som Gemenskapen.
Stockholm den 20 april 1824 CARL af WIRSÉN
Kungörelse angående tillstånd att under bestämda villkor försälja fast egendom genom Lotteri.
Stockholm den 20 april 1824
Efter åtskilliga ansökningar om tillstånd att på lotteri försälja fast egendom, har Vi funnit att ett sådant
försäljningsätt skulle bereda ägare av fastigheter möjlighet, att utan förlust avhända sig sin egendom och
därigenom räddas från förlägenhet och undergång. Vi tillåter att under inskränkt tid, till och med 1826,
lotteri på fastigheter enligt följande stadgar får förekomma.
§ 1 Vill någon genom lottning sälja sin fasta egendom inger han en bestyrkt ansökan till Vår
Nummerlotteri Direktion. Han sätter villkoren för hur egendomen skall utbjudas och bifogar borgen till
Nummerlotteriets säkerhet för kostnader, som skall gäldas om köpet inte blir av. Samtidigt lämnas
värdering av egendomen, som gjorts av domare i orten.
§ 2 Intill dess att egendomen är bortlottad ligger äganderätten hos säljaren. Tas egendomen i mät eller
säljs och lottningen inställs, skall lottinnehavarna återfå sina insatser.
§ 3 Lotteridirektionen står i fullt ansvar för de medel som inflyter vid lottförsäljningen.
§ 4 När dragningen är klar, skall direktionen genast efter avdrag av kostnader och penningvinster, om
sådana förekommer sända överskottet till befallningshavande i det län där egendomen finns. Han
ombesörjer utdelningen efter vad som föreskrivs i försäljning på utmätningsauktion.
§ 5 Säljaren är ansvarig för all den gäld, som häftar vid egendomen och får innan dess inte lyfta
lottmedlen. Har säljaren gjort ett förbehåll, att vinnaren tar på sig viss del av gälden, är det tillåtet.
§ 6 Finns inte tillgångar att befria egendomen från skuld, avgör vinnaren om han vill ta egendomen eller
det överskott som sägs i § 4. Svarar överskottet inte mot värderingssumman har den som vunnit rätt att
söka resten hos säljaren.
§ 7 Anmäler sig inte vinnaren inom år och dag sedan kungörelsen om lottningens utgång, stått i Post - och
Inrikes tidning, är han sin vinst förlustig. Den sälj då på auktion till förmån för någon allmän inrättning.
Den som vunnit penningvinst måste ta ut den inom 6 månader, annars går den till någon allmän
inrättning.
§ 8 Befallningshavanden utfärdar köpebrev till den som vunnit egendomen.
§ 9 Lagfart utfärdas som vanligt.
§ 10 Lottsedel på fastighet må ej underskrida en summa på 6 riksdaler 32 skillingar. Allt som rör
lottningen skall på Nummerlotteri Direktionens förslag förordnas.
§ 11 Ingen annan ordning än den nu stadgade får användas vid försäljning genom lottning.
Stockholm den 20 april 1824 CARL JOHAN
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Kungörelse angående ömsesidigt lika förmåner för Svenska och Engelska handelsfartyg vid in- och
utförsel av varor till eller från Svenska och Engelska hamnar. Stockholm den 29 april 1824
Överenskommelse har gjorts att från den 1 juni innevarande år har Svenska fartyg rätt att inkomma till
engelska hamnar med lovgivna varor och att därifrån föra engelska produkter. Samma förmån ges
Engelska fartyg. Dock får Svenska fartyg inte besöka Brittiska Kolonier och varken svenska eller
engelska fartyg har då dessa förmåner.
Stockholm den 29 april 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående ömsesidig lika behandling av Svenska och engelska fartyg i avseende på
skeppsumgälder och bärgningsavgifter. Stockholm den 29 april 1824
Svenska handelsfartyg är i Engelska hamnar inte underkastade högre bärgnings-, hamn-, lots-, båt- och
tonnageavgifter än engelska fartyg. Efter yrkande har beslutats att samma förmåner gäller för engelska
fartyg i svenska hamnar.
Stockholm den 29 april 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående besvärs fullföljande hos Kammarrätten över Konungens
Befallningshavandes beslut rörande ändring i Taxeringskommitténs åtgärder. Stockholm den 5
maj 1824
Den 20 januari innevarande år förordnades att besvär över prövningskommitténs beslut skulle överföras
från Kammarkollegium till Kammarrätten. Men i Artikel III § 7 av den 18 december sistlidna år står en
ändring i taxeringskommitténs beslut om sådan bevillning, som beror på debitering. Att den skall sökas
hos Befallningshavande och besvär fullföljas hos Kammarkollegium. För att nå likhet i bevillningsmålens
behandling meddelas här en Förklaring, att Vår Kammarrätt bör vara Överdomstol även i besvärsmål av
förenämnda beskaffenhet som alltså tillhör befallningshavandes prövning.
Stockholm den 5 maj 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående den borgen, som Uppbördsman, vid tillträdet av sin befattning bör ställa.
Stockholm den 12 maj 1824
En fråga om statens ansvarighet för enskildas medel, som förskingras av publik ämbetsman, har väckts,
Vi har förordnat, att den summa, som uppbördsman bör ställa som borgen vid sitt tillträde, hädanefter
skall anses lämna säkerhet även för de enskilda medel, som efter de allmänna, uppbördsmannen får om
hand.
Stockholm den 12 maj 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående vad vid utfärdandet av pass åt lösdrivare, samt gifta personer som tillhöra de
arbetande klasserna och icke är bofasta, iakttagas bör. Stockholm den 18 maj 1824
För att avböja de vådliga följderna för den allmänna säkerheten, som uppkommer genom att lösdrivare
och gifta personer av den arbetande klassen inte är bofasta, utan stryker omkring i landet skall vid
utfärdandet av pass för dessa personer följande noga iakttagas:
§ 1 De personer, som enligt Förordningen av den 31 augusti 1819, anses för lösdrivare och blivit straffade
för stöld, kan inte förpassas från det län de tillhöra utan att förete bevis att de skaffat sig laga försvar eller
näringsfång i det län dit de vill gå.
§ 2 Har de inte blivit straffade för stöld och söker pass skall befallningshavande pröva, om det begärda
passet må utfärdas.
§ 3 Är personen gift kan han inte förpassas ur länet med mindre än att hustru och barn följer med. Annars
skall han bevisa att de har sin bärgning under hans frånvaro utan att ligga församlingen till last.
§ 4 De gifta personer som nämns i § 2 och inte är lösdrivare, men tillhör de arbetande klasserna och inte
är bofasta kan inte förpassas utom länet utan att kyrkorådet styrker vad som sägs i § 3.
§ 5 Är den ort, där någon av ovannämnda personer vistats, misstänkt för venerisk eller koppsmitta, bör,
innan pass utfärdas ett sundhetsbevis företes, som lämnas utan avgift av läkare.
§ 6 Med pass för allmoge, som behöver söka sin utkomst med arbetsvandring till avlägsna orter, gäller
som förr, att prästbevis är tillräckligt.
§ 7 Befallningshavande bör pröva om de personer, som vanligtvis utfärdar pass, bör göra det även nu. I
städer, där landshövding inte residerar, äger magistraten rätt att utfärda pass, men med skyldighet att
genast underrätta befallningshavande.
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§ 8 Passet för sådana personer som här nämns, skall innehålla namn, ålder, utseende, frejd, ändamålet för
resan, varifrån han kommer, vart han blivit förpassad, resvägen och tiden för resan.
§ 9 Avviker han utan laga skäl från den bestämda resvägen, skall han häktas och med fångskjuts
återsändas till den ort han kom ifrån. Är han lösdrivare, erhåller han aldrig mer pass.
§ 10 Så snart ett pass blivit beviljat, skall avskrift sändas till befallningshavande i det län, dit personen
blivit förpassad.
§ 11 Övrigt som stadgas om lösdrivare och i anseende till pass i allmänhet kommer att förbli gällande:
Stockholm den 18 maj 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående Brännvinsbränningen och därmed gemenskap ägande ämnen. Stockholm den
19 maj 1824
Ständerna har anmält att åtskilliga av de beslut rörande jämkning av brännvinsbränningens avgifter
behöver ses över. Vi har därför utfärdat en helt ny författning om grunderna för bränningsrättigheten,
avgifterna, tillverkningen och försäljningen.
Första artikeln om Brännvinsbränningsrättigheten
§ 1 Fri brännvinsbränning av vilket tjänligt ämne eller växt och med tillåten pannrymd samt mot avgifter
och övriga villkor, som här föreskrivs, skall vara tillåten hela året. Endast högst viktiga omständigheter
föranleder inställandet av denna tillverkning.
Brännvinsdestillering är tillåten hela året, men endast av dem som är berättigade till
brännvinsbränning.
§ 2 Rättighet till bränning skall på landet åtfölja hemman och hemmansdelar med åsatt mantal i
jordboken, med åbo försedd utjord, som deltar i ordinarie roteringen eller icke roterade, som betalar
särskild ränta till Oss och Kronan samt innehavare av torp. I städerna de till varje stads område hörande
jordlott.
§ 3 Brännvinspannerymd beräknas intill nästa riksdag efter 1822 års taxeringar och indelas i tre klasser.
Klass I = 50 kannor. Klass II = 75 kannor och Klass III = 90 kannor. Redogörs för de olika avgifterna.
§ 4 Ingen panna får vara större än 90 kannor, dock kan stora egendomar få ha en mindre panna vid sidan
om. Gäller inte för pannor vid ättiksfabriker.
§ 6 Den som har flera egendomar inom en radie av en mil får slå samman värdet av egendomarna och
bränna på ett ställe för alla gårdarna.
§ 7 På landet kan ägaren av ett hemman upplåta rätten att bränna till annan person, som inte själv är
berättigad att idka brännvinsbränning.
§ 8 I städerna beslutar man om hur fördelningen av tillstånden skall upplåtas på innevånarna eller om
innevånarna i staden skall bränna gemensamt.
§ 9 Pannrymden och stället där bränningen skall ske uppges vid mantalsskrivningen enligt
justerarens anvisning.
§ 10 Alla pannor skall uppges, men rymden räknas samman vid debiteringen.
§ 11 Mantals - och skatteskrivare skall i januari upprätta förteckningar över de som lämnat felaktiga
uppgifter. Förteckningen sänds till befallningshavanden för kontroll och eftersyn. En förteckning skall
anslås i sockenstugan.
§ 12 Den som inte utnyttjar sin rätt att bränna, men ångrar sig, anmäler hos befallningshavande och får
om han erlagt avgift, bränna under den tid han betalat för.
I Stockholm, Göteborg och Karlskrona där brännvinsbränning och destillering utövats för statens räkning,
kommer kronobrännerierna att upphöra och bränning tillåtas som i andra städer.
Andra artikeln om bevillningsavgiften
§ 2 Pannrymds avgiften, så väl på landet som i städerna, beräknas i allmänhet enligt följande tariff (tre
sidor).
§ 3 Fabriker med pannor över 90 kannors rymd, som har Vårt särskilda tillstånd att begagnas till
brännvinsbränning, betalar 4 skilling kannan. I ättiksfabriker betalas endast om man bränner brännvin,
men inte av de ämnen som blir restprodukt vid destillering och sedan används i ättiksmassan.
§ 4 Redogörs beräkningssättet för dem som vill betjäna sig av större pannrymd än vad hemmansvärdet är.
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§ 5 Den som inte utnyttjar hela den pannrymd han egentligen har rätt till, betalar endast för den rymd han
utnyttjar.
§ 7 Skulle Vi på grund av särskilda anledningar behöva påbjuda inställande av bränning, minskas avgiften
med 1/8 per månad förbudet varar.
§ 8 Destillationspannor av högst 6 kannors rymd är tillåtna utan särskild avgift, om man har rätt att
bränna. Apotekare har rätt att destillera 30 kannor utan avgift. Vid stora apotek tillåts 3 apparater en på
30, en på 18 och en på 9 kannor.
§ 10 I Dalarna där en utsträckt hemmansklyvning är tillåten, må i stället för den minsta hemmansskatten,
bevillningen utgöras efter rotarnas delningsvärde.
§ 11 Gästgiverier och krogar får betala särskild avgift utom vanlig bevillning, högre ju förmånligare läge
utminuteringen har. Taxeringsmännen bestämmer avgiften. De gästgiverier, som är att betrakta endast
som skjutsombytesställen slipper denna avgift och är även befriade från annan bevillning.
§ 12 1 % av summan, som inflyter genom brännvinsbevillningen skall innehållas och gå till Vårt
Statskontor, för att täcka kostnaderna för debitering och redovisning.
Tredje artikeln om Bränningsredskap
§ 1 För att undanröja alla anledningar till tvister om brännvinspannors beskaffenhet och inte motverka en
lovlig industri, som genom förbättringar av redskapen spar bränsle, tid och arbete, har Vi tillåtit att
pannorna får tillverkas av vilken metall eller annat tjänligt ämne och ha vilken form som helst.
§ 2 Pannans rymd får inte överstiga 90 kannor. Görs den större bötar tillverkaren första gången 20
riksdaler, sedan 40 riksdaler varje gång och blir den olovliga pannan förlustig.
§ 3 Då brännvinspannor görs av koppar, järnbleck eller dylikt, skall tillverkarens namn, hemvist och
tillverkningsår stämplas in. Dessutom skall han ombesörja att justeraren mäter och stämplar. Gäller också
då pannor byggs om.
Gjuts pannorna av tackjärn sätts stämplarna i övre kanten. Missbruk med stämplar ger böter.
§ 4 För denna stämpling utser befallningshavande ett antal lantmätare eller justerare, som inom sitt
distrikt mäter och stämplar redskapen. De har samma ansvar som vid vanlig målkärls justering.
§ 5 Pannor som mäts skall ha fast pannbröst och därtill hörande hatt eller stängselskiva med rör. Vatten
fylls på och mäts från botten till halsen.
§ 6 Mäskvärmare får begagnas utan mätning. Annars skall alla redskap där eld används avgiftsbeläggas.
§ 7 Stämpeln skall innehålla justerarens initialer, kannetalet och året då mätningen skett. Skriftligt bevis
skall meddelas ägaren om höjden från mitten av botten till översta öppningen, diametern vid översta och
nedersta kanten samt formen på övriga dimensioner.
§ 8 Lantmätare eller justerare, som kallas till förrättning av enskild man, betalas av honom för
resekostnad, ersättning och arvode som för andra ämbetsförrättningar. Sker det där justeraren bor får han
6 runstycken för varje kanna, som pannan innehåller. Han kan begära hantlangare.
§ 9 Om pannrymden är större än som uppgivits och det kan bero på pannans nyttjande eller eldens verkan
tas inte redskapen i beslag, utan mäts bara om. Skulle stämpeln vara nött och sliten pliktar inte ägaren, om
rymden är den som uppgivits vid mantalsskrivningen.
§ 10 Har justeraren stämplat orätt, skall han mista tjänsten på längre eller kortare tid eller för alltid.
Ägaren mister pannan.
§ 11 Destillationspannor för apoteksbruk mäts på samma sätt som brännvinspannor och med samma
ansvar.
§ 12 Den som inte har rätt att bränna får inte inneha redskap. Den som har rätt att bränna men inte
begagnar sig av rätten, får inneha redskapen om de är förseglade. Vill någon endast använda en del av
sina redskap skall resten förseglas. Ingen får inneha större eller flera pannor än vad som är tillåtet efter
författningen. Den som låtit sin rätt gå till någon annan på hans ägor boende person, har inte rätt att själv
inneha redskap.
§ 13 Den som skaffar sig fler redskap än vad som är tillåtet skall ange det hos kronobetjänt och inför
tjänsteman antingen göra redskapen obrukbara eller lämna dem till förvaring. Behöver han dem senare,
skall han visa, att de han använder är obrukbara och återfår då de som är satta i förvar. Vill han överlåta
de överflödiga redskapen till annan person är det tillåtet
§ 14 Blir brännvinsbränningen inställd skall pannor med fast bröst, hatt, löst pannbröst, pipa och slang
eller andra avkylningsredskap förseglas. Övriga pannor får användas till andra hushållsförnödenheter.
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Förseglingen sker med mässingstråd, genom att den träds genom borrade fina hål och knyts med linnetråd
samt förseglas i båda ändarna med sigill. Kronan betalar kostnaden men kronobetjäningen får ingen
ersättning. Från försegling undantas de s k bröst eller lock av trä, som i åtskilliga orter används av
allmogen.
Fjärde artikeln om ansvar för överträdelser av vad rörande brännvinsbränningen förordnas.
§ 1 Redogörs för de olika bötesbeloppen som skall dömas vid olika slags förbrytelser av författningen,
dock gäller alltid att redskapen och brännvinet tas i beslag. Destillering får inte ske om bränningen är
inställd.
§ 2 Tillmäskning på malt och jäst för ladugården är tillåten även om annan bränning är inställd. Anmälan
görs hos kronobetjäningen. Annars bötar man 10 riksdaler och förlorar mäsken.
§ 3 Bränner någon under förbjuden tid bötar han 5 gånger avgiften, som han skulle erlägga om pannan
vore lovligen brukad. Redskapen och brännvinet är förbrutet. Begår han förbrytelsen tre gånger mister
han rättigheten att bränna under två år förutom böterna. Detsamma gäller för bolag i städerna.
§ 4 Hemmansägare som har rätt att tillverka för flera nära honom belägna hemman, får inte bränna på
annan plats än den som anvisats.
§ 6 Sker brännvinsbränning på sön- och sabbatsdag, pliktar den brottsliga även för sabbatsbrott.
§ 7 Ägare av ättiksfabrik, som inte betalar avgift för pannorna och tillverkar brännvin står till vanligt
ansvar, men förlorar också rättigheten att nyttja de tillåtna större ättikspannorna, vilka underlättar
ättiksberedningen.
Apotekare som destillerar mer än farmaseptiska behovet mister sitt privilegium.
§ 8 Vid olaga bränning, redskapsinnehav och försäljning ansvarar mannen för hustruns åtgärder, även
om hon erkänner förbrytelsen och utan hans vetskap och vilja utfört den. Samma gäller för husbonden
gentemot tjänstefolket. Sker det när husbonden är borta blir tjänstefolket själva ansvariga.
Femte artikeln om brännvinsförsäljning
§ 1 Brännvinsförsäljning är inte tillåten under en kannas mått, annat än på gästgivargårdar på landet och i
städerna på ställen med tillstånd. Jordbrukare kan obehindrat sälja mindre kvantiteter till underlydande.
Befallningshavande har rätt att efter noggrann prövning ge tillstånd att försälja brännvin i minut vid
segelledet, sommar- och vintervägar som begagnas utan att vara landsvägar.
Vid utminuteringsstället bör gott och rensmakligt svenskt brännvin sälja till fastställd taxa.
§ 2 Böter om man säljer utan tillstånd.
§ 3 Brännvin får inte säljas på torg, hamn eller öppen gata i städerna, utan vid köparens hem eller inom
hus och gård. På landet får det inte säljas vid marknader, där de övriga marknadsstånden står, utan på
särskilt ställe, som kronobetjäningen anvisar. Den som bryter mot bestämmelserna bötar och blir
brännvinet förlustig.
§ 4 Källare- och värdshusidkare, marketentare och de som driver näringsställen där mat serveras får inte
sälja brännvin annat än i anslutning till måltid. Bryter han häremot tre gånger mister han
näringstillståndet. Brännvin får inte säljas i öppna bodar eller på apoteken.
Den som vid bruk och herrgårdar med ägarens tillstånd lämnar spisning åt husfolk eller resande får inte
sälja brännvin annat än vid måltid och endast till ovannämnda personer. Förbryter han sig får han inte
fortsätta med verksamheten.
Vid större bruk, gruvor och manufakturier, där värdshus för resande erfordras skall tillstånd anmälas
och begäras av Befallningshavande.
§ 5 Vid kyrkor på landet och inom en fjärdedels mil därifrån får ingen försäljning ske på sön- och
helgdagar annat än till resande. Bryter han tre gånger förlorar han näringsrätten.
§ 6 Säljer någon, som inte har rättigheter till brännvins utminutering, vid ting, uppbördsstämmor,
mantalsskrivningar, mönstringar, husförhör, auktioner, kronoskjutsar eller skallgång bötar han 20
riksdaler och sedan dubbelt.
§ 7 Särskilda bestämmelser gäller i Stockholm. I övriga städer skall befallningshavande efter magistratens
hörande ge tillstånd till lämpligt antal näringsställen och tillse att endast ordentligt folk får hand om
utminuteringen.
§ 8 På näringsställen med tillstånd skall dörren lämnas olåst och utminuteringen ske i krogrummet.
§ 9 Vad som menas med olovlig brännvinsförsäljning, må inte tillämpas på den som vid tåg har manskap
inkvarterat hos sig. Det skall dock ske med kronobetjäningens vetskap.
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§ 10 Köpare får inte vittna i fråga om försäljning av det brännvin han själv tillhandlat sig, däremot köpare
som anses ojävig må vittna att brännvin blivit sålt till andra personer.
§ 11 Svenskt brännvin må inrikes orter emellan fritt föras. För att ha kontroll att inte utländskt smugit sig
in skall det vara försett med tillverkningsbevis. Gäller också brännvin som införs från skärgården. I
skeppens förråd får finnas två kannor per man. Är brännvinet utländskt straffas förbrytelsen som
lurendrejeri.
Till utrikes ort får svenskt brännvin utföras efter bestämd tull.
§ 12 Befallningshavande har att hålla allvarsam hand över brännvinsförsäljningen, men andra förordnade
personer inom sitt distrikt skall på gästgivargårdar, källare, värdshus och övriga näringsställen ha
noggrann uppsikt.
Sjätte artikeln föreskriver författningarnas verkställighet
§ 1 Alla och envar har rätt att ange och åtala förbrytelser mot denna författning utom barn mot föräldrar
och tjänstehjon mot husbönder.
Endast landsfiskaler, kronobetjänter och polis- och stadsbetjänter har rätt att göra visitationer och
beslag. Det skall alltid ske i två vittnens närvaro. Har de att undersöka förbrytelse, som de hört av andra,
har de inget ansvar om anklagelserna saknar grund eller är falska. Vid beslag av redskap får det inte ske
förrän domstol förklarat redskapen förbrutna.
§ 2 Visitation får företas från klockan 5 om morgonen till 9 om kvällen i kök, brygg- och bageristugor
och andra byggnader där brännvinstillverkning kan vara inrättad. Beslagarna skall, om de vill ha det
beskydd, som dem tillkommer, bära sina synliga brickor och alltid visa sina fullmakter innan beslag görs.
Kända i orten boende kronobetjäning är frikallade från den skyldigheten.
Den som vägrar låta beslagare göra visitation bötar 33 riksdaler 16 skilling oavsett om någon
förbrytelse upptäcks.
Sker våld i anslutning till beslag eller visitation döms efter Missgärnings Balken.
Vill beslagare under den tid bränning är tillåten mäta pannrymden, måste han vänta tills pannan
avrunnit, så att undersökningen inte medför skada eller olägenhet för ägaren.
§ 3 Om någon betjänt som är satt att vaka över författningen själv olovligen bränner eller säljer bötar han
dubbelt och mister tjänsten.
§ 4 Sker vårdslöshet eller försummelse vid förseglingen av redskapen bör betjänten skiljas från tjänsten
alldeles eller på viss tid.
§ 5 Böterna fördelas så att 1/3 tillfaller Kronan och 2/3 målsägaren. Redskap och brännvin som tagits i
beslag fördelas på samma sätt, sedan de sålts på auktion. Vikten av metallen de är gjorda av skall
bestyrkas i auktionsprotokollet.
§ 6 Böterna tas ut av den bötfälldes egendom i löst och fast, så långt det räcker med förvandling endast av
bristen. Målsägaren går före Kronan.
Vid förvandling till vatten och bröd räknas att 10 riksdaler svarar mot 8 dagar, t o m 20 riksdaler till 12
dagar, t o m 50 riksdaler 16 dagar och däröver till 20 dagar, som är det högsta antal dagar någon kan
dömas till. Våldsmål är inte medräknat här.
Kan den dömde betala något i pengar, minskas kroppsplikten i förhållande till avbetalningens storlek.
§ 7 Avgifter eller taxering av tillverkning och försäljning av brännvin behandlas som den vanliga
bevillningen.
Den som olovligt sålt under ting och åtalas innan tingets slut döms av häradsrätten. Övriga förbrytelser
anmäls hos befallningshavanden.
I städerna avgörs förbrytelserna Vid vederbörande domstol med undantag av olovlig försäljning, som
förs under särskild polisinrättning.
Denna författning gäller från början av 1825. Därmed upphör kungörelserna från 6 september och 20
december 1815. Ingen förmenas rättigheten att redan från 1 oktober innevarande år använda sig av den
nya beräkningen av 1822 års taxeringsvärde på fastigheten och brännvinsredskap av vilken form som
helst som författningen medger.
Stockholm den 19 maj 1824 CARL JOHAN
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Förordning angående bestämmande av vad såsom köpeskilling för en genom Lotteri försåld fast
egendom må anses. Stockholm den 20 maj 1824
20 april sistlidna år gavs tillstånd att under bestämda villkor försälja fast egendom genom lotteri.
Köpeskillingen stadgas i särskild Förförfattning, så att köpeskilling för fast egendom, som sålts genom
lotteri skall i köpebrevet uppföras till den summa som egendomen vid 1 § av Kungörelsen föreskrivna
värderingen blivit uppskattad.
Stockholm den 20 maj CARL JOHAN
Kungörelse angående preskriptionstiden för enskilda aktieägare i det med år 1812 tilländalupna
tullarrende, till uttagande av sista tiondelen av prenumerationssumman. Stockholm den 24 maj
1824
General Tulldirektionen har genom kungörelse i officiella tidningar meddelat, att när den sista tiondelen
av prenumerationssumman för tullarrende blivit erlagd, skall den enligt kontraktets innehåll återbetalas
och på utsatta tider skall aktierna ingivas.Utdelningen är för varje aktie av 100 riksdalers värde, 1
riksdaler 32 skilling. Trots dessa anmaningar har efter 2 månader inte alla aktier inkommit. Kongl Maj:t
har medgivit Tulldirektionen att uppsätta en tid av natt och år. Därefter kommer utdelningen att tillfalla
Tullstatens enskilda pensionsinrättning för änkor och barn.
Stockholm den 24 maj 1824 M ROSENBLAD
Kungörelse angående Lånekontorens Assignationers emottagande i betalning av Allmänna skatter
och Avgifter till Oss och kronan. Stockholm den 26 maj 1824
Vi tillåter att de av direktionerna för lånekontoren i Malmö och Göteborg på Rikets Ständers Bank
utfärdade assignationer på 100, 150, 500 och 1000 riksdaler, som är tryckta på bankens papper, beslagna
med vitstämpel och valör samt underskrivna av minst två direktörer och kontrasignerade av kamrern, får
mottagas som betalning av skatter och avgifter till Oss och Kronan.
Stockholm den 26 maj 1824 CARL JOHAN
Reglemente för Veterinärinrättningen i Stockholm. Stockholm den 28 maj 1824.
För att främja veterinär vetenskapen i riket har Vi låtit anlägga en veterinär inrättning i huvudstaden, vars
ändamål är att utbilda skickliga djurläkare. Där finns tillfälle till praktisk undervisning, då staden har ett
större antal husdjur och blir till nytta för stadens djurägare, vilket befrämjar både den allmänna och
enskilda nyttan med möjligaste minsta kostnad. Följande reglemente är förordnat:
Om styrelsen för Inrättningen
§ 1 Inrättningen skall stå under Sundhets Kollegiets tillsyn och styrelse i vars stat medel är anslagna.
Om professorerna vid Inrättningen
§ 2 Det skall finnas två professorer, av vilka Kongl Maj:t utnämner den ena till direktör. De har bägge lön
på stat och fria husrum, så snart utvägar därtill hunnit beredas.
§ 3 Sundhetskollegiet upprättar förslag till lärartjänsterna. Inga andra sökande antas än de, som har
grundliga akademiska studier och de för en veterinär erforderliga insikter och erfarenheter. Innan
förslagets upprättande, skall de försvara, av dem själva valda teser inom veterinär vetenskapen inför
Kollegium eller någon av dem författad avhandling och hålla en publik föreläsning på samma sätt som
krävs av professorerna vid Karolinska Medico-Kirurgiska Institutet.
§ 4 Direktören är Inrättningens styresman och chef på stället. Han skall leda undervisningen, bestämma
lärotimmarna, vaka över elevernas uppförande, ha tillsyn över byggnader, inventarier, bibliotek och
samlingar. Han skall föra förteckningar över handlingar, se till att Inrättningens Häst - Boskaps Apotek är
i ordning och försett med fullgoda läkemedel, redovisa ekonomin och inlämna utlåtanden till
Sundhetskollegiet, när så fordras. I allt bör han erhålla biträde av den andra professorn.
Vidare skall direktören hålla föreläsningar om de yttre kännetecknen, av vilka husdjurens värde kan
bedömas, om sjukdomar, farsoter, skador och åkommor som de kan råka ut för och om sättet att undvika
dem. Han undervisar om djurens vård och bruk när de är friska samt vad som kan bidraga till rasernas
förädling. Hur man kurerar sjuka djur både medicinskt och kirurgiskt, om nödvändiga åtgärder för att
hämma farsoter och vad lag och författningar därom stadga samt beskoningskonsten. Han skall själv
förordna medel till vård av djur som förvisas till Inrättningen och utföra operationer och därvid lämna
praktisk undervisning till eleverna.
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§ 5 Andra professorn håller föreläsningar om örtkännedom, särskilt med tanke på foderväxter, giftiga
eller eljest skadliga växter, läran om läkemedels beredning och verkan, om husdjurens naturalhistoria och
anatomi, leda elevernas arbete i anatomisalen och apoteket, göra botaniska exkursioner, lära eleverna
insamla växter och i Inrättningens blivande plantage praktiskt öva eleverna i att odla medicinal - och
foderväxter.
Han skall också hålla föreläsningar för de vid Karolinska Institutet studerande läkarna i den del av
Veterinär vetenskapen de bör känna till i sitt blivande arbete som provinsialläkare.
§ 6 Professorerna bör inrikta sina föreläsningar så att det viktigaste hinner gås igenom inom ett år och så
att eleverna får möjlighet att repetera. De skall också genom förhör och repetitioner hålla ett vaksamt öga
på elevernas framsteg.
Om pensionären
§ 7 Vid Inrättningen skall även finnas en pensionär, som erhåller månatligt arvode, rum, ljus och värme.
Han förordnas av Sundhets Kollegium, sedan direktören blivit hörd över hans skicklighet. Ingen får antas
som inte har bevis på akademiska studier och insikter i de vetenskaper vilka som förberedande, bör
innehas av dem, som ämnar bli veterinärer, läkare eller lärare. Pensionärens första uppgift är att med
oavbruten flit och uppmärksamhet följa den av professorn lämnade undervisningen och i mån av de
framsteg han gör, hans åligganden att vid undervisningen och tillsynen över Inrättningen gå professorerna
tillhanda samt då de är frånvarande deras ställen företräda.
Om smeden
§ 8 För undervisning av den praktiska beskoningskonsten skall vid Inrättningen finnas en smed. Han
åtnjuter månatligt arvode, rum, ljus och värme. Han antas av direktören Det skall vara en skicklig
hovslagare som utom att kunna sko, skall känna till hästars och boskapskreaturens fötter, deras fel och
sjukdomar och de särskilda beslag som kan avhjälpa felen. Hans skyldighet är att ha tillsyn över smedjan,
själv flitigt och efter konstens regler lägga hand vid skoningen och öva eleverna först på döda och sedan
de förvärvat färdighet på levande djur. Han skall med skoning betjäna allmänheten så väl, att kunder
aldrig saknas för elevernas övning. Han får inte utan tillstånd var borta från Inrättningen, vårda smedjan
och dess inventarier, redovisa ekonomin. Brister han i uppfyllandet av dessa skyldigheter eller gör han sig
förlustig av förtroendet kan han avskiljas får tjänsten.
Det skall anmälas till Sundhetskollegiet.
Om eleverna
§ 9 Till elever antas varje yngling som vill, om han är frisk och stark, har goda betyg om sitt uppförande,
kan läsa och skriva och har tillgångar att bekosta sitt underhåll under studietiden. Eleverna får ingen
understöd. Utom fria husrum så långt utrymmet räcker, ljus och värme
Till frielever däremot vilkas antal blivit fastställt till 16 och vilka under lärotiden….. (saknas fortsättning)
Reglemente, varefter vederbörande vid Försäljnings- Upphandlings- och Entreprenadauktioner för
lantförsvaret, även som vid auktioner till utarrendering av Militära Boställen hava sig hädanefter
att i underdånighet rätta. Stockholm den 3 juni 1824.
Artikel I Allmänna föreskrifter
§ 1 Krono auktioner anställs i följande fall:
1:o Till upphandling av Kronans förnödenheter
2:o Till entreprenad för nybyggnad eller reparation av Kronans hus och byggnader, eller andra arbetens
verkställande
3:o Till bortarrenderande av Militära Boställen, eller Kronans hus, byggnader och lägenheter
4:o Till försäljning av persedlar, som för Kronan ej vidare är användbara och behövliga.
§ 2 Ämbetsmän eller tjänstemän får inte anställa auktioner utan Kongl Maj:ts eller Krigskollegiets
befallning och vid Militär boställens bortarrenderande även Kammarkollegiet.
§ 3 Vid Kronans auktioner äger vem som helst rätt att lägga anbud utom vid entreprenader och
upphandlingsauktioner
§ 4 Då auktioner anställs i Krigskollegium sker det inför det departement dit föremålet hör. De auktioner
som sker i Stockholm vid Kronans förråd övervakas av tygmästaren
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Uteblir den som skall ha tillsyn ersätter han all uppkommen skada. Det skall alltid finnas en suppleant om
den ordinarie tillsynsmannen skulle utebli.
§ 5 Över de auktioner som vid förråden i landsorten anställs har kommendanten tillsyn. Utropen görs av
förrådsvaktaren, som har att iakttaga de föreskrifter som har meddelats.
§ 6 Vid auktioner som förordnas av Krigskollegiet under landshövdingarnas eller regementschefernas
tillsyn, ankommer det på dem att utse en auktionist, som skall vara van vid sådana förrättningar och är
ansvarig för att de inflytande medlen avlevereras riktigt.
§ 7 Skulle den, som har ansvaret för auktionen, misstänka underslev eller oredlighet vid uppbörden av
auktionisten, skall annan person genast utses och Krigskollegiet underrättas om de åtgärder som vidtagits
för att skyndsamt indriva medlen.
§ 8 Då upphandlings- och entreprenadauktioner sker inför Krigskollegium, åligger det notarien i
Departementet att underrätta auktionisten om vilka varor som skall upphandlas samt villkoren för
entreprenaden. Denne ombesörjer att kungörelse om auktionen tre gånger införs i Allmänna Tidningarna
och kungörs från predikstolarna
Med försäljningsauktioner förhålles på samma sätt. Tiden för auktionen skall meddelas minst 6 veckor
i förväg om det gäller fastigheter eller dyrbarare effekter och sådant som inte förstörs genom längre tids
förvaring. Varor som dagligen försämras och fordra underhåll skall däremot säljas genast efter första
kungörelsen.
§ 9 Kungörelserna skall innehålla auktionens föremål, plats och tid då auktionen börjar. Gäller det
fastighet skall adressen anges.
§ 10 Vid auktionstillfället skall detta reglemente uppläsas samt underrättelse om den myntfot som gäller
vid betalningen.
§ 11 Auktionisten har rätt att anta en skicklig person, som för protokollet.
§ 12 Alla böter, som i denna författning stadgas tillfaller Krigsmanshuset.
Artikel II Om upphandlings auktioner.
§ 13 Upphandlings auktioner anställs så väl i Krigskollegium som i landsorten för anskaffande av
Kronans förnödenheter.
§ 14 Då upphandlings auktioner anbefalls skall varornas mängd och beskaffenhet, tiden för leveransen,
platsen dit de kostnadsfritt skall levereras samt betalnings villkoren ingå i kungörelsen. Även prov och
modeller skall åtta dagar före auktionen genom Krigskollegiets försorg finnas att tillgå.
§ 15 Det åligger den som har ansvaret att underrätta sig om det billigaste priset för vilken varan
kostnadsfritt kan levereras på behörig ort. Auktionisten ropar ut det priset och den som ger lägsta budet
därunder tillerkänns leveransen, så vida inte något av de förseglade buden är lägre.
Skulle varken de förseglade buden eller de närvarande spekulanternas bud vara lika eller lägre än
utropet antecknas i protokollet: "Inslaget till anskaffning", varefter anskaffningen verkställs.
Då större kvantitet av samma vara skall upphandlas, bör den fördelas på mindre partier och till
särskilda utrop, så att även mindre bemedlade spekulanter kan delta.
§ 16 Vid auktionens början tillkännages alla de villkor och omständigheter som är föreskrivna för
leveransen, även prov och modeller.
§ 17 Förseglade anbud får ingivas innan auktionens början och skall alltid kungöras så snart klubbslag
skett för varupartiet.
§ 18 Protokollet över upphandlings auktioner i landsorten skall överlämnas till den som har ansvaret och
sedan sändas till Krigskollegiet.
§ 19 Då flera personer erbjudit samma pris äger vederbörande inför vilken auktionen sker att genom
förnyade anbud med nedsättning av priset utröna vem som tillerkänns leveransen. Vinns ingen
nedsättning bör man genom lottning avgöra vem leveransen skall tillhöra.
§ 20 Sedan anbudet är antaget, skall tydligt kontrakt upprättas med leverantörens och mottagarens
skyldigheter och rättigheter.
§ 21 Då auktion på en och samma vara på samma gång anställs både i Stockholm och i landsorten har
krigskollegiet rätt att välja det lägsta anbudet. Anbuden får inte ändras eller dras tillbaka vid vite av 6 %
av varans värde under den tid Krigskollegiet gör undersökningen.
20 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\Majt 1824 57-58-59.doc Skapat den 05-01-19 20:51 Senast utskrivet 05-01-20 10:50

§ 22 Så snart leveransen är fullgjord skall den besiktigas och betyg däröver meddelas leverantören som
kan lyfta sin betalning.
§ 23 Förskott på betalningen kan ske om säljaren kan uppvisa godkänd borgen.
Artikel III Om Entreprenad auktioner
§ 24 Då kronans arbeten skall verkställas genom entreprenad antas den som lämnar lägsta anbudet, om
han kan ställa godkänd säkerhet.
§ 25 Ordning vid auktionerna, öppning av förseglade anbud, protokoll, förskottsbetalning och övriga
villkor sker enligt vad som är stadgat för upphandlings auktioner.
§ 26 Minst fjorton dagar före auktionen skall på auktionsstället finnas, så väl ritningar och beskrivningar
som förslag över tidsåtgången, materialåtgång och besiktningsinstrument om det gäller reparationer.
Artikel IV Om arrendeauktioner.
§ 27 Auktioner för att bortarrendera militärboställen förrättas i sammanträde av Krigs- och Kammar
Kollegierna och auktion hålls samma dag på Landskansliet i det län där bostället är beläget. Kungörelse
om auktionen skall göras tre gånger, första gången minst fyra månader innan, i Länstidningen och från
predikstolarna även i de angränsande länen.
§ 28 Vid auktionen skall bjudarna vara försedda med sådan borgen, som är föreskriven i författningarna
om militärboställens bortarrenderande.
§ 29 Sedan auktionen är klar, insänds till Krigs Kollegium protokollet, den mestbjudandes borgen, för att
prövas i Kollegiet. Lämnar två samma anbud, kallas de till Kollegiet och om de inte kan förmås genom
högre anbud skiljas åt, sker lottning.
Artikel V Om försäljningsauktioner
§ 31 Försäljningsauktioner sker alltid på stället, där persedlarna finns. De skall vara fördelade i särskilda
partier och varje parti försett med ordningsnummer. Skulle en större kvantitet lika varor som beräknas i
mått, vikt eller mål till försäljning förekomma, behöver partiet inte delas, utan utropet sätts efter
omständigheterna, så att högsta anbud vinner och det sker till köparens förmånligaste bekvämlighet.
§ 32 Över alla till försäljning förordnade varor upprättas två likalydande förteckningar som i särskilda
kolumner uppta:
1:o Partiets nummer
2:o Varornas nämn, beskaffenhet och belopp
3:o Den blivande köparens namn
4:o Inropspriset
Dessa förteckningar används som protokoll. Den ena förs av auktionisten och den andra av den som
har ansvar för auktionen. Varorna skall vara iordningställda minst tre dagar före auktionen, så att bjudarna
har tillfälle att se deras beskaffenhet.
§ 33 När tiden är inne för auktionen och tillräckligt många köpare är samlade, skall innan tävlan börjar,
erinras om hur betalningen skall ske, handpenning eller borgen för okända köpare, vad som sker om man
inte betalar och tiden för varornas avhämtning.
Därefter sker utropen partivis. Skulle få köpare ha anlänt utropas endast de persedlar, som är av mindre
värde. Helst sker utropen i den ordning de finns i förteckningen. Auktionisten ropar högt och tydligt ut
numret och varans beskaffenhet. Så länge bud kan förväntas får auktionisten inte slå och vid sista budet
med tydlig röst ropa tre gånger innan klubbslaget faller.
Genast införs inropssumman och köparens namn i protokollet.
§ 34 Anses köparen inte helt vederhäftig för betalningen bör han avfordras en lämplig handpenning, minst
en fjärdedel av inropssumman eller borgen fordras.
§ 35 Skulle okänd köpare inte kunna betala handpenning eller ställa borgen utropas varan å nyo. Blir
priset lägre än vid första utropet, ersätts skillnaden av den som gjorde första inropet. Förmår han det inte,
tar den som har ansvaret för auktionen de vägar som enligt lag föreligger. Blir andra utropet högre än det
första har den första inroparen ingen rätt till överskottet.
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§ 36 Uppstår tvist om ett fallet klubbslag skall nytt utrop genast ske och det sista budet utropas. Blir inget
överbud, avgörs med lottning vem som skall få partiet.
§ 37 Vill någon ropare genast betala och ta sina varor får han det, om det inte hindrar den fortsatta
auktionen. Hästar och kreatur skall så fort som möjligt utlösas och till köparen överlämnas.
§ 38 När auktionen är klar skall auktionsprotokollen genast underskrivas av den som har tillsyn, sedan
summering skett. Handpengar eller medel för inlösta varor nedsätts i Stockholm i Krigs Kollegiets kassa,
på landet i Förrådskassan eller Lantränteriet
§ 39 Auktionisten skall genast skriva ut räkningar och tillställa köparna, som inom 5 dagar har att betala
och avhämta sina varor.
§ 40 Köparen skall uppvisa kvitto, att han betalt, för uppbördsmannen som lämnar ut varorna. Han
antecknar på baksidan av kvittensen att han lämnat ut varan.
§ 41 Om någon köpare inte betalar inom fastställd tid och borgen är ställd, skall borgensmännen
underrättas. De har då rätt att inom åtta dagar inlösa varan. Finns ingen borgen utropas varan på ny
auktion och blir priset högre, betalar den som gjort första inropet. Blir priset lägre har han ingen rätt till
överskottet. Har någon betalt handpenning får han den tillbaka.
§ 42 Om någon köpare inte hämtar sina varor inom åtta dagar, anställs ny auktion och första roparen
sedan auktions-, magasins- och underhållskostnader borträknas, erhåller de vid försäljningen influtna
medlen.
§ 43 Kan en person inte gottgöra skillnaden mellan sitt eget och senare köpares anbud, svarar den som har
tillsyn över auktionen för förlusten och auktionisten, om han inte begärt handpenning. I så fall frikänns
de, även om handpenningen inte uppgått till bristens fyllande.
§ 44 Skulle varorna inte svara mot beskrivning i förteckningen, anmäler köparen till den som har ansvar
för auktionen. Har misstag begåtts ansvarar den som haft persedlarna under vård för bristen.
För att undvika tvister mellan auktionsförrättningen och köparen, skall sådana varor som på grund av
torkning eller annan förminskning inte säljas efter vikt utan endast efter ungefärlig beräkning.
§ 45 Vid försäljningsauktioner som är förenade med uppbördsansvar, får auktionisten 1 % på
försäljningen utom då det gäller krut, där andelen endast är ½ %. Bor han mer än en mil bort, bestås han
skjuts efter en häst, men endast en gång även om auktionen räcker flera dagar. Han får inte traktamente.
§ 46 Efter åtta dagar redovisas auktionens resultat och de influtna medlen insändas till Krigs Kollegium.
§ 47 Är redovisningen inte insänd inom 1 månad pliktar den som har ansvar med 1 per mille på beloppet.
§ 48 Om vid auktionen något anbud är så lågt att det blir förlust för Kronan inropas det av styresmannen
för Kronan och i protokollet antecknas: "Återrop". Återrop får inte ske på varor som är odugliga,
underkastade förändringar, fordra underhåll som hästar och kreatur. Auktionisten får ingen provision här.
§ 49 Vid auktioner i Krigs Kollegiet har auktionisten ensam ansvar för osäker köpare.
Datum ut supra CARL JOHAN
Reglemente för djur Läkare i Riket. Stockholm den 3 juni 1824
Sedan veterinärinrättningen i Stockholm blivit tillsatt, så att tillgången på skickliga djurläkare kan öka,
har Vi funnit angeläget att föreskriva dels deras skyldigheter och den ersättning av allmänna medel de bör
erhålla.
1:o Utbryter någon farsot bland husdjuren, som fordrar att djurläkare tillkallas, är det läkare och elever
vid Veterinärinrättningen i Stockholm och Skara Regements Hästläkare som kallas att bistå. Även de som
inte har allmän lön, men tillståndsbrev, får praktisera i landsorterna. Eskvadrons Hovslagare skall
ovillkorligen lämna sitt biträde, när de av Sundhets Kollegium eller Befallningshavande förordnas.
Undantag de tider på året, då deras tjänstgöring vid regementena behövs.
2:o Ersättning under dylika förrättningar bestås dem som har lön av allmänna medel, skjuts och
traktamente efter Kongl Resereglementet sjunde klassen. Djurläkare och elever vid veterinärinrättningar
efter åttonde klassen och hovslagare efter nionde klassen.
3:o Om dessa med lön av allmänna medel inte finns att tillgå betalas de övriga med 1 riksdaler 10 skilling
i dagtraktamente och skjuts efter två hästar.
4:o Då djurläkaren anställer resa för att hämma farsoter, men inte är kallad av djurägaren, ersätts
kostnaderna av statsmedel. Men kostnader som uppstår där djurägaren kallat läkare betalar han själv.
5:o Kallas djurläkare att besiktiga levande eller dött djur, betalar den som begärt biträdet, med 1 riksdaler
för levande djur och 2 riksdaler för dött djur, där han öppnat och skrivit attest.
Stockholm den 3 juni 1824 CARL JOHAN
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Kungörelse angående tullfri transport mellan Sverige och Norge av lantmannaprodukter och
allmogens slöjdvaror. Stockholm den 5 juni 1824
Då Vi vill bereda närmare samband mellan Våra förenade rikens ekonomiska intressen och liva
handelsgemenskapen har Vi förordnat att förutom spannmål, viktualier, hästar och boskap, som redan är
tillåtet att tullfritt föra mellan Sverige och Norge, även andra lantmannaprodukter träarbeten inberäknade
tullfritt får föras över gränsen. Gäller inte varor som är förbjudna till in- eller utförsel.
Stockholm den 5 juni 1824 CARL JOHAN
Reglemente om vad iakttagas bör vid verkställighet av Kongl Maj:ts Nådiga Kungörelse av den 20
april 1824 angående Försäljning av fast egendom genom Lotteri. Stockholm den 5 juni 1824
Sedan Vi den 20 april 1824 tillåtit att fast egendom under inskränkt tid och särskilda villkor får säljas
genom lotteri, har Vi på Nummerlotter Direktionens förslag, bestämt vad som skall iakttagas rörande
lotteriets kungörande, spelsätt, lottning, uppbörd och redovisning.
Mom 1
Då någon anmäler sig hos Nummerlotteri Direktionen och vill sälja sin fasta egendom och har fullgjort
vad som står i förordningen samt ställt borgen för gottgörandet av lottsedelspapper, skrivmaterial,
brevväxling, lottsedlars tryckning och postporto eller deponerat pengarna kontant, åligger det Direktionen
att genast ordna försäljningen.
Mom 2 Anser Direktionen att han inte uppfyller kraven, skall han meddelas skriftligen om han så önskar
och kan inom 30 dagar föra sin talan hos Vår Finansexpedition.
Mom 3 Den sökande bestämmer spelsättet, antingen med ett nummer på varje lottsedel eller umbe med
två nummer på varje sedel. Sökande bestämmer hur många premievinster som skall utfalla förutom
fastighetsvinsten. Summan får inte överstiga sjättedelen av den summa, som säljaren begär för sin
fastighet.
Mom 4 Sammanräkning görs på försäljningsvärdet, premievinsterna och omkostnaderna. Därefter visar
sig vilken summa lottförsäljningen bör inbringa, och antalet lottsedlar bestäms. Ingen lottsedel får kosta
mindre än 6 riksdaler 32 skilling.
Mom 5 På ena sidan av den tryckta lottsedeln skall stå lottnumret och vilket spelsätt som används. På
andra sidan en kort beskrivning av egendomen, dess värde och när den kan tillträdas. Även den övriga
vinstplanen skall finnas, så att vederbörandes rätt och säkerhet kan åberopas.
Mom 6 Lottsedlarna skall, när de lämnar Nummerlotteriet, vara försedda med datum och underskrift av
två tjänstemän, utsedda av Direktionen. De gäller dock inte förrän den som säljer lotten tecknat
underskrift och dagen, då han sålde.
Mom 7 Direktionen anförtror lottförsäljningen åt flera eller färre Nummerlotteri Kollektörer, som har 2 %
i provision, borträknat postporto vid brevväxling. Även andra försäljningsmän kan antas. Alla försäljare
skall ställa borgen för den uppbörd de anförtros. Kronan har förmånsrätt framför dessa borgensmän.
Mom 8 Så snart lottsedlarna kommit försäljarna tillhanda, skall Direktionen i Post- och Inrikes Tidningar
en eller flera gånger tillkännage att fastighetslotteri äger rum. Där skall stå om spelsättet och på vilka
orter lottsedlar säljs och av vem. Lottförsäljaren skall också utanför det hus där försäljningen pågår anslå
dylika underrättelser
Mom 9 Den som vill sälja sin fastighet på detta sätt, får utta så många lotter han vill och själv sälja. Då
måste inte försäljarens namn antecknas på lottsedeln.
Mom 10 Så snart den sammanräknade summan svarar mot fastighetens värde, de utsatta premievinsterna
och alla omkostnader, skall Direktionen utsätta dag och timme för dragningen, vilket skall införas två
gånger i Post- och Inrikes Tidningar sist fjorton dagar före.
Mom 11 På utsatt dag och timme verkställs dragningen offentligt, varvid så många nummer en efter en
utdrages, som fordras för att se hur vinsterna utfalla. Dragningen sker på samma sätt som andra
Nummerlotteridragningar. De utdragna kontrollerade numren uppvisas för allmänheten och numren skriv
på en tavla. Särskilt protokoll förs
Mom 12 Ingen annan än den som innehar och uppvisar lottsedel där vinst utfallit, har rätt att uppbära
vinsten. Uppstår tvist om innehavaren redligen åtkommit en sådan lottsedel, blir det ett ämne för domares
prövning i laga ordning. Exekutor avgör om vinsten får uppbäras mot borgen under tiden prövning pågår
eller om den skall läggas under kvarstad.
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Mom 14 Har inte tillräckligt antal lotter kunnat säljas, förklarar fastighetsägaren att dragning ändå må
ske, mot att han antingen insätter erforderliga pengar för de osålda lotterna eller ställer borgen, att deras
fulla värde inbetalas ifall vinster utfaller på de nummer, som blivit sålda.
Mom 15 Utfaller huvudvinsten på någon av de lottsedlar, som fastighetsägaren själv har, förbliver han vid
sin egendom och har rätt att utta överskottet av de influtna medlen.
Mom 16 Premievinsten utbetalas i Direktionen till den som det vederbör i utbyte mot lottsedeln. Bor
vinnaren på annan ort anmäler han sig till befallningshavande, som mottar vinsten och översänder den till
vinnaren mot lottsedeln.
Mom 17 Händer det, att antalet lottsedlar som fordras, inte kunnat säljas inom ett år, blir försäljningen
återkallad efter meddelande i tidningarna. Förlängning av tiden kan tillåtas efter fastighetsägarens
ansökan.
Mom 18 Direktionen meddelar på samma sätt om andra hinder gör att försäljningen inte kan äga rum.
Mom 19 I dessa fall skall lotterna inlösas och köparen få sina pengar tillbaka antingen av Direktionen
eller försäljaren. Detta måste ske inom ett år efter det meddelandet stått i tidningarna. Hur man förfar med
de medel som blir kvar i Direktionen avgörs från fall till fall.
Mom 20 Direktionen utser de personer som skall handlägga dragningen av fastighetslotteri inom de
anställda ämbets- och tjänstemännen. Dock skall inte fler än nödvändigt anlitas.
Mom 21 Direktionen meddelar dessa tjänstemän nödvändiga föreskrifter om vad var och en skall iaktta,
så att säkerhet vinnes för att redovisa medlen som inflyta och redovisning och att räkenskaperna förs
redigt. Pengarna insätts genast i Banken på särskild räkning.
Mom 22 Dessa tjänstemän står i ansvar enligt Allmänna Lagbudet.
Mom 23 Anser någon sig ha rätt att klaga över Direktionen åtgärder, görs detta inom 30 dagar hos
Handels- och Finansexpeditionen. Åtal utförs i Svea hovrätt.
Mom 24 Direktionen har i alla ärenden rätt att begära handräckning av vederbörande ämbetsverk och
Våra befallningshavanden.
Mom 25 Omkostnaderna skall gottföras Nummerlotteriet enligt räkning utom provisionen på 2 %.
Inkomsterna fördelas mellan tjänstemännen som haft befattning med fastighetsförsäljningen som arvode.
De som haft mest besvär och högre ansvar får mer. Uppstår stridigheter om fördelningen anmäls till Oss.
Stockholm den 5 juni 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående den, under Kongl Maj:ts resa från huvudstaden i Nåder tillförordnade
Regeringen. Stockholm den 8 juni 1824
Att inte Regeringsärendena under Vår resa, som vi med den Högstes bistånd skall företa, skall hindras i
sin vanliga ordning har vi förordnat fyra Ledamöter av Vårt Statsråd, nämligen:
Justitiekanslern greve Fredric Gyllenborg
En av Rikets Herrar greve Mathias Rosenblad
En av Rikets Herrar greve Anders Fredric Skjöldebrand
Statsrådet Carl Axel Löwenhjelm
Statsrådet Göran Mörner är förordnad om någon av de andra skulle utebliva
Vi bjuder och befaller ämbets- och tjänstemän samt alla undersåtar att lyda och hörsamma den
tillförordnade regeringens beslut, som fattas i Vårt Höga namn och Vägnar.
Stockholm den 8 juni 1824 CARL JOHAN
Cirkulärbrev till Överståthållaren och Kongl Maj:ts Befallningshavande i Riket, angående tiden
för avslutande och insändandet av de s k summariska Räkningarna över Riksgälds Kontorets
Fonder. Stockholm den 14 juni 1824
För att nå likhet mellan de s k Summariska Räkenskaperna över Riksgälds Kontorets fonder och
landskontorets huvudräkenskaper skall bådas avslutande ske till augusti månads slut. Samtidigt beslutades
att de förut brukliga Restantie förslagen bör, som onyttiga för Landskontoren där de endast varit ett
betungande arbete, att försvinna.
Stockholm den 14 juni 1824 J A BÖRTZELL H JULIN J P KRUSE
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Cirkulärbrev till Kongl Maj:ts samtliga Befallningshavande, angående Prästeståndets underdåniga
anhållan om upphörande av den rotefrihets avgift, som pastorerna för deras stomhemman hittills
utgjort. Stockholm den 18 juni 1824.
Prästeståndet gick vid riksdagen med på ett beslut, att underkasta sig extra rotering i krigstider för all
oroterad ecclesiastik jord, mot att de i fredstid skulle vara befriade från rotering. Villrådighet har
uppkommit och på en del platser har kyrkoherdarna blivit debiterade roterings avgift för sina
stomhemman.
Kammar Kollegiet föreslår att kyrkoherdestommar, så vida de inte redan är belagda med ordinarie
rotering, är skyldiga därtill. De skall i krigstider prestera Extra Rotering samt i fredstid erlägga
roteringsavgift. Prästgårdarna är undantagna om prästen själv brukar jorden. Man anser att prästen där har
en förmån som andra tjänstemän saknar.
Stockholm den 18 juni 1824 J A BÖRTZELL H JULIN J P KRUSE
Kungörelse angående nedsättning av Lots- och Båtavgifterna för Svenska Ångfartyg. Stockholm
den 1 juli 1824
Vid senaste riksdagen beslöts att svenska ångfartyg, som seglar på in- och utrikes ort, må betala hälften i
Lots- och Båtavgift mot andra svenska fartyg, som är lika djupgående.
Stockholm den 1 juli 1824 CARL af WIRSÉN
Universal angående tiden för fullföljd av mål som blivit avdömda vid domstol i Hälsingland.
Stockholm den 22 juli 1824
Felskrivning i propositionen till ändring av Rättegångs Balkens 25 kapitel 9 §, där Hälsingland blivit
utelämnat. Kongl Maj:t har befallt att Hälsingland borde som förut stadgat är finna med i nämnda §.
Stockholm den 22 juli 1824 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående tillstånd för Sjöfarande, att begagna Norra Segelleden till Uddevalla.
Stockholm 2 augusti 1824
Från den 15 innevarande månad är det tillåtet att använda norra segelleden till Uddevalla och Lysekil.
Den södra leden får begagnas av sjötrafik till Hättan och i stället för Askerö vara inloppsställe till de
mellan utrikes ort och Uddevalla gående fartyg.
Stockholm den 2 augusti 1824 C af KLINTBERG
Kungörelse att den, under Kongl Maj:ts frånvaro, i Nåder tillförordnade Regering kommer att
upphöra. Stockholm den 12 augusti 1824.
Sedan vi nu lyckligen anlänt till huvudstaden, så kommer den tillförordnade Regeringen att upphöra.
Stockholm den 12 augusti 1824 CARL JOHAN
Universal angående förklaring över 4 § I Mom i Kongl Kungörelsen om Stämplade Pappersavgiften
den 8 januari 1824. Stockholm den 7 september 1824
Olika tolkningar har uppstått angående stämpelavgiften på testamente. Beviljat undantag från avgiften om
testamentet gäller arvingar i upp- och nedstigande led, men även i de fall där den testamenterade summan
inte uppgått till mer än 300 riksdaler, som förhållandet vore om en husbonde ville ge en gåva till en
trogen tjänare.
Stockholm den 7 september 1824 H A v STROKIRCH
Kungörelse om underhållsutdelningen av krigsmanshusmedlen för innevarande år. Stockholm den
8 september 1824
9 sidor namn. Tillsammans 218 personer har fått avskedsbrev och efter prövning befunnits ha rätt till
pension. Den som blir dömd för liderlighet eller brott förlorar sin rätt. Kan han inte själv på grund av
sjukdom eller annat laga hinder, hämta sina pengar, får han sända ombud försedd med fullmakt.
Stockholm den 8 september 1824 G W af TIBELL
Kungörelse angående preskriptionstiden inom vilken de, som hos Stats Verket äger fordran, böra
till utbekommande därav anmäla sig. Stockholm den 8 september 1824
Erfarenheten har visat att det behövs längre preskriptionstid för att få fordringar hos Stats Verket, än vad
som beslutades den 9 december 1812. Därför upphäver Vi den Kungörelsen.
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Alla som har någon fordran t ex avlöning, underhåll, provisioner eller kostnadsersättning skall före
slutet av december anmäla detta, annars kommer betalningen att förfalla.
Enskilda personer bör omedelbart hos särskilda ämbetsmän i verken uppge och bestyrka sin fordran.
Har verk eller ämbetsmän åsidosatt sin plikt att få dessa summor från Statsverket, ställs de till ansvar för
begånget tjänstefel och kan efter omständigheterna förpliktigas till ersättning av därigenom förorsakade
förluster.
Vad åter angår fordringar hos Staten, vilka grundar sig på kontrakt, särskilda beting,
överenskommelser och förbindelser gäller samma preskriptionstid som i Kungörelsen av den 19 augusti
1802
Denna Kungörelse bör en gång varje år uppläsas från predikstolarna.
Stockholm den 8 september 1824 CARL JOHAN
Kungörelse angående Riksens Ständers underdåniga hemställan, rörande ej mindre upphävande
av stadgan i 3:dje Mom 46 § av Kongl Förordningen om Skogarna i riket den 1 augusti 1805, än
bestämdare stadgande i avseende på ägarens till skattlagde Husbehovs- eller Legosågkvarnar
sågningsrätt. Stockholm den 22 september 1824
Ständerna hemställer att Mom i Förordningen som yrkar böter, då någon inför kluvna eller tälja bräder till
staden måtte upphöra. Detta förbud har tillkommit för att skydda skogarna, men strider mot rättigheten till
en lovlig industris friare utveckling och rättigheten att använda sin välfångna egendom.
I sammanhang härmed har anmälts att en sågkvarns ägare blivit fälld, för att han sågat mer än det
kvantum han skattat för. Det berodde på att han föregående år inte kunnat utnyttjat sågen på grund av
menföre och vattenbrist.
Förklarades att den som ena året inte kunnat begagna sin rätt till att såga sin kvantitet timmer, får lov
att göra det nästa år.
Då detta inte klart framgår i skogsordningen hemställs att tillägg görs i 46 § 2 Mom.
Stockholm den 22 september 1824 J A BÖRTZELL H JULIN JPKRUSE
Universal angående förklaring över Kongl Förordningen mot fylleri och dryckenskap den 24
augusti 1813, i frågor om åtal av fylleri i Kyrka på landet. Stockholm den 28 september 1824
För undvikande av tvetydighet i Förordningen mot fylleri och dryckenskap av den 24 augusti 1813,
rörande frågan om var åtal för fylleri i kyrka skall anställas, har Kongl Maj:t funnit för gott att förklara,
att denna förbrytelse, varföre kyrkoplikt äger rum, skall tillhöra allmän domstols upptagande och
prövning.
Åtal mot svordom under fylleri på landet, med undantag då det skett i kyrkan, bör upptagas och
avgöras av Befallningshavande
Stockholm den 28 september 1824 H A v STROKIRCH
Kungörelse angående borgens ställande av sökande till Sekreterare vid Överståthållar ämbetet,
samt till Sekreterare och Kamrerare vid Överståthållar ämbetet i Kronouppbörds ärender, även
till Landssekreterare och Landskamrerare tjänster. Stockholm den 8 oktober 1824
De som söker sådana tjänster, skall liksom kronofogdarna medsända ställd borgen.
Stockholm den 8 oktober 1824 J A BÖRTZELL H JULIN JP KRUSE
Kungörelse angående grunden för beräknandet av avgiften till Vadstena krigsmanshus kassa av
Civil Ämbets - och Tjänstemäns löner. Stockholm den 20 oktober 1824.
Förklaring till Påbudet av den 31 december 1689, där civila ämbets - och tjänstemän vid befordran skall
erlägga avgift till Vadstena krigsmanshus kassa. Avgiften räknas endast på penninglön till det nu stadgade
minimipris av 6 riksdaler för varje tunna spannmål som är uppförd i staten.
Stockholm den 4 oktober 1824 CARL JOHAN
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Kungörelse angående upprättande av ett bolag, för att, på vissa villkor, övertaga
Lombardlånerörelsen i huvudstaden. Stockholm den 20 oktober 1824
Ständerna har velat erbjuda Stockholms stad eller enskilda bolagsmän att för Riksgäldskontorets räkning
av General Assistance Kontoret bedriva lånerörelse. De skulle överta hus och inventarier i tio års tid, få
hyresfritt begagna sig av inrättningen och träda i Kontorets ställe. För den blivande låneinrättning skulle i
Riksgäldskontoret avsättas ett kreditiv av 150.000 riksdaler med rättighet för inrättningen att lyfta större
eller mindre del mot erläggande av 2 % ränta och att ställa borgen som hos riksgäldskontoret kan prövas
nöjaktig. Då vederbörande i underdånighet tillkännagivet att sådan rörelse inte kan för Stockholms stad
övertagas, erbjuds enskilda av Våra trogna undersåtar att upprätta bolag och överta Lombardlånerörelsen
i huvudstaden. Anmälan görs hos Överståthållaren.
Stockholm den 20 oktober CARL JOHAN
Kungörelse angående förändring, i vissa fall, av förordningen av den 10 november 1724 och
förklaringen av den 28 februari 1726 bestämda ansvar för överträdelser av produktplakatet.
Stockholm den 20 oktober 1824
I Förordningen av den 10 november 1724 och Förklaringen däröver den 28 februari 1726 talas om ansvar
för fartygs och lasts konfiskation, då de i främmande fartyg infört varor som inte varit producerade i det
landet fartyget kommer ifrån. Man anser nu att bestämmelserna är för stränga i förhållande till den skada
som genom överträdelser kan uppkomma. Mildare straff om förbrytelsen berott på okunnighet om
förordningen och skepparen vid ankomsten anmält sina varor och inte gjort något försök till lurendrejeri
och tullförsnillning.
Vi upphäver tidigare författningar och förordnar, att sådana varor skall tas i beslag och säljas på
auktion till inrikes förbrukning mot erläggande av tull. Ena hälften av behållningen delas mellan Kronan
och åklagaren, den andra tillfaller godsägaren. Övrig last och fartyget är befriade från konfiskation.
Inför skeppare förbjudna varor eller inte uppger sin last på rätt sätt behandlas brottet efter
lurendrejerilagen.
Försöker skeppare genom bruk av falska dokument införa varor som inte är producerade i det land
skeppet kommer från gäller dock produktplakatet, som stadgar om fartygets och lastens konfiskation.
Stockholm den 20 oktober 1824 CARL JOHAN
Plakat om Fyra Allmänna, Solenne, Tacksägelse-, Faste-, Bot- och Böndagar, som över hela Riket
skall begås nästa år 1825. Stockholm den 15 december 1824
Under en lycklig erfarenhet av den Allsmäktiges fortfarande beskydd, och genomträngda av den
innerligaste tacksamhet för Dess välgärningar mot Konung och Folk, hälsar Vi Eder åter, älskade
Undersåtar, med den övertygelse, att Edra hjärtan med oss dela samma känslor för det närvarande, samma
förtröstan för det tillkommande.
Under lugn och trygghet har Svea Innebyggare fortsatt sina fredliga yrken. Landet har varit förskonat
från allmänna sorger och olyckor och ymniga skördar har belönat odlarens möda.
Vi har med yttersta sorgfällighet, enligt Vårt Konungslige kall, vakat över landets angelägenheter och
sökt bereda Vårt trogna Folks välgång. Vi prisar framgången av Våra faderliga omsorger, Världarnas
eviga Styresman från vilken all välsignelse och all god och fullkomlig gåva kommer.
Sök den förnämsta friden med Gud och Edra samveten med bättring, tro och helgelse, upplyft Edra
sinnen i bön i ren och obesmittad gudstjänst. Älska Eder överhet, lagar, fädernas land och avsäg Eder alla
ensidiga avsikter. Lär Edra barn att synd är Folks fördärv.
Vår innerliga önskan är att så mycket som till oss står, hos Eder väcka, liva och underhålla dessa
tänkesätt. I den avsikten förordnar vi fyra allmänna bättringens, bönens, trons och tacksägelsens högtider
under kommande år att firas den 6 mars, 8 maj, 26 juni och 16 oktober.
Stockholm den 15 december 1824 CARL JOHAN
Bönedagarnas texter och psalmer.
Kungörelse angående upphörande av ränta på tullbeloppet för alla varor, som från Nederlag till
inrikes förbrukning uttas. Stockholm den 20 december 1824
I samband med nya Tulltaxan, vilken skall gälla från nästa år, förordnas att den ränta på 4 %, som uttagits
för alla på nederlag upplagda varor, utom salt, som legat mer än 3 månader i nederlag och förtullats till
inrikes förbrukning, kommer att upphöra.
Stockholm den 20 december 1824 C af KLINTBERG
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Kungörelse angående sättet för delgivande av Armé Inspektörernas beslut vid Generalmönstringar,
som av den förrättas, samt ordningen och tiden för besvärs anförande. Stockholm den 21 december
1824
I instruktionen för generalmönstring, som utgavs den 16 november 1819, står inte hur besluten av
inspektionerna skall delges och inte heller hur man förfar om man vill besvära sig över besluten. Därför
förordnas följande:
Generalmönsterherren skall inom fjorton dagar lämna besked om besluten och åtgärderna till
befallningshavande vad beträffar Rust- Rotehållarna. Befallningshavande skall skyndsamt tillkännage
besluten genom särskilda kungörelser i socknarna. Dessa kungörelser skall på en och samma dag uppläsas
i länets kyrkor. Han översänder till Krigsexpeditionen uppgift om när uppläsningen skett.
Besvär skall anmälas inom 60 dagar
Stockholm den 21 december 1824 CARL JOHAN
Kungörelse om åtskilligt rörande Indelta Infanteriets Beklädnad. Stockholm den 21 december 1824
Kongl Maj:t täcks förklara Förordningen angående indelta infanteriets beklädnad av den 30 december
1819, där soldaterna blivit försäkrade att få slitningspengar, när de kommenderas till militärtjänstgöring
utom Regementet i över en månad. Kongl Maj:t har funnit skäligt att nu och i framtiden bevilja samma
förmån åt de underofficerare som tjänar med rotelöner.
Genom Brev den 16 sistlidne november förordnas:
1:o Avskedstagande soldater har haft rätt att behålla vissa beklädnadspersedlar. Kongl Maj:t tillåter nu att
soldat vid avskedstagandet får penningersättning, åtminstone för de större monderingspersedlarna, vilket
bli en förmån för Beklädnadsfonden. De mera slitna persedlarna får han behålla.
Beklädnadsdirektionerna äger rätt att efter eget omprövande, besluta om man skall lösa monderingen
med pengar eller ej. Det gäller om kläderna kan tilldelas den avskedades efterträdare. Det får dock aldrig
ske så att det förnärmas den avskedades rätt och ersättning för persedlarna får aldrig överstiga hälften av
värdet.
2:o Då soldaten kallas till tjänstgöring, som beräknas pågå i minst 2 månader, skall den till soldatens vård
lämnade andra monderingen, placeras i rotekistan. Detta för att ingen förskingring skall ske på
soldattorpet och att kläderna får sin tillsyn. Kistan sätts i den för den bättre monderingens bestämda
förråd, så att ansvaret och tillsynen av persedlarna blir densamma som för den bättre monderingen.
3:o I Instruktionen för Beklädnadsdirektionen § 23 saknas genom tryckfel jackan, vilket här är rättat.
Stockholm den 21 december 1824 G W af TIBELL
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Innehållsförteckning

Svensk Författningssamling 1825
Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv
Innehållsförteckning för 1825
**************************************************************************
Cirkulärbrev till samtliga Kongl Maj:ts Befallningshavande, angående befattningen med Mantals
och Skattskrivningarna i Riket. Stockholm den 13 januari 1823.
Cirkulär angående Häraders och Tingslags fördelning i vissa Nämndemäns distrikt. Stockholm
den 31 januari 1825
Kungörelse angående det pris, vartill Silver, under loppet av år 1825, i Banken inväxlas.
Stockholm den 2 februari 1825
Kungörelse angående en förändrad termin för dem, som inflytta från en församling till en annan,
att avlämna deras prästbevis. Stockholm den 2 februari 1825
Cirkulär angående Ständernas hemställan, rörande föreslagna tilläggningar i Kongl Brevet den
25 november 1802, angående rättighet till grustäkt på andras ägor. Stockholm 4 mars 1825.
Kungörelse angående särskilt tullvärde på s k Battinsbräder, samt om förtullning av utgående
halvbräder. Stockholm den 17 mars 1825
Kungörelse angående konvojavgiften på inkommande och utgående varor. Stockholm den 13
april 1825
Universal angående förvandling av böter för andra resan snatteri. Stockholm den 20 april 1825
Kungörelse angående inrättandet av en Allmän Pensionskassa för Civila Ämbets- och
Tjänstemän. Stockholm den 27 april 1825.
Reglemente för Köpingen Mörbylånga på Öland. Stockholm den 27 april 1825
§ 1 Om rättigheten att i köpingen sig bosätta
§ 2 Om burskap
§ 3 Om Köpingens byggnad
§ 4 Om inkomster till Köpingen
§ 5 Om uppbörd och redovisning av Köpingens inkomster
§ 6 Om användandet av Köpingens inkomster
§ 7 Om Köpingens Polis, Ekonomi- och Kyrkoväsende.
Kungörelse angående utgörandet av Persedel Järnräntan samt Kronans tiondetackjärn. Stockholm den 9
maj 1825
Kungörelse angående förbud att tills vidare från utrikes ort införa Hästar. Stockholm den 18 maj 1825
Kungörelse om vad som bör iakttagas, då stridiga meningar uppstå, huruvida en till förtullning angiven
vara är till införsel förbuden eller tillåten. Stockholm den 19 maj 1825
Förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden. Stockholm den

24 maj 1825
Artikel I Om kommunikationen landvägen mellan de förenade rikena.
Artikel II Om Svenska och Norska fartygs ömsesidiga rättigheter samt kommunikation
sjöledes mellan de förenade Rikena
Cirkulär till Sjö- och Gränstullrätterna samt Rådstugurätterna i de Städer, där Sjötullrätt inte
finns, angående upphörande av 2 artikeln 4 § av 1820 års Seglationsordning stadgade dubbla
tull för överskottsvärde på varor, vilkas pris vid förtullning blivit av godsägaren mer än tio
procent för lågt angiven. Stockholm den 30 maj 1825
Kungörelse angående Revision av Stats-, Banco- och Riksgäldsverken, samt av de fonder och
Räkenskaper, vilka i sammanhang därmed granskas. Stockholm den 8 juni 1825
Kungörelse rörande tillämpningen i vissa delar av de om brännvinsbränningen gällande
föreskrifter. Stockholm den 15 juni 1825
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Förordning, mot olovlig införsel eller utförsel av varor. Stockholm den 23 juni 1825
Kapitel I Om olovlig införsel eller utförsel av varor, samt ansvaret därpå
Kapitel II Hur förfaras bör med inhemska och utländska stämpelbara tillverkningar,
som finns ostämplade.
Kapitel III Om beslagare och deras rätt.
Kapitel IV Om undersökning och visitation efter olovligen infört gods
Kapitel V Om värdering av anhållet gods.
Kapitel VI Om rättegången i mål, rörande olovlig införsel eller utförsel av varor.
Kungörelse, angående en med Hans Maj:t Konungen av det förenade riket Stora Britanien och Irland
avslutad Traktat till Slavhandelns avskaffande. Stockholm den 21 juli 1825.
Seglationsordningen . Stockholm den 21 juli 1825

Kapitel I Om vad Skeppare har att iakttaga, innan han till inlopps- eller lossningsort
ankommit.
Kapitel II Om vad Skeppare vid ankomst till inlopps- och lossningsort och godsägare i
lossningsort hava att iakttaga.
Kapitel III Om vad skeppare och avlastare har att iakttaga, då fartyg till utrikes ort skall
avgå.
Kapitel IV Om vad vid sjöfart på utrikes orter med däckade fartyg under femton lästers dräkt
samt öppna båtar, särskilt iakttagas bör.
Kapitel V Om särskilda föreskrifter, som vid tillämpningen av denna förordning bör iakttas.
Kapitel VI Om Rättegång
Cirkulär till samtliga konungens Befallningshavande och Regementschefer, att tillsynen och vården över
de Arméns högre Befäl anslagna Boställen, som förut tillhört vederbörande Regementschefer, nu
mera blivit Kongl Krigs Kollegium i nåder uppdragen. Stockholm den 8 augusti 1825.
Stadga om inrikes tullförpassning och bevakning. Rosersbergs slott den 10 augusti 1825.

Artikel I Allmänna grunder och bestämmelser för inrikes tullförpassning
Artikel II Villkoren och sättet för meddelandet av förpassning.
Artikel III Bevakning på inrikes segelfart vid varutransporter i saltsjön
Artikel IV Bevakningen av varutransporter i det inre av landet samt på landväga resande.
Artikel V Övriga verkställighets föreskrifter.
Kungörelse angående den, under Kongl Maj:ts resa till Norge, i Nåder tillförordnade Regering.
Stockholm den 30 augusti 1825
Cirkulär hur förfaras bör då vid Nämndemanna val två eller flera personer fått lika många röster.
Stockholm den 31 augusti 1825
Kungörelse angående befrielse från Lots- och Båtavgifters erläggande för sådana Fartyg som har sandsten
som huvudlast. Stockholm den 22 september 1825
Kungörelse, att den, under Kongl Maj:ts frånvaro, i Nåder tillförordnade Regering kommer att upphöra.
Stockholm den 25 oktober 1825.
Kungörelse angående förbud mot älgars dödande. Stockholm den 6 december 1825
Förordning och Reglemente angående Styrelsen och Förvaltningen av Amiralitets Krigsmans Kassa.
Stockholm den 20 december 1825

Artikel I Om kassans inkomster och utgifter.
Artikel II Om kassans styrelse och förvaltning.
Artikel III Om Direktionens och betjäningens skyldigheter och arbetsordning.
Artikel IV Om pensioner för alla ämbets, och tjänstemän samt betjänter, tillhörande
Vår Flotta.
Artikel V Om gratialer till änkor och barn efter ämbets- och tjänstemän samt betjänter
vid Vår Flotta.
Artikel VI Om pensionärer för Gemenskapen av Vår Flotta
Artikel VIII Om lån ur Amiralitets krigsmans kassa
Artikel VII Allmänna regler vid pensioners och gratialiers utbetalande.
Artikel IX Om överrevision av Amiralitets-, Krigsmans-, Kassans räkenskaper, protokoll
och handlingar.
Artikel X Kassans pensionsstat
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Förordning, hur förhållas skall vid besiktningar och överbesiktningar, då varor eller färdiga arbeten för
Lant- eller Sjöförsvarets behov, efter hädanefter uppgörande Kontrakt, levereras. Stockholm den 20
december 1825.
Reglemente varefter vederbörande vid Kronauktioner för Lant- och Sjöförsvaret hava sig hädanefter att i
underdånighet rätta. Stockholm den 20 december 1825
Artikel I Allmänna föreskrifter.
Artikel II Om upphandlings auktioner.
Artikel III Om entreprenadauktioner
Artikel IV Om arrandeauktioner
Artikel V Om försäljningsauktioner.
Instruktion varefter Kommitterade till förrättande av den beslutade jämkningen av Extra Roteringen i
riket har att sig i underdånighet rätta. Stockholm den 20 december 1825
Förteckning på Kongl Plakater, Resolutioner, Förordningar och påbud, samt andra Allmänna Handlingar,
som av trycket utkommit år 1825
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Svensk författningssamling 1825
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003
Cirkulär angående Häraders och Tingslags fördelning i vissa Nämndemäns distrikt. Stockholm den
31 januari 1825
Ständerna har vid sista riksdag anhållit att Kongl Maj:t förordnar, att Tings- och Häradsrätterna regleras
så, att vissa socknar eller delar av tingslaget utser nämndemän. Detta skall ske sedan innevånarna blivit
hörda. Innan regleringen genomförs skall befallningshavande i länet utse skickliga och om orten kunniga
kronobetjänter, att när ärendet kommit för i rätten, de kan lämna nödvändiga upplysningar
Stockholm 31 januari 1825 H A af STROKIRCH
Kungörelse angående det pris, vartill Silver, under loppet av år 1825, i Banken inväxlas. Stockholm
den 2 februari 1825
Det är tillåtet för var och en, att växla myntbara metaller mot bankosedlar. Priset år 1825 är satt till 128
skillingar bankosedlar för 1 riksdaler specie i silver under iakttagande av följande:
1:o Att alla slags svenska silvermyntsorter lämnas i bankens kassor mot vederbörliga attester, som företes
mot betalning i lånebanken.
2:o Verksilver stämplat med svensk kontrollstämpel mottas och uppvägs hos lånebankens kommissarier,
varvid 20 skillingar beräknas för varje lod.
3:o Okontrollerat verksilver, pantsar eller utländska myntsorter avlämnas på Kongl Myntet för bankens
räkning mot erhållandet av attest över beloppet i svenskt specie. 128 skillingar per riksdaler infrias i
lånebanken.
4:o Myntat eller omyntat guld växlas till 94 skillingar svenskt silver specie per dukat
Stockholm den 2 februari CARL JOHAN
Kungörelse angående en förändrad termin för dem, som inflytta från en församling till en annan,
att avlämna deras prästbevis. Stockholm den 2 februari 1825
I Påbudet av den 28 oktober 1812 står att tjänstehjon, som flyttar till en ny församling skall lämna
prästbeviset i den nya församlingen 20 oktober. Flyttningstiden för tjänstehjon är nu 24 oktober och
därför ändras tiden att lämna sitt prästbevis till 15 november.
Stockholm den 2 februari 1825 CARL JOHAN
Cirkulär angående Ständernas hemställan, rörande föreslagna tilläggningar i Kongl Brevet den 25
november 1802, angående rättighet till grustäkt på andras ägor. Stockholm 4 mars 1825.
Häradsrätten skall på väglottsägarens begäran undersöka och bestämma på vilket sätt sand och grus
tjänligast och med minsta skada för jordägaren kan tas från inägor och hagar.
Väglottsinnehavaren är
skyldig att ersätta jordägaren för att han får ta väglagningsmaterial på annans mark, om inget finns på
lämpligt avstånd.
Stockholm den 4 mars 1825 J A BÖRTZELL H JULIN J P KRUSE
Kungörelse angående särskilt tullvärde på s k Battinsbräder, samt om förtullning av utgående
halvbräder. Stockholm den 17 mars 1825
Kongl Maj:t har förordnat, att särskilt värde till grund för tullavgiftens utgörande skall på s k
Battinsbräder eller två och en halv tums tjocka bräder av sju tums bredd skall bestämmas i förhållande till
deras längd. Kongl Kollegium kungör att tullvärdet innevarande år blir två riksdaler trettioåtta skillingar
för en tolft Battinsbräder av åtta alnar och därunder samt fyra riksdaler tjugoåtta skillingar över åtta alnar.
Vid förtullning av halvbräder eller avsågade bräder av fyra alnars längd och därunder skall två sådana
bräder räknas lika med vad tulltaxan stadgar för ett bräde av åtta alnar och därunder.
Stockholm den 17 mars 1825 C af KLINTBERG
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Kungörelse angående konvojavgiften på inkommande och utgående varor. Stockholm den 13 april
1825
11 sidor med avgifter för olika varor.
Underrättelse till konvojtaxan
1:o För alla i denna taxa ospecifiserade varor som inte hör inunder här upptagna rubriker betalas på
inkommande varor 6 % av tullbeloppet och på utgående varor 20 %
2:o Konvojavgift efter denna taxa erläggs i bankosedlar när förtullning sker. För varor som är befriade
från tull betalas inte heller konvojavgift.
3:o För varor som förs in på ofria fartyg höjs konvojavgiften med 40 % och för dem som utförs med 50
%.
4:o Lindring i tull, som är tillåten för vissa varor, sänker också konvojavgiften.
5:o Särskild författning vad gäller lästetalsavgiften till konvojkassan.
6:oTaxan träder i kraft 1 maj nästkommande år.
Stockholm den 13 april 1825 CARL JOHAN
Universal angående förvandling av böter för andra resan snatteri. Stockholm den 20 april 1825
Kongl Maj:t har givit Hovrätten tillkänna, att sedan justitieombudsmannen anmält, att då han gått igenom
och granskat inkomna fånglistor, upptäckt att kroppsstraff för andra gången övat snatteri utdelats olika vid
domstolarna. Kroppstraff utmäts då böter inte kan betalas. Vissa domstolar dömde till sex dagars fängelse
och andra till fyra dagars fängelse på vatten och bröd.
För att vinna likhet, har Hovrätten anbefallt underdomstolar att straffet för andra resan snatteri bör vara
sex dagars fängelse.
Stockholm den 20 april 1825 H A af STROKIRCH
Kungörelse angående inrättandet av en Allmän Pensionskassa för Civila Ämbets- och Tjänstemän.
Stockholm den 27 april 1825.
Vi har beslutat att efter kommitterades förslag inrätta en pensionskassa för civila ämbets och tjänstemän.
Vi har förordnat en interimsdirektion, bestående av en ordförande och tre ledamöter. En från Svea
hovrätt, en från Kommers Kollegiet och en från Kammarrätten jämte en ständig ledamot med benämning
av överkommissarie, skall tills vidare övertaga förvaltningen av inrättningen tills den blivit fullbordad och
fått ett av oss gillat och stadfäst reglemente.
Stockholm den 27 april 1825 CARL JOHAN
Reglemente för Köpingen Mörbylånga på Öland. Stockholm den 27 april 1825
Den 13 oktober 1820 förordnades att en köping skulle få anläggas vid Mörbylånga skans, under namn av
Mörbylånga. Därvid bestämdes de villkor och förmåner som de, som bosatte sig där, kunde räkna med. Vi
har funnit nödvändigt i avseende på köpingen ekonomi och polis meddela följande stadga:
§ 1 Om rättigheten att i köpingen sig bosätta
Mom 1 Varje välfrejdad svensk man eller utlänning, sedan han vunnit svensk medborgarrätt, av vad
kristlig trosbekännelse som helst, äger frihet att bosätta sig i Mörbylånga och vinna burskap.
Mom 2 Var och en med burskap försedd har rätt att utan tvång av korporationer, skrån och gillen, idka
varje lovlig hantering eller hantverk som anses för stadsmannanäring.
§ 2 Om burskap
Mom 1 Den som vill idka handel, hantverk eller vilken annan stadsmannanäring som helst, skall begära
tillstånd hos befallningshavande i länet. Han bilägger bevis på god frejd, nykterhet och välförhållande
samt om han söker burskap för handel, betyg av kända och pålitliga personer, att han har varor till ett
värde av minst 1.000 riksdaler.
Har han haft burskap i annan stad skall han styrka, att han blivit i vederbörlig ordning entledigad
därifrån.
Dock må under en tid av tio år även personer som i annan stad har burskap, kunna idka handel eller
hantverk även i Mörbylånga, om de skött sina skyldigheter på annan ort ordentligt.
Finns inget att anmärka på den sökande och han ställt borgen för borgerliga utskylder under de 6 första
åren, utfärdas tillståndsresolution för honom.
Mom 2 Den som vunnit burskap, skall inom två år ha sin rörelse igång. Eljest förlorar han sitt tillstånd
och kan inte utan giltiga skäl återfå det.
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§ 3 Om Köpingens byggnad
Mom 1 Köpingen är enligt planritningen indelad i kvarter och tomter. Alla kvarter skall ha namn och
tomterna nummer. Tomternas kvadratinnehåll, räknat i alnar, införs i en tomtlängd av kronofogden och
förvaras hos domaren på orten.
Mom 2 Var och en som vunnit burskap har rätt att utse och bebygga den tomt han helst vill ha. Han låter
sig genast som ägare införa hos domaren i tomtlängden och få ett stämplat bevis. Ingen får äga mer än en
tomt, så vida hans rörelse inte behöver större utrymme, då prövning görs hos befallningshavande.
Mom 3 Vid hamnen skall två kvarter, som inte gränsar till torget, tas undan för magasin och packbodar.
Vedgårdar anläggs vid sjön. Kronofogden upprättar ett projekt till en allmän byggnads- och brandordning.
Mom 4 Den som inte efter två år har byggt på sin tomt, har förverkat sin rätt och tomten säljs till någon
annan.
§ 4 Om inkomster till Köpingen
Mom 1 Inkomster beräknas av tomterna. Varje tomtägare betalar 1 runstycke per kvadrataln varje år.
Mom 2 Var och en som anländer till köpingens bryggor och lastar eller lossar varor skall betala bropengar
enligt taxa. Kronans effekter är undantagna.
Mom 3 Hamnpengar erläggs av alla ankommande fartyg.
Mom 4 Så snart som möjligt skall en våg anläggas och våg - och mätningspengar betalas efter taxa, som
senare blir fastställd. De tre sista momenten kan utarrenderas, vilket beslut dock sker efter borgerskapets
och befallningshavandes överläggningar.
Mom 5 När källare blivit inrättade skall de för köpingens räkning utarrenderas. Rättigheten att hålla krog
eller försäljningsställe för mat och dryck ankommer på befallningshavandes prövning. Han ser till att inte
fler anläggs än vad som behövs och håller uppsikt så att inte osedlighet frodas.
Mom 6 Strandfisket bör utarrenderas.
§ 5 Om uppbörd och redovisning av Köpingens inkomster
Mom 1 Köpingens nu uppräknade inkomster skall årligen insamlas av Köpingens ordningsman.
Mom 2 Medlen måste förvaras i en kassa som står under Ordningsmannens och Kronofogdens
gemensamma vård och ansvar. Redovisning sker på samma sätt som för Vår och Kronans uppbörd.
Mom 3 Varje år före februaris slut skall räkning över inkomster och utgifter upprättas av kronofogden
och ordningsmannen. Två av borgarna skall revidera räkenskaperna. Vid en allmän sammankomst
redovisas granskningen, som sedan sänds till befallningshavande. Man beslutar om kronofogden skall ha
extra betalt för detta ökade arbete.
§ 6 Om användandet av Köpingens inkomster
Mom 1 Vid den allmänna sammankomsten skall ordningsmannen redovisa alla påbörjade och
färdigställda arbeten. Man beslutar om vad som är nyttigt för köpingen och samråder om åtgärder och
arbeten.
Mom 2 Protokollet insändes till befallningshavanden som beslutar om de arbeten och byggnader som
borgerskapet och kronofogden anfört som önskvärda. Han ser först till att de nödvändigaste arbetena blir
gjorda, som att gräva brunnar, mura kajkant, förbättra lastbryggor, rensa hamnen. Vidare de arbeten som
kommer att pryda köpingen, som planens inhägnad, torgets planering, trädplantering.
Mom 3 Om det inte finns tillräckligt med pengar i kassan, bör borgerskapet för köpingens räkning låna
pengar. Först skall befallningshavande pröva nödvändigheten därav och lämna tillstånd. En viss fond
anslås till återbetalning av kapital och ränta.
§ 7 Om Köpingens Polis, Ekonomi- och Kyrkoväsende.
Mom 1 Köpingens innevånare lyder i polis- och ekonomimål under Befallningshavande i länet och
kronofogden i orten, i justitieärenden i närmaste häradsrätt. Alla handlingar förvaras hos domaren, där var
och en har fri tillgång
Köpingen tillhör Mörbylånga församling av Resmo pastorat.
Mom 2 Efter förslag av innevånarna utser befallningshavande en borgmästare. Han har tillsyn över
lösdrivare, landstrykare och lättingar, att beslutade arbeten utförs rätt, att polis - och
ekonomiförfattningar följs.
Mom 3 Sedan innevånarna blivit hörda må befallningshavande föreslå tillägg eller förändringar som passa
omständigheterna i detta reglemente.
Stockholm den 27 april 1825 CARL JOHAN
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Kungörelse angående utgörandet av Persedel Järnräntan samt Kronans tiondetackjärn. Stockholm
den 9 maj 1825
Kongl Maj:t har funnit att det inte finns skäl att lösningspriset på järnskatten skall fastställas vid de årliga
markegångs sättningarna. Järnskatten är ju förbehållen staten och järnet utgör inte något ämne som säljs
av allmänheten i orten. Priset bör som hittills bestämmas av Kammarkollegium, Statskontoret och
Bergskollegium. Levereras skatten in natura skall det försäljas på auktion. Gäller persedeljärn och
tiondetackjärn samt hammarskatt.
Stockholm den 9 maj 1825 JA BÖRTZELL H JULIN LO FÄGERSTEN
Kungörelse angående förbud att tills vidare från utrikes ort införa Hästar. Stockholm den 18 maj
1825
På grund av den smittsamma sjukdomen som angripit hästar införda från utrikes orter till de Södra
provinserna, har Vi beslutat att förbjuda all införsel av hästar från Danmark och Tyskland, så länge risk
för smitta föreligger.
Stockholm den 18 maj 1825 CARL JOHAN
Kungörelse om vad som bör iakttagas, då stridiga meningar uppstå, huruvida en till förtullning
angiven vara är till införsel förbuden eller tillåten. Stockholm den 19 maj 1825
Kongl Maj:t har givit Kongl Kollegium tillkänna, att då erfarenheten ännu inte kunnat lämna tillräcklig
kunskap och beskaffenheten av och skiljaktigheten mellan de särskilda, förut förbjudna varor som enligt
gällande tulltaxa är tillåtna och för handelns oavbrutna gång och att frågor av ekonomisk art som tvister
om varans beskaffenhet, måste skyndsamt avgöras, så kommer sådana tvister att avgöras av
Generaltullstyrelsen. När det gäller vävnader skall de först höra Fabriks Societetens i Stockholm. Klassas
varan som förbjuden kan ägaren besvära sig hos Kongl Kollegium. Har en vara blivit klassad som tillåten
och ingen klagat över beslutet får den inte konfiskeras även om den senare anses otillåten. Godsägaren
kan under lämplig kontroll åter utföra den.
Stockholm den 19 maj 1825 C af KLINTBERG
Förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden.
Stockholm den 24 maj 1825
Efter beslutet av den 25 maj 1815 har Sveriges och Norges handels- och sjöfartsgemenskap visat, att i den
mån rörelsen kunnat bringas till ett enkelt och livligt utförande, har båda länderna haft nytta av den. För
att ytterligare främja ett sådant ändamål upphäver vi de förut gällande föreskrifterna och förordnar som
följer:
Artikel I Om kommunikationen landvägen mellan de förenade rikena.
§ 1 Alla naturalster och tillverkningar, inhemska eller utländska kan från Sverige landvägen införas till
Norge. Undantag är tack,- osmunds-, ballastjärn samt järnhällar över ½ tum tjocka, råkoppar och malm.
Samma gäller från Norge till Sverige om varorna är tillåtna för införsel.
§ 2 Den härigenom allmänna utförseln av skogsprodukter, får inte minska eller förändra den rättighet till
kolfångst eller andra skogsförnödenheter, som bruk och bergverk äger.
§ 3 Ingen tull tas ut för varor som utförs på landsvägen länderna emellan.
§ 4 Från Norge får införas alla naturalster och tillverkningar, utom brännvin, salpeter och spelkort.
Brännvin och spelkort får inte heller från Sverige införas till Norge.
§ 5 Varor skall var tullbefriade med undantag av band, garn, tråd, strumpor, vävnader raffinerat socker,
sockersirap, tobak och snus.
§ 7 Utländska varor får införas mot tullavgift, beräknad på hälften av vardera rikets sjötulltaxa.
§ 8 Dock må vid resor mellan länderna tullfritt få medföras mindre partier av annars tullbelagda varor.
§ 9 - 10 Vid införandet av tullbelagda varor skall anmälan göras hos tulltjänsteman enligt bifogat
formulär
§ 11 Tullstationer är i Sverige: Strömstad, Vänersborg, Åmål, Karlstad, Filipstad, Falun och Östersund. I
Norge: Fredrikshall, Fredriksstad, Moss, Dröback Christiania, Rörås, Trondhejm.
§ 12 Den som begär förpassning av sina varor skall skriftligt förbinda sig att inom två månader betala tull
till tjänsteman på bestämmelseorten.
§ 13 Är den som utfärdar sådan förbindelse inte boende på orten eller inte vederhäftigt ansedd, skall han
ställa borgen som för egen skuld.
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§ 14 I avseende på tillsynen av varornas forslande och undersökning på ankomsstället rättar man sig efter
varje lands föreskrifter.
§ 15 Varje månad skall redovisning av förpassade varor genom tullbetjänterna sändas till tullkamrarna på
bestämmelseorten.
§ 16 Transporter till marknader skall särskilt bevakas.
§ 18 Svenska eller norska manufaktur- och fabriksvaror skall vara försedda med intyg att de är tillverkade
i Sverige eller Norge.
§ 22 Ankommer inte förpassade varor till sin bestämmelseort inom två månader bötar förpassningstagaren
till tullkassan i det rike, dit varorna blivit förpassade.
§ 23 Påträffas otillåtna varor eller andra slags varor än som blivit anmälda, straffas enligt det andra rikets
författningar.
§ 24 Tullstyrelserna skall var tredje månad sända förteckningar över varutransporter, som ankommit eller
utförts till det andra landet.
Artikel II Om Svenska och Norska fartygs ömsesidiga rättigheter samt kommunikation sjöledes mellan de
förenade Rikena
§ 25 Alla Svenska och Norska på crawel och klink byggda fartyg skall räknas lika och åtnjuta samma
rättigheter i båda länderna, erlägga samma avgifter då de från eller till utrikes ort ankommer eller avgår.
§ 26 Dessa fartyg skall ha skeppshandlingar antingen de är byggda i Sverige eller Norge, tillhör svenska
eller norska undersåtar.
§ 27 Fartyg byggda i ett av länderna, kan utan att betala naturalisationsavgift naturaliseras om de kommer
att tillhöra innevånare i andra landet.
§ 28 Det ena rikets fartyg får inte segla med frakt mellan det andra rikets hamnar.
§ 29 Varor som införs i Sverige med norska fartyg, skall inte betala högre avgifter än om de kom med
svenska fartyg. Samma förhållande gäller i Norge.
Den lindring i avgifter som gäller för svenska skepp för att uppmuntra deras skeppsfart på Västindiska
öarna, Amerika och Ostindien gäller inte norska fartyg.
§ 30 Varje land bestämmer avgifter för in - och utländska alster och tillverkningar.
§ 31 Varor av svensk eller norsk avel eller tillverkning som förs direkt till det andra landets hamnar,
njuter lindring till hälften av sjötulltaxan.
§ 32 För att få denna lindring skall man förse sig med tullkammarens bevis på avsändningsorten att
varorna är av inhemsk avel eller tillverkning.
§ 33 För att få sådant bevis skall vävnader vara stämplade som i ena eller andra landet är föreskrivet.
§ 34 De varor som är upptagna på bifogade förteckning utan tillverkningsbevis skall betala avgift.
§ 35 Liksom vid kontroll av transporterna på landsvägen äger den rum vid sjötransporter. Var tredje
månad skall förteckningar på fartyg och laster sändas till det andra riket.
Stockholm den 24 maj 1825 CARL JOHAN
Formulär till förpassningsinlaga.
Formulär till Förbindelse för tullens erläggande, då tullbara varor landvägen från ena till andra Riket
förpassas.
Förteckning över sådana Svenska eller Norska varor, vilka sjöledes från ena till andra Riket mot halv tull
eller lindrigare tullavgiften, kan införas.
Förteckning på de Svenska och Norska varor, för vilka, då de från ena till andra riket sjöledes föres,
avels- eller tillverkningsbevis icke fordras.
Cirkulär till Sjö- och Gränstullrätterna samt Rådstugurätterna i de Städer, där Sjötullrätt inte
finns, angående upphörande av 2 artikeln 4 § av 1820 års Seglationsordning stadgade dubbla tull
för överskottsvärde på varor, vilkas pris vid förtullning blivit av godsägaren mer än tio procent för
lågt angiven. Stockholm den 30 maj 1825
Den dubbla tull som från 1820 ägde rum när värdet av varor erlades och med 10 procent översteg
angivningsvärdet har upphört och det nya värderingssättet av den 2 december 1824 gäller istället.
Stockholm den 30 maj 1825 C af KLINTBERG
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Kungörelse angående Revision av Stats-, Banco- och Riksgäldsverken, samt av de fonder och
Räkenskaper, vilka i sammanhang därmed granskas. Stockholm den 8 juni 1825
Revisionen kommer för två års oreviderad förvaltning att ta sin början den 15 september. Revisorerna
skall denna dag infinna sig i Stockholm
Stockholm den 8 juni 1825 CARL JOHAN
Kungörelse rörande tillämpningen i vissa delar av de om brännvinsbränningen gällande
föreskrifter. Stockholm den 15 juni 1825
På förekommen anledning ges här förklaring till hur vissa delar av kungörelsen om brännvins bränningen
av den 10 maj sistlidet år, skall tolkas. Det gäller mätning av pannor med vanlig hatt med konisk eller
cylindrisk hatt. Justeraren skall vid attest på följande formulär meddela vilken sorts panna det gäller.
Justeraren ansvarar, medan ägaren går fri
Vidare ändras föreskriften om avgifter på pannor som vidröres av elden. Där skall båda pannorna räknas
lika.
Stockholm den 15 juni 1825 CARL JOHAN
Förordning, mot olovlig införsel eller utförsel av varor. Stockholm den 23 juni 1825
Ständerna har vid senaste Riksdag anhållit om åtskilliga jämkningar och förändringar i Vår under den 12
februari 1820 utfärdade Förordning till förekommande av lurendrejeri och tullförsnillning. Vi är av
erfarenhet övertygade om otillräckligheten av alltför stränga straffbestämmelser, mot överträdelser av
Tullförfattningarna för att trygga Statens och den enskildes rätt. Därför upphäver Vi vad som hittills blivit
stadgat, beträffande ansvar för lurendrejeri och tullförsnillning och utfärdar följande Förordning mot
olovlig in- eller utförsel av varor.
Kapitel I Om olovlig införsel eller utförsel av varor, samt ansvaret därpå
§ 1 Med olovlig införsel av varor menas, när någon för in i landet gods, som är till införsel förbjudet eller
för in lovliga varor utan att betala införseltull.
Med olovlig utförsel av varor menas, när någon antingen ur landet för ut gods, som är till utförsel
förbjudet, eller för ut tillåtna varor utan att betala utförseltull.
§ 2 Upptäcks någon med dessa förbrytelser bötar han första gången varans halva värde. Förbryter sig
någon andra gången bötar han hela varans värde. Upprepas förbrytelse bötar han dubbla värdet av varan
och straffas med arbete på Korrektionsanstalt eller Arbetsinrättning i 6 månader till högst 2 år. Godset är i
alla fallen förbrutet.
§ 3 Är någon tilltalad för flera förbrytelser med olovlig in- och utförsel, räknas varornas värde samman.
§ 4 Den som bjuder, lejer, råder eller hjälper någon att begå dessa brott, straffas som han gjort dem själv.
Samma lag gäller om man säljer eller döljer olovligt gods.
Förskingrar någon beslagtaget gods gäldar han värdet.
§ 5 Om någon tjänsteman inom Tull-, Lots-, Dykeri- eller Hallrätt beträdes med olovlig in - eller utförsel
eller medverkat till detta, straffas han med arbete på fästning i två till fem år, mister tjänsten, är ovärdig
att nyttjas i allmän tjänst, får inte delta i val.
Har han av försummelse eller vårdslöshet vållat brottet mister han efter omständighet tjänsten eller
suspenderas från tjänsten utan lön i 6 månader.
§ 7 Den som idkar borgerlig rörelse och begår brottet tredje gången mister sitt burskap Samma straff
gäller, men redan vid första tillfället då en fabriksidkare eller hantverkare för in olovliga varor som hör
till hans egen tillverkning.
§ 8 Beträds den som inte har burskap med olovlig handel, som uppgår till 400 riksdalers värde, kan han
inte få sådant burskap om han söker.
§ 9 Utländsk man eller medlem av Judiska nationen, som inte har svenskt medborgarskap, utvisas ur
landet, om värdet på varorna uppgår till 400 riksdaler.
§ 10 Den som åtnjuter nederlagsfrihet och därifrån smyger varor eller på vägen dit och därifrån begår
brott mot denna förordning, mister sitt burskap och om han innehar tjänst blir han avsatt och får aldrig
mer nyttjas. Han mister också sin rösträtt och straffas som 2 § omtalar.
§ 12 Den som tecknar en försäkring för olovligt gods eller gods som inte är ordentligt förtullat, har ingen
rätt till ersättning eller återbetalning av erlagda försäkringsavgifter.
Premierna skall i så fall delas mellan försäkringsgivaren och närmaste barnhus och lasarett.
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§ 13 Finns olovligt infört gods efter avliden person, nytt och obrukat, har sterbhuset rätt att utföra varorna
ur landet efter att tull betalts. Godset skall lämnas till närmaste tullkammare en månad efter
bouppteckningen.
§ 14 Upptäcks olovligt gods vid utmätningar skall det behandlas som i § 13. Den som övertygas att ha
infört varorna ansvarar efter förordningen
§ 16 Finns pant av olovligt infört gods i låneanstalter, avskiljs den som mottagit panten på 1 till 6
månaders tjänst, ersätter verkets förlust om man inte får tag på låntagaren. Finns sådant gods på auktioner
är försäljningsman ansvarig.
§ 17 Medborgare som kommer från utlandet och medför olovliga varor för eget bruk är fri från åtal.
För gods, som främmande lands sändebud innehar, är särskilt stadgat.
§ 18 Gods som är beslagtaget skall genast förseglas och föras till närmaste Tullkammare.
§ 19 Anträffas någon med olovligt infört gods, som inte har fast bostad eller borgen för sin person eller
böter, hålls han under bevakning till dess målet förekommit i domstol. Där prövar rätten om han skall
frias eller häktas. Ingen borgen antas om brottet är urbota.
§ 20 Böter för olovlig införsel tas ur den brottsliges egendom, så länge den räcker.
§ 21 Saknas tillgångar att betala böter omvandlas de till fängelse. Mot böter 10 riksdaler svarar 1 vecka.
Vidare i stigande grad så att 200 riksdaler svarar mot 2 månader, 300 riksdaler mot 3 månader Ingen
stannar i fängelse mer än ett år, han skall under strafftiden hållas i arbete.
Kapitel II Hur förfaras bör med inhemska och utländska stämpelbara tillverkningar, som finns
ostämplade.
§ 22 Inhemska fabriksvaror skall vara försedda med stämplar och märken. Även utländska till införsel
lovliga varor skall ha tullstämpel. Dessa stämplar skall finnas på stycket, så länge något finns kvar av
varan.
§ 23 Den som säljer inhemsk stämpelbar men ohallad och ostämplad fabrikstillverkning förlorar varan.
§ 24 Samma om någon säljer ostämplat utländskt gods.
§ 25 Den som använder falska stämplar, straffas enligt Missgärnings Balken och förlorar godset.
§ 26 Hallrätterna ansvarar för stämplarna och att varorna som stämplas är inhemska.
§ 27 Lämnar fabriksidkare mer varor till stämpling, än vad hans antal arbetare borde kunna tillverka, skall
saken undersökas innan stämpling.
§ 28 Lämnar någon utländskt gods till stämpling såsom inhemskt straffas han enligt § 10.
Kapitel III Om beslagare och deras rätt.
§ 29 Beslagare är den som anger olovlig in- eller utförsel av varor. Han har rätt att njuta biträde av
kronoåklagare om han så önskar.
§ 30 Förbrytelse mot denna författning må ej angivas av föräldrar, barn, makar, syskon, fosterbarn,
fosterföräldrar eller tjänstehjon mot husbonde, så länge de är i tjänst.
§ 31Anger någon annan än skepparen att förbjudet gods finns i lasten innan lossning skett, är han att anse
som beslagare.
§ 32 Beslagaren njuter ¾ av varornas försäljningsvärde och även av böterna. Det övriga tillfaller Kronan.
Beslagaren går före kronan om inte tillräckliga medel för böterna finns.
§ 33 Upptäcker någon falska stämplar njuter han sin beslagardel och dessutom 500 Riksdaler från Kronan
i belöning.
§ 34 Beslagare och Fabriksfattigkassan delar hälften var, då det gäller inhemska varor som döms
förbrutna. Varorna skall stämplas innan de säljs.
Kapitel IV Om undersökning och visitation efter olovligen infört gods.
§ 36 Hur visitation, bevakning vid tullplats och vid sjötull, under transporter skall göras, finns särskilda
stadgor.
§ 37 Undersökning efter olovligt infört gods kan ske på andra ställen än vid tullarna. De anställs av
kronofogde, länsman, landsfiskal, statsfiskal och fabriksombudsman. De skall alltid kunna uppvisa
fullmakt, vara försedda med synligt tjänstetecken samt ha två vittnesgilla personer i sällskap. Även den
som blir utsatt för undersökningen har rätt att tillkalla vittnen.
§ 38 Undersökning får anställas på vägar och gator, i hus, boningsrum, viloställen, magasiner
upplagsbodar och uthus. Påträffas gods värt mindre än 100 riksdaler eller kan ägaren bevisa att det är för
eget bruk, går han fri.
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§ 39 Boningsrum och salubodar är i allmänhet undantagna undersökning, men tror sig undersökningsman
att sådant gods införts i något rum inom de senaste 48 timmarna, har han rätt att söka.
§ 40 Hos den som förut blivit straffad för brottet, kan undersökning ske utan inskränkning av tiden.
§ 41 Undersökning får endast ske mellan klockan 9 - 3 vintertid och 8 - 5 sommartid.
Sker undersökning vid annan tid och olovliga varor påträffas är beslaget ogiltigt. De kan dock senare
beslagtas, utan vidare påföljd än att varorna är förverkade. Den som utför undersökning på annan tid bötar
mellan 20 - 200 riksdaler, förlorar sin tjänst eller blir suspenderad. I alla fall förlorar han beslagardelen.
§ 42 Gör obehörig person undersökning straffas han för hemfridsbrott.
§ 43 Görs undersökning på vägar och gator utan att något olovligt påträffas bötas från 10 till 200
riksdaler. Samma böter om han inte visat tjänstetecken, fullmakt eller haft vittnen med sig.
§ 44 Gör behörig man undersökning och inte finner olovligt gods, fastän det finns, bötar han, mister
tjänsten och sitter 6 månader på fästning
§ 45 Är varornas värde under 200 riksdaler är de förbrutna, men det är enda påföljden.
§ 46 Den som varit obehörig till undersökning eller vid tillfället förbrutit sig mot bestämmelserna har
förverkat sin beslagarandel, som går till Kronan.
§ 47 De som är anställda att göra undersökning och de som bistår har lika rätt till skydd och hägn som
andra tjänstemän.
Vägrar någon att låta undersökning ske, bötar han 200 riksdaler och får inte ersättning om skada skett.
Görs sådant motstånd att undersökning inte kan ske alls bötas 500 riksdaler.
§ 48 Överfaller man med hugg och slag en behörig undersökningsman eller hans handräckning eller
återtas gods med våld straffas med fästning från 1 till 3 år.
Skulle undersökningsmannen vara våldsam straffas han med att förlora sin tjänst eller suspension i 6
månader utan lön.
§ 49 Vill beslagare ha vakt eller manskap till biträde, skall han omedelbart få det.
Kapitel V Om värdering av anhållet gods.
§ 50 Beslagtaget gods antecknas och värderas i närvaro av tre personer, en från varje part och en från
rätten
§ 51 Värdet skall sättas efter det pris som allmänt gäller. Vid bedömning av gods som är förbjudet till
införsel skattas värdet under ed av värderingsmännen.
§ 52 Är värderingsmännen oense tar man medelvärdet av deras uppgifter.
§ 53 Vill någon av parterna göra jäv mot förrättningen, skall han förete bevis.
Kapitel VI Om rättegången i mål, rörande olovlig införsel eller utförsel av varor.
§ 54 Mål, som rör denna författning, skall upptas av Sjötullrätten, så vida det inte i anseende till person
hör till Hovrätten. Finns inte sjötullrätt på platsen tas målet upp i Rådstu - eller Gränstullsrätt.
§ 55 Gäller målet liv och ära avgörs det i hovrätten. Besvär över underrättens beslut lämnas till Hovrätten.
§ 56 Är den klagande fälld till böter, men inte häktad, skall han foga bevis därom, att han nedsatt böterna
i ränteriet eller ställt borgen
§ 57 Kan den klagande inte betala böterna eller ställa borgen, skall han ha bevis av kyrkoherden på sin
fattigdom.
§ 59 Försummar den klagande något av vad som nämns i § 54, 55, 56 och 57 har han förverkat sin rätt.
§ 61 Är den dömde häktad skall han få del av domen, så att han hinner överklaga.
§ 62 Befallningshavande i länet skall dra försorg, att den häktade får biträde med besvärs författande.
§ 65 Blir någon för brott mot denna författning dömd ovärdig, att nyttjas i allmän tjänst, sitt burskap eller
förlorar sitt medborgerliga förtroende skall det kungöras i Allmänna Post och Inrikes Tidningar.
Stockholm den 23 juni 1825 CARL JOHAN.
Kungörelse, angående en med Hans Maj:t Konungen av det förenade riket Stora Britanien och
Irland avslutad Traktat till Slavhandelns avskaffande. Stockholm den 21 juli 1825.
Den 6 november förlidet år avslutades en traktat mellan Oss och det förenade Riket Stora Britanien och
Irland angående avskaffandet av slavhandeln. Redan den 7 februari 1822 förordnade Vi om detta. Vi vill
på det uttryckligaste sätt, för alla Våra undersåtar förnya detta förbud, att på något sätt delta i
negerhandeln och ställa sig till noggrann efterlevnad till kungörelse och traktat, att förekomma denna för
mänskligheten vanhedrande handel.
Stockholm den 21 juli 1825 CARL JOHAN
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Seglationsordningen . Stockholm den 21 juli 1825
Vid sista riksdagen föreslog Ständerna åtskilliga förändringar i Seglationsordningen av den 12 juni 1820.
På grund härav och vad som förekommit i verkställigheten av författningen samt till följd av den
utfärdade förordningen mot olovlig in- och utförsel av varor, har Vi funnit för gott, att upphäva den gamla
författningen och införa följande Seglationsordning.
Kapitel I Om vad Skeppare har att iakttaga, innan han till inlopps- eller lossningsort ankommit.
§ 1 Svensk skeppare har skyldighet, att då han på utländsk ort där svensk konsul finns inlastat varor,
uppvisa ett undertecknat duplikat av manifestet över sin laddning samt sammandrag av fraktgodssedeln.
Dessa handlingar bör tullkammaren i inlastningsorten eller den skeppsmäklare, som ombesörjer skeppets
clarering, ha intygat, så att uppgifterna stämmer, vad beträffar beskaffenhet, antal, nummer och märken,
med vad som är uppgivet i angivningsinlagan. Sedan konsuln granskat och funnit handlingarna riktiga,
sätter han sitt ämbetssigill och återlämnar handlingarna.
§ 2 Lämnar skepparen inte dessa uppgifter eller ger fel sådana bötar han 300 riksdaler.
§ 3 Seglar skeppare i svenskt vatten eller ankrar vid kusten eller i skärgården, är han underkastad tillsyn
av kust- och skärgårds bevakningens tjänstemän. Bevakningsmannen har rätt att gå ombord och erhålla
kännedom om fartyg, last och resans bestämmelse. Han skall följa fartyget till lossningsorten inom
bevakningsdistriktet eller försegla lastens förvaringsrum.
§ 4 Skeppare får inte segla in på ställen där lotsinrättning finns utan lots, så vida denne inte är förhindrad
av hårt väder. Lotsen ser till att ingen last förs till eller ifrån skeppet, att lås och sigill inte bryts och olaga
landgång inte äger rum. Han har det ansvar och den belöning som nämns i Instruktionen av den 18 maj
angående lotspersonalens tillsyn över olagliga seglations- och handelsföretag.
§ 5 Skeppare åligger att noga följa karantänsbestämmelserna.
§ 6-7 Skeppare skall följa de farleder som är bestämda till stapelstäderna
§ 8 Avviker skeppare från den bestämda farleden eller seglar förbi tullbevakning utan anmälan bötar han
300 riksdaler
§ 9 Lastas gods utan trängande nöd i öppen sjö innan fartyget kommit under tullbevakning, är godset
förbrutet. Skepparen ansvarar som om han infört olovliga varor samt bötar 500 riksdaler.
§ 10 Skeppare får inte ankra i skärgården utan i trängande nöd eller andra giltiga orsaker, Han bötar då 50
riksdaler.
§ 11 Fartyget får inte lägga till vid land eller brygga innan visitationen är genomförd. Därefter skall
skepparen inom 2 timmar infinna sig i tullkammaren och uppvisa pass och handlingar. Innan klockan 12
dagen därpå skall han inge märkrulla.
§ 12 Kommer fartyget på natten får skepparen inte gå i land förrän det blivit ljust. Han skall då lägga till
med den farkost han använder för att ta sig iland vid bryggan och undergå visitation
§ 13 Skeppsfolk och passagerare får inte heller gå iland förrän visitationen skett. Sker det bötar skepparen
för underlåten tillsyn.
Kapitel II Om vad Skeppare vid ankomst till inlopps- och lossningsort och godsägare i lossningsort hava
att iakttaga.
§ 15 Den märkrulla som skepparen skall avlämna, skall innehålla fartygets namn, byggnadsort, lästetal
och djupgående, besättningen antal med varje persons namn, fartygets hemort, varifrån det kommer och
vart det skall gå. Sedan uppföres lasten. Salt, spannmål och andra mätbara varor anges i det mått som
brukas på inlastningsorten. Styckegods till särskild man skall ha mottagarens namn. Sist uppföres
besättningen förråd.
§ 17 Tullkammaren skall uppläsa märkrullan och jämföra med skepparens manifest och fraktgodssedel.
Skepparen godkänner med sin underskrift att uppläsningen skett.
§ 18 Sedan visitationen är gjord, är skepparen skyldig att låta försegla luckor och ingångar till
förvaringsrummen samt att godkänna om tullbevakningen anser att en tjänsteman bör medfölja till
lossningsorten. Han skall då förses med kost eller erhålla 24 skilling i dagtraktamente.
§ 19 Under resan till lossningshamnen och innan visitationen, får ingen bege sig till eller ifrån fartyget.
§ 20 Har skeppare avgivit sin märkrulla vid inloppstullkammare, men sedan vill ändra fartygets
bestämmelse har han rätt till det, efter skriftlig anmälan.
§ 22 Ertappas skeppare med att ha lovgivet eller tullbart gods som ej är uppfört på märkrulla och sedan
förtegat det, bötar han godsets halva värde, men ägaren må mot behörig tull disponera godset. Övertygas
ägaren om delaktighet i godsets insmygande är det förbrutet och han ansvarar som för olovlig införsel.
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§ 23 Kan skepparen bevisa att förseelsen skett på grund av slarv eller okunnighet om att varan förts
ombord är han fri från ansvar, men bötar för vårdslöshet
§ 24 Anträffas gods som är till införsel förbjudet, är varorna förbrutna och ägaren förfallen till ansvar som
för olovlig införsel. Har det skett på grund av skepparens vårdslöshet bötar han.
§ 25 Är förbjudet gods ämnat till nederlag, bötar skepparen halva värdet men ägaren får disponera
varorna, om han inte övertygas om delaktighet.
§ 26 Är inhemsk skeppare bestämd till svensk hamn, som inte har nederlagsfrihet, får han inte ta med
gods till återutförsel, som till införsel är förbjudet.
§ 27 Medför utländsk skeppare förbjudet gods men anger det i märkrullan, förvaras godset tills han
avseglar, då han åter får utföra varorna.
§ 28 Fattas varor som blivit upptagna i märkrullan ersätter skepparen värdet och bötar som för olovlig
införsel. Han bötar om varornas antal inte stämmer med rullan. Har ägaren delaktighet i förbrytelsen står
han till ansvar. Böter mellan 200 - 500 riksdaler.
§ 29 Kan skepparen bevisa att märkrullan blivit felskriven, går han fri från ansvar för olovlig införsel,
men bötar för vårdslöshet med märkrullans författande.
§ 30 Godsägare skall inom några dagar inlämna till tullkammaren angivningsinlaga på allt gods som för
hans räkning införts antigen till förtullning eller nederlag. Försenas angivningen bötar godsägaren 1 % på
varans värde.
§ 31 I angivningsinlagan antecknas godsets namn och art, antal, svenskt mått, mål och vikt samt hur det är
förpackat och de märken som finns på förpackning. Kan godsägaren inte i brist på faktura anteckna sitt
gods skall packhusinspektionen eller tullkammaren genast öppna förpackningarna, väga mäta och beräkna
tull.
§ 32 Godset får väga eller mäta 10 % mer än vad som anges utan att tullen höjs.
§ 33 Anger någon för låg tull, dubblas avgiften på beloppet som taxan utvisar.
§ 34 Den som anger felaktig angivning och rättelse vunnits, erhåller 10 % av den enkla och hälften av den
dubbla tull som härigenom inflyter.
§ 35 Finns annan vara i en förpackning eller kärl än vad som anges, har ägaren förverkat hela
förpackningen och svarar som för olovlig införsel. Är godset förtullat, har han rätt att återfå tullbeloppet.
Kan han bevisa att den gömda varan kommit dit utan hans vetskap, går han fri från ansvar och endast den
gömda varan tas i beslag.
§ 36 Vill godsägare ta ut vin, olja eller frukt innan tullklarering hinner ske, har han rätt till det, mot att
han ställer säkerhet för tullbeloppet i tullkammaren. Han får också lossa hälften av sin salt- och
spannmålslast innan klarering skett. För övriga varor skall tull vara betald innan lossningen.
§ 37 För varor som skall till nederlag, finns särskilda bestämmelser.
§ 38 Inom 30 dagar skall alla avgifter vara betalda. Är någon vara så skadad att ägaren inte vill betala
tullen, görs skriftlig anmälan och varan sälj för Kronans räkning på offentlig auktion. Försummar han att
göra anmäla betalar han hel tull.
§ 39 Betalas inte tull inom utsatt tid läggs en ½ % på i månaden. Betalas inte inom tre månader skall så
stor del av lasten säljas som svarar mot den uteblivna tullavgiften. Anmäler och uttager ägaren inte resten
inom natt och år tillfaller varorna Oss och Kronan.
§ 40 Fartyg får inte förpassas till utrikes ort förrän umgälderna för inkommande är erlagda.
§ 41 Sommartid är lossning tillåten mellan klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Vår och höst mellan
7 och 6 och vintertid mellan 8 och 4 med en timmes ledighet vid middagstid. Är det särskilt bråttom med
lossningen, får den ske andra tider, dock alltid vid nödvändigt dagsljus och efter särskilt tillstånd och
under bevakning. Den tjänsteman som utför bevakningen har rätt till övertidsersättning på 8 skilling.
§ 42 Skeppet får inte ha flera däckluckor öppna än tullkammaren tillåter eller vägra den som utför
bevakningen att varje gång efter slutad lossning låsa och försegla luckor och tillgångar till lasten. Anses
det nödvändigt kan bevakning av skeppet bibehållas hela dygnet.
§ 43 Bryter någon lås eller sigill som är satt för fartygets luckor, bötar han 200 riksdaler. Kan skepparen
inte bevisa vem som gjort det, betalar han böterna.
§ 44 Är försegligen bruten av misstag och händelsen genast anmäls, är skepparen fri. Han bötar dock om
han inte skött och vårdat sigillen så att skada på förseglingen uppstått.
§ 45 Låter godsägare lossa innan tillstånd givits är godset förverkat. Är det förskingrat bötar ägaren och
skepparen för felande tillsyn mellan 10 och 100 riksdaler.
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Kapitel III Om vad skeppare och avlastare har att iakttaga, då fartyg till utrikes ort skall avgå.
§ 46 Skeppare, som tänker segla utrikes med last skall uppge godset, som skall inlastas. Tullbetjänten som
skall övervaka inlastningen har en inlastningssedel.
§ 47 På inlastningssedeln skall stå varans slag, stycketal, mått, mål eller vikt. Är det järn från våg, skall
biläggas våginspektörens frisedel.
§ 48 Inlastar skepparen gods innan tillstånd gives bötar han 100 riksdaler. Lastar man barlast utan
tillstånd bötas 50 riksdaler.
§ 49 Då gods i en hamn skall inlastas på olika ställen, måste skepparen tillkännage hur han kommer att
flytta sitt fartyg.
§ 50 Tider för lossning, lås och förseglingar gäller lika som tidigare angivits.
§ 51 Är fartyget inte fullastat och man önskar inta återstoden vid någon annan hamn eller skall sådana
varor inlastas till vilkas utförsel från egna hamnar Ridderskapet och Adeln är berättigade till på grund av
deras privilegier, skall anstånd sökas. Finns ingen tullbevakning på stället anmodas särskild tullbetjänt,
som åtnjuter skjutslega till och från inlastningsstället med en häst och dagtraktamente på 24 skilling.
Betalas av godsägarn.
§ 52 Då skepparen lastat och ingivit till tullkammaren förteckning på lasten och godsägaren lämnat
angivningsinlaga och betalat avgifterna, får skepparen pass för fartyg och last.
§ 53 Innan skeppet sedan får avsegla skall visitation anställas på fartyget, så vitt kan ske utan att rubba
lasten. Behöver skeppet sedan på grund av motvind ligga kvar skall tullbevakning hållas till dess de
avseglar.
§ 54 Avgår skeppet utan pass, straffas skepparen och för delaktighet redaren eller befraktaren efter vad
som stadgas om olaga lossning.
§ 55 Gods som inkommit får inte föras ut med annan lägenhet utan att tillstånd erhållits.
§ 56 Finns sådant gods ombord skall luckorna förseglas och en tullbevaknings betjänt följa skeppet till
öppen sjö.
§ 57 Anger någon att lasten skulle vara olaglig på något sätt och begär undersökning, ställer han borgen
för eventuell skada som kan uppstå. Tullkammaren lämnar handräckning till verkställighet av lossning.
§ 58 Finns olovliga varor straffas godsägaren och skepparen och angivaren njuter beslagarrätt. Upptäcks
inte något underslev, ersätter angivaren för skada som genom lossning och skeppets kvarhållande
uppkommit.
§ 59 Har tullkammarens föreståndare skälig anledning att låta undersöka en till utrikes ort ämnad
laddning får det inte vägras. Har han härvid missbrukat sin tjänst, har redaren rätt att erhålla ersättning av
Kronan för all skada och kostnad som blivit. Tjänstemannen straffas med suspension i 6 månader eller
tjänstens förlust och att täcka Kronans ersättning.
Kapitel IV Om vad vid sjöfart på utrikes orter med däckade fartyg under femton lästers dräkt samt öppna
båtar, särskilt iakttagas bör.
§ 62 Med däckade fartyg under femton lästers dräkt samt öppna fartyg får endast inhemska varor fraktas
till utrikes ort och hemföra produkter som är tillverkade i landet fartyget återvänder från.
§ 63 Bryter någon häremot straffas han med 300 riksdaler i böter och lasten är förverkad. Tulltjänsteman
som utfärdar pass till fartyg med olovliga varor förlorar sin tjänst.
§ 64 Dessa fartyg skall vid utrikes fart ha ordningsnummer och namn på farkostens hemort i förstäven.
§ 65 Svensk skeppare, som för dessa fartyg, skall sedan han i utlandet intagit varor i avsikt att gå till
svensk, dansk eller norsk hamn, vara försedd med manifest över last och skepp. Detta inges hos svenska
konsuln innan avresan, som lämnar intyg och avsänder till tullkammaren i svensk hamn dit skeppet är på
väg.
§ 67 Kommer skepparen till bestämd dansk eller norsk hamn, skall han efter lossning ta bevis från
tullkammaren, att han lossat den av konsuln i inlasningortens påskrivna manifest, att rätt varor blivit
lossade.
§ 68 Vid återkomsten till hemorten skall han vid ansvar av böter på 300 riksdaler ingiva manifestet. Man
jämför konsulns och tullkammarens uppgifter och skulle oegentligheter misstänkas åligger det
tullkammaren att ställa skepparen till ansvar.
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Kapitel V Om särskilda föreskrifter, som vid tillämpningen av denna förordning bör iakttas.
§ 69 Särskilda föreskrifter gäller för sjöfarten mellan Sverige och Finland och Skåne och Danmark
§ 70 Om skeppare av nöd eller i handelsavsikt kommer till annan svensk hamn, än den som
lastdokumenten visar iakttages vad som står § 11, 12, 13, och 15.
§ 71 Kommer han nu till hamn, där tullkammare inte finns, anmäler han sig till tullbevakningen, som
sedan har tillsyn över fartyg och gods till dess resan kan fortsätta. Behöver han ta ombord livsmedel får
det ske tullfritt. Annan inlastning är inte tillåten. Lossning får ske om godset är sjöskadat. Sedan följs
reglementet för Dykeri- och Bärgnings Kompaniet.
§ 72 Skeppare som går på utrikes orter och behöver nödhamn i Sverige rättar sig efter vad i allmänhet
stadgat är. Han får ta in livsmedel och andra lovgivna varor, om han betalar tull och umgälder för
fartyget.
§ 73 Befälhavare på Kronans skepp skall liksom skeppare på handelsfartyg vara skyldig att iaktta vad
som är föreskrivet.
§ 74 Vid tillfällen då skepparen inte själv för befäl på fartyget, är styrman eller den i hans ställe
underkastad samma skyldighet och ansvar som skeppare,
§ 75 Överfaller någon en tulltjänsteman eller med våld försöker in- eller utföra olovliga varor, straffas han
med fästning mellan 1 - 3 år. Hindrar någon tjänstens utövning bötas mellan 50 - 200 riksdaler.
Befälhavare på Kronans fartyg mister tjänsten om han begår något av dessa brott.
§ 76 Beträds någon med att göra samma brott två gånger pliktar han dubbelt.
§ 77 Böterna delas mellan kronan och åklagaren.
§ 78 Böter tas ut från den straffades egendom, så länge den varar. Kan han inte betala fulla böter har
åklagaren företräde framför Kronan.
§ 79 Saknas tillgångar att betala böter omvandlas de till fängelse, där fången skall arbeta.
Kapitel VI Om Rättegång
§ 80 Mål som angår förbrytelser mot denna författning avgörs i Sjötullrätten. Har brottet upptäckts någon
annanstans än i stapelstad tas det upp vid närmaste Rådsturätt.
§ 81 Är någon missnöjd med underrättens utslag besvärar han sig hos Kommers Kollegium inom viss
angiven tid. Man har längre tid på sig ju längre från Stockholm man bor.
§ 82 Är den klagande fälld till böter men inte häktad, skall han bevisa att han satt böterna i Ränteriet eller
lämnat borgen.
§ 83 Kan han för fattigdom inte nedsätta böterna, skall han lämna domaren bevis på sin oförmåga.
§ 85 Försummar klagande att redovisa vad han skall, har utslaget vunnit laga kraft.
§ 87 Är den dömde häktad skall han få domen så snart, att han hinner överklaga.
§ 88 Han har rätt att få biträde med att författa besvärsskriften.
Stockholm den 15 juli 1825 CARL JOHAN
Cirkulär till samtliga konungens Befallningshavande och Regementschefer, att tillsynen och vården
över de Arméns högre Befäl anslagna Boställen, som förut tillhört vederbörande Regementschefer,
nu mera blivit Kongl Krigs Kollegium i nåder uppdragen. Stockholm den 8 augusti 1825.
Militärboställen som genom Krigs- och Kammar Kollegiernas försorg blivit anslagna till löner åt
presidenten i Krigs Kollegium, General Adjutanten för Armén, Inspektions- och Brigadgeneraler med
flera högre militärer, bör tillsyn och vård som Kronan och Indelningshavaren tidigare haft överflyttas till
Krigs Kollegiet. Föreskrifter hur den nya husesynen skall gå till.
Stockholm den 8 augusti 1825 G W af TIBELL
Stadga om inrikes tullförpassning och bevakning. Rosersbergs slott den 10 augusti 1825.
Då utländska varor, som blivit olovligen införda till Våra vidsträckta kuster, sedan transporteras till
avsättningsorter i det inre av Riket eller inhemska varor till utrikes orter utföras utan att behöriga
tullavgifter erläggs förlorar Vi tulluppbörden. Vidare orsakas förluster för den laglydiga handeln. Vi har
därför funnit för gott, att upphäva vad i dessa hänseenden förordnats i Landtulls- och Accisstadgan av den
19 september 1776. Från och med nästa år gäller följande:
Artikel I Allmänna grunder och bestämmelser för inrikes tullförpassning
§ 1 I allmänhet eller vid transport inrikes orter emellan, så väl i Saltsjön, som i insjöar, floder och kanaler
samt landsväg skall iakttagas:
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1:o Att utländska här uppräknade varor skall jämte fartygen eller fororna förpassas om varornas mått vikt,
mål eller stycketal överskrider vad som har utsatts. Gäller bl a:
arrak, kryddor , kaffe, band, färger, garn, gryn, handskar, lakrits, mattor, mandel, metallarbeten, plommon
och sviskon, porslin, russin, silke, socker, strumpor, tobak och snus, tråd, tvål, vin och vävnader.
2:o Varornas kvantiteter sammanräknas av det som finns i lasten även om där är flera godsägare.
§ 2 Vid inrikes sjöfart och även på saltsjön skall följande iakttagas:
1:o Varor, inhemska eller utländska som sänds från en tullplats till en annan stad, köping eller lanthamn
där tullbevakning finns, skall de och även fartyget förpassas och även barlasten förses med tullpass.
2:o Varor, inhemska eller utländska som från tullplats förs till ort utan tullbevakning avlastas i fartyg om
15 läster och däröver skall tillika med fartyget underkastas förpassningsskyldighet.
3:o Varor inhemska eller utländska som förs i mindre båtar är frikallade från förpassning.
4:o Inhemska varor, som avlastas från ort utan tullbevaknig till annan sådan eller till tullplats är befriade
från förpassning så vida de inte besöker tullplats, där anmälan görs.
5:o Utländska varor får inte transporteras från ort utan tullbevakning utan att anmälan görs hos närmaste
tullkammare.
§ 3 Vid inrikes frakt, endast på insjöar, floder och kanaler eller landsväg gäller följande:
1:o Inhemska varor av alla slag och även fartygen är befriade från förpassningstagande.
2:o Utländska varor som inte överstiger maximikvantiteten är jämte fartygen befriade från förpassning.
3:o Är kvantiteten större görs anmälan hos närmaste tullkammare och särskilda tillstånd avvaktas.
Undantag är om varorna strandat på orten eller återförs till staden efter en marknad och redan tidigare haft
förpassning
§ 4 Rörande förpassning, av varutransporter från eller till Norge över gränsen eller sådana tillverkningar
som gårdfarihandlarna medför, inrikes transporter av trävaror från Blekinge, svenskt brännvin från
Saltsjön och inom Norr- och Västerbottens län, finns särskilda föreskrifter.
§ 5 Förpassning skall för att vara gällande åtfölja godset. Saknas förpassningssedel betalas dubbel sjötull
och böter. Även kronans transporter skall förpassas så snart varorna överstiger skeppsbehovet.
§ 6 Med fartyg i denna stadga menas alla däckade eller odäckade fartyg av 5 lästers dräkt och däröver,
samt även smärre farkoster och båtar som nyttjas till varutransport. Med skeppare menas alla personer
som för sådana båtar.
Artikel II Villkoren och sättet för meddelandet av förpassning.
§ 7 För att erhålla förpassning, skall godsägaren hos tullkammaren i avsändningsorten inlämna daterad
och undertecknad inlaga, där godsets beskaffenhet beskrivs. Där skall stå mottagarens namn, och med
vilken skeppare godset avgår. Gäller det landsvägstransporter skall antalet lass meddelas samt vägen och
de städer foran skall passera, om varorna är inhemska eller utländska. Tullbevakningsbetjänten intygar att
transporten innehåller vad som står i inlagan.
§ 8 Efter ilastningen skall skepparen lämna inlaga efter Formulär litt B, angående fartygets status,
besättningens antal, fraktens sammanlagda värde och om lots används. När de särskilda förpassningarna
blivit fästa med sigill vid skepparens inlaga utfärdas huvudpasset.
Skulle flera varor senare ilastas skall de ha särskild förpassning.
Överstiger kvantiteten den tillåtna och det finns flera ägare skall formannen avlämna till tullkammaren
angivningsinlaga efter Formulär Litt C.
§ 9 Vid varje huvudpass, skall tullkammaren fästa en s k passedel, innehållande de viktigaste
föreskrifterna i avseende på förpassade varors transport.
§ 10 När det gäller utländska varor finns ett särskilt villkor. De skall ha inkommit i landet inom två år före
den dag de förpassas. Förpassning får inte ske förrän Sjötullkammaren meddelat att varorna är förtullade.
§ 13 Skall utländska varor under förpassning sändas av annan än den som förtullat varorna, skall hos
Tullkammaren den förra ägarens kvitterade försäljningsräkning visas.
§ 15 Skall varor fraktas till marknad eller annat ställe på landet, skall förpassningen ställas på den sista i
vägen liggande tullkammare.
§ 16 Har någon kontroll blivit uraktlåten av tullkammaren på avsändningsorten, må varans ägare eller
mottagare disponera varan utan dröjsmål. Tullkammaren i lossningsorten skall med nästa post anmäla
sådan felaktig förpassning till Generaltullstyrelsen.
Förs varor med falsk förpassning eller med falskt förtullningsbevis är de förbrutna. Den som verkställt
eller hjälpt till vid sådan förfalskning straffas efter allmän lag och har för alltid förlorat sin tjänst.
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§ 17 Utfärdade förpassningar skall genast antecknas i journalen och för säkrare kontroll skall
tullkamrarna sända avskrift till den tullkammare dit förpassningen är ställd och till Generaltullstyrelsen.
Artikel III Bevakning på inrikes segelfart vid varutransporter i saltsjön
§ 18 Skeppare som kommer från en inrikes ort till en annan i saltsjön, bör innan gods intas anmäla sig hos
tullkammaren på stället. De ombesörjer visitation och bevakar ilastningen. Börjar man inlastningen innan
tullbetjänten anlänt bötas 10 riksdaler och lossas lasten på egen bekostnad.
§ 19 Förpassat fartyg bör genom tullkammarens försorg bevakas och när det är segelfärdigt utvisiteras.
Då intygas på huvudpasset att varorna avgått.
Avseglar skeppare utan visitation och bevis bötas 20 riksdaler men godset får utan hinder föras till sin
ägare.
Även barlastade fartyg skall visiteras.
§ 20 Skeppare som under resans gång ändrar sin bestämmelseort har rätt att lossa hela lasten. Dock skall
underrättelse sändas till Tullkammaren i lossningsorten, till den Tullkammare som utfärdat skepparens
pass och till Tullkammaren dit lasten blivit förpassad. Förpassad skeppare har rätt att under resan anlöpa
tullplats och lossa större eller mindre del av lasten samt inta fyllnadslast. Tullkammaren skall ha kontroll
på lossningen och lastningen.
Lastning och lossning av utländskt gods är förbjudet.
Inhemska tillverkningar och alster får lossas och lastas under resan i skärgården och lanthamnar om
anmälan görs
Beträdes skeppare med att ha lossat eller lastat gods till utländsk ort eller inlastat varor ur fartyg som
kommer från utlandet straffas han enligt Vår förnyade Seglationsordning.
§ 21 Även om frihet från förpassningsskyldighet i särskilda fall är medgiven åligger det var och en som
anländer till tullplats att undergå visitation.
Seglar eller ror någon tullen förbi bötar han 10 riksdaler och 1 riksdal för varje läst över 10 läster.
Skepparen är ansvarig för böterna, men i mindre båtar där ingen viss person för, skall alla i båten
gemensamt svara för böterna.
§ 22 Då förpassat fartyg undergått visitation, må tullkammaren när misstanke om missbruk finns, försegla
luckor med tullsigill. Sigillens antal antecknas på skepparens huvudpass. Man får inte försegla sådana
utrymmen i fartyget att lasten kan taga skada.
Skärgårdsbevakningen har rätt att var som helst ett fartyg anträffas gå ombord och begära skepparens
upplysningar och eventuellt försegla lasten eller låta bevakningen medfölja fartyget.
Möter de motstånd eller hinder från skepparen eller besättningen ansvarar skepparen ensam och bötar 100
riksdaler.
§ 23 Förpassad skeppare skall efter ankomsten till lossningsorten lämna sina förpassningar till
tullkammaren, som jämför med huvudpasset. Är allt i ordning skall utan dröjsmål visitation göras och
bevakning av lossningen förordnas.
Förpassad skeppare får inte lägga till vid annat ställe än laga hamn och inte sedan det blivit mörkt.
Skeppare på förpassningsfria fartyg skall också lägga till i laga hamn, där tullbetjäningen övervakar
lossning och lastning så att inte olovlig ut - eller införsel sker.
Vill skepparen lägga till på annan plats anmäler han det och tullkammaren förordnar särskild bevakning.
För olaga anläggning pliktas.
§ 24 Vid visitation skall tullbetjäningen noga undersöka att tullsigillen som är satta på varorna inte är
brutna. Böterna är mellan 50-100 riksdaler, om skepparen inte kan bestyrka, att skadan skett utan hans
förvållande.
§ 25 Lossning ur förpassade fartyg är inte tillåten utan bevakning av tullbetjänt. Varor som skall till våg
eller packhus skall mätas och vägas innan de förs iväg. Vin, brännvin och andra drycker skall vid hamnen
undersökas och mätas före avhämtningen.
Inhemska varor kan så snart de blivit undersökta disponeras av mottagaren.
Vägrar skepparen undersökning får han böta.
§ 27 Innehar skeppare i sitt fartyg förpassat gods och mottagaren inte anmäler sig undersöks godset som
vanligt och sedan lämnas det i skepparens vård fritt eller mot bestämda tullavgifter.
Vägrar skepparen att betala dessa avgifter behåller Tullkammaren varorna i sin vård. Genom
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och anslag på tullkammarens dörr säljs så stor del av lasten på
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auktion, att det täcker tullavgiften och auktionskostnaderna. Återstoden hålls inne ett år, sedan tillfaller
godset Oss och Kronan.
Befaras att godset skäms eller blir förstört, skall auktion snarast genomföras och intäckterna levereras
till Tullkammarens kassa, för att sedan tillfalla ägaren, om han hör av sig inom föreskriven tid.
§ 28 När lossningen är slutförd skall den s k kolvisitationen göras, då man letar efter eventuellt gömt
gods. Bevis över visitationen görs på huvudpasset.
§ 29 I fall där varor med förpassning sjöledes avgår till lanthamn, där tullbevakning inte finns, skall vid
10 riksdalers bot, åligga förpassningstagaren att inom 14 dagar återställa förpassingen vid den lägligaste
tullkammaren.
§ 31 Skulle någon under resa i saltsjön, råka i sjönöd och vara tvungen att söka utländsk hamn, skall han
så snart han återkommer till svenskt vatten, uppsöka tullkammare och vid äventyr av konfiskation, bevisa
att han inte har andra varor än de han hade vid avseglingen. Han skall i märkrullan beskriva vilka orter
han lagt till vid. Har några varor blivit lossade i utrikes ort skall tull betalas. Kan besättningen edligen
visa att de varit i sjönöd och för att rädda lasten sökt utländsk hamn, går skepparen fri. Skulle så inte vara
fallet bötar skepparen 250 riksdaler.
§ 32 Skulle skeppare som endast har förpassning till inrikes sjöfart, hittas i utrikes vatten, utan att hamnat
där av nöd, skall han inbringas till närmaste Sjötullkammare och skepparen ställas under sjötullrätt. Böter
mellan 100 och 250 riksdaler.
Artikel IV Bevakningen av varutransporter i det inre av landet samt på landväga resande.
§ 33 För seglatser och varutransporter på insjöar, floder och kanaler skall §§ 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
och 30 gälla.
§ 34 Avgår förpassat gods landvägen från stad, där tullportsbevakning finns åligger det formannen att vid
10 riksdalers bot, visa upp sina förpassade varor och få tullbetjäntens intyg på varornas riktiga utförsel.
§ 35 Skulle transporten inte bli av skall den förpassningstagande lämna tillbaka förpassningen inom 4
dagar till tullkammaren som utfärdat den.
§ 36 I Stockholm, Göteborg, Norrköping, Jönköping, Örebro, Södertälje och Hova skall bevakning vid
tullbommarna fortfara. De posterade tullbetjänterna skall anställa visitation på alla som passerar utom
kungliga personer och utländska sändebud. Skulle någon vägra, anhålls han tills visitationen är
genomförd. Personer som anländer nattetid får förvara sina låsta koffertar under
bevakningstullkammarens vård till påföljande dag, då de efter visitation kan avhämtas. Visitation är inte
tillåten i kurirers och postförares väskor, men med skyndsamhet skall undersökas, vad de för övrigt
medföra.
§ 37 Föreståndare för inrikes bevakningstullkammare skall, vid äventyr av suspension eller tjänstens
förlust, bemöta resande och forslande hövligt och bredvilligt och även ha tillsyn över underlydandes
uppförande, så att anledning till klagomål över dröjsmål eller förolämpande med ord och gärning inte
uppkommer.
§ 38 I alla andra städer än de ovannämnda, må resande som begagna landsvägen ha obehindrad in- och
utfart, utom då de medför förpassade varor. Lantmannen med sina produkter får ostörd och utan uppehåll
genomfara sådana städer och orter, men emballerade köpmansvaror har tullbetjänterna alltid rätt att
undersöka var som helst, så att inte oförpassat gods som borde vara förpassat medförs.
§ 39 När transport med förpassat gods passerar någon stad, skall vid 10 riksdalers vite förpassningen
uppvisas för tullbetjänt eller i hans frånvaro Borgmästaren, och utan betalning påtecknas, varefter resan
får fortsätta. Till samma ansvar döms den som tar en omväg runt stad som borde genomfaras.
§ 40 Ankommer med förpassning utländska varor till någon av de i § 36 nämnda städer för att där
kvarstanna, bör förpassningen visas och påtecknas i den tull där infarten sker och bevakningen därifrån
medfölja till packhus eller ställe där varorna skall besiktigas, mätas och vägas.
§ 41 I de andra städerna skall ägaren genast lämna förpassningen till tulltjänsteman som skyndsamt
kontrollerar godset. Böter om han underlåter att låta visitera sina varor eller att förpassningsinlagan eller
destinationen varit oriktig.
§ 42 Kommer förpassat gods att under transporten stanna i annan stad än dit förpassningen tillåter, skall
anmälan göras hos Tullkammaren för kontroll. Stannar blott en del av godset utfärdar tullkammaren
förpassning för resten och förseglar varorna. Bevis avgår till tullkammaren i så väl förpassningsorten som
destinationsorten.
§ 44 Vill resande för sin egen säkerhet och för att undvika uppehåll vid tullbevaknings stationerna, kan
han begära att varorna plomberas. Då äger visitationen inte rum förrän vid slutstationen.
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Artikel V Övriga verkställighets föreskrifter.
§ 45 Vid visitationer på fartyg eller vid tullbom har resande rätt att inneha utländska persedlar för eget
bruk.
§ 46 Den som misstänks att ha oegentligheter för sig, får endast visiteras av överbetjänt vid tullverket.
Hittas inget olovligt gods bötar tjänstemannen från 10 till 200 riksdaler.
§ 47 Beträffande för övrigt tullbetjänts personliga säkerhet, deras och andra vederbörandes undersöknings
behörighet, beslagares åligganden och förmåner, värdering av anhållna eller förverkade varor, fördelning
av auktionsbeloppet för gods som blivit förbrutet, fördelning av inflytande bötesmedel, förvandling av
dessa vid bristande tillgång samt laga domstol och rättegångsordning i mål rörande överträdelser av
denna stadga, skall tjäna till efterrättelse de föreskrifter, som Seglations Ordningen och Förordningen mot
olovlig in- och utförsel, innehåller.
Rosersberg den 10 augusti 1825 CARL JOHAN
Formulär till förpassningsinlaga Litt A
Formulär till Skeppares angivnings inlaga. Litt B
Formulär till Formans angivningsinlaga Litt C
Kungörelse angående den, under Kongl Maj:ts resa till Norge, i Nåder tillförordnade Regering.
Stockholm den 30 augusti 1825
Då Vi med den Högstes bistånd skall göra en resa till Norge och regeringsärendena skall ha sin vanliga
gång under Vår bortovaro, förordnas följande personer:
Till ordförande Vår kärälskelige Son Kronprinsen samt Justitiestatsministern greve Fredric Gyllenborg,
En av rikets herrar greve Mathias Rosenblad, En av rikets herrar greve Anders Fredric Skjöldebrand,
Hovkanslern David von Schulzenheim.
Skulle Vi finna nödvändigt att Kronprinsen gör en resa eller på andra grunder inte kan delta i
regeringsarbetet må Regeringens ledamöter föra regeringen. Skulle någon av dem genom sjukdom eller
annat laga förfall hindras tillkallas någon annan av Statsrådets ledamöter att inträda.
Stockholm den 30 augusti 1825 CARL JOHAN
Cirkulär hur förfaras bör då vid Nämndemanna val två eller flera personer fått lika många röster.
Stockholm den 31 augusti 1825
Vid nämndemansval inom Mörrums och Ellerholms församlingar inträffade det att två personer fått lika
många röster. Hovrätten över Skåne och Blekinge har anhållit om Kongl Maj:ts föreskrift, hur man skall
bete sig. Ändringen i Rättegångsbalken den 18 december 1823 avsåg inte en sådan händelse. Nu förklaras
att lottning genast skall anställas innan valförrättningen avslutats.
Stockholm den 31 augusti 1825 H af STROKIRCH
Kungörelse angående befrielse från Lots- och Båtavgifters erläggande för sådana Fartyg som har
sandsten som huvudlast. Stockholm den 22 september 1825
På förekommen anledning har Kongl Maj:t tillåtit befrielse från erläggande av allmän Lots- och Båtavgift,
för svenska fartyg som innehar järnmalm som huvudlast eller gå barlastade att hämta gruvlast. Samma
gäller svenska fartyg som har sandsten som huvudlast.
CARL af WIRSÉN
Kungörelse, att den, under Kongl Maj:ts frånvaro, i Nåder tillförordnade Regering kommer att
upphöra. Stockholm den 25 oktober 1825.
Sedan Vi nu lyckligen anlänt från Vår resa till Vårt Konungarike Norge kommer den tillförordnade
regeringen att upphöra. Till yttermera visso har Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt sigill
bekräftat.
Stockholm den 25 oktober 1825 CARL JOHAN
Kungörelse angående förbud mot älgars dödande. Stockholm den 6 december 1825
Till förekommande av älgsläktets utödande har Vi funnit för gott att i likhet med Artikel 4 § 3 i Stadgan
om Jakt och Djurfång av den 13 april 1808, stadgat att älg under tio års tid, alltså till den 1 januari 1836
inte får dödas annat än i inhägnade djurgårdar. Ansvar för överträdelse blir vad som står i Artikel 5 av
nämnda stadga.
Stockholm den 6 december 1825 CARL JOHAN
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Förordning och Reglemente angående Styrelsen och Förvaltningen av Amiralitets Krigsmans
Kassa. Stockholm den 20 december 1825
På Vår befallning har deputerade av Vår flotta sammanträtt, utarbetat och till oss överlämnat projekt till
ett nytt Reglemente för Amiralitetets Krigsmans kassa. Efter prövning har Vi gillat och stadfäst följande
Reglemente.
Artikel I Om kassans inkomster och utgifter.
§ 1 Amiralitetets krigsmanskassa grundades 1642 genom sammanskott av Amiralitets Staterna. Sedan av
Sveriges forna regenter med synnerlig nåd omfattad, med donationer understödd och genom Kongl
Författningar, som Staternas egen kassa ansedd och försäkrad om skydd och hägn för allt intrång och
sammanblandning med andra verk och stater. De bibehålls oförkränkt nu och i framtiden vid dess fonder
och inkomster till understöd för Vår Flottas Stater, deras i fäderneslandets tjänst förlamade, vanföra,
gamla och orkeslösa ämbets- och tjänstemän samt deras änkor och oförsörjda barn jämte Lots- och
Fyrings Staterna samt all Gemenskapen vid Vår Flotta.
§ 2 Av krigsmans kassans behållning kommer 250.000 riksdaler varje år att utgå till änke- och
gratialskassan. Särskild redogörelse skall upprättas Den övriga behållningen tillhör Pensionskassan.
§ 3 Inkomsterna till pensionskassan består i :
1:o Räntan på utlånat kapital.
2:o Våra och Kronans anslag av Lotsverket.
3:o Avgifter av båtsmanshållen i riket bestående av böter för försummade generalmönstrings avräkning,
underlåten rekrytering, förverkade båtsmanslöner bl a.
4:o Inskrivningspengar vid antagningen av lotsåldermän 1 riksdaler, mästarlots 24 skilling, secundlotsar
12 skilling och av all gemenskap 16 skilling.
5:o Årliga avgifter av lotsåldermän 32 skilling, mästerlotsar 16 skilling, secundlotsar 8 skilling,
gemenskapen och städernas båtsmän 8 skilling,
6:o Prismedel
7:o Centonal 1 % av löner på löner, pensioner, arvoden traktamenten m m.
8:o Pensionsavgift: 4 % av den pension, var och en vid avskedstagandet tillkommer med undantag av
klericiestaten och skollärare, vilka ej komma i belägenhet att ta pension.
9:o Avancementspengar eller befordringsavgift 2 % av tillkommande löner och för öppna brev på
karaktärer.
§ 4 Pensionskassans utgifter bestå av:
1.o Pensioner till lotsstaten och fyrmästare samt all gemenskapen vid flottan
2: o Pensioner till flottans alla ämbets- och tjänstemän samt betjänter jämte lotsofficerare
3:o Löner till kassans tjänstemän och betjänter.
4:o Nådår eller begravningshjälp efter alla med döden avgångna pensionärer.
§ 5 Änke- eller gratialkassans inkomster bestå av
1:o Räntan på utlånat kapital.
2:o Vårt och Kronans anslag av statsverket för kassans förlorade Arm- och Lastpengar från Pommern.
3:o Passageraravgift för all till utrikes ort förpassade personer
4:o Alla sakören som vid flottans krigsrätter och andra domstolar med stöd av krigsartiklarna döms.
5:o Tomtören, som åborna på de s k båtsmanstomterna på Kongl Djurgården vid Stockholm är betalda
6:o Gratialsavgift 1 % av den pensionssumma var och en vid avskedet tillkommer
§ 6 Änke eller gratialskassans utgifter bestå i:
1:o Gratialer till änkor och oförsörjda barn efter flottans ämbets - och tjänstemän samt betjänter, jämväl
lotsofficerares
2:o Nådegåvor till dem av gemenskapens änkor, vilkas män genom vådliga händelser förlorat livet.
3:o Diverse utgifter, som skrivmaterial, ljus och ved, hushyra, trycknings- och inbindningskostnader,
porto m m
§ 7 Vederbörande kontors och ämbetsmän, som räkna ut löner eller andra inkomster, iakttar dessa
kassafonders tillkommande bidrag.
Efter varje slutad sjöexpedition skall redogöraren på lika sätt leverera centonalen av sjöavlöningen.
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Artikel II Om kassans styrelse och förvaltning.
§ 8 Direktionen har sitt säte vid flottans huvudstation i Karlskrona, där kassan alltid skall befinna sig,
består av en ordförande, en föredragande civil ledamot, som utnämns av Oss och tre valda ledamöter.
Ordförande är alltid den på stationen närvarande befälhavande amiralen.
De tre ledamöterna väljs av flottans samtliga stater i Karlskrona, nämligen två militärer av
regementsofficers grad och en pensioner av militär eller civilklassen. Alla underskriver utgående
expeditioner i den ordning, vars och ens rang tillkommer.
§ 9 Vid tillfällen då ledamöternas kommenderingar eller andra laga förfall räcker mer än tre månader äger
direktionen att kalla och adjungera andra ledamöter av samma grad, som de frånvarande. Helst de som
varit ledamöter tidigare. Så snart den ordinarie återkommer avgår den adjungerande.
§ 11 Vid varje års slut avgår den ledamot som varit längsta tiden.
§ 12 Amiralen utfärdar kallelse till samtliga stater i Karlskrona och val av efterträdare sker genom
votering med slutna sedlar. Avgående ledamöter kan väljas på nytt så vida de inte undanber sig.
§ 14 Ingen i styrelsen erhåller arvode.
§ 15 Ingen i styrelsen kan heller erhålla lån ur kassan, så länge de innehar sin befattning.
§ 16 Skulle någon ledamot till borgenär avstå sin egendom avgår han genast från direktionen, samma
gäller om han blir dömd för neslig gärning vid domstol.
§ 17 Skulle någon ledamot begått underslev vid kassornas styrelse, eller överträtt detta reglementes
föreskrifter tilltalas han vid behörig domstol. Blir han förklarad skyldig upphör han att vara ledamot i
direktionen.
§ 18 Krigsmanskassans betjäning utgöres av den personal, som den av Oss nu fastställda löningsstaten
upptar.
§ 19 Kamrer och sekreterare utnämns av Oss medan övriga tjänstemän tillsätts av direktionen.
Tjänsterna annonseras ut i Post- och Inrikes tidningar. Sökande inom verket har företräde framför
främmande, om de visat sig ha samma kvaliteter.
§ 20 Blir någon av tjänstemännen dömd för ärerörigt brott, blir han för alltid skild från tjänsten. Samma
gäller den som beträds med försumlighet eller fel i tjänsten och trots varningar inte bättrar sig
§ 21 Den vid andra ämbetsverk vanliga Tro- och Huldhets samt Tjänstemanna eden
bör varje befordrad avlägga innan tjänsten tillträds.
Artikel III Om Direktionens och betjäningens skyldigheter och arbetsordning.
§ 22 Då Vi över alla ärenden som angår Vår Flottas Krigsmanskassa vill ha insyn skall Vi ålägga
Direktionen att lämna Oss en klar och riktig åsikt av varje ärende som till Vårt avgörande skall
hemställas.
Blesserade, gamla och orkeslösa tjänstemän, gemenskapens samt statens änkor och barn har rätt att av
Direktionen vårdas ömt och laglikmätigt samt att de kassans säkerhet, bestånd och förkovran med nit och
oavlåtlig uppmärksamhet befordras.
Den av Oss utsedda civila ledamoten föredrager alla mål och ärenden samt har inseende över kontoret,
ombudsmannen och kansliet.
§ 23 Kamreren blir ansvarig om Direktionen av honom blir missledd och fattar fel beslut.
De skall skriftligen utlåta sig över varje hans handläggning.
§ 24 Han är under Direktionens överinseende huvudman för arbetet inom kontoret och kassan, ansvarar
för arbetets driftiga gång, och har tillsyn över betjäningen. Han skall fördela arbetet och tillse att det
utförs med ordning och skicklighet som kassadelägarna har rätt att fordra.
Skulle någon av betjäningen sätta sig emot hans befallningar, anmäls sådant till Direktionen.
§ 25 Kamreren skall avgiva skriftligt utlåtande över sökandes skicklighet och kompetens hos dem som
söker lediga tjänster.
§ 26 Alla med Direktionens underskrift utgående expeditioner kontrasigneras av kamreren jämte
sekreteraren.
§ 27 På kamreren ankommer att se till att inkomsterna flyter in och är rätt beräknade, att medlen
förräntas, balanser utreds och att han håller rediga böcker och särskilt konto med varje gäldenär. Han har
ansvar för att inga utbetalningar görs utan Direktionens beslut.
§ 28 Han skall föra diarier över alla mål och däri anteckna Direktionens beslut. Vid konkurser med ed
framlägga kassans anspråk inför domstol.
§ 29 Kamreren är ansvarig för handlingar, räkenskaper, rullor och böcker.
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§ 30 Efter varje års slut ger han Direktionen generalförslag över fondernas tillstånd, som remitteras till
överrevisionen.
§31 Inom februari månads slut överlämnas till Direktionen uppgifter om pensionärernas antal och
underhåll, som sedan sänds till Krigsexpeditionen.
§ 32 Varje år inventeras alla handlingar som förvaras i kassavalvet och över vilka kamrern håller särskild
bok
§ 33 Kassans hypotek och de kontanter som behövs för dagliga utgifter, förvaras i en kassakista med tre
lås. En nyckel förvaras av en ledamot i Direktionen, en av kamrern och en av kassören.
§ 34 Över de gratial, som änkor och barn önskar få förränta i kassan håller kamrern särskilt konto i
huvudboken.
§ 35 Sekreteraren håller diarium över alla inkommande mål, för protokoll vid sammanträden,
kontrasignerar alla ifrån Direktionen utgående expeditioner samt författar och uppsätter kontrakt.
§ 36 Ombudsmannen skall meddela skriftliga utlåtande om alla ansökningar om lån och
säkerhetshandlingar, som kamrern sedan yttrar sig över.
§ 37 Han skall anteckna alla hypotekslån, deras säkerhet, och anmäla hos Direktionen om inteckningarna
bör förnyas samt tidigt bevaka skuldfordringsmål
I alla rättegångar för han kassans talan och anmäler utslagen hos Direktionen. Varje år lämnar han en
berättelse över sitt arbete i lagsökningsmål och rättegångar. Berättelsen skall komma överrevisionen
tillhanda. Han är ensam ansvarig för kassans rätt och säkerhet i avseende på utlånta medel.
§ 38 Revisorn, som är kamrerns närmaste man, biträder honom i vården över kassans angelägenheter och
inträder i hans ställe vid behov.
§ 39 Kassören, som mottar och ger ut kassans medel, redovisar varje fonds inkomster och utgifter, håller
likvidationsböcker för alla pensionärer, samt de änkor och barn som har sina gratialer innestående, håller
journal över alla låneinbetalningar och på allt som inkommer och utgår för varje fond. Gör dagliga
uppsummeringar i Uppbörds- och Utgiftsböcker, vilka skall åtfölja månadsinventeringen över kassans
behållningarna.
Han bör inte göra utbetalningar utan order.
§ 40 Varje månad skall kassören kontrollera sina böcker för att se att allt överensstämmer med
kontraboken och givna order, varefter inventarium upprättas, som påskrivs av kamreren och föredras i
Direktionen och införs i protokollet.
§ 41 Kammarskrivaren biträder sekreteraren i kansligöromål.
§ 42 Var och en av betjäningen är pliktig att biträda varandra vid sjukdom, så att extra avlöningar inte
behöver utbetalas.
§ 43 Direktionen sammanträder minst en gång i månaden på bestämd dag, dessemellan på ordförandes
kallelse om så behövs. Alla sammanträden protokollförs och justeras vid nästa sammankomst. Det fordras
tre ledamöter närvarande för att beslut skall kunna fattas.
Besluten avgörs efter de flesta rösterna och vid lika antal gäller den mening som företräds av
ordföranden.
§ 44 Alla ankommande brev adresseras till Kongl Direktionen över Amiralitetets Krigsmans Kassa.
Breven öppnas av ordföraren och tillställs genom den föredragande ledamoten sekreteraren, som
skyndsamt för in dem i diariet, varefter det genast lämnas till kamrern och handläggs i behörig ordning.
§ 45 Pengar, som sänds in från ämbetsverk, uppbördsmän eller enskilda skall åtföljas av reversal och
sedelförteckning.
§ 46 Alla utbetalningar skall grunda sig på anordningar underskrivna av Direktionen.
§ 47 Den som inte är nöjd med Direktionens beslut äger att hos oss anföra besvär.
Artikel IV Om pensioner för alla ämbets, och tjänstemän samt betjänter, tillhörande Vår Flotta.
§ 48 Till pensioner anslås vad fonden kan utgöra, dock skall den varje år ökas med 1000 riksdaler.
§ 49 Den högst utbetalda pensionen för militära ämbetsmän är 1000 riksdaler och för civila 800 riksdaler.
§ 50 Uppräknas olika tjänster som genom flera brev och författningar beviljar till livstids pension efter
avskedstagandet. Man skall ha uppnått 55 års ålder och haft 30 tjänsteår för att få full pension.
§ 51 Med verkliga tjänsteår menas att man oavbrutet på eget ansvar uppehållit en syssla med åtnjutande
av lön och där alla avgifter till kassan blivit erlagda.
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§ 52 Pension erlägges innan 30 tjänste- och 55 levnads år
1:o om någon i krig mot rikets fiender blivit blesserad och oförmögen till tjänstgöring
2:o om någon genom annan utövning av tjänst inom Kronan blivit skadad och inte längre kan upprätthålla
tjänsten
3:o om någon i tjänsten ådragit sig obotlig sjukdom som gör honom oförmögen till vidare tjänstgöring.
§ 53 Den som blivit blesserad måste inom ett halvt år eller om han råkat i fångenskap inom tre månader
efter frigivningen anmäla sin skada hos Direktionen. Det räcker inte med bevis från dem som varit med
utan edsvuren läkare skall ge betyg över skadans beskaffenhet och möjliga följder. Dessa intyg skall han
på nytt förete jämte nytt läkarintyg när han anmäler sig till avsked och pension. Försummar han detta,
njuter han inte för blessyrens skull pension i förtid.
Det samma gäller de i § 52 2:o och 3:o momenterna där avskedssökande skall inge lagliga betyg av
edsvuren läkare, som skött den sjuke och från den skadades kamrater som varit med när olyckshändelsen
skett eller sjukdomen visat sig. Även dessa intyg skall styrkas med ed.
§ 54 Den som haft två sysslor på stat får pension endast efter den där han haft högsta lönen.
§ 55 Den som söker och vinner befordran vid annat verk innan han uppnått 30 tjänsteår, äger inte rättighet
till pension av denna kassa och inte gratial för änka och barn. Blir han entledigad från sin tjänst får han
efter prövning fortsätta inbetalningarna till kassan för att få pension vid uppnådd ålder.
§ 56 Har den som fått pension en syssla med lön, indrages pensionen för lönen med motsvarande del så
länge han i verklig tjänst befinner sig. Undantag de pensionerade militärer, som ingå i Lots- och
Fyringsstatens tjänst.
Pensionen förloras för tjänsteman som efter laga rannsakning blir dömd för neslig gärning.
§ 57 När en person söker pensionsförmån skall han bestyrka sin ålder och sina tjänstgöringsår och bevis
på eventuella blessyrer och sjukdom.
§ 58 Först sedan prövning av pensionsrättigheten föregått i Direktionen med yttrande om fondens
tillgångar äger vederbörande rätt att till Oss anmäla om avsked med pension.
Försummas direktionens hörande innan sökande avskedas, skall vederbörande auktoriteter svara för
det lidande som genom deras försummelse uppstått. Ingen får avskedas utan att full pensionstillgång finns
för honom, så vida han inte förklarat sig nöjd med att antingen vänta till tillgång finns eller motta större
eller mindre del av som framdeles kan givas.
Pensionsbrevet utfärdas av Direktionen.
§ 59 Vid pensioners tilldelande gäller att den som först anmält avsked och befunnits berättigad till
pension, hjälps först. Anmäls fler än det finns tillgångar för, skall den som erhållit blessyrer eller skadats i
annan av Kronas tjänst gå först och sist den som endast är 50 år och har 30 års tjänst. Den som är äldst går
först och sedan räknar man tjänsteåren. Är de av lika ålder avgörs med lottdragning.
§ 60 Pensionen tillgodoräknas från och med månaden näst efter den då hans lön på stat upphört och
upphör den månad pensionären befordrats till annan tjänst med lön eller avgått med döden.
§ 61 Efter död pensionär får änkan, barn eller arvingar ett halvt års pension som begravningshjälp.
Pensionsbrevet och prästbevis om dödsfallet lämnas till Direktionen.
§ 62 Flyttar pensionär utomlands behåller hans sin pension oförändrad, om han inte trätt i främmande
makts tjänst eller deltar i krig mot sitt fädernesland.
§ 63 De civila ledamöterna i Förvaltningen av Sjöärendena, som före Flottans sammanslagning inte är
delägare i kassan, kan inte heller hädanefter erhålla någon pensionsrätt.
§ 64 Alla officerare, underofficerare, civila tjänstemän vid Flottans stationer i Stockholm och Göteborg,
som var i tjänst före den 17 februari 1824, då flottorna sammanslogs bibehåller sin pensionsrätt i arméns
pensionskassa.
§ 65 Officerare och underofficerare samt civila vid Flottans nyss nämnda stationer, som ännu inte fyllt 25
år, kan, om de förut tillhört f d arméns Flotta bli delägare i kassan, om de så önska.
§ 66 Inbetalningar som gjorts till kassan, kan inte återfordras och tjänsteår och pensionsrättigheter kan
inte transporteras till andra verks tjänstemän.
Artikel V Om gratialer till änkor och barn efter ämbets- och tjänstemän samt betjänter vid Vår Flotta.
§ 67 Till änkor och barns underhåll anslås vad änkekassans fond medgiver. Dock skall den årligen ha ett
överskott på 500 riksdaler.
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§ 68 Till gratial är berättigade änkor och barn efter ämbets- och tjänstemän samt betjänter vid Flottan som
i rikets tjänst i krig eller genom olyckshändelse tillsatt livet. Även efter pensionärer som i dödstimmen
stått i verklig tjänst vid Flottan och där tillbragt 15 tjänsteår efter 20 års ålder och erlagt gratialavgift till
kassan. De har samma rätt som om dessa vid dödsfallet varit i tjänst.
§ 69 Pensionsrätt för ämbetsman, tjänsteman och betjänt medför gratialsrätt för änkor och barn. Änkor
och barn efter de i Flottans tjänst döda ämbets- och tjänstemän samt betjänter av klericie- och
informationsstaten får gratial även om männen inte ägde pensionsrätt.
§ 70 Ansökningar om gratial för de avlidnas änkor och barn lämnas till Direktionen försedda med
prästbevis om dödsfallet och änkans namn, de efterlevande barnens antal, namn och ålder samt kontorets
bevis över det ämbete, tjänst och lön den avlidne hade vid döden. Efter ansökningens prövning bör
gratialbrev genast utfärdas.
§ 71 De änkor och barn som inte sökt gratial inom ett år får inte räkna det från männens död utan först
efter ansökningsdagen, emedan kassan inte bör vidkännas någon längre retroaktiv utbetalning.
§ 72 Befordran till tjänst utan därmed förenad lön, berättigar inte änka och barn till högre gratial. Det
beräknas endast efter verklig tjänst på stat som mannen haft vid dödstimman.
Har mannen vid döden haft flera ämbeten räknas gratialen efter den högsta lönen, men endast efter en
tjänst om de varit lika betalda.
§ 73 För änka upphör gratialen om hon gifter sig eller avgår med döden.
§ 74 Lämnar den döda pensionären inte änka, utan endast barn efter sig eller dör änkan och det finns
minst fyra eller flera barn, erhåller de den gratial, som änkan skulle haft. Finns blott ett barn erhåller det
1/4. Utbetalningar för döttrarna upphör då de gifter sig och för sönerna då de fyller 18 år.
Iakttages att söner och döttrar har lika gratial.
§ 75 Lever änka och barnen åtskilda tar änkan hälften och barnen hälften av gratialet. Finns bara ett barn
får modern ¾ och barnet ¼.
§ 76 Ingår änkan nytt gifte tillträder barnen hennes gratial.
§ 77 De änkor och barn som har gratial efter 1783 års Reglemente och äldre Författningar, bibehåller den
rätt de äga och kan inte får högre gratial.
§ 78 Om änka uppför sig vanhedrande eller döms för brott, anses hon förlustig av gratialet och det
övergår till oförsörjda barn. Uppför sig barnen illa mister de underhållet.
Då änkan förlorar sin rätt, skall gratialsbrevet återlämnas och dödas. Samma gäller för barnen, som
förlorar sin gratialsrätt.
§ 79 Efter död änka erhåller en månads gratial, s k nådemånad till begravningshjälp, samma efter barn.
§ 80 Änkor och barn tillträder gratialet nästa månad efter mannens död. Barn tillträder efter död moder
eller om moder gifter sig sedan nådemånaden är slut.
§ 81 Flyttar änkan och barnen utomlands behåller de sina gratial.
§ 82 Vid alla förändringar inom familjen genom dödsfall, giftermål eller då söner blivit 18 år skall
prästbevis inlämnas till Direktionen så att eventuell omfördelning kan ske. När gratialet upphör helt bör
brevet med prästbevis lämnas till Direktionen
§ 83 För de änkor som genom eget arbeta kan försörja sig, finns rätt att använda gratialet till en
kapitalfond, vars avkastning kan komma till pass vid ålderdomen med förlorade krafter
De anmäler sin önskan till Direktionen som förvaltar pengarna. De kvarstår i kassan med 5 % ränta,
vilken årligen läggs till kapitalet. Redovisning sker varje år. Gratialet får stå så i 10 år och aldrig överstiga
1000 riksdaler.
§ 84 Skulle omständigheter inträffa, som inte tillåter kassan att fortfara med full utbetalning av vad i detta
reglemente till änkor och barn, med rätt understöd för varje ämbets- och tjänstegrad, så bör gratialen
undergå den minskning, som nödvändigheten av kassans upprätthållande fordrar, vilket skall införas i
gratialsbrevet.
Artikel VI Om pensionärer för Gemenskapen av Vår Flotta
§ 85 Den 23 september 1817 förnyades reglementet för Flottans Gemenskap. Detta reglemente gäller till
efterrättelse med följande ändringar och tillägg:
alla hädanefter avskedade åldermän, mäster och sekondlotsar samt fyrmästare och underofficerskorpraler
vid sjöartilleriet erhåller följande pensioner
Tabell i fem klasser.
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Tillägg för änkor efter lotsålderman och fyrmästare att under fem år få 20 riksdaler. Övriga änkor får
nådegåvor på 8 riksdaler.
§ 86 De sjöartillerister vid stationerna i Stockholm och Göteborg som var i tjänst vid sammanslagningen
får underhåll av Vadstena krigsmanshuskassa. De som antagits senare får av Amiralitets krigsmanskassa
efter Brev av den 2 november 1824.
Blesserat sjöbeväringsmanskap får pension efter Kongl Kungörelsen den 22 oktober 1812.
Artikel VII Allmänna regler vid pensioners och gratialiers utbetalande.
§ 87 Pensioner till ämbets- och tjänstemän samt betjänter utbetalas fyra gånger om året och kvitteras av
dem själva eller ombud, som har fullmakt.
Ett i december utfärdat bevis att personen lever och var han vistas skall innan sista utbetalningen
inlämnas.
Gratial till änkor och barn utbetalas varje månad. Prästbevis lämnas i december.
Pensionärer av gemenskapen utbetalas månatligen. De som inte kan skriva får dock sin rätt när de infinner
sig och är kända av kassören. De som inte är kända skall medföra prästbevis. Ombud skall ha bevittnade
kvittenser och prästbevis.
Det är kassörens ostridiga rättighet att begära prästbevis.
Vid pensioners och gratialers utbetalande bör breven visas och summorna antecknas. Fullmakter för
ombud skall inlämnas.
§ 88 Alla bevis rörande ålder och levnadsomständigheter skall undertecknas av kyrkoherden eller annan
prästman som förestår församlingarna.
§ 89 Den som inte inom tre år uttager sin pension eller gratial förlorar sin fordran, vilket bör införas i
breven. Undantag de gratialister som sökt och fått tillstånd att låta sina gratial stå och förränta sig.
§ 90 Pensioner och gratial får inte beläggas med kvarstad och inte tagas för gäld. Har pensionär inte betalt
sina avgifter har kassan dock rätt att kräva sin fordran.
Artikel VIII Om lån ur Amiralitetets krigsmans kassa.
§ 91 Direktionen skall tillse att kassans medel görs fruktbara i den mån utgifterna tillåta. Lån ur kassan
meddelas endast mot säkerhet i fast egendom på landet med 6 månader uppsägning och 6 % ränta, att
betalas varje halvår. Lånesumman får inte överskrida 20.000 riksdaler till en och samma person.
§ 92 På frälse säterier, vissa bergsfrälse hemman, skatte säterier, skatte rusthåll och skattehemman får
utlåning ske efter laga värdering, dock högst till halva värdet.
På hemman vid bruk skall själva bruket pantsättas. Vid värdet undantages allt vad skog, dagsverken
och körslor till bruket bidrager.
På stångjärnshammare som med kol av egen skog tillverkat hälften av det tillåtna smidet får lånas
hälften av värdet. De övriga får låna endast 1/3. Direktionen har rätt att nedsätta lånesumman ytterligare
om omständigheterna anförs i protokollet.
§ 93 Lånen får omsättas om panten inte undergått försämring.
§ 94 Direktionen skall värdera panten innan lånet beviljas, på samma sätt som vid lån i Rikets Ständers
Bank.
§ 95 Panten bör var ograverad, så att kassan blir första inteckningshavare näst efter banken
§ 96 För att erhålla lån fordras:
1:o Låntagarens skuldbrev undertecknat av honom själv och hans hustru, om han är gift. Underskriften
skall bevittnas av domhavande och förses med bevis om pantens intecknande och gälla för kassan tills
den dödas.
Både skuldbrevet och inteckningsbeviset skall innehålla tydlig uppgift om den pantsatta fastigheten.
Där skall stå att sökanden är ägare av panten och intet hinder för pantsättning föreligger. Hans civilstånd
skall också företes.
Följer formuläret som skuldbrevet skall vara utformat efter.
2:o Hovrättens eller domarens i ortens bevis rörande inteckningen som gäller 10 år bakåt i tiden.
3:o Ordentlig värdering skall göras och noga granskas av direktionen. Gäller panten bruk skall
Bergskollegium pröva och godkänna.
4:o Vederbörandes verks eller domstols bevis att sökande ej har barnarv om händer och att egendomen
inte belastas med någon sådan gravitation, varigenom kassans inteckning eller förmånsrätt kan göras
stridig och säkerheten äventyras.
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§ 98 När lån ur kassan söks görs det genom skriftlig ansökan hos direktionen varvid bifogas
säkerhetshandlingar.
§ 99 Ansökningen behandlas vid direktionens nästa möte och efter protokolls justering underrättas
lånsökande skriftligt.
§ 100 Skulle direktionen bedöma att de inte kan bevilja lånet genast, beslutar lånsökande själv om han vill
ha sin ansökan stående eller lämna dem i kassans förvar tills tillgångarna medger utbetalning till större
eller mindre del.
§ 101 Lånen beviljas i den ordning ansökningarna inkommit.
§ 102 Om summan inte kan utbetalas på en gång, får det ske i poster och räntan beräknas därefter.
§ 103 Allt vad kassan till kapital och räntors fordran, inteckningars förnyande samt lånens bevakning
nödgas tillskjuta, ligger låntagaren till last och skall återbetalas av honom.
§ 104 Så länge låntagaren erlägger räntan i rätt tid och fullgör sina skyldigheter samt inte osäkerhet
förekommer för kassan löper lånet, så framt inte kassan behöver sina pengar.
§ 105 Blir låntagaren efter med räntan 2 terminer anses lånet som uppsagt och direktionen äger rätt att
utsöka räntan och om så finns för gott även hela eller en mindre del av kapitalet.
§ 106 Säljs den egendom som är säkerhet för ett lån, kan den nya ägaren behålla lånet om han anmäler till
direktionen.
§ 107 Ombudsmannen granskar den nya ägarens ingivna handlingar och utlåter sig skriftligen över dess
fullständighet och form. Därefter prövar direktionen och om de kan antagas och utlämnar då skuldsedeln.
§ 109 Hovrätterna, landshövdingarna, häradshövdingarna och vederbörande ämbetsmän befalls att lämna
Amiralitetets krigsmans kassa laglig handräckning och skyndsamt biträde, om direktionen så begär.
Artikel IX Om överrevision av Amiralitets-, Krigsmans-, Kassans räkenskaper, protokoll och handlingar.
§ 110 Vart tredje år väljs fyra revisorer, som skall undersöka Direktionens förvaltning, räkenskaper och
protokoll för de senaste tre åren.
Väljs revisor från Stockholm eller Göteborgs stationer njuter de reseersättning och traktamente till
Karlskrona. Den som väljs från stationen i Karlskrona får ingen ersättning.
§ 111 Revisorerna skall granska att inkomsterna är riktigt beräknade och att utgifterna stöder sig på order
och föreskrifter samt att ämbetsmännen och betjänterna fullgjort sina skyldigheter.
§ 112 De skall också gå igenom handlingarna i kassavalvet och granska att säkerhet för utlåningar skett
efter reglementet och blivit behörigen bevakade.
§ 113 De skall också pröva om kassan kan fullgöra sina utgifter, om den kan förkovras eller om
tillgångarna tillfälligt minskats och bidrag från Amiralitets staterna eller nedsättning av gratialsummorna
behövs.
§ 114 Anmärkningar som utfärdas överlämnas till direktionen och övriga berörda. Skulle de inte finna sig,
äger revisorerna rätt att till Oss avgiva sin berättelse.
§ 115 Revisorerna kan föreslå Direktionen förändringar i reglementet, som efter prövning anmäls till Oss.
§ 116 Revisionen får ta 6 månader efter val av revisorer och sedan återlämnas alla handlingar till
Krigsmans Kontoret, där de förvaras.
§ 117 Utom den berättelse som revisorerna avger till Oss, skall en särskild berättelse till Befälhavande
Amiralen på stället inlämnas, att uppläsas vid Amiralitets staternas sammankomst, varefter den remitteras
till direktionen, där den förvaras.
Artikel X Kassans pensionsstat
4 sidor tabeller varefter pensionsutbetalningarna kommer att verkställas för dem som har pensionsrätt och
5 % avgift beräknas.
Stockholm den 20 december 1825 CARL JOHAN
Förordning, hur förhållas skall vid besiktningar och överbesiktningar, då varor eller färdiga
arbeten för Lant- eller Sjöförsvarets behov, efter hädanefter uppgörande Kontrakt, levereras.
Stockholm den 20 december 1825.
Vi har funnit angeläget med närmare föreskrifter, hur man skall förfara vid besiktningar av kontrakt
mellan Oss och Kronan och enskilda personer, då persedlar eller arbeten levereras till Armén och Flottan.
Man vill se att kontraktsvillkoren uppfyllts, så att båda sidors rätt blir iakttagen och vårdad. Därför
stadgar och förordnas följande:
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§ 1 Alla varor som levereras till Kronan genom upphandlings auktioner, ingångna kontrakt eller andra
beting skall innan de mottas undergå noggrann besiktning av tillförordnade besiktningsmän. Detta sker i
närvaro av den som skall motta varorna och leverantören eller hans ombud.
§ 2 Vid besiktningarna på leveranser för Armén skall det vara fyra besiktningsmän, nämligen en officer,
en underofficer vid förråden, en magistratsperson om leveransen sker i stad samt en av leverantören vald
person.
§ 4 Varor för flottans räkning skall på samma sätt undergå besiktning.
§ 5 Ingen vara anses gillad, om inte tre besiktningsmän är ense.
§ 6 Skulle någon leverans vara av så särskild beskaffenhet att besiktning måste ske snarast kan Krigs
Kollegium eller Förvaltningen för Sjöärenden förordna att besiktningen sker på annat sätt.
§ 7 Besiktningsmännen får begagna sig av biträde av Kronans hantverkare eller av kunniga män ur
borgerskapet som har kunskap om sådana varor som skall besiktigas. De skall till protokollet avgiva sina
yttranden.
§ 8 När en vara är färdig för leverans, underrättar leverantören den tjänsteman som enligt kontraktet har
ansvar för mottagandet. Därefter utses besiktningsmännen. Leverantören skall senast inom 24 timmar före
leveransen få besked var varan skall inställas. Sker leveransen till ett förråd, skall styresmannen av
förrådet dra försorg om att ett exemplar av denna förordning och andra allmänna författningar vilka kan
var åberopade i kontraktet finns att tillgå. Även modeller, prover eller ritningar samt en bestyrkt avskrift
av kontraktet skall finnas.
§ 10 Skulle tvist uppstå mellan leverantören och besiktningsmännen äger de senare att utse en
protokollist, som vid förrättningen för protokollet.
§ 11 Besiktningsmännen skall vårda Kronans rätt och säkerhet och tillse att det levererade godset är enligt
de prov, modeller eller ritningar, som finns i kontraktet. Besiktningsstämpel sätts på så snart godset blivit
godkänt.
Vid besiktning av virke till Flottan skall Mätareordningens föreskrifter tjäna till efterrättelse.
§ 13 Blir varan godkänd, skall besiktningsmännen inom 48 timmar lämna bevis till leverantören genom
påskrift på kontraktet. Från den stunden anses varan vara Kronans egendom och leverantören berättigad
att få sin betalning.
§ 14 Finns anledning till anmärkning mot varans beskaffenhet, skall sådant noggrant antecknas i
protokollet och leverantören som bevis får utdrag ut protokollet inom 48 timmar.
De besiktigade persedlarna bör utsättas till antal och innehåll. Skulle någon del saknas antecknas
persedeln som ofullständig och godkänns inte.
§ 15 Skulle besiktningsmännen godkänna sämre eller annorlunda beskaffad vara än kontraktet
föreskriver, åligger det advokatfiskalen vid det verk, dit varan levererats att tilltala besiktningsmännen
inför domstol. De skall ersätta Kronan för den förlust som uppstått.
§ 16 Om leverantör nyttjat svek och bedrägeri mot kronan vid levererade varor eller tillverkade persedlar
skall behörig kronoåklagare tilltala honom inför domstol och målet enligt lag och författningar avdömas.
§ 17 Skulle det inträffa att en vara inte helt överensstämmer med provet eller modellen, men ändå är
fullgod till sin beskaffenhet, får besiktningsmännen inte godkänna. De skall anmäla förhållandet hos
Krigs Kollegium eller Förvaltningen för Sjöärenden som avgör om varan får mottas eller ej.
Om en leverantör, som tidigare gjort sig känd för att ha fullgjort sina åligganden, levererar persedlar
eller varustycken som blivit kasserade, men lovar att inom 6 dagar byta ut dem mot fullgoda, får
uppbördsmännen godta detta mot att ny besiktning äger rum
§ 18 Efter slutad förrättning överlämnas protokollet eller beviset till regementsbefälhavaren som
ofördröjligen avger fullständig rapport till Krigs Kollegium eller Förvaltningen för Sjöärenden.
Om vara, sedan den blivit införd till Kronans förråd för besiktning, genom olyckshändelse blir förstörd,
och behörig domstol avgör att ingen är vållande, skall Kronan och leverantören dela på förlusten.
§ 19 Om en vara blivit kasserad, åligger det leverantören att hämta den inom 48 timmar. Finns utrymme i
förrådet kan tiden förlängas till 8 dagar.
Hämtas inte varan anmäls det till stationschef, regementschef eller förrådschef, som begär skyndsam
handräckning hos magistrat eller landshövding, att flytta varorna till särskilt förvaringsrum. Leverantören
blir skyldig betala hyran och omkostnaderna för flyttningen. Hämtas varan inte inom 14 dagar påminns
leverantören och får en frist på 30 dagar. Därefter säljs varan på offentlig auktion till högstbjudande. Blir
varan hastigt försämrad säljs den så skyndsamt som möjligt. Sedan alla omkostnader för försäljningen
blivit borträknade nedsättes resten i lantränteriet för leverantörens räkning.
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Skulle varan under tiden i förrådet genom olyckshändelse, som ingen är vållande till, bli förstörd, är det
leverantörens förlust.
§ 20 De tjänstemän som förordnas till besiktningen får resekostnad och traktamente om förrättningen sker
utom deras station. Magistratspersoner får enligt vad som är stadgat i brev av den 29 januari 1824.
§ 21 De jäv som i lagen i 13 kapitlet 1 § Rättegångsbalken gäller för domare, gäller även för
besiktningsmän.
§ 22 Den som är kallad till besiktning får inte utan laga förfall utebli. En mans uteblivande får inte hindra
besiktningen om tre besiktningsmän kan enas om varans antagande, annars skall ny besiktning ordnas.
§ 23 Blir en vara kasserad anses leverantören ha brutit sin leverans och det åligger honom att ersätta
Kronan alla kostnader och det skadestånd som han enligt kontraktet orsakat.
Advokatsfiskalen vid det verk det gäller sköter indrivningen.
§ 24 Krigs Kollegium och Förvaltningen för Sjöärenden prövar om böter skall utgå. Har Kronan inte lidit
skada förfaller tilltalet.
§ 25 Krigs Kollegium ansvarar för att de godkända varorna sänds till det förråd där de hör och förordnar
vad som skall iakttagas både vid avsändandet och emottagningen.
De varor som blivit upphandlade i Stockholm för Flottans behov emottas av materialförvaltaren vid
Förvaltningen för Sjöärenden som ansvarar för vård, kvantitet och innehåll till dess avsändningen kan
ske. Allt skall förses med fastställd stämpel eller sigill.
§ 26 Skulle gods som godkänts vid besiktningen, vara otjänligt eller inte motsvara beställningen vid
framkomsten, skall undersökning ske om felaktigheter uppstått under transporten eller under tiden i
förvaringsrummet.
§ 27 Denna undersökning kallas överbesiktning och skall utföras av 5 i Vår tjänst kunniga män, 3 militära
och 2 civila, som innan besiktningen avlägger följande ed:
"Jag N N lovar på min heder och tro, att efter samvete och bästa förstånd vid nu förestående besiktning
avgiva mitt yttrande, så sant mig Gud hjälpe till liv och själ."
§ 28 Då artilleristycken, ammunition, gevär eller krut levereras gäller särskilda instruktioner. Blir inte
leverantören nöjd med förrättningens beslut, skall han genast med första postgång insända anhållan om
överbesiktning hos Krigs Kollegium. Då sammankallas skyndsamt 3 sakkunniga män som tillsamman
med en magistratsperson utför den nya besiktningen.
Särskilda författningar gäller vid hastigt uppbrott eller under krigstid, då man inte kan iakttaga vad som
är stadgat.
§ 29 Vid besiktningar av leverantörer för de rustandes räkning och besvär däröver, förhålles enligt Indelta
Kavalleriets beklädnad, beväring och utredning av den 11 maj 1795.
Vid proviant och fourage persedlarnas besiktning gäller reglementet från 26 oktober 1815.
Stockholm den 20 december 1825 CARL JOHAN
Reglemente varefter vederbörande vid Kronauktioner för Lant- och Sjöförsvaret hava sig
hädanefter att i underdånighet rätta. Stockholm den 20 december 1825
Artikel I Allmänna föreskrifter.
§ 1 Kronoauktioner anställs för Lant- och Sjöförsvarets behov i följande fall:
1:o Vid upphandling av erforderliga förnödenheter
2:o Entreprenad för nybyggnad eller reparation av Kronans hus, örlogs och andra fartyg, båtar och
sjömärken eller andra arbeten som tillhöra Lant - och Sjöförsvaret.
3:o Bortarrenderande av militärboställen, Kronans hus och lägenheter, boställshemman som tillhör Lant och Sjöförsvaret.
4:o Försäljning av fastigheter, fartyg eller persedlar, som inte längre är användbara eller behövs.
§ 2 Ämbetsman eller tjänsteman får inte anställa auktioner utan att ha fått befallning av Kongl Maj:t,
Krigs Kollegiet eller Förvaltningen för Sjöärenden
Vid militärboställens eller båtsmanshållets boställshemmans bortarrenderande, bör Krigs Kammarkollegiets eller Förvaltningen för Sjöärenden förordnande erhållas.
§ 3 Vid kronans auktioner har alla rikets undersåtar, av vilket stånd, villkor och yrke de vara må rätt att
göra anbud. Dock får inte ämbets eller tjänstemän som har något med auktionen att göra inge anbud. De
får inte heller åtaga sig att vara leverantörens eller entreprenörens kommissionärer.
Den som bryter mot detta begår tjänstefel.
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§ 4 Kronoauktioner anställs inför Krigskollegium eller Förvaltningen för Sjöärenden eller inför dem
lydande verk.
Då auktioner hålls vid förråd är det tygmästaren eller den som har tillsyn över förråden, som också har
tillsyn över auktionen. Sker auktionen på andra platser ombesörjer befallningshavanden tillsynen.
§ 5 Utebliver utan laga förfall den inför vilken auktionen skall ske, begår han tjänstefel och står för
därigenom uppkomna kostnader.
En suppleant bör alltid var utsedd, så att den utlysta auktionen kan ske på utsatt dag och timma.
Skulle den som har ansvaret för auktionen märka underslev av auktionisten, mindre redlighet vid
uppbörden av auktionsmedlens eller räkenskaperna, äger han rätt att utse annan person och anmäla det
inträffade till Krigskollegium eller Förvaltningen för Sjöärenden, som vidtar åtgärder.
§ 6 Uteblir auktionsprotokollet eller andra handlingar bötar den som varit vållande 6 riksdaler 32 skilling.
Uteblir influtna auktionsmedel betalar den som har tillsynen en per mille på beloppet för varje dag.
Drar inbetalningen ut på tiden i mer än 14 dagar, vidtager Krigskollegium och Förvaltningen för
Sjöärendena kraftiga åtgärder för kronans säkerhet.
§ 7 Vid auktioner som hålls inför Krigskollegium eller Förvaltningen för Sjöärenden utses en av verkets
tjänstemän att förrätta den. Vid auktioner under landshövdingens, regementschefen eller Flottans
Stationsbefäl utser de själva någon lämplig person.
Ersättning utgår beroende på förrättningens vikt och besvärlighet från 2 - 10 riksdaler per dag samt
skjuts och traktamente om personen är från annan ort.
Vid försäljningsauktioner får auktionisten 1 % av auktionsbeloppet, utom vid försäljning av krut,
fastigheter, skepp, som i ett klubbslag bortslås till 1000 riksdalers värde eller däröver. Då blir arvodet ½
%.
§ 8 Upphandlings-, entreprenad- och försäljningsauktioner skall kungöras tre gånger, första gången sex
veckor före auktionstillfället. Den tiden kan förkortas, om omständigheterna så kräver. Gäller också varor
som försämras eller förminskas vid längre tids förvaring.
§ 9 Auktionerna skall kungöras i tidningar och från predikstolen.
§ 10 Auktionskungörelsen skall innehålla föremålen, tiden då auktionen börjar, platsen där den hålls, var
nödvändiga handlingar, ritningar, modeller och prov finns att se, de skall ställas ut 14 dagar före
auktionen, hur borgen för inropen är beskaffad.
Vid upphandlingsauktioner skall kungörelserna innehålla persedlarnas mängd och beskaffenhet, om de
kostnadsfritt skall levereras till Kronan, tiden inom vilken leveransens skall ske, betalningsvillkor,
förskottsbeloppet, om förseglade anbud skall ingivas innan auktionen.
Vid fastighetsauktioner skall läge i staden anges och på landet län, härad och socken, tiden för
tillträdet. Och andra upplysningar, som kan vara viktiga.
§ 11 Innan auktionen börjar skall auktionskungörelsen uppläsas samt meddelas vilken myntsort som
kommer att gälla, visning av handlingar, modeller och prov.
Vid upphandlings- och entreprenadsauktioner och då betydande effekter avyttras i ett klubbslag må
förseglade anbud ingivas. De är giltiga endast om de innehåller ett bud och endast för en persedel, som
alltid skall vara skriven på omslaget. De skall vara avlämnade innan auktionens början och öppnas så
snart klubblaget fallit.
§ 12 De böter, som stadgas i denna författning tillfaller Vadstena Krigsmanshus om auktionen hålls för
Lantförsvarets behov och till Amiralitets krigsmans kassan om den hålls för Sjöförsvaret.
Artikel II Om upphandlings auktioner.
§ 13 Lant- och Sjöförsvarets förnödenheter skall vara inhemska och således får inga utrikes
upphandlingar ske utan Kongl Maj:ts tillstånd. Förvaltningen för Sjöärenden har tillåtelse att sluta
kontrakt om utländskt virke och andra för Flottan behövliga effekter. Tillstånd kan ges av Kongl Maj:t för
upphandling av större partier effekter från utrikes orter.
När trupper eller fartyg är utomlands skaffas deras förnödenheter på de orter in- eller utomlands, där
minsta kostnad erbjuds och där affären kan ske med minsta fara.
§ 14 För att undvika landets betungande med kronoskjutsar, skall alla leveranser om möjligt ske så att det
kostnadsfritt levereras till förbrukningsstället.
§ 15 Alla anskaffningar skall ske genom allmän auktion på det ställe där varan skall användas eller där
största tillgången finns.
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§ 16 Då upphandling skall ske, åligger det dem som har inseendet vid auktionerna, att inhämta
underrättelser om det billigaste pris och om transport kostnadsfritt till förbrukningsstället kan ske. De
meddelar auktionisten som ropar ut detta pris. Den leverantör som lämnar lägre bud vinner. Man jämför
med de förseglade anbuden och om auktioner hålls på flera platser samtidigt.
Skulle man inte haft möjlighet att undersöka gällande priser på varan, kan verket förbehålla sig rätten att
pröva om de lägsta anbuden är godtagbara eller inte. Prövningstiden får inte överskrida 8 dagar.
Förhållandet skall ljudligen tillkännagivas vid auktionens början.
Skall stora kvantiteter av en vara upphandlas får man fördela dem i mindre partier, så att även mindre
bemedlade kan delta.
§ 17 Då flera personer lagt samma bud, utropas dem emellan för att se vem som antar det lägsta budet.
Kommer man inte överens kan partiet delas mellan de lägsta buden.
§ 18 Protokollet skall efter auktionens slut i närvaro av anbjudarna uppläsas och justeras. Protokollet
underskrivs av auktionisten och sänds till Krigskollegium och Förvaltningen för Sjöärenden.
§ 19 Då auktion verkställs både i Stockholm och landsorten och protokollen insänds till förvaltningarna
jämförs anbuden och det lägsta vinner. Vid lika anbud går leveransen till den som finns i orten, där varan
skall användas. Inom en månad skall leverantörerna veta om de vunnit. Under den tiden får de inte avsäga
sig leveransen vid 6 % vite av auktionsvärdet.
§ 20 Sedan anbudet blivit antaget, skall ett kontrakt upprättas, där leverantörens skyldigheter står.
Kasserad vara betraktas som underlåten leverans. Då så anses nödvändigt skall leverantören ställa
godkänd borgen för sitt åtagande.
§ 21 Antaget anbud får inte återkallas och godkänt kontrakt överlåtas.
§ 22 Så snart leveransen är fullgjord skall den besiktigas och leverantören lyfta sin betalning, allt enligt
kontraktet.
§ 23 Förskott kan beviljas, om leverantören ställer två mäns borgen, som för egen skuld.
Artikel III Om entreprenadauktioner
§ 24 När lantförsvaret behöver nybyggnad eller reparation på Kronans hus, som inte är delar av
Fästningsverken, bör allmän auktion till entreprenaden utbjudas. Innan den verkställs bör ingen
byggnation företagas.
Entreprenadauktion anställs på samma dag av Krigs Kollegium och Förvaltningen för Sjöärenden på
den ort där arbetet skall utföras.
Om sådana omständigheter yppas att man inte hinner med det stadgade förfarandet kan andra åtgärder
vidtas.
§ 25 Entreprenadauktioner går till på samma sätt som upphandlingsauktioner. Lägsta anbud vinner. Vid
lika anbud antas den som tidigare gjort sig känd för pålitlighet eller har största säkerhet i borgen.
§ 26 Ordningen och redovisningen vid entreprenadauktioner är samma som vid upphandlingsauktioner
§ 27 Ritningar och beskrivningar, uppgift om dagsverken och materialer jämte kostnadsförslag och
upplysningar om ortens priser skall innan auktionen utlämnas.
§ 28 I kontraktet skall stå arbetets ordning, succesiva besiktningar före slutbesiktningen och om förskott
skall betalas ut. Ämbetsverket skall vidta försiktighetsmått och försäkra sig om att Kronan inte lider
skada. Det gäller arbetets fullgoda beskaffenhet samt tiden inom vilket arbetet skall vara färdigt.
Artikel IV Om arrandeauktioner
§ 29 Auktion på militärboställen förrättas i sammanträde av Krigs- och Kammar Kollegierna samt under
Flottan lydande boställshemman av Förvaltningen för Sjöärenden. Auktionen hålls på landskansliet i
länet, där bostället är beläget. Kungörelse sker i tidningarna helst 4 månader i förväg och från
predikstolarna. Det sist hållna syneinstrumentet skall finnas att tillgå vid auktionen.
§ 30 Vid auktionen skall bjudarna var försedda med föreskriven borgen och handlingar och formulär
finnas 14 dagar innan.
§ 31 När auktionen är verkställd insänds med första post till Krigskollegiet eller Förvaltningen för
Sjöärenden protokollet och den mestbjudandes borgensskrift, varefter arrendekontrakt utfärdas.
Finns två eller flera lika anbud, kallas bjudarna till förvaltningarna och om den inte kan skiljas genom
högre anbud eller inte inställer sig, förklarar ämbetsverket vilken som antas.
§ 32 Då andra Kronans hus eller lägenheter skall bortarrenderas görs noggrann besiktning och instrument
upprättas för att vid avträdet tjäna till efterrättelse. I övrigt görs lika som andra Kronans auktioner.
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Artikel V Om försäljningsauktioner.
§ 33 Då Kronans tillhörigheter skall säljas, bör det alltid ske genom auktion, som hålls på stället där varan
finns.
§ 34 För att Kronans effekter inte skall säljas till underpris, skall den som har ansvaret för auktionen
inhämta noggranna underrättelser om varans pris och vilket pris auktionisten utropar. Den som gör högsta
anbudet vinner. Finns lika anbud skrivs i protokollet :Inslaget för Kronans räkning och kan försäljas utom
auktion för det priset eller högre. Ny auktion kan också anställas.
Gäller det varor som blivit liggande och drar kostnader för vård eller misstänks förstöras får de säljas
utan att något minimipris utsätts.
§ 35 Persedlarna fördelas i särskilda partier och varje parti förses med ordningsnummer. Denna
fördelning skall vara gjord 3 dagar i förväg, så att spekulanterna har möjlighet att göra sig underrättade
om deras beskaffenhet. Skulle större kvantiteter av lika varor, som beräknas i mått, vikt, eller mål
förekomma behöver de inte avläggas partivis utan säljs till högsta bud.
§ 36 Två lika förteckningar upprättas av uppbördsmannen av persedlarna, som i särskilda kolumner
upptas som följer:
1:o Partiets nummer
2:o Varans namn, beskaffenhet och belopp i varje parti
3:o Det pris som inte får understigas
4:o Den blivande köparens namn, yrke och hemvist
5:o Inropspris
§ 37 Är närvarande anbudsgivare få och man kan vänta sig fler efter hand, utropas de minst värdefulla
varorna först. Annars bör utropen ske i den ordning de är förtecknade.
Utroparen tillkännager nummer på partiet, beskaffenheten och om varorna säljs styckevis efter mått, mål
och vikt eller antal. Utropet skall ske högt och tydligt. Utroparen får inte slå så länge man kan förvänta sig
att nya bud ges. Sista budet skall med tydlig röst utropas tre gånger innan klubbslaget.
Genast införs inropssumman, köparens namn, yrke och hemvist i protokollet.
§ 38 Om den som har tillsyn över auktionen och auktionisten anser att köparen inte är vederhäftig för
betalning, skall de med eget ansvar en för båda och båda för en, begära handpenning av högst ¼ av
partiets inropssumma eller begära att borgen ställs.
§ 39 Tvistar inropande personer om vem som vid klubbslaget fått varan, utropas den genast på nytt.
§ 40 Vill köpare genast efter betalning ta med sig varan kan så ske, om det inte hindrar den vidare
auktionen. Hästar och kreatur och varor som behöver vård, skall genast överlämnas till köparen.
§ 41 Då auktionen är slut, skall protokollet underskrivs och de inkomna medlen nedsättas i de kassor dit
de hör.
§ 42 Då redbarare effekter försäljs på samma dag på flera ställen, insänds protokollet med första post för
att jämföras.
§ 43 Auktionisten skall inom tre dagar utskriva räkningar på de olika inropen och köparen genast betala
mot kvitto. Köparen hämtar sedan genast sina varor. På landet utlämnas auktionsräkningarna och
verkställs uppbörden alltid på auktionsstället.
§ 44 Köparen får inte sin vara förrän han visat uppbördsmannen, som skall utlämna varan, auktionistens
kvitterade räkning. Han antecknar på baksidan att varan blivit avlämnad.
§ 45 Om köparen inte betalat inom rätt tid och borgen är ställd, skall borgensmännen genast underrättas.
De har rätt att lösa varan inom 8 dagar, annars bjuds varan ut på ny auktion. Skulle varan nu säljas för
mindre än första gången, svarar första köparen för skillnaden. Han har ingen rätt att tillgodoräkna sig
överskott om varan säljs dyrare. Dock bör han få igen sin handpenning.
§ 46 Hämtas inte varan efter 8 dagar och ny auktion görs, får den första inroparen medlen utom vad som
kostat i auktions-, magasins- och underhållskostnad.
§ 47 Visar det sig att varan vid avhämtning inte överensstämmer med utropet eller någon brist uppstått,
anmäls det till den som haft ansvaret för auktionen. Har sådana misstag gjorts som inte för Kronans eller
köparens förlust kan rättas, ersätts skadan av den som haft varan i sin vård. Är underslev eller flärd
begånget ställs han inför lagligt tilltal.
§ 48 För att förekomma att tvister mellan auktionsförrättningen och inroparen skall ske, när det gäller
varor som genom intorkning eller annan förminskning ändras, bör de inte innan auktionen anges i
bestämd vikt eller mått utan endast ungefärligen uppgivas.
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§ 49 Sist inom en månad efter auktionen bör till Krigs Kollegium eller Förvaltningen för Sjö Ärenden
protokollen, räkningarna och de influtna medlen insändas.
Då auktioner hålls vid Flottans stationer bör räkningarna granskas i Kontoret.
Datum ut supra CARL JOHAN
Instruktion varefter Kommitterade till förrättande av den beslutade jämkningen av Extra
Roteringen i riket har att sig i underdånighet rätta. Stockholm den 20 december 1825
På Ständernas hemställan vill Vi stadga grunderna för Extra Roterings skyldighetens fördelning och
förordna vad vid själva verkställigheten iakttagas bör.
§ 1 Denna förrättning kommer att ske länsvis med landshövdingen som ordförande och ledamöter i de
distrikt, där soldatrotering äger rum. Översten för det i orten indelta Infanteri Regementet eller chefen för
Båtsmans Kompanierna inom vars stånd de till roterings jämkning förekommande hemman och
lägenheter är belägna.
Första lantmätaren tillkallas och två från varje riksstånd, som byts i varje härad. Finns inga ledamöter
av ett visst stånd i häradet väljer landshövdingen dem från ett närliggande härad eller stad inom länet.
Flera härader kan roteras av samma kommitte, där de är mindre till arealen. Roteringarna bör vara
fulländade vid nästa års utgång.
§ 2 Extra rotering gäller endast för s k privilegierad jord och skall skiljas från Hemman och Lägenheter av
Skatte- och Frälsenatur, som ju är underkastade ständig rotering. Därför utesluts följande:
1:o De hemman, som efter Roteringsverkets införande, blivit av öde upptaget och skattlagt och således
bör vara ständigt roterade.
2:o Överskjutande delar av sådana förut roterade hemman som i roteringsverket är roterade för mindre
mantal än jordeboken säger.
3:o Alla inom Bergslagen oprivilegierade hemman och lägenheter.
4:o Posthemman av kronoskatte och frälsenatur, även om de är skilda från postföringsskyldigheten.
5:o Alla av kronoskatte eller frälsenatur varande utjordar och torp, som inte är under hemmansräntor
inbegripna samt odlingar i rekognitionsskogar, kronoparker och andra allmänningar.
§ 3 Från Extra rotering befrias:
1:o Rusthållsstamhemman både de som utgör häst och karl och de som endast skall prestera manskap och
för rustningsfriheten erlägger vissa avgifter.
2:o Alla till militären hörande boställen utom boställen vid Adelsfanan, indragna boställen samt de vid
innehavarens avgång indragna boställena.
3:o Komministrars, klockares och ringare kyrkobetjänters samt länsmäns och fjärdingsmäns boställen
även av de åt lotsar uppgivna kronohemman.
4:o Boställen som nu innehas av jägeribetjäning.
5:o Den milda stiftelseanslagna jord samt särskilda lägenheter av privilegierad natur som inte blivit åsatt
visst hemmans mantal, så vida de inte efter ortens skattläggningsgrunder uppgå till ett 1/16 mantal.
6:o Posthemman som har åtta mils postföring i veckan så vida inte godhet och förmåner överstiga vad
efter ortens roteringsgrund gäller.
§ 4 Extra roteringsjämkning uppskjuts tills vidare:
1:o På all jord intill städerna innan Ständerna yttrat sig om städernas båtsmanshåll i allmänhet och Kongl
Maj:t fattat beslut i ärendet.
2:o I Jämtland tills efter avslutade avvittringar landet fått ny ordinarie rotering.
3:o I Västerbotten och Norrbotten tills Västerbottens Regementes ordinarie rotering blivit reglerad
4:o I Härjedalen
§ 5 För att nå likhet med den gamla roteringen bör vid extra roterings översikt anslås till var rote sådana
hemman som kan jämföras till godhet med vad som är allmänt inom provinsen. Där fästes avseende på
statliga bidrag samt skog, fiske och andra herrligheter.
§ 6 Kommitterade skall därför noga underrätta sig om förhållandena i den gamla roteringen och
uppmärksamt granska de som skall extra roteras. Jordeböcker, skattläggningsinstrument, kartor,
kartbeskrivningar, enskiften, storskiften och bevillningstaxerings längder skall jämföras med vad
jordägarna och deras grannar samt kommitténs egna ledamöter från orten meddelar. De som är missnöjda
får besvära sig.
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§ 7 Extra roteringen skall ske sockenvis och efter kyrkogällen, så att varje socken och kapell får sitt vissa
antal nya rotar. Man kan om omständigheterna så fordras sätta samman rotar från flera socknar, härader
eller fögderier.
§ 8 De stor hemmanen med förmånligare beskaffenhet insätts först och sedan följer de mindre hemmanen
och lägenheterna. Man skall uppmärksamma att inget hemman läggs under flera rotar. Hemmanen som
bildar en rote bör för både rotehållaren och karlen ligga så nära varandra som möjligt.
§ 9 Skulle meningarna i kommitten vara delade, gäller att de flesta röster vinner, vid lika ger ordförandes
röst utslaget.
§ 10 Det åligger landskamreren att författa roteringsverken. Till en början i ett renskrivet exemplar som
godkäns av Kongl Maj:t. Sedan delas avskrifter ut till Krigs- och Kammar Kollegierna och när det gäller
båtsmanshåll till Förvaltningen för Sjöärenden.
§ 11 I socknar där två regementen finns anslås extra rotering till det regemente som har största antalet
soldatrotar. Det samma gäller om en socken har både soldater och båtsmän.
§ 12 Minst en månad i förväg skall extra roteringsförrättningar kungöras i kyrkorna.
§ 13 Kommitten skall skyndsamt meddela sina beslut och den som är missnöjd har fyra månader på sig att
klaga. Besvären inlämnas till befallningshavanden som ofördröjligen inger dem till Kongl Maj:t.
§ 14 Skulle under förrättningen sådana omständigheter uppstå, som kräver Kongl Maj:ts förordnande,
skall anmälan därom genast göras.
Datum ut supra CARL JOHAN
Förteckning på Kongl Plakater, Resolutioner, Förordningar och påbud, samt andra Allmänna
Handlingar, som av trycket utkommit år 1825
9 sidor rubriker, några förbockade och förmodligen upplästa i Låssa kyrka under året.
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