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Kungörelse, Uppsala den 20 september 1826 (hästsjukdomen över)
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Efterlysning, Uppsala den 14 oktober 1826 (2 personer, kyrkstöld)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1826 (ytterligare auktion Kvartermästar bostället Dräggesta

och Regementsläkare bostället Västby)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1826 (ytterligare auktion Kvartermästar bostället Dräggesta

och Regementsläkare bostället Västby)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1826 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
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Kungörelse, Uppsala den 17 november 1826 (uppmaning från landshövdingen att hjälpa de

nödlidande som drabbats av den svaga skörden)
Kungörelse, Uppsala den 17 november 1826 (frivillig auktion Kungsgården, Gamla Uppsala)
Efterlysning, Uppsala den 17 november 1826 (5 personer, stöldgods, tillvaratagen häst)
Kungörelse, Uppsala den 9 november 1826 (ny sämskskinnmakare i staden)
Kungörelse, Stockholm den 22 november 1826 (lättnad i räntespannmålens betalning)
Kungörelse, Uppsala den 25 november 1826 (entreprenadsauktion på nattstolar till arrestanterna)
Kungörelse, Uppsala den 25 november 1826 (Hospitalets överskotts spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1826 (missförstånd angående lättnaden av

Räntespannmålens inbetalande)
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1826 (platser och tider för leverans av Krono- Avrads och

Tionde spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1826 (upphandling av proviant för hjonen vid Uppsala

Hospital)
Efterlysning, Uppsala den 15 december 1826 (5 personer, ljuskrona)
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1826 (auktion Eningeböle, Gryta socken, Hagunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1826 (tid och plats för avlöningsmöte vid Upplands
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Kungörelse, Uppsala den 15 december 1826 (vanliga uppbördsmöten)
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1826 (auktion Hundsta jaktbacke, Toresunds socken,
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Administratör
Textruta
Innehållsförteckning



Kungörelse, Uppsala den 15 december 1826 (exekutiv auktion Västlands socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1826 (salpetergärden)
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelse 1826
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003

Brev från Carl Johan, Stockholm den 18 januari 1826 (angående skottpengar på rovdjur)
Med stöd av Vårt Cirkulärbrev av den 19 augusti 1823 har Ni till Vår granskning överlämnat de träffade
föreningarna, som Åsunda och Trögds Härader inför Häradsrätterna beslutat. Åsunda Härad utfäster vissa
belöningar eller skottpengar på dödade rovdjur under 3 år och för Trögds Härad gäller tiden 10 år.
      Ni anser Er böra bifalla, med de anmärkningar att debitering av de medel som Häradsborna
sammanskjuta skall upptas av Häradsskrivarna och inte som nu är hemställt av kronofogdarna. Däremot
skall Kronofogdarna ombesörja uppbörden, med rättighet för Häradsskrivare och Kronofogdar att dela
hälften vardera av det överenskomna uppbördsarvodet.
Vad Trögds härad angår har hemmansinnehavare förbehållit sig rätten att söka och erhålla skallgång om
omständigheterna därtill fordrar. Detta synes böra medgivas, men inte för längre tid, än att de av
Häradsborna gemensamt med länets övriga innevånare bekostade jakttygen befinnes i brukbart skick,
såvida inte därefter särskilt jakttyg anskaffas.
      Vi fastställer med de villkor som i Brevet av den 19 augusti 1823 innehåller samt vad Ni föredragit,
att Åsunda och Trögds Häraders innevånare får ingå i ifrågavarande överenskommelse för rovdjurs
utödande därstädes.
Stockholm den 18 januari 1826  CARL JOHAN
Vilket beslut meddelas vederbörande till efterrättelse.
Uppsala den 10 februari 1826  B W FOCK

Brev från Carl Johan, Stockholm den 26 januari 1826 (rörande befrielse från soldatunderhåll)
Den avgift som Vi gillade och stadfäste i Cirkulärbrev den 1 december 1812, att rotarna betalade en avgift
på 8 riksdaler i fredstid under de närmaste 15 åren, mot att de slipper underhåll vid regements- och
kompanimöten, fick erläggas antingen i pengar eller i spannmål och sovelvaror efter rotens fria val. De
har intill 1821 års slut utgått kontant, men därefter har åtskilliga rotehållare inom Kronobergs, Jönköpings
och Örebro län betalat in natura.
     Enligt Cirkulärbrevet kan detta ske endast på två sätt, antingen kontant eller med spannmål och
sovelvaror. För att bereda lättnad för rotarna kommer ett tredje sätt att tillåtas, nämligen att rotarna betalar
hälften kontant och andra hälften i spannmål hälften råg och hälften korn efter 4 riksdalers
markegångspris.
     Vad gäller att betala endast in natura var meningen den, att mötespassvolancen redan i fredstid skulle
vänja soldaten vid levnad i fält för att undvika sjuklighet och mortalitet i krigstid. Därför har Vi funnit att
de sovelpersedlar som kan komma ifråga, endast bestäms genom vad Provianteringsstaten i
Fältförvaltnings Regelmentet upptar, nämligen:
14 dagar för Regements- och 6 för Kompanimöten eller 2 lispund mjukt eller 1 lispund torrt bröd, 11 ¼
kvarter ärter, 7 ½ kvarter korngryn, 5 marker rågmjöl, 2 ¼ marker färskt kött, 3 ¾ marker salt kött, 1 ½
marker torrt kött, 1 marker salt fläsk, ½ marker torrt fläsk, 3 5/8 marker sill, 5/8 marker smör och 2/3
marker salt.
     Kostnader för sjukhusinrättningar, medikamenter skall meddelas 14 dagar före leveranstid vid de
enligt passvolance kontrakten föreskrivna magasinen. Mjukt bröd kan få utbytas mot samma värde i
spannmål och färskt kött mot salt kött.
     Skulle några varor inte finnas i markegångstaxorna skall Befallningshavande inhämta det gångbara
priset på orten.
     Då det endast är två år kvar på den överenskomna 8 riksdalerna under 15 år, har de rustande som vill
avbörda sig avgiften in natura ensamt eller hälften kontant, att anmäla sin avsikt hos Kronofogden i
Häradet, som genast meddelar Befallningshavanden. Han skall före 1 april inberätta för Krigs Kollegiet.
Kontanta medel betalas vid vanliga terminer.
Uppsala den 24 januari 1826  CARL JOHAN
     Skrivelsen är härmed till vederbörandes iakttagande allmänneligen kungjord.
Uppsala den 7 februari 1826  B W FOCK

Fortsättning på förteckning för beredningskommittén.
Gäller Femte Fögderiet Uppsala den 15 februari 1826
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Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1826 (tid och plats för beredningskommitténs sammanträden)
Förteckning på tid och plats där beredningskommittén sammanträder för att upprätta förslag till
bevillningstaxering, med anmaning till var och en skattskyldig, som äger egendom, innehar rörelse, idkar
ämbete, bekläder tjänst, att som Bevillningsstadgan av den 18 december 1823 stadgar, skriftligen inlämna
uppgifter på alla sina inkomster och sin förmögenhet. Arrendatorer skall uppgiva sina arrendevillkor.
Samma skyldigheter åligger förmyndare samt styresmän av bolag, outredda sterbhus och konkursbon.
      Den som undanhåller uppgifter skall böta 2 riksdaler till socknens fattiga. Allmogen och mindre
skrivkunniga tillåts lämna uppgifterna muntligen.
      Genast efter kungörelsens uppläsande skall sockenstämma utlysas till val av ledamöter i
Beredningskommittén enligt 3 artikeln 2 § 4 momentet av Bevillningsstadgan, med iakttagande av vad
som där är stadgat i händelse någon socken har brist på besuttna män av adeln och ridderskapet,
ståndspersoner eller bönder.
     Den ledamot som blivit vald får inte avsäga sig eller utebliva från kommittén. Då kommittén
sammanträder och avlagt eden, skall de granska de hos Pastorerna förvarade mantalslängder samt alla
uppgifter som berör beskattningen.
     Kommittén åligger att se till att ingen utan skäl befrias från skatt och att de nödställda och utblottade
frikallas. Skälen skall intas i protokollet.
Uppsala den 1 februari 1826 B W FOCK

Följer förteckning för första, fjärde och sjätte fögderiets sammanträdes tider och platser.

Kungörelse, Uppsala den 3 februari 1826 (priset på svensk silverriksdaler)
Magasinsutredningen meddelar att under oktober, november och december har priset på en svensk
silverriksdaler i förhållande till växelkursen i Hamburg varit 2 riksdaler 28 skilling 6 runstycken och ett
lod kontrollerat och omyntat silver kostat 1 riksdaler 3 skilling 10 ½ runstycke.
Uppsala den 3 februari 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1826 (tid och plats för reststämmor)
Tid och plats för reststämmor vid Livregementets Dragon Korps:
     Med Majorens Skvadron på Korskrogen den 1 mars och den 2 mars på vanliga stället i Enköping
     Med Norra Upplands Skvadron den 6 mars i färgare Hedmans gård vid Svartbäcken, den 8 mars på
Läby Gästgivargård och den 9 mars vid Yvre Gästgivargård.
     Räntegivare skall vid vite erlägga ännu bristande penningränta samt lösa avrads spannmålen.
     De rusthållare inom Majorens Skvadron, som ännu inte erlagt sina av- eller tillträdes- samt Charta
Sigillata Recognitions avgifter för rusthållens åtkomst, skall för att undgå utmätning vid stämman i
Enköping den 2 mars avbörda sina avgifter. Köpare försedda med köpebrev, arvtagare med utdrag ur
bouppteckningen. Uppsala den 10 februari 1826 B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1826 (värvning)
Bataljons adjutanten vid Upplands Regemente I J Dahlin har blivit berättigad att för Svea
Artilleriregemente anställa värvning.
Uppsala den 10 februari 1826 B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 10 februari 1826 (3 personer, 1 häst)
1:o Skomakare Sven Hillerström, Ramnäs, Göteryds socken, Växjö län skall gripas enligt Gunnebo
Häradsrätts beslut, för att rannsakas för begånget dråp.
     Han är 26 år gammal, av stark kroppsbyggnad med fylligt koppärrigt ansikte.
2:o Glasmästar lärlingen Peter Hasselgren har avvikit från sin husbonde, glasmästare Berglund i Västerås
och medtagit en glasmästardiamant.
      Han är 22 år gammal, stor till växten, blå ögon, ljust hår
3:o Skorstensfejar lärlingen Nils Larsson, som också kallar sig Gustaf Wahlquist har avvikit från sin
husbonde brandfogde Gröndahl i Karlskrona.
      Han är 19 år gammal, medelmåttigt växt, mörkbrunt hår, bruna ögon
4:o Jan Andersson, Prästtorpet, Veckholms socken, förlorade under resa till Stockholm vid Näs kyrka i
Bro Härad ett sto, 14 år gammalt, svart med ståndman och några ljusa hår i pannan samt ett hästtäcke.
Uppsala den 10 februari 1826  B W FOCK
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Fortsatt förteckning med tid och plats för sockenberednings kommitténs sammanträde
Gäller Andra Fögderiet,

Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1826 (arrendeauktion Marsta, Bälinge socken)
Till följd av Danviks Hospitals Direktionens skrivelse kommer Hospitalshemmanet N:o 3 Marsta, 1
mantal i Bälinge socken och Härad, att utarrenderas på 25 år. Består enligt uppgift av åker med god
svartmylla och lerjord till 19 tunnors utsäde, ängen 20 tunnlands vidd, lindor och vretar till 2 tunnland
samt ägor inom byn till 6 öresland, men ingen skog och obetydlig betesmark.
     Anbuden gillas av Direktionen och det krävs borgen för de 5 första åren.
Uppsala den 21 februari 1826  B W FOCK

Artikel av v Bahr, 1820 (angående utfodring med renmossa)
Saknas början.
Boskapen har under vintern endast fått äta kvistar av lövträd, enris och ljung och mått därav rätt bra .
Denna naturens anvisning skulle kunna ge anledning att även begagna dessa medel, när det är brist på
bättre foder.
    Att om hösten samla blast av rovor, kål och andra trädgårdsväxter och lägga i tunnor med sill, salt eller
lake, anses som ganska tjänligt inte endast ur besparingssynpunkt.
    Potatisblasten kan avskäras något innan potatisen tas upp, torkas utan att gulna samt ges blandat med
annat foder både åt hästar och fäkreatur.

Om utfodring med Renmossa.
Även om sättet att stilla fäboskap med renmossa inte är okänt, har det dock inte allmänhetens förtroende i
den utsträckning, som det förtjänar. En kort beskrivning om sättet, som jag under ett svårt foderår, hela
vintern begagnat mig av, för att föda mina kor, kunde till äventyrs uppmärksammas också i Uppland.
      I fähuset stod ett kar, som nästan fylldes med mossa och varm enelag, som man måste ha tillräckligt
av. Lagen skall stå över mossan. Något salt ströddes över för att ge mer retande smak. Sedan detta stått
från ena eftermiddagen till andra förmiddagen, gavs
kreaturen ett ämbar två gånger om dagen
     I början ville inte djuren äta. För att lättare vänja dem ströddes ½ kappe gröpe av blandsäd till 12 kor
under de första 14 dagarna. Sedan fick de sådan smak för tillagningen, att när de släpptes ut på
ladugårdsbacken, åt de den frusna mossan från marken.
     Som allt nytt väcker mycken ovilja hos tjänstefolket, var det även fallet här. De påstod att djuren inte
kunde äta därav, att de inte fick någon näring m m. Men på min tillsägelse fick de inte ge djuren annat
foder förrän mossörpan var uppäten. När sköterskorna såg att djuren åt med begärlighet, blev vid gott hull
och glänsande samt gav något mer men framför allt starkare och gulare mjölk än vanligt, blev de så
intagna av metoden, att de i år bett att få stilla med mossa. Detta har jag dock nekat, då tillgången inte är
tillräcklig.
     Denna mossa som är vit till färgen, och växer på nästan alla berg och stenar i skogen upptas och
samlas på följande sätt. Så snart marken frusit avskrapas mossan med skovlar försiktigt så att inte jorden
följer med. Vilket för många år skulle förstöra återväxten. Mossan samlas i högar, som kan ligga hela
vintern hopfrusen i skogen och kan hämtas vid behov.
     Kostnaden för insamlandet kan inte beräknas, då tillgången är olika. Men hos mig, där skogen är
belägen en halv fjärdingsväg från gården och växten medelmåttig, åtgick 65 dagsverken, varav nära
hälften var kvinnfolksdagsverk. 15 par dragare användes till 90 lass.
     Härav fick 12 kor, 2 ämbar om dagen i 5 månader, vilket gör 3.600 sörpor, alltså 40 ämbar per lass.
Jag anser att ett sådant ämbar kan räknas lika gott som 5 marker halm och sparade alltså 900 lispund
halm, vars värde var 20 skilling lispundet och uppgick till 375 riksdaler, om jag skulle köpt det. Detta
överstiger arbetskostnaden och man kan utan svårighet inse vilken nytta man i ett foderknappt år kan dra
av denna mossutfodring.
Sätra 1820  ROBERT v BAHR

Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1826 (arrendeauktion Korsängen, Näs socken, Bro Härad)
Till följd av Krigs Kollegii skrivelse kommer arrendeauktion att hållas den 18 april på Korsängens
Hovstalläng, Näs socken, Bro Härad. Auktionen äger rum dels i Kammar Kollegium och dels vid Tibble
Gästgivargård i Näs. Arrendet är på 30 år och innehåller tillsammans 41 tunnland 5 kappland fördelade i



4  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan90-91 1826.doc   Skapat den 05-01-02 15:44   Senast utskrivet 05-01-04 07:24

lotter, som först bjuds var för sig och sedan tillsammans. Arrendet betalas i hö som in natura skall
levereras vid Hovstallet i Stockholm
     För att anbud skall kunna upptas krävs borgen för de fem första åren, även om arrendator skulle avlida.
     Prästerskapet anmodas läsa denna kungörelse, tre gånger från predikstolarna, sista gången en månad
före auktionsdagen. Befallninghavande i angränsande län anmodas låta enahanda kungörelse utgå.
Uppsala den 1 mars 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1826 (personer som inte betalt skatt)
Två personer, som inte betalt skatt efterlyses, bl a Hovrådet Bagge för kronoutskylder 2 riksdaler 6
skilling.
Uppsala den 9 mars 1826

Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1826 (auktion på iskällare och hantverkshus vid Arnö)
Vid Arnö Överste Boställe finns som överloppshus en iskällare och en hantverksbyggnad. De kommer
den 5 april att säljas på auktion mot kontant betalning. Auktionsförrättare Kronofogde Groth.
Uppsala den 10 mars 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 14 mars 1826 (riksmarkegångspriset på soldatmunderingar)
Krigs- och Kammar Kollegierna har tillkännagivit att riksmarkegångspriset på soldatmunderingar vid
indelta Infanteriet för innevarande år, är fastställt till 27 riksdaler 20 skilling 5 runstycken, varav kronans
så väl som rotehållarnas bidrag kommer att utgöras av 1/6, nämligen 4 riksdaler 27 skilling 5 runstycken
på varje rote.
Uppsala den 14 mars 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1826 (värvning)
Chefsämbetet vid Andra Livgardet har förordnat stadsfiskalen i Sigtuna E H Eckerman samt fältväbeln
Olof Samuel Baefwerfeldt, biträdd av korpral Johan Ludvig Ahlberg att inom detta år för Regementets
behov anställa värvning.
Uppsala den 17 mars 1826 B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 17 mars 1826 (3 personer, 1 häst)
1:o Kvinnspersonen Jana Lena Lindberg, som bortgått från Strömsbergs Bruk och hos änkan Lena
Ersdotter därstädes kvarlämnat en gosse, 11 år gammal.
2:o Förre Livgardisten Hans Rasmusson Quist som den 19 december av Befallningshavande i Älvsborgs
län blivit förständigad att inom 14 dagar skaffa sig laga försvar eller försändas till arbetsinrättning. Han
har sedan häktats för obehörigt kringstrykande i Dalsland, men tagit till flykten från fångbevakningen.
     Han är 30 år gammal, lång till växten, blå ögon, ljusbrunt hår och stor rak näsa
3:o Stalldrängen Lars Petter Stenquist har olovligen avvikit från sin tjänst vid Eriksbergs Säteri,
Nyköpings län.
       Han är 18 år gammal, lång och smal, med mörkt hår.
4:o Ur stallet vid gästgivargården här i staden har genom inbrott stulits en 4 år gammal vallack,
medelmåttigt stor, mörkbrun med svart hängman och svans. Nöjaktig vedergällning utlovad.
     Befallningshavande i Nyköping meddelar att på vägen mellan Krokeks och Vreta Gästgivargårdar har
nyligen blivit upphittat ett paket omlindat med vaxduk, innehållande blått kläde, vilket återfås av rätta
ägaren hos fanjunkare F Montgommerie på Säteriet Fors i Floda socken.
     Överståthållarämbetet i Stockholm samt Befallningshavande i nästgränsande  län anmodas efterlysa
kvinnspersonen Lindberg med förständigande att under egen vård återta det vid Strömsbergs Bruk
kvarlämnade barnet.
Uppsala den 17 mars 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 17 april 1826 (betäckning av skvadronshingst)
Betäckning av skvadronshingsten för Väster Läby N:o 12 vid Norra Upplands Skvadron av
Livregementets Dragon Korps börjar den 20 maj. De som önska begagna sig härav, skall anmäla sig till
Stallmästare Olof Malmerfeldt här i staden för att utan avgift erhålla språngsedel. Ston med ärftligt fel
mottas inte.
Uppsala den 17 april 1826  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 17 april 1826 (person gripen för passlöshet)
Stiftsamtmannen i Kristiansand har tillkännagivit att en okänd mansperson redan 1823 greps för
passlöshet i Norge och dömdes till 1 års tukthus för falska uppgifter om sin person. Efter straffet kommer
han att föras till Sverige. Han nekar till att lämna upplysning om sin hemort, men misstänks vara en
förrymd förbrytare. Eftersom han talar svenska med färdighet, tros han vara född i Sverige.
     Han är 32 år gammal, 62 norska tum lång, ljust hår, ljusblå ögon, mycket blekt och magert ansikte,
stark och undersättsigt växt samt har ett krokigt lillfinger på högra handen och 2 ärr på vänstra benet
      Skulle någon person som stämmer med den beskrivningen saknas här i landet sedan 1823, skall
anmälan genast göras hos Befallningshavande.
Uppsala den 17 april 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 17 april 1826 (auktion på jaktbackar i Nyköpings län)
Den 6 juni anställs auktion så väl i Kammar Kollegiet som på Landskansliet i Nyköping  till försäljning
under skattemannarätt mot årlig ränta eller avgift i spannmål på i Nyköpings län belägna jaktbackar
nämligen:
Ulvesta stora jaktbacke i Spelviks socken om 21 tunnland 15 kappland
Valmesta Åbacke i Svärta socken 11 tunnland 24 kappland
Långby jaktbacke i Tystberga socken 19 tunnland
Nibble backe i Dillnäs socken 18 tunnland 3 kappland
Näsbacken i Björklunda socken 11 tunnland 9 kappland
Frustuna jaktbacke i Frustuna socken 36 tunnland 14 kappland
Ärnalöt i Klosters socken 21 tunnland 25 kappland.
      Kungl Maj:t kommer att underställas prövning av anbuden. Villkoren om backarnas beskaffenhet
hålls så väl i Nyköpings Landskontor som i Kammar Kollegiets Första Provinskontor.
Uppsala den 17 april 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 17 april 1826 (mönstring av beväringsskyldiga ynglingar som befinner sig
inom Stora Kopparbergs län)
Beväringsskyldiga ynglingar inom Kopparbergs län, som tillhör årets första klass eller de som är födda
1805 eller 1804 men varit förhindrade att infinna sig vid förra året mönstring,
skall infinna sig på följande platser:
Landskansliet i Falun den 27 maj
Norrbärkes sockenstuga den 29 maj
Rådhuset i Hedemora den 30 maj
Leksands sockenstuga den 15 juni
Mora sockenstuga den 16 juni
Järna sockenstuga den 18 juni efter avslutad gudstjänst
Stora Tuna sockenstuga den 20 juni
Ynglingarna fördelas på Dalregementet och har övning på Romme Hed den 21 juni och vid Västmanlands
Regemente på Salbo Hed den 1 juni
De ynglingarna, som inte hinner infinna sig på här uppräknade platser, skall ovillkorligen infinna sig vid
ett vite av 10 riksdaler vid Romme hed den 21 juni på morgonen för att där undergå mönstring.
Uppsala den 17 april 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 17 april 1826 (auktion på J D Silverstolpes konkursmassas fasta egendom
Djurby säteri, Litslena socken, Trögds Härad)
Överste J D Silverstolpes konkursmassas fasta egendom kommer att säljas på Stallmästargården den 6
maj. Egendomen omfattar Djurby, 2 mantal berustat säteri, 1 mantal skatterusthåll och 1 mantal
kronoskatte beläget i Litslena socken, Trögds härad.
       Egendomen är värderad till 26.916 riksdaler 16 skilling och innehåller efter kartan 225 tunnland och
20 kappland åker, 166 tunnland 10 kappland äng samt 301 tunnland 31 kappland skog och betesmark. På
ägorna finns 15 torp av vilka dock endast 2 brukas för närvarande. De övriga utgör 37 ½ karlsdagsverken
i veckan utom andra tjänstbarheter.
      Till rustningen är antagen augmentsränta av hemmanet Fiskvik 1 mantal. Tillträdet sker genast med
växande gröda och ett nytt tröskverk av järn följer med köpet.
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      En inteckning på 6.000 riksdaler finns och kan avräknas från köpeskillingen. Den näst efter bankens
fordran en summa på 10.000 riksdaler kan få övertas om nödvändig borgen ställs för räntans erläggande
varje halvår. Resten av köpeskillingen betalas med 2.000 riksdaler vid auktionstillfället och det övriga
efter fem månader.
     Upplysningar finns hos inspektoren på stället eller hos häradshövding Lorich, som personligen träffas
alla förmiddagar i Statskontorets Ämbetsrum.
Uppsala den 17 april 1826  B W FOCK

Brev från Carl Johan, Stockholm den 18 april 1826 (mönstring av Dragon Korpsens hästar)
Som Vi funnit angeläget att hästarna vid Vårt Livregementes Dragon Korps undergår approbations- och
kassationsmönstringar, har Vi förordnat Generalmajoren Aminoff att verkställa förrättningen.
Stockholm den 18 april 1826  CARL JOHAN
     I samband härmed kungörs den till mig avlåtna skrivelsen. Tider och platser där förrättningen skall
ske. De rustande skall infinna sig, då "Stångbetslen vid Livregementets Dragon Korps skall till alla delar
undergå ny besiktning, med lika kraft och verkan som Generalmönstring tillkommer.
Stockholm den 7 maj 1826  I S AMINOFF
Erinras i anledning härav, att de rustande vid Regementet skall infinna sig, för att deras därunder
beroende rätt lagligen bevaka.
Uppsala den 16 juni 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 25 april 1826 (auktion på Hospitalets överskotts spannmål vid Uppsala
Kronomagasin)
Serafimer Ordens Gillet förordnar att den vid Uppsala Kronomagasin intagna och förvarade hospitals
överskotts kronotionde spannmålen, utgörande 275 tunnor 9 kappar hälften råg och hälften korn, kommer
att säljas till högstbjudande på auktion den 13 maj här på Landskontoret. Försäljningen sker i större eller
mindre partier med 6 månaders betalningsanstånd mot vederhäftig borgen.
Uppsala den 25 april 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1826 (muddringsarbete i Uppsala å)
Kongl Strömrensnings Kommittén begär, att under pågående muddringsarbete i Uppsala  å, farleden
mellan Flottsund och Uppsala stad från och med den 6 maj tills vidare är stängd.
Uppsala den 27 april 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1826 (auktion på säd ur Akademins magasin här i staden)
Den 11 maj anställs öppen auktion på 300 tunnor kvarntorr säd ur Kongl Akademiens Magasin här i
staden. Säden är av 1824 och 1825 års skörd. Betalningen sker enligt auktionsförordningen.
Uppsala den 27 april 1826  J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1826 (exekutiv auktion Eneby, Löts socken)
För att gälda domfästa skulder kommer ½ mantal kronoskatte Eneby, Löts socken Trögds Härad att säljas
på öppen auktion den 10 augusti. Hemmanet ägs av bonden Eric Jansson och beräknas till 1.106 riksdaler
18 skilling 11½ runstycke.
      Upplysningar kan fås hos auktionsförrättaren Kronofogde Välbetrodde M Groth i Västtibble.
Köpeskillingen erläggs vid inropet eller senast en månad därefter mot en ränta av 6 % från auktionsdagen.
Uppsala den 27 april 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 27 april 1826 ( Riksgäldssedlar stulna ur Västerlösa kyrka)
Vid inbrott i Västerlösa kyrka, Linköpings län stals 25 riksdaler i större och mindre sedlar, samt till
fattigkassan ställda skuldsedlar på olika personer till ett värde av omkring 275 riksdaler.
Uppsala den 27 april 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 28 april 1826 (rekryteringsmöte för vakanser)
För att ersätta de ännu vakanta soldatrotenumren vid Upplands Regemente hålls ytterligare
rekryteringsmöte den 20 maj, då rotehållarna ovillkorligen vid vite av 10 riksdaler, skall uppvisa
välfrejdade och målfylliga karlar.
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      Landshövdinge Ämbetet erinrar rotehållarna att innan karlarna inställs till rekryteringsmötet, skall de
vara uppvisade för Kompani Befälhavaren. Rotehållarna skall också vara försedda med behöriga kontrakt
och prästbevis om rekrytens ålder och frejd.
Uppsala den 28 april 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Brev från Carl Johan Stockholm den 3 maj 1826 (tillkännagivande av Carl Ludvig Eugenes
födelse)
Intagna av den livligaste tacksamhet för Försynens oavbrutna välgärningar mot Oss och Fäderneslandet
skyndar Vi, att meddela Eder den för Oss och Våra trogna undersåtar så glada nyheten, att
Kronprinsessan denna dag klockan kvart i tre på eftermiddagen nedkommit med en prins, som kommer
att i Dopet få namnen Carl Ludvig Eugene och titeln Hertig av Skåne.
Stockholm den 4 maj 1826  CARL JOHAN
Uppsala Landskansli den 4 maj 1826, på Landshövdinge Ämbetets vägnar.
J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1826 (Överstelöjtnant Silléns konkursmassa i Skuttunge Härad)
Offentlig auktion på Överstelöjtnant E G Silléns konkursmassa i Skuttunge socken och Härad hålls den
12 juni.
1:o Gunnarsgärde samt Norra och Södra Ulfseke vardera om ½ mantal frälse i sambruk, men båda
försedda med åbyggnad. Gunnarsgärde har åbyggnad för ståndspersoner.
      Dessa hemman har tillsammans 24 - 25 tunnors utsäde, till större delen i god jordmån, nära 100 lass
dels hårdvalls- och dels mosshö, skog och bete i flera instängda hagar tillräckligt för hemmanens behov
samt ymnig tillgång på lövskog.
2:o ½ förmedlat till ¼ mantal skatte i Dragby med en odalkvarn av frälse natur om två par stenar.
Hemmanet har 7 tunnor utsäde i bördig jordmån, försvarlig höfångst och en behållning av kvarnen på 30 -
40 tunnor.
     Egendomarna ligger 2 mil från Uppsala och närmare upplysningar ges av sysslomännen i konkursen,
Kamrer Guillaume i Stockholm och v Häradshövding Casper Wiikman här i staden. De mottar också
anbud, vilket hugade spekulanter underrättas på sysslomännens begäran.
Uppsala den 5 maj 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1826 (betäckning av skvadronhingsten vid Sunnersta rusthåll)
Den som önskar få sina tjänliga ston betäckta av skvadronhingsten vid Sunnersta rusthåll bör anmäla sig
där. Betäckningen börjar efter den 20 i denna månad.
Uppsala den 5 maj 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 5 maj 1826 (2 personer, stöldgods)
1:o Hos bonden Olof Delander i Snåre, Ljusdals socken, Gävleborgs län stals vid inbrott en
vadmalssurtut, flera fina dukar samt tyger.
2:o Svagsinte skräddaren Johan Eric Ölander har övergivit sin hemvist och efterlämnat 3 minderåriga
barn.
     Han är 40 år gammal och kort till växten.
3:o Drängen Eric Ersson har avvikit från sin tjänst hos Kronolänsman Johan Salin i Balingsta.
     Han är 19 år gammal, född i Gryta, medelmåttig till växten, rödlätt ansikte, brunt hår.
     Vid anträffandet skall Ölander förständigas att återvända till Falun och drängen Eric Ersson hitsändas,
för att inställas i sin tjänst.

En silvergaffel, skrapad och filad, där ägarnamnet brukar stå, har av en okänd kvinna i Enköping under
sistlidne marknad, lämnats kvar hos urmakare G A Lundin. Hon försökte låna pengar på den.
      Drängen Eric Ersson skall efterlysas i nästgränsande län.
Uppsala den 5 maj 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1826( Ingenjörs Korpsen rekognoserar i Ulleråker och Hagunda
Härader)
Chefen för Ingenjörs Korpsen har tillkännagivit att Fältmätnings Brigaden under befäl av Major J H
Lemke, kommer att företaga rekognoserings arbeten i södra delarna av Ulleråkers och Hagunda Härader.
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Innevånarna manas att med beredvillighet och för lämpliga billiga priser hjälpa till med inkvartering,
vägvisare, hästskjutsar och annan handräckning.
     Varje officer vid Korpsen som begagnar sig av vägvisarbiträde lämnar betalningsbevis, som
innehavaren lämnar hos kronofogden i orten. Befallningshavande rekvirerar därefter betalningen.
Uppsala den 5 maj 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1826 (lösöresauktion på Salnecke)
Vid offentlig auktion på Salnecke säljs den 25 maj allehanda lösegendom bestående av bord, soffor,
stolar, byråer, skåp, sängar och sängkläder, duktyg, linne, porslin, glas, koppar- och järnsaker,
brännvinsredskap, spannmål, rökt fläsk, potatis, brännvin samt hö och halm.
     Mat för de resande och foder för hästarna finns på stället. Godkända köpare får anstånd med
betalningen till 1 november.
Uppsala den 6 maj 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Brev från Carl Johan, Stockholm den 9 maj 1826 (angående Livregements Brigadens Dragon och
Husar Korpser möte)
Vi har i nåder velat tillkännagiva att Livregements Brigads Dragon- och Husar Korpser kommer
innevarande år att ha Regementsmöte i 10 dagar på Ladugårdslandet före det blivande övningslägrets
början.
Stockholm den 9 maj 1826  CARL JOHAN
Uppsala den 27 maj 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1826 (förnyad auktion Väsby, Alunda)
Ytterligare auktion på Regementsläkar Bostället Väsby, vid f d Adelsfane Regementet, 1 mantal i Alunda
socken.
      Anbuden skall gillas av Krigs och Kammar Kollegierna och för att de skall upptas krävs borgen i laga
form upprättad, för att fullgöra de 5 första åren, även av den händelse arrendatorn skulle avlida.
      Prästerskapet anmodas att uppläsa denna kungörelse tre gånger från predikstolen, sista gången en
månad före auktionen.
Uppsala den 12 maj 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1826 (auktion på Troils konkursmassa)
Följande fastigheter i Jumskils, Bälinge och Åkerby socknar samt Ulleråkers och Bälinge Härader,
tillhörande ryttmästare S v Troils och hans hustrus konkursmassa, kommer att säljas på offentlig auktion
dels på Vallhovs Egendom 1 3/8 mil från Uppsala, dels på Stallmästargården i Stockholm den 26 juni
klockan 12 på dagen.
1:o Vallhov och Broby 2 ½ mantal, av vilka 15/16 utgör purt säteri, 1 mantal berustat dito under N:o 40
vid Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragon Korps samt 9/16 augment i stammen, tillika
med avhyste hemmanet Näset, 1 mantal frälse om 7 ½ öresland samt Lilla Huset ¼ mantal kronoskatte
om 3 öresland med därtill hörande 1 öresland kronoskatte i Ubby
     Åbyggnaden vid Vallhov består av en större karaktärsbyggnad av trä med nödvändiga uthus och en
hästkvarn, ett flyttbart Owens tröskverk, som kommer att utbjudas särskilt.
      Trädgården på 4 tunnland har förträffligt läge, många goda fruktträd och buskar. Åkern är om 40
tunnland god jord och en redan påbörjad odling om 12 - 14 tunnland med tjänlig mark. Hötillgången är 70
lass utom en med timotej besådd odling omkring 20 tunnland. Bete för gårdens behov och skog av sämre
och bättre beskaffenhet omkring 400 tunnland
     20 större och mindre torp med omkring 1.400 dagsverken. Vid Vallhov finns en kvarn med 3 par
stenar och sikt samt tillgång på vatten och mäld. Årlig avkastning efter avdrag av mjölnarens lön utgör
omkring 100 tunnor
     Utjorden, Holmska  Fjällen kallad är besittningen för evärdeliga tider såld till ett arrende om 10 tunnor
spannmål årligen.
2:o Björnarbo 1 mantal berustat säteri, har en större åbyggnad av Corps de Logis, med 2 flyglar av trä
under spåntak jämte nödvändiga uthus samt nytt brygg- och mälthus med torkplåt och en större
bränneribyggnad. Bränneriredskapen bestående av 2 nittio kannors pannor och en mäskvärmare ingår inte
i köpet av egendomen.
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      Utsädet är vid pass 20 tunnor årligen. Ängen anses medelmåttiga år ge 125 lass hö som ökas genom
åtskilliga skogsängar. Betet är gott. Skogen, tillsammans med den till Lumpebo hörande, utges till 500
tunnland löv- och barrskog.
      Genom ägorna flyter en å där lägenhet till en kvarnanläggning finns. Humlegård och trädgård med
flera fruktträd och en vacker park hör till säteriet. Torpen, varav två är belägna på Allmänningen och
skattas, gör 377 dagsverken. Hit hör augmentsräntan av Åloppe, 9 tunnor 30 kappar spannmål och 40
riksdaler årliga penningar samt frälseräntan av Sätrastebo (?) om 4 ½ tunnor spannmål.
3:o Lumpebo, ½ mantal frälse med en stugbyggnad samt fähus, stall och badstuga. Där finns också ett
större tröskverk, som drivs med vatten. Åkern består av 9 tunnors utsäde i försvarlig jordmån. Ängen ger
25 lass hö. Betet gott. Skogen beskrevs i Björnarbo skog. Hit hör 3 torp som tillsammans gör 115
dagsverken och 1 tunna spannmål årligen.
4:o Tungelbo ½ mantal frälse, har en stuga med kammare, 15 tunnors utsäde, 15 lass hö och gott bete.
Ingen skog. Av två torp på hemmanets ägor görs 102 dagsverken.
     Till detta hemman hör en enbladig såg, där inkomsten är 10 tolfter bräder om året. Och frälseräntan av
Gustebo hemman i Bälinge socken, som ger 2 tunnor säd.
5:o Stenviks mjölkvarn belägen på Tungelbo ägor har två par stenar och där finns rum för mjölnaren och
en annan byggnad med två boningsrum, stall och bodar. Avkastningen av kvarnen gör 30 tunnor
spannmål.
6:o Kallås 1/8 mantal kronoskatte med åbyggnad av två stugor två bodar, stall, lada och fähus har 4
tunnors utsäde och 10 lass hö. Det finns gott bete och tillräcklig skog.
7:o Söderby 1 mantal skatte rusthåll om 14 5/8 öresland. Besittningsrätten är för evärdeliga tider såld och
en viss avgift årligen är betingad, jämte förbehåll att begagna augmentsräntan av Fjukby och Grimsta
hemman i Ärentuna socken. Den årliga avgiften består av 32 tunnor spannmål hälften råg och hälften
korn, 90 lispund hö, 3 tunnor havre. Augmentsräntan av Fjukby och Grimsta utgår årligen till 9 tunnor 30
kappar spannmål samt 40 riksdaler. I vakansavgift betalar ägaren 133 riksdaler 16 skilling.

Dessa egendomar säljs antingen tillsammans eller så att Vallhov med tillhörigheter utbjuds särskilt;
Björnarbo, Lumpebo, Tungelbo. Stenvikskvarn och Kallås i ett utrop och Söderby rusthåll ensamt i ett
utrop. Buden underställs borgenärernas prövning. Tillträdet sker midfastan 1827.
     Vid auktionen ställs borgen för 1/8 av inropssumman, vilket skall erläggas kontant när köpebrevet
avlämnas. Större delen av det övriga, däribland 5.000 riksdaler, Rikets Ständers Banks fordran, kan
troligen innestå mot inteckning men resten betalas på två terminer, hälften inom 6 och andra hälften inom
12 månader.
     Upplysningar och handlingar finns hos två av konkursmassans sysslomän, Advokatfiskal af Sillén i
Stockholm och Akademiadjutanten Boethius i Uppsala, vilka fram till auktionsdagen mottar anbud.
J BÖRJESSON syssloman    J E BOETHIUS  syssloman
Uppsala den 13 maj 1826 på Landshövdinge Ämbetets vägnar.  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1826 (tid och plats för bevillningstaxeringar)
Tider och platser för taxeringar.
Håbo och Bro samt socknar av Trögds Härad på Grans gästgivargård den 16 juni.
Åsunda och 8 socknar av Trögds Härad på Enköpings Rådhus den 16 juni
Lagunda, Hagunda och Ulleråker vid Säva gästgivargård den 16 juni
Bälinge, Vaksala och Rasbo härad i Uppsala den 16 juni
Oland, Dannemora och Löfsta Tingslager på Österby Bruks Värdshus den 16 juni
Uppsala stad på Rådhuset den 16 juni
Enköpings stad på Rådhuset den 17 juni
Förrättningarna börjar klockan 9 på förmiddagarna
      Ledamöterna i beredningskommittén skall infinna sig och medföra sina förordnanden för att sins
emellan välja ledamöter i Taxeringskommittén.
Uppsala den 16 maj 1826  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 27 maj 1826 (5 personer, stöldgods)
1:o Båtsmannen vid Södermanlands Andra Kronobåtsmans Kompani, N:o 134 Pehr Häggberg har under
längre tid hållit sig borta.
      Han är lång och smal, mager med svart hår och mörkbruna ögon.
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2:o Gossarna Johan Petter Nyberg och Johan Andersson har under natten till den 1 dennes, brutit sig ut
från Korrektionshuset i Linköping och tagit till flykten.
    Nyberg är 18 år gammal, stor till växten med blå ögon, mörkt hår, stora läppar och tittar under lugg
    Andersson är 17 år gammal, mindre till växten med ljust vackert ansikte, stora blå ögon och brunt hår.
3:o Avskedade soldaten Harald Snells son, Eric, har olovligen begivit sig från föräldrarnas hemvist i
Lillhärads  socken, Västerås län.
     Han är 19 år gammal, medelmåttigt växt och mager.
4:o Gifte och lagstadde tjänstedrängen Johan Jönsson hos Kvartermästare I Rendahl på Sundby i Ryds
socken, detta län har avvikit ur tjänsten
     Han är född i Dala socken 1798, medelmåttigt växt med långlagt ansikte, blå ögon, spetsig näsa, rött
hår och polisonger. Han bryter på västgötska
5:o Två mässkjortor av fin lärft och ett gammal rökelsekar av malm har stulits från Valla kyrka i
Göteborgs län.
6:o Tjuvar har brutit sig in i domhavandes rum på Tåvra Tingsställe i Norra Ångermanland och ur en
kappsäck stulit 1.927 riksdaler 24 skilling i större och mindre sedlar. Numren här uppräknade. En
belöning på 200 riksdaler är utlovad.
Uppsala den 27 maj 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1826 (auktion på lotter i Hovstallängen i Uppsala)
Den 29 juni förrättas arrendeauktion så väl i Kammar Kollegiet som här på Landskontoret på lotterna N:o
34, 35, 53, 54, och 55 av Hovstallängen för återstående 15 år. Arrendet i hö, som sedan löses efter
markegångspris. Arrendeborgen för de första 10 åren.
Uppsala den 30 juni 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 31 maj (extra roteringsmöte)
Rikets Ständer begärde den 17 december 1823 ändring och jämkning i extra roteringen och  har Vi den 20
december 1825 bifallit denna begäran och meddelat Nådig Instruktion för Kommitterade. Kongl Maj:t har
uppdragit åt Befallningshavande att vara Kommitténs ordförande samt utse två personer av varje riksstånd
till ledamöter. Kongl Maj:t förordnar följande dagar och platser för extra roterings jämkning. Tider och
platser för alla Härader.
      Vederbörande som har säterier, rå- och rörhemman, kyrkoherde boställen, justitie- och landsstaterna
och Adelsfane Regementets utjordar, skattlagda odlingar på parker, allmänningar och rekognitionsskogar,
skogvaktare och innehavare av andra torp, som under hemmansskatt inte är underlagda kallas och
anmanas att på dessa dagar och platser infinna sig hos Kommittéerna.
       De skall vara försedda med kartor och beskrivningar över deras egendomar och lägenheter.
Uppsala den 31 maj 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1826 (auktion på Sunnersta, Bondkyrko socken)
Frivillig auktion anställs den 30 maj och 1 juni på Sunnersta, i Bondkyrko socken, nära Flottsund.
       Där kommer att säljas sommar- och vinteråkdon, selar, åker- och körredskap av alla slag i gott stånd,
bryggd - och bränneriredskap, däribland en kopparpanna om 90 kannors rymd och två större
bryggdpannor, en balansvåg med vikter, en brandspruta med slang och annat tillbehör, laggkärl,
järnbandade brännvins- och dricksfat, husgerådssaker, fiskredskap, däribland en not, smedjeverktyg, äldre
och yngre hästar och fålar av god race, dragoxar, mjölkkor och ungboskap, får och svin samt spannmål
och brännvin.
     Utropet sker i banko och kända köpare tillåts anstånd med betalningen till den 1 januari 1827, medan
andra betalar innan varan hämtas.
     På auktionsstället finns mat och hästfoder.
Uppsala den 16 juni 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1826 (försäljning av lägre artillerihästar)
Den 27, 28 och 29 juni kommer de vid Svea Artilleri för detta år inköpta lägre hästar, att genom auktion
säljas på Artillerigården i Stockholm.
Uppsala den 16 juni 1826  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1826 (avgift för varor, som förs till torgen i Stockholm upphör)
Torg- och Renhållningspengarna för lakegods som på landsvägen införs till Stockholm samt Parm- Bro-
Torg- och Renhållningsavgift för hö, halm, ved och brännkol som likaledes införs på landsväg att säljas
på torgen i staden kommer att upphöra.
Uppsala den 16 juni 1826  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 16 juni 1826 (4 personer)
1:o Soldaten vid Överstelöjtnantens Kompani av Upplands Regemente, N:o 148 Skantz, har olovligt
avvikit under marschen till övningslägret på Ladugårdsgärde.
     Han är 34 år gammal, 11 kvarter 8 tum lång, smal till växten, ljusbrunt hår, långlagt ansikte. Han var
klädd i Regementets sist erhållna nya livmundering med blå klädesjacka, med N:o 8 i knapparna, blå
byxor med röd passpoal, tschakot med banderoll och pompon, escharpe, läderhalsduk, skjorta, strumpor,
och skor samt bandolär med rem.
2:o Gardisterna vid Livgardet till häst och Andra Majorens Skvadron N: 73 Anders Gustaf Granat och N:
84 Anton Patrik Rönqwist har den 10 april avvikit från Regementet.
      Granat är född den 23 april 1803 i Danmarks socken
      Rönqwist är född den 28 juli 1806 i Veckholms socken
3:o Pigan Chatarina Eliedotter på Mällby ägor i Väster Färnebo socken, Västerås län, skulle den 5 i denna
månad infunnit sig vid Vagnsbro Häradsrätt för att rannsakats för stöld, men bortgått från socknen. Hon
följdes av sina två barn, en gosse om 9 år och en flicka om 3.

       Chatarina Eliedotter är liten och spenslig, ljuslätt ansikte och havande.
Uppsala den 16 juni 1826  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 16 juni 1826 (mord och stöld)
Vid Åsunda Häradsrätt hölls den 3 dennes rannsakning angående änkan Stina Andersdotter i Ängesta,
Breds socken, som den 27 maj hittades mördad i fähuset. Vid undersökning samma dag i hennes
boningsrum saknades en dubbel guldring, en silverbägare, en matsked och en tumlare av silver, alla
märkta. En silkesduk, 5 matskedar av tenn, 1 par glasögon samt 8 skuldsedlar ställda till Stina
Andersdotter.
1 av Anders Olson i Gunsta på 100 riksdaler
1 av gamle Johan Olsson i Ängesta på 41 riksdaler 24 skilling
2 av Lars Larsson i Skarvad, Björksta socken på tillsammans 55 riksdaler
1 av Anders Andersson i Ängesta på 40 riksdaler
1 av Johan Ersson i Torgesta på 40 riksdaler
1 av Johan Eric Johansson i Boda på obekant belopp
1 av Lars Larsson, Furby, Badelunda socken på 25 riksdaler
       Då Stina Anderdotters baneman inte blivit upptäckt eller det bortrövade inte kommit tillrätta
efterlyser Domhavande i orten mördaren och stöldgodset.
       Kronobetjänter skall på det sorgfälligaste efterspana och envar enskild som nu har eller kommer att få
vetskap, anmodas genast anmäla så vida laga ansvar skall undvikas.
      Befallningshavande i Västmanland och övriga nästgränsande län anmodas utföra enahanda
efterlysning. Uppsala den 16 juni 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 17 juni 1826 (ny tid för extra roteringsmötet p g a sjukdom)
På grund av inträffat sjukdomsförfall och andra mellankommande hinder nödgas jag uppskjuta det utsatta
extra roteringsmötet för Uppsala län. Nya tider lämnas här.
Uppsala den 17 juni 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1826  (tid och plats för utdelning av gratial)
Krigsmanshusgratialister vid Upplands Regemente samt Majorens och Norra Upplands Skvadroner, som
önska få första hälften av detta års gratial, skall med prästbevis och underhållsbrev infinna sig på Yvre
Gästgivargård den 19 juli, här i staden den 22 juli och i Skottsilla i Knivsta socken.
     Sammalunda de vid Livregementets Dragon Korps i Assessor Didrons gård här i staden vid
Svartbäcken och vid professor Grubbes gård vid Islandsgatan den 28 juli.
Uppsala den 7 juli 1926  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala 7 juli 1826 (4 personer. inbrott i landshövdingens rum)
1:o Förre statdrängen Lars Pehrsson från Malmbo, är tilltalad för att ha överfallit och slagit rättaren
Ramström och enligt Torstuna Häradsrätts beslut, bort infinna sig på Tingsstället Karleby Gästgivargård.
Han har dock rymt från fånggevaldigern.
      Han är född i Skogs socken i Hälsingland, 29 år gammal, blå ögon, brunt hår, medelmåttig
kroppsbyggnad och storlek, med 3 ärr i ansiktet.
2:o Drängen Isak Johansson Engstrand, som den 15 juni rymt från stadsfängelset i Skänninge, där han
varit förvarad i väntan på det genom Göta Hovrätts utdömda straff av 7 par spö, uppenbar kyrkoplikt och
3 veckors fängelse.
Han är 30 år gammal, ljuslätt ansikte, ljust knollrigt hår, undersättsig växt och medelmåttig längd.
3:o En broderad pung av sidensars med silverlås och innehållande större och mindre medaljer samt ett
pennfodral av guld har i vår stulits från Landshövding Focks rum på slottet.
4:o Soldaten vid Älvsborgs Kompani av Västgöta Regemente N:o 36 Anders Skön, har avvikit från roten.
       Han är 34 år gammal, 5 fot 9 tum lång, ljust hår
5:o Artilleristen N:o 4 Anders Stark vid Fältkompaniet av Göta Artilleriregemente, har inte inställt sig
efter permissiontidens slut den 30 april
     Han är 30 år gammal, 6 fot lång, stark kroppsbyggnad, ljust hår samt rödlätt ansikte.
Uppsala den 7 juli 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1826 (reparationer på slottet)
Till följd av Kammar Kollegiets och Statskontorets skrivelse den 13 mars kommer åtskilliga
bristfälligheter på Uppsala slott, att under entreprenad vid auktion utbjudas till minstbjudande. Auktionen
hålls den 19 juli på Landskontoret. Inroparen skall vara försedd med borgen för arbetets fullgörande inom
förelagd tid samt för förskott som till äventyrs beviljas.
      Det beror på Befallningshavandes gillande om anbudet antas. Kostnadsförslaget finns att tillgå.
Uppsala den 7 juli 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1826 (sjukdomar på grund av torkan)
Då man kan befara sjukdomar på grund av den hetta och torka, som så utomordentligt länge varat, har
Landshövdinge ämbetet ansett det gagneligt att meddela Allmänheten vad som till hälsans vård under
dessa omständigheter bör iakttagas. Hämtat ur Post- och Inrikestidningar för den 7 juli.
    Då den varma väderleken fordrar varsamhet, särskilt när övergången från varm till kyligare luft
inträffar hastigt, som på aftonen då arbetstiden ännu varar, får man meddela några erinringar, nämligen:
1:o Man skall noga ta sig till vara för att avkyla kroppen hastigt medan man fortfarande är svettig. När
solen går ned och aftonkylan inträder, skall man ta på de kläder man tidigare under den varmaste tiden
tagit av sig. Man skall inte lägga sig på mage på marken och somna.
2:o Man skall så mycket som möjligt undvika att släcka törsten genom ymnigt drickande av färsk eller
syrlig drick och kallt vatten, särskilt om det inte är rent.
     En blandning av 2- 3 jungfrumått brännvin till en kanna rent källvatten är under hettan en tjänlig dryck
för arbetsfolk, då en liten dryck stillar törsten. Därtill följer inte att brännvin eller andra spirituella ämnen
under värmen är oskadligare än annars. Sur mjölk enbart eller blandat med rent vatten är läskande och
nyttigt.
3:o Då illamående inträffar, såsom feber, huvudvärk och ömhet i kroppen eller diarré (utsot) med knip
och slitningar (antingen kräkningar följer eller inte) skall man genast inta ett kräkmedel och om
illamåendet kvarstår dagen efter, ett laxermedel av 1 - ½ matsked engelskt salt eller 1 - 2 skedar rabarber
och 2 teskedar Cremor Tartari.
     Vid diarrér med knip är det högst nödvändigt att kräk- och laxermedel används, innan något stoppande
tillgrips. I brist på kräkmedel dricks ymnigt med vatten eller te på sötblomster.
     Efter kräkningen baddas underlivet med yllegarnshärvor doppade i varmt vatten, som för att värmen
skall behållas. ömsas flitigt.
     Om diarrén är blodblandad eller tecken på rödsot visar sig, ges en blandning av lika delar linolja och
vinättika, en matsked var och varannan timma. Det är ett lättillgängligt och alltid ofarligt, men ofta
verksamt medel, som kan nyttjas tills vidare råd inhämtats. Den som inte tål linolja kan använda bomolja,
om den inte är härsken. Till dryck nyttjas soppor av havre, korn och risgryn.
     Det som nu sagts om vuxna, gäller även barn, som oftare drabbas av diarrér  och rödsot och där
sjukdomarna är svårare och ibland leder till döden. Doseringen av läkemedlet rättas efter åldern. Ljumma



13  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan90-91 1826.doc   Skapat den 05-01-02 15:44   Senast utskrivet 05-01-04 07:24

bad, av 34 - 36 graders värme, är lättare att anställa för barn och rekommenderas istället för
baddningarna.
     Om ömhet och stark smärta känns i början av sjukdomen på något ställe i underlivet, bör man säkrast
och istället för kräkmedel öppna ådern på armen och ge laxermedel samt ofördröjligen inhämta kunniga
personers råd.
Dessa underrättelser meddelas, då sjukdomen lätteligen kan hävas i början, innan på landsbygden läkare
hinner anlända. Dock skall läkare eller andra kunniga personer kallas om sjukdomen inte ger med sig.
      Samtidigt erinras om renlighet och vädring av boningsrummen och att man skiljer de sjuka från de
friska samt övriga föreskrifter för att förekomma och häva smitta. Detta finns meddelat i Sundhets
Kollegiets av år 1813 på Kongl Maj:ts befallning utfärdade underrättelser.
     Härtill lägger Landshövdinge Ämbetet den allvarligaste befallning till samtliga Kronobetjänter, att
genast då allmännare sjuklighet börjar i någon trakt göra anmälan till Befallningshavande, så att
skyndsam läkarhjälp kan vinnas. Även prästerskapet anmodas, att i detta avseende ofördröjligen meddela
Kronobetjäningen alla tillgängliga upplysningar.
      Skulle sjukdomar uppkomma hos hästar, boskap eller andra husdjur, skall det strax inberättas.
Uppsala den 13 juli 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1826 (arrendeauktion Kalmarnäs, Kalmar socken)
Arrende på 14 år utbjuds på auktion den 6 september på Ryttmästarbostället vid Livregements Brigaden,
Kalmarnäs, 3 ¼ mantal säteri i Kalmar socken, Håbo Härad. Underrättelser finns på Krigs Kollegium.
     Prästerskapet anmodas uppläsa från predikstolen denna kungörelse tre gånger, sista gången en månad
innan  auktionen och Befallningshavande i angränsande län.
Uppsala den 25 juli 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 26 juli 1826 (personer kallade till prövningskommitténs sammanträde)
Den 11 oktober kallas följande personer till sammanträde i prövningskommittén, nämligen:
För Adeln Brukspatron Tamm, Lagman G af Klintberg, Majoren Nackreij
För Prästerskapet Prostarna Wallinger, Rogberg och Bressman
För Borgerskapet Handelsman Gisslen, Handelsman Forsberg och Rådman Winblad.
För Bondeståndet Eric Jansson i Bärsta, Rusthållare Jöngren och Anders Jansson Öster Edinge.
Ståndspersoner Brukspatron Tottie, Kornett Mineur, Kamrer Schensson.
      De som önska rättelse, anmäler skriftligen sina anmärkningar till Befallningshavande eller till
prövningskommittén den dag de sammanträder.
Uppsala den 26 juli 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 26 juli 1826  (markegångssättning)
Den 1 november börjar här på slottet markegångssättningen, vilket meddelas till allmän efterrättelse.
   De herrar deputerade av adeln insänder inom fjorton dagar sina val med påskriften: Votum.
Bondeståndet som äger rättighet att delta i förrättning väljer ett eller flera ombud, som sedan väljer 3
deputerade.
     Domkapitlet och magistraterna väljer efter vad författningarna föreskriver.
     Hit skall insändas de priskuranter på alla varor och persedlar som ingå i markegångs taxan, som gäller
i orten.
     Prästerskapet besörjer genast sockenstämmors utlysande, där val av sockenombud sker, som
tillsammans med kronbetjäningen uppgör priskuranterna.
Uppsala den 26 juli 1826

Kungörelse, Uppsala den 26 juli 1826 (utbetalande av medaljpensioner)
Avskedade underofficerare och soldater med medaljpensioner, skall på en gång från Direktionen för
Kungens Militära Hospitalsfond för hela året utbekomma sina pensioner.         De skall före november
insända behöriga prästbevis, att de leva och äger god frejd och uppge numren på pensionsbrevet till
Befallningshavande, som rekvirerar pengarna till Kronobetjäningen, som sedan sköter utbetalningen.
Uppsala den 26 juli 1826
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Kungörelse, Uppsala den 26 juli 1826 (bröd åt fångarna i slottshäktet)
Anbud mottas att för billigaste pris skaffa bröd till fångarna i Slottshäktet. Entreprenadauktionen sker den
5 december.
Uppsala den 26 juli 1826

Kungörelse, Uppsala den 26 juli 1826 (höjda pensioner för Salpetersjuderi Statens Gratialister)
Salpetersjuderi statens pensioner till verkmästare höjs med 12 riksdaler och för drängar med 8 riksdaler
om året. Pensionärer anmodas anmäla sig på Landskontoret, medförande prästbetyg att de leva och äger
god frejd samt uppvisa de gamla pensionsbreven.
Uppsala den 26 juli 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1826 (upphandling av hö och halm för Svea Artilleri Regementets
hästar)
Den 29 augusti anställs auktion för upphandling och leverans av hö och halm till Svea Artilleri
Regementets hästar från 1 oktober till samma tid 1827. Förseglade anbud mottas vid Departements
Kammar Kontoret, där även upplysningar om kvantiteterna och tiden för leverans finns.
Uppsala den 29 juli 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1826 (upphandling av hö och halm för Kongl Hovstallets behov)
Den 7 september anställs auktion för upphandling av betydande kvantiteter av hö och halm för Kongl
Hovstallets behov.
     Höet och halmen levereras dels inom oktober månad och dels i januari och februari  samt på öppet
vatten under juni. Havren levereras varje månad med vissa tunnor. Förseglade anbud kan inges,  som
auktionsförrättaren öppnar och kungör vid auktionens slut.
Uppsala den 29 juli 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1926 (auktion på hästar, Strömsholm)
Den 21 augusti kommer genom auktion på Strömholms Stuteri att säljas ett större antal hästar, uppfödda
där och av olika åldrar. Även några som kan användas som remontrar. Det lämnas anstånd med
betalningen för säkra köpare till 1 november. Mindre kända köpare betalar vid inropet.
Uppsala den 29 juli 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1826 (auktion på Troils konkursmassa)
Enligt beslut av borgernärerna i Ryttmästare von Troils konkursmassa säljs på auktion den 26 september
vid Vallhov, Bälinge Härad, detta län, 1 ½ mil från Uppsala, följande:
Vallhov och Broby 2 ½ mantal säteri
Näset 1 mantal frälse,
Lilla Huset ¼ mantal kronoskatte med tillhörande 1 öresland i Ubby och en vattenkvarn med 3 par stenar
och sikt. Det finns ymnig tillgång på vatten och mäld.
Dessutom tillkommer 20 större och mindre torp samt en viss ränta på Utjorden Halmsta fjäll.

Efterlysning, Uppsala den 29 juli 1826 (12 personer varav 7 sjöartillerister)
1:o Rekryten vid 10 Kompaniet av Svea Artilleri Regemente N:o 35 Pehr Andersson Wickström har
avvikit från Regementet.
      Han var född den 25 januari 1806, 5 fot 7 ½ tum lång och klädd i munderingskollett, byxor med gul
list, skor och exercismössa.
2:o Den på korrektionshuset i Vadstena intagna klädesvävaregesällen Paul Peter Wennerström har rymt
därifrån den 6 dennes.
      Han är 11 kvarter 1 ¼ tum lång, 56 år gammal, ljust hår, blå ögon magert ansikte, Han var klädd i
inrättningens mundering med N:o 24.
3:o Drängen Eric Olsson har avvikit från sin husbonde Lars Jonsson i Brattsta, Torshälla socken.
     Han är 17 år gammal, liten och stadig till växten.
4:o Skogsuppsyningsmannen Magnus Lindholm har undergått straff med 28 dygns fängelse på vatten och
bröd, för att han slagit sin fader. När han skulle föras till uppenbar kyrkoplikt, tog han till flykten inom
Linköpings län
     Han är 40 år gammal, lång till växten, mörkt hår och blekt långlagt ansikte.
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5:o Bondsonen Pehr Olsson har bortgått från sin hemvist i Knåda by, Ovanåkers socken.
     Han är 20 år gammal, lång och smal, blå ögon, ljust hår.
6:o Drängen Carl Theodor, Andersson Sand, som efter snatteri, bortgått från sin tjänst hos Jan Ericsson i
Forss, Torsåkers socken.
      Han är född 1800 i Skedevi socken, lång till växten, mörkt hår, spetsig näsa.
7:o Sjöartilleristen N:o 112 Pehr Andersson Grahn.
      Han är född 1798 i Falu län, 5 fot 7 ½ tum lång av ordinär växt, bruna ögon koppärrigt ansikte,
spetsig haka. Han var klädd i exercismundering med blå mössa med vita snören och tofs, blå kollett med
ankarknappar, svart halsduk, buldans långbyxor med stövletter och kommisskor.
N:o 30 Anders Jansson
     Han är född 1805 i Västmanland, 5 fot 9 tum lång, smal till växten med litet ansikte, bruna ögon. Han
var klädd i exercismundering och känns lätt igen på sitt stammande tal.
N:o 37 Nils Magnus Örling
     Han är född i Linköpings län, 5 fot 7 tum lång, mörkt hår, något koppärrig i ansiktet, undersättsig till
växten.
N:o 39 Johan Olof Stadig.
     Han är född 1790 i Stockholms län, 5 fot 8 ½ tum lång, rödlätt trint ansikte, och på högra handen
utstuckna bokstäverna J E D. Han var klädd i exercismundering.
N:o 47 Johan David Åkerlind,
     Han är född i Stockholm, 35 år gammal, 5 fot 6 ½ tum lång, smal till växten, brunt hår, litet rödlätt
ansikte. Han var klädd i exercismundering.
N:o 94 Johan Gustaf Hedberg,
     Han är född i Strängnäs, 5 fot 7 tum lång, smal till växten, ljust hår, blå ögon, blekt ansikte och krokig
näsa. Han var klädd i exercismundering. Han är utlärd skomakargesäll.
     Dessa sjöartillerister har avvikit från tjänstgöring i Stockholm och skall vid gripandet införas i
slottshäktet.
Uppsala den 29 juli 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1826 (extra roteringsmöte på Grans Gästgivargård)
Sammanträdet med Extra Roterings- Jämknings Kommittén med Håbo och Bro Härader hålls den 21
augusti på Grans Gästgivargård.
Uppsala den 30 juni 1826  B W FOCK

Vid samma tillfälle säljs Söderby 1 mantal rusthåll med tillhörande augmentsränta av Fjuckleg (Fjuckby
?) och Grimsta.
      Egendomarna tillträds vid midfastan 1827. 1/8 av köpesumman erläggs vid inropet kontant. Större
delen av det övriga, däribland 2 lån i Rikets Ständers Bank kan troligen få innestå mot inteckning.
Överskottet betalas i 2 terminer hälften inom 6 månader och hälften inom 12 månader från auktionsdagen.
Upplysningar kan fås genom sysslomännen i konkursen Akademiadjunkt J E Boethius i Uppsala och
Advokatfiskal af Sillén i Stockholm.
Uppsala den 29 juli 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1826 (förnyad auktion Västerby, Läby socken)
Ytterligare auktion på Regementes Pastors och Bataljons Predikants Bostället Västerby, vid Upplands
regemente, 1 ½ mantal i Läby socken, utbjudes till arrende under samma villkor som kungjordes den 10
januari.
     Prästerskapet anmodas att läsa denna kungörelse tre gånger före auktion.      Befallningshavande i
angränsande län anmodas låta enahanda kungörelse utgå.
Uppsala den 1 augusti 1826  J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1826 (förnyad auktion Väsby, Alunda socken)
Ytterligare auktion på Regementsläkarbostället Väsby, vid f d Adelsfane Regementet, i Alunda socken,
hålls den 6 september.
      Köpare skall vara försedd med arrendeborgen för de 5 första åren.
      Prästerskapet anmodas uppläsa kungörelsen tre gånger innan auktionen samt    Befallningshavande i
angränsande län låta den utgå. Uppsala den 5 augusti 1826  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 11 augusti 1826 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Tillkännages att under april, maj och juni har medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållandet till
växelkursen på Hamburg varit 2 riksdaler 33 skilling 10 runstycken. Ett lod kontrollerat omyntat silver 1
riksdaler 6 skilling 1 1/6 runstycke allt i svenska bankosedlar. Detta kungörs för att dem, som önskar
avbörda sig betalning för erhållen underhålls spannmål som de fått på kredit.
Uppsala den 11 augusti 1826  J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1826 (auktion på Hospitalsspannmål)
Den 6 september säljs 275 tunnor 9 kappar hälften råg och hälften korn av den i Uppsala Kronomagasin
förvarade Hospitals Kronotionde spannmål här på Landskontoret.
Säden säljs i både större och mindre partier till högstbjudande. Anbuden granskas av Kungl Ordens Gillet.
Uppsala den 19 augusti 1826 B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1826 (entreprenadsauktion för inredning av
beväringsmanskapets persedelförråd)
Till följd av Krigs Kollegiets skrivelse den 18 augusti kommer ytterligare inredning i Upplands
Regementets Beväringsmanskaps Persedelförråd i Uppsala slott att behövas. Befallningshavande har
utsatt entreprenadsauktion på Landskontoret till den 30 september. Kostnadsförslag finns på
Landskontoret för var och en som under tiden önskar underrättelse om arbetet.
Uppsala den 30 augusti 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 september 1826 (rustningshästarnas skötsel)
Krigs Kollegiets Kungörelse av den 26 juni 1819 innehåller, att  Ryttarhästarna efter den 1 oktober
ovillkorligen skall hållas inne om nätterna oberoende av väderleken, Samtidigt tillkommer det
Befallningshavande att varje år bestämma tiden då rustningshästarna skall intagas från gräsbetet.
      Till underdånigt åtlydande därav stadgas att rustningshästarna intill oktober månads slut kan nyttja
gräsbetet på dagarna, om ägaren själv finner det lämpligt. Allt gräsbete bör dock upphöra den 1 november
för att undvika det i Kungörelse av den 7 augusti 1818, utsatta vitet på 10 riksdaler.
      I sammanhang härmed erinrar Landshövdinge Ämbetet samtliga rustande i länet, den ovillkorliga
nödvändigheten att alltid underhålla rustningshästarna i tjänstbart skick och vid gott hull. Stränga straff
blir påföljd om kreaturen vansköts. I Författningen står, att inget avseende får fästas vid att
fodertillgången, som i år, är ytterst knapp.
Uppsala den 15 september 1826  J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 15 september 1826 (höstådermöten)
De rustande vid Livregementets Dragon Korps ges härmed tillkänna att höstådermötena är utsatta till
dagarna näst före den av Befallningshavande utlysta Approbations- och Kassationsmönstringarna på
rustningshästarna. Tider och platser.
Uppsala den 15 september 1826  J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 15 september 1826 (efterlyses 3 avskedade soldater)
Avskedade soldaterna Lang och Vester samt kyrasiären E P Borg eller Berg, som har beståtts underhåll av
Militära Hospitalsfonder, men inte kunnat påträffas, skall försedda med prästbevis och
underhållshandlingar infinna sig här och få sina pensionsmedel.
Uppsala den 15 september 1826  J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 15 september 1826 (ytterligare auktion för upphandling av halm för
Hovstallets behov)
Ytterligare auktion för köp av halm till Hovstallet, som skall levereras i oktober, januari - februari och det
sista juni på öppet vatten.
Uppsala den 15 september 1826  J A CARLSSON O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 15 september 1826 (exekutiv auktion på gästgiverihemmanet Edsberga,
Breds socken)
För att gälda utmätningsskuld kommer änkan Katharina Lundgrens ägande 1/32 mantal kronoskatte
Gästgivarhemmanet N:o 1 i Edsberga, Breds socken, Åsunda Härad med underlydande lägenheten
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Rönnjorden, uppskattad till 550 riksdaler, att genom offentlig auktion bortarrenderas på 10 år. Auktionen
sker den 30 december i det skick hemmansdelen med sin åbyggnad befinns. Närmare beskrivning kan fås
på Kronofogdekontoret i Enköping. Okänd köpare skall genast ställa borgen för köpeskillingen och sist
inom en månad från auktionsdagen erlägga den med ränta från samma dag.
Uppsala den 15 september 1826  J A CARLSSON  O E WALLIN

Efterlysning, Uppsala den 15 september 1826 (4 personer, 1 sjöskumspipa)
1:o Ynglingarna Fredric Lundström och Hindrik Bergdahl har rymt från Kronospinnhuset i Norrköping.
      Lundström är 18 år gammal, lång med ljust hår, blå ögon
      Bergdahl är född i Stockholm, 18 år gammal, lång och smal, gulbrunt hår, ljusblå ögon, blekt trint
ansikte.
2:o Allmänna arrestantkorpralen N:o 372 E W Christensson har rymt från Korrektionsanstalten i
Vadstena.
Han är född i Karlskrona, 25 år gammal, 6 fot ½ tum lång, svart krulligt hår, bruna ögon, långlagt ansikte.
3:o Urmakarlärlingen Pehr Henrik Ljungberg, har efter 3 års tjänst hos urfabrikör Nesselius i Linköping
avvikit.
     Han är 17 år gammal, stor för sin ålder, rödlätt ansikte, ljust hår.
4:o Natten mellan den 28 - 29 augusti borttappades på vägen mellan Uppsala och Örsundsbro en
silverbeslagen sjöskumspipa, Hög med kort hals med upphöjda, men på grund av nötning mindre synliga
figurer på framsidan. Den, som hittar den, kan lämna den hos Landskansliposten E Lundberg här i staden,
nöjaktig vedergällning utlovas.
Uppsala den 15 september 1826  J A CARLSSON  O E WALLIN

Efterlysning, Uppsala den 20 september 1826 (klädstöld i Nederkumla, Danmarks socken)
Natten mellan den 17 - 18 denna månad stals vid inbrott hos bonden gamla Eric Andersson, Nederkumla,
Danmarks socken åtskilliga kläder, 30 alnar blångarns lärft, 20 alnar lingarns lärft, 2 marker små
blångarn, 2 marker ullgarn ett stycke brun ylleväv, ett stycke av samma väv vitrandigt men med blå
botten.
Kronbetjänterna anmodas noga efterspana det stulna och Överståthållarämbete i Stockholm och
Befallningshavande i angränsande län att utfärda samma efterlysning.
Uppsala den 20 september 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 20 september 1826 (hästsjukdomen över)
Den i Löfsta, Dannemora, Oland och närliggande socknar av Stockholms län, grasserande hästsjukdomen
har nu avtagit och kan anses vara fullt dämpad. Då detta skett nyligen är det högst angeläget att varken
boskap, kött, hår, ull, talg eller hudar från de smittade områdena, införes till de förestående
höstmarknaderna, varigenom olyckor ofelbart kan hända. Jag erinrar allmänheten om Brevet av den 21
mars 1766, där det står: "den som från av boskapssmittade orter till en obesmittad inför boskap, rökt eller
saltat kött eller andra varor och boskapssjukan därav i orten uppkommer, bestraffas med 30 par spö eller
fängelse på vatten och bröd, samt gäldar all uppkommen skada. Skulle ingen smitta visa sig efter att
smittad boskap blivit införd, straffas den brottslige ändå med böter på 100 daler silvermynt.
     Dessutom får ingen hornboskap alls införas till marknaden vid Skäfthammar, då den är belägen endast
2 mil från den smittade orten, vid den Kongl Förordningen stadgade påföljd. Varöver vederbörande skall
hålla allvarsam hand.
Uppsala den 20 september 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 20 september 1826 (lösöresauktion)
På begäran av stadens auktionskammare meddelas att den 9 - 10 oktober kommer framlidne Bergsmästare
Ålanders sterbhus att på frivillig auktion sälja åtskillig lösegendom, bestående av bl a modernt
bordssilver, tenn- koppar- bleck- mässing och järnsaker, möbler däribland en chiffonjé, bord, stolar,
soffor, sängställen, större och mindre väggspeglar, kristallkronor och lampor, pendyl och väggur,
fullständig engelsk te- och bordsservis, porslin, slipade vin- och dricksglas, mycket linne, finare
damastdukar, bättre sängkläder med parkumsöverdrag, engelska filtar, kör- och åkerredskap, 2 par unga
hästar, goda mjölkor, spannmål av vete, råg och korn, hö, halm och agnar samt 18 tunnland god och väl
hävdad åker med 2 lador och logar.
Uppsala den 20 september 1826  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 25 september 1826 (svår foderbrist)
För att i möjligaste mån lindra den svåra foderbrist, som drabbat jordbrukarna i länet, har jag, efter
överläggning med Lanthushållnings Sällskapet i länet och på deras bekostnad, tryckt ett utdrag av
Sällskapets handlingar för 1819 och 1820, som innefattar nödfallsmedel.
Medlen har använts av trovärdiga ännu i orten levande lantmän till boskapens framfödande.
     Jag sänder 80 exemplar till varje Fögderi  och förständigar Kronobefallningsmännen att kostnadsfritt
utdela till prästerskapet och ståndspersoner och de omtänksammaste av allmogen. Med dess hjälp är jag
övertygad om, att med drift, uppmärksamhet och klokhet vi äga tillräckliga medel, att åtminstone avvärja
den värsta bristen, som Försynen, i Sin Vishet behagat låta hemsöka landet.
      Denna brist skulle vara i hög grad mindre kännbar, om de många gånger givna uppmaningar att
plantera lövträd, men som allmogen med uråldrig ovilja och håglöshet för sådana företag aldrig
genomför. Hade man förmått plantera nyttiga och prydande lövträd hade man haft nära och lätt tillgång
till löv i behovets stund.
      Jag är nu övertygad om, att när även mindre erfarna lantmän med urskillning och omtanke följer dessa
råd, så att nöden förmår besegra fördomen mot ett sådant okänt medel, som i lyckligare omständighet inte
skulle behövas, kommer ladugårdarna att kunna bibehållas i ett mera oförminskat skick än eljest måste
ske, då all hjälp förkastas.
Uppsala den 25 september 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 30 september 1826 (privat utfodring av regementshästar)
För att vinna möjligaste besparing i utgifterna erbjuds privata personer att under vintermånaderna mottaga
100 av Kongl Maj:t och Kronans tillhöriga hästar till utfodring.
     Till hugade spekulanters underrättelse meddelas att utfodringen bör ske på ställen inte mer än 12 mil
från Stockholm och att inte fler än15 hästar får lämnas på samma ställe.    Anbud skall inges till
Krigskollegiets Underhålls Departement före oktober.
Uppsala den 30 september 1826  J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 30 september 1826 (ytterligare auktion för underhåll av hästarna vid
Svea Artilleriregemente)
Då inga antagliga anbud gavs vid den tidigare utlysta auktion av fouragepersedlar för hästarna vid Svea
Artilleriregemente, kommer ytterligare auktion att hållas den 17 oktober. Där utbjuds 800 tunnor havre,
11.400 lispund hö och 4.900 råghalm att levereras antingen vid Stockholms hamnar Röda Bodarna,
Nybron och Grevbron eller vid Regementets stall på Ladugårdsgärde, först i november, sedan under
januari och februari och med öppet vatten under maj månad. Förseglade anbud inges före auktionen till
Kongl Kollegium.
Uppsala den 30 september 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 30 september 1826 (5 personer, stöldgods)
1:o Rekryten vid Älvsborgs Regemente N:o 370 Pehr Adolf Sprätt, som förut kallat sig Lindblad har
avvikit från Regementet.
      Han är född i Askersund, 21 år gammal, 5 fot 7 tum lång, undersättsig till växten med mörkt något
krusigt hår, blå ögon, trint ansikte och stora läppar.
2:o Kvinnspersonen Lovisa Rydström lyckades under transporten från Karlskrona till Norrköpings
Spinnhus rymma från fånggevaldigern.
      Hon är 23 år gammal, medelmåttigt växt, blå ögon, mycket fräknigt ansikte och ett ärr på ena kinden
3:o Kvinnspersonen Anna Charlotta Bergman har rymt ur sin tjänst hos Gustaf Månsson i Gillerhälla,
Linköpings län.
      Hon är 35 år gammal, född i Skåne, lång och smal med mörkt hår, långlagt ansikte. Hon tillgrep en
randig ylleklänning, en grön ylleschal med fransar, hemvävd rutig bomullshalsduk och ett par nyligen
förgyllda silverörringar
4:o Drängen Gabriel Pettersson från Skärvete, Stenberga, Jönköpings län är misstänkt för åtskilliga
stölder och häktad men lyckades komma på flykten under forslingen till Vetlanda häradsfängelse.
       Han är 21 år gammal, medelmåttigt växt, rödlätt ansikte, svart hår, ljusa ögon och lömskt utseende.
5:o Avskedade soldaten Pehr Lås från Strängnäs Landsförsamling har hållits i häkte för åtskilliga stölder i
Strängnäs, men lyckats komma på flykten.
     Han är 40 år gammal, lång med breda skuldror och stark kroppshållning, mörkt hår och blå ögon.
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6:o På Önnersta Gästgivargård i Nyköpings län stals ur en läder kappsäck 1 guldkedja 2 ½ aln lång, 1
guldberlock i form av en klocka, båda märkta, 1 brunt kors med beslag, 1 pärlband med gröna och
förgyllda pärlor, 1 guldring med 5 briljanter, 1 ring med en röd sten och äkta pärlor, 1 guldring med en
grön sten,1 dito med en röd och två små blå stenar, 1 kråsnål med äkta pärla, 3 bruna bandrosor, ett par
löslockar, en märkt vit näsduk, ett nålbrev, 12 skilling och några hårnålar.
Uppsala den 30 september 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 2 oktober 1826 (arrendeauktion på kålsängar)
Serafimer Ordens Gillet förordnar om arrendeauktion den 25 oktober. Då utarrenderas 10 ¼ kålsängar,
belägna inom Svartbäcks Tullen på en tid av 15 år.
Uppsala den 2 oktober 1826  J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1826 (rannsakning i V Ryd och andra efterlysningar)
Domhavande i orten begär efter beslut i Bro Häradsrätt, att statdrängen Palm efterlyses. Rättaren Eric
Ericsson på Gällövsta i Västra Ryds socken är tilltalad för att på aftonen den 3 juli vid krogen Nydal på
Torsätras ägor, överfallit och slagit statsdrängen Carl Palm. Därefter har Palm inte varit synlig i orten.
Han är nu efterlyst och tillagd att om han lever anmäla sig till det Laga Ting, som hålls inom sex månader
i Häradet, för att bevaka sin rätt vid rannsakningen. Även om han inte infinner sig kommer målet att
avgöras.
     Det åligger var och en som har kännedom om Palm lever eller är avliden att inberätta det hos
Kronobetjänten, så att det kommer till Häradsrättens kunskap.
      Palm är 34 år gammal, kort till växten och var vid ovannämnda tillfälle klädd i linneskjorta, vita
lärftsbyxor, grön väst utan ärmar, halvstrumpor och s k stövelskor.

Dessutom efterlyses:
1:o Änkan Pehrsdotters i Norrväna, Delsbo socken, fåniga son Pehr Ericsson, som bortgått i september.
     Han är 29 år gammal, medelmåttig till växten, blå ögon, trint ansikte och brunt hår
2:o Förre bonden Pehr Pehrsson i Alfta Kyrkby är tilltalad för att ha smädat sin far. Han har sedan
undanhållit sig och inte kunnat anträffas med kallelse till rannsakning.
      Han är lång och smärt med ljuslätt och glatt ansikte.
3:o En kyrkohandbok och en psalmbok stals vid inbrott i Järvsö kyrka.
4:o Ett sto,  mörkbrunt till färgen med gråhårigt huvud, 17 år gammalt, hängbukigt och svankryggigt stals
på Rådmansänkan Novanders gård i Svartbäcken här i staden. Ägare är bonden Bengt Nilsson i Branna,
Tensta socken.
5:o Ett sto med ståndman och tagelchank i bröstet jämte dess stoföl, svart till färgen har kommit bort vid
Säva Gästgivargård från bonden Eric Andersson, Hansta, Tillinge socken. Han har i augusti förlorat en
häst från betet, 5 år gammal ljusbrun med svart hängman och svans. Man förmodar att stoet och fölet,
som blivit inköpta på marknaden här, har begivit sig åter till hemorten i Roslagen.

Meddelas att bönderna Jon Pehrsson, Sunnanå, Trönö socken och Eric Pehrsson i Mora, Delsbo socken,
har tagit i förvar en brun häst, omkring 9 år gammal, liten till växten med hängman och vit stjärna samt
ett mörkbrunt hästkreatur med vita fläckar efter sadelbrott och på järnklave fästad skälla märkt med
bokstäverna J P S. Rätta ägare återfår sina djur hos dessa bönder mot ersättning.
      Överståthållaren i Stockholm samt befallningshavande i övriga län anmodas låta efterlysa Palm samt
de under 4 - 5 omtalade kreaturen.
Uppsala den 6 oktober 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1826 (3 personer som inte betalt böter och utskylder)
Nedannämnda personer har avflyttat utan att betalt utskylder och böter.
Från Första Fögderiet: Jan Janssons änka Ullevi, Bro socken 38 skilling i utskylder samt ytterligare 5
kvinnor.
Andra Fögderiet: 6 personer.
Tredje Fögderiet 3 änkor
Sjätte Fögderiet 2 personer
Uppsala stad: Gärdesvaktaren Lundquist, Forsbergs hustru, tjänstepigan Löthman, Sofia Torfjäll,
Hovrådet Bagge, Boktryckerilärlingen E Leijel böter 13 riksdaler 16 skilling
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Ynglingen E Kjellander böter 13 riksdaler 16 skilling, Språkmästaren N A Gahn, Enköping 4 riksdaler 39
skilling 3 runstycken i utskylder.
Dessa personer skall noga eftersökas och när de anträffas de påförda medlen genast uttagas och hitsändas.
Saknar de tillgång skall bevis härom meddelas.
Uppsala den 13 oktober 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1826 (magasinsinrättningen upphör)
Det får visserligen förmodas, att varje förståndig och omtänksam lantman inrättar sin hushållning med
den nu skördade grödan, att den blir i möjligaste mån tillräcklig för hans behov.
        Befallningshavande anser sig ändå inte böra underlåta att erinra Allmogen i länet, att Rikets Ständer
vid sitt sista Riksmöte fann lämpligt att upphöra med den allmänna magasinsinrättning och i följd därav
ingen undsättning med spannmål från Kronans förråd kan förväntas under nästa år.
     Försiktigheten bjuder lantmannen att på ett ganska bestämt och tvingande sätt under hösten och vintern
avstå från brännvinsbränning och försäljning av säd, även om priserna är höga, då det till våren knappast
kommer att finnas något utsäde att köpa. Priserna kommer  att skjuta i höjden ännu mera och främmande
spannmåls tjänlighet till utsäde dessutom alltid bör vara tvivel underkastat.
Uppsala den 14 oktober 1826  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 14 oktober 1826 (2 personer, kyrkstöld)
1:o Allmänna arbetskarlen N:o 136 Anders Carlsson har rymt från Korrektionsanstalten i Vadstena.
     Han är 11 kvarter 2 tum lång, 26 år gammal, ljust hår, bruna ögon, långlagt ansikte
2:o Brännmästare Jonas Olson vid Ånhammar i Gryt socken, Nyköpings län har olovligen bortgått från
tjänsten.
     Han är 45 år gammal, medelmåttigt lång och undersättsigt växt, ljust hår och blind på ena ögat.
3:o Vid inbrott i Dillnäs kyrka stals ur kyrkokassakistan ungefär 25 riksdaler, en kommunionskalk med
patén starkt förgyllda, en oblatask i form av en urna, en altarduk och en fin drällservett, en kyrkohandbok
i oktavo, en liten oblatask i mässing.
4:o Vid inbrott i Vadesjö kyrka stals en stor förgylld silverkanna med runt lock, pip och handtag märkt
med det Hammarströmska vapnet, en kommunionskalk av silver omgjord 1791 av guldsmed Ytträi, en
oblatask av silver i drivet arbete med lock och Hammarströmska vapnet, 216 riksdaler, två mässkjortor av
kambrick, sakristiebordets duk av gammalt kläde, dopbordets gamla duk av netteldukstyg och en ny
handduk.
5:o På Skuru Värdshus stals ett kontrollerat guldur med urmakare Peter Stenbergs namn och N:o 67 på
verket och ett silkesband med urnyckel och karneol.
6:o Vi inbrott hos bonden Eric Jansson, Hällby, Bondkyrka socken stals åtskilliga kläder och något
pengar.
Uppsala den 14 oktober 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1826 (ytterligare auktion Kvartermästar bostället Dräggesta
och Regementsläkare bostället Västby)
Ytterligare auktion förrättas på Krigs Kollegium  och Landskontoret här på Kvartermästare bostället
Dräggesta vid Upplands Regemente och indragna Regementsläkare bostället Väsby vid Adelsfane
Regementet.
Uppsala den 15 oktober 1824

Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1826 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Magasins Utredning tillkännager att under juni, juli och augusti har medelpriset på en svensk
silverriksdaler i förhållande till Hamburgs växelkurs varit 2 riksdaler 35 skillingar 5 runstycken och på ett
lod kontrollerat omyntat silver 1 riksdaler 6 skillingar 8 2/3 runstycken. Detta meddelas dem som vill
avbörda sig betalning för på kredit erhållen undsättningssäd.
Uppsala den 15 oktober 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1826 (inför 1827 års mantalsskrivning)
Tid och plats för förrättningen och föreskrifter för att undvika ansvar och olägenheter.
Varje skattskyldig taxeras där han bor och skall därför alla husbönder och andra som är sina egna
personligen, skriftligen eller genom ombud infinna sig vid förrättningen och avlämna därvid bifogade
formulär, som skall innehålla:
1:o Alla till hushållet hörande personer med namn, kön, ålder mer eller mindre arbetsförmåga, bräcklighet
o s v
2:o Alla i huset eller på ägorna boende hyresmän, inhyses och andra.
3:o Alla som är berättigade att bränna brännvin, uppger pannrymd och pannans beskaffenhet.
     Samma skyldighet som för husbönder gäller för förmyndare, styresmän av bolag, verk och
inrättningar, outredda sterbhus och under konkurs varande bo.
     Mindre skrivkunniga personer får lämna uppgifter muntligen.
Redogörs för böter, som drabbar den som lämnar oriktiga uppgifter.
     För att inga uppgifter skall saknas bör länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare inställa sig till
mantalsskrivningen och noga angiva försvarslösa personer av båda könen och deras frejd och övriga
beskaffenhet.
     Prästerskapet uppmanas att samma dag som denna Kungörelse uppläses i kyrkorna, uppläsa
Förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av den 28 oktober samma år angående
omständigheter som bör iakttagas. Efter avslutad gudstjänst kungöra innehållet även i sockenstugan samt
att till förrättningarna medtaga husförhörsböckerna för att kunna lämna sådana upplysningar, att ingen i
Förhörsböckerna antecknad skattskyldig blir förbigången.

Följer förteckning på tider och platser för de olika socknarna.
Uppsala den 17 oktober 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1826 (fortsättning av förteckning på mantalsterminer)
Tider och platser för mantalsskrivning med Åsunda och åtta socknar av Trögds Fögderi, Bälinge, Vaksala
och Rasbo Häraders Fögderi och Örbyhus och Norunda Häraders Fögderi samt Uppsala stad.
Uppsala den 24 oktober 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 3 november 1826 (förnyad auktion på Regementsläkare bostället Väsby,
Alunda socken)
Ytterligare auktion hålls den 13 december på Regementsläkare bostället Väsby vid f d Adelsfane
Regementet, Alunda socken.
      Prästerskapet anmodas att tre gånger uppläsa från predikstolen denna kungörelse, sista gången en
månad före auktionsdagen.
Uppsala den 3 november 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 7 november 1826 (ytterligare auktion på Uppsala Hovstalläng)
Ytterligare auktion på lotterna 34, 35, 53, 54 och 55 av Uppsala Hovstalläng kommer att under tidigare
nämnda tid utarrenderas mot arrende i hö, som likväl löses efter markegångspris.
     Auktionen förrättas dels på Kammar Kollegiet och dels här i staden den 13 december.
Uppsala den 7 november 1826

Kungörelse, Uppsala den 7 november 1826 (ytterligare auktion på kronotionde spannmål)
Den 13 december hålls ytterligare auktion på 275 tunnor 9 kappar spannmål av Hospitalets Överskotts
kronotionde att säljas till högstbjudande i mindre poster. För känd inropare ges 3 månaders anstånd med
betalningen. Serafimer Ordens Gillet prövar anbuden.
Uppsala den 7 november 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 9 november 1826 (approbations- och kassationsmönstringar)
Till underdånig åtlydnad av stadgandet i Kongl Maj:ts Kungörelse den 21 december 1824 har vid höstens
approbations- och kassationsmönstring av Livregementets Dragon Korps även hållits besiktning på
betseltyg.
      Mönsterherren har beslutat följande:
      Vid Livskvadronen är hästarna N:o 99, 114, 122, och 124 kasserade
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      Vid Majorens Skvadron är hästarna N:o 25, 41, 63, 69, 110 och 119 kasserade
      Vid Norra Upplands Regemente är likaledes N:o 52, 83, 90, 91, 104 och 106 kasserade
      Vid besiktningen av betseltyget har befunnits att 471 stänger är odugliga. I anledning härav har
mönsterherren överlämnat till Kongl Maj:ts nådiga prövning, om inte vid anskaffande av denna persedel
den förbättrade modellen borde införskaffas.
467 stycken stång huvudslag är odugliga och 4 brukbara. 468 stångtyglar är odugliga och 3 brukbara, 467
stycken Bredon huvudslag med tillhörande tyglar är odugliga och 4 brukbara samt 2 stycken Bredon
munbett är odugliga medan 469 stycken är brukbara.
     Skulle någon rusthållare in nöjas sig med Genersalmönsterherrens beslut, skall besvär ingivas hit till
Landskansliet inom 60 dagar från den 19 dennes, på vilken söndag denna kungörelse ofelbart skall
uppläsas i länets kyrkor.
      Dock hindras inte mönsterförrättningens beslut av genom att besvär mot dem anförs.
Uppsala den 9 november 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 9 november 1826 (rustningshästarnas vård och ans)
Generalmajor Aminoff har efter mönstringen av Livregementets Dragonkorps hästar begärt, att de
rustande i länet erinras om att noga tillse skoningen och hovarnas ans samt där det redan inte skett begära
modellsko från Skvadronens hovslagare. Han ger också anvisningar om hästfötternas bevarande och
hästens därav beroende tjänstbarhet.
      Befallningshavande kan inte undgå att finna hur nära deras egen förmån är förknippad med noggrann
vård av rustningshästen, som därigenom kan behållas i tjänstbart skick till betydlig ålder. Blir den
misskött kan den ganska lätt och rättvist bli kasserad mycket tidigt.
Uppsala den 9 november 1826  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 9 november 1826 (11 personer, stöldgods, borttappad kappsäck i Bro)
1:o Allmänna arbetskarlarna Halvard Larsson och Nils Svensson, vilka rymt från Krono Korrektionshuset
i Stockholm men blivit ertappade. När de skulle transporteras tillbaks lyckades de återigen komma på
flykten.
     Larsson är 22 år gammal, 11 kvarter 1 tum lång, trint ansikte, ljust hår. Han är född i Falu län och
straffad en gång för stöld.
     Svensson är 24 år gammal, 11 kvarter 3 ½ tum lång, långlagt ansikte, ljust hår, blå ögon, rak näsa, bred
mun. Han är född i Älvsborgs län och straffad två gånger för stöld
2:o Förre Fältjägaren Jan Moberg eller Lundström, som är tilltalad för stöld vid Kils Häradsrätt
      Han är 46 år gammal av stark kroppsbyggnad.
3:o Från Karlskrona rymde sjöartilleristerna Valdemar Mattsson, Didrik Ekeroth, Niklas Rydberg,
Magnug Winzell och Jonas Christoffersson.
      Mattsson är 22 år gammal, 5 fot 10 ½ tum lång, ljust hår, runt ansikte ärr från munnen upp på vänstra
kinden, stark kroppsbyggnad.
     Ekeroth 20 år gammal, 5 fot 9 5/8 tum lång, fylligt fräknigt ansikte, gult hår.
     Rydberg 31 år gammal 5 fot 7 ½ tum lång, magert mörkt ansikte.
     Winzell 5 fot 7 tum lång, magert ansikte, mörka ögon, svart hår.
     Christoffersson 21 år gammal, 5 fot 11 tum lång, koppärrigt ansikte, ljust hår.
4:o Lärgossarna Anders Berggren och Adolf Hovstedt har olovligen avvikit från plåtslagare D Nelin i
Norrköping.
      Berggren är 21 år och Hovstedt 20 år gamla.
5:o Smedsdrängen Carl Rackström har under natthärbärge vid Finspongs Bruk tillgripit kläder från
Koldrängen Carl Herrman och flera silverur från klockslagare Lemfeldt.
      Rackström är liten men undersättsigt byggd, koppärrigt trint ansikte, svart hår och är 35 år gammal.
6:o Vid inbrott hos bonden Lars Olsson i Hybo, Ljusdals socken 18 riksdaler och något läder.
7:o Under resa från Stockholm till Västerås upptäcktes vid den s k Jungfrukrogen i Bro, att en kappsäck
som varit bunden med nya tömmar bakpå en vagn saknades. Den kom inte till rätta vid genast skedd
efterlysning.
     I kappsäcken förvarades 2 svarta frackar med byxor, 1 blå frack med byxor, 1 paket svart kläde,1 svart
sammets västtyg, 2 randiga västar, 1 svart klädesväst, 1 brun surtut, 1 blå dito med snören, 1 par stövlar
och galoscher, 1 par gröna tofflor, 1 pipbeslag, 1par glasögon, 1 klädesborste, Fritjofs Saga av Tegnér,
skjortor, halsdukar och näsdukar, nattkappor, strumpor märkta dels C Z och dels H F allt tillhörigt
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handlarna Zimmerman och Fischier i Västerås. De lovar en belöning på 30 riksdaler till den som
återskaffar det borttappade.

Vid sista marknaden i Enköping hittade bonden Jan Jansson i Kattebo, Biskopskulla socken ett fickur,
som återfås hos honom.
Uppsala den 9 november 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 15 november 1826 (leverering av säd till Danviks Hospital)
Direktionen för Danviks Hospital har tillkännagivit att den spannmål som i år tillkommer Hospitalet skall
levereras dit före mars månads utgång, för att undvika utmätning och i så fall höjning av priset med 1
riksdaler över medelpriset.
     De som har skyldighet att verkställa forslor till Danvikshospitalet skall på vinterföret framföra 72 lass
sand på varje mantal eller erlägga 12 skillingar till Hospitalets kassa.
Uppsala den 15 november 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 17 november 1826 (uppmaning från landshövdingen att hjälpa de
nödlidande som drabbats av den svaga skörden)
Även om jag har all anledning att hoppas, att Församlingarna i länet själva inser, att den svagare skörd
Försynen i år behagat tilldela oss, påkallar den omsorgsfullaste klokhet och sparsamhet, för att bli
tillräcklig inte blott för jordbrukarens eget utan även de fattigas behov.
     Jag tror mig likväl böra fästa Församlingarnas allvarliga uppmärksamhet och omtanke härpå, att
skyldigheterna mot deras nödlidande medlemmar aldrig och minst under dessa omständigheter får
efterlåtas.
     Jag är övertygad att vördiga prästerskapet använder all sin nit och förmåga, för att vägleda sina
Församlingar till ett fullgott iordningställande av deras fattigvård, så att inget hyende läggs under lättjan
och lasten. Inte heller får hjälp saknas till den som är i verkligt behov.
     Jag får härigenom endast uppmana Församlingarna och deras Kyrkoråd att med beredvillighet följa
den upplysning som bibringas dem och söka sin ära i ädel tävlan med varandra, att bäst uppfylla den
heliga plikt mot nästan, som Guds Lag och Samhällets ordning gemensamt ålägger dem och vilket inte
utan dyrt ansvar kan överträdas.
Uppsala den 17 november 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 17 november 1826 (frivillig auktion Kungsgården, Gamla Uppsala)
På Klockarbostället i Gamla Uppsala socken, sälj genom frivillig auktion den 16 december ¼ mantal
kronoskatte under N:o 1 Kungsgården, Gamla Uppsala. Hemmanet äger 11 tunnland åker i god och
stenfri jord, 3 tunnland äng, 3 tunnland odlad hagmark, hjälpligt bete, och fiskevatten i Fyrisån, men
sämre åbyggnad.
      Av köpeskillingen bör 300 riksdaler erläggas innan årets slut och resten mot inteckningarnas
förnyande, som får innestå efter överenskommelse vid auktionstillfället.
     Upplysningar hos Orgelnisten Olof Gelin och Häradsdomare Jan Jansson i Gamla Uppsala.
Uppsala den 17 november 1826  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 17 november 1826 (5 personer, stöldgods, tillvaratagen häst)
1:o Från Vadstena Allmänna Arbetsinrättning rymde arbetskarlen N:o 272 Johannes Christensson.
     Han är 22 år gammal, 11 kvarter ½ tum lång, svart hår, blå ögon, blekt långlagd ansikte och trubbig
näsa.
2:o Brandvaktskarlen i Norrköpings stad N:o 18 Peter Petersson har olovligen begivit sig därifrån.
     Han är 41 år gammal, 5 fot 8 tum lång, ljust hår.
3:o Livstidsfångarna Gustaf Möller och Sven Magnusson  jämte till deras betäckning kommenderade
soldaten Pehr Olsson Winberg har flytt från kronans arbete i
Landskrona
      Möller är 29 år gammal, liten till växten, ljust hår, blå ögon, spetsig näsa och trint ansikte
      Magnusson är 24 år gammal, liten till växten med mörkt hår, bruna ögon, liten näsa, ovalt ansikte.
      Soldaten Winberg är 20 år gammal, 5 fot 7 tum lång, svart hår, bruna ögon och runt ansikte
4:o Vid inbrott hos bonden Olof Olofsson, Västra Vad, Västlands socken, stals en svampdosa av silver, 9
märkta lärftslakan och ett lika märkt blångarnslakan, två borddukar en i dräll och den andra i gåsmönster,
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3 servetter i gåsmönster alla märkta med M, 8 lärftsskjortor märkta D, 9 bättre lintyg märkta med M, 2
örngottsvar, ett par engelska bomullsstrumpor, ett par dito sämre, 5 stora linnehalsdukar med speglar
märkta M, 6 olika halsdukar av linne korsrandiga, en kambricksschal, en madrasschal om 7 kvarter, en
grön yllehalsduk med fransar, två randiga ylleklänningar en helt ny, 20 alnar ylletyg, flera näsdukar, en
svart silkeshalsduk, 1 nattkappa, 6 alnar hamplärft och en mängd barnkläder av linne.

I samband härmed meddelas att en brun häst tillvaratagits på landsvägen nära Haberga Gästgivargård.
Den är liten till växten något gammal. Återfås hos kronofogde Ahlgren, Svista, Alunda socken mot
utfodringskostnad.
Uppsala den 17 november 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 9 november 1826 (ny sämskskinnmakare i staden)
Sämskmakare Pehr Elvin har flyttat från Stockholm hit till staden och erbjuder sin tjänst åt allmänheten.
Han bor i And. Hellstens gård vid Kungstensgatan.
Uppsala den 9 november 1826  B W FOCK

Kungörelse, Stockholm den 22 november 1826 (lättnad i räntespannmålens betalning)
Skrivelse från Krigs Kollegium har ankommit.
Kongl Maj:t har i nåder förklarat, att i möjligaste mån bereda skattskyldiga lättnad vid Räntespannmålens
till Statsverket utgörande på grund av den svaga skörden. De skattskyldiga tillåts själva bestämma,  om de
önskar betala in natura eller lösa med markegångspriset utan forselavgift.
      Krigs Kollegium ger samma förmån för dem som skall betala till Vadstena Krigsmanshuskassa och
Militie Boställskassorna, gäller även avrads- och 40:de spannmålen till Krigsmanshuskassan samt
Reservhemmanens spannmål.
      Befallningshavande skall utfärda allmänna Kungörelser i länet före Tomasdagen.
Stockholm den 22 november 1826  G W af TIBELL

Vilken skrivelse härmed varder kungjord.
Uppsala den 11 december 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 25 november 1826 (entreprenadsauktion på nattstolar till arrestanterna)
Den 20 december kommer entreprenadsauktion att hållas för att inköpa nattstolar till arrestanternas
behov. Kostnadsförslag finns på Landskontoret och antagandet av lägsta anbud prövas av
Befallningshavande.
Uppsala den 25 november 1826

Kungörelse, Uppsala den 25 november 1826 (Hospitalets överskotts spannmål)
Serafimer Ordens Gille förordnar att Uppsala Hospitals överskotts kronotionde spannmål för året till
leverans in natura är uppsagd.
Uppsala den 25 november 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 28 november 1826 (missförstånd angående lättnaden av
Räntespannmålens inbetalande)
Flera räntegivare har missförstått Kongl Maj:ts och Statskontorets kungörelse av den 21 november
angående räntespannmålens betalning. Befallningshavande har velat klargöra att det endast berör
Statsverkets behållna spannmål, men inte den anordnade räntan.
Uppsala den 28 november 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 december 1826 (platser och tider för leverans av Krono- Avrads och
Tionde spannmål)
Tider dit räntegivarna skall leverera Krono- Avrads och Tionde spannmålen från de olika fögderierna, en
del till Stockholm och en del till Uppsala Magasin. De som lämnar till Stockholm skall vara där dagen
före så att inget hinder sker.
Uppsala den 5 december 1826  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 5 december 1826 (upphandling av proviant för hjonen vid Uppsala
Hospital)
Enligt Serafimer Ordens Gillets förordnande kommer entreprenadsauktion att anställas den 24 januari för
att upphandla erforderliga proviantpersedlar till Hospitalshjonen i Uppsala Hospital under nästa år och
även mathållningens bestridande enligt föreskriven spisordning mot viss betalning för varje hjon och dag.
     Förslag till matpersedlarna och i enlighet därmed erforderligt belopp för varje person finns att tillgå så
väl på Landskontoret som vid Uppsala Hospitals Kontor.
Uppsala den 5 december 1826  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 15 december 1826 (5 personer, ljuskrona)
1:o Manspersonen Johan Wennerberg har fått tillfälle att komma på flykten efter att ha blivit straffad för
andra resan stöld, och som försvarlös skulle transporteras från Strängnäs till Nyköpings Länshäkte.
      Wennerberg som också kallar sig Leijon är 21 år gammal, av ordinär växt, mörkt hår och långlagt
ansikte.
2:o Avskedade soldaten, lumpsamlaren vid Hargs Pappersbruk och nu mera skattskriven som dräng vid
Rönningsberg, Husby socken, Anders Öhr, har avvikit under urtima Bergsting vid Hällefors Styckebruk,
där han sistlidne sommar idkat olovlig tackjärnshandel. Han avvek från tingsstället inom Nyköpings län.
      Han är 40 år gammal, medelmåttigt lång, mörkt hår, blekt magert koppärrigt ansikte och ser under
lugg.
3:o En okänd, som är häktad för falska bevis i Vätle Härad, Vänersborgs län, rymde under transporten
från Alingsås till Vänersborgs häkte.
      Han påstår sig heta Jonas Svensson och är 21 år gammal, medelmåttigt växt, rödlätt ansikte, blå ögon,
mörkt hår och spetsig näsa.
4:o Arbets arrestanten Peter Kylberg har kommit på flykten vid arbete på Malmö fästning.
     Han är 30 år gammal, kort och undersättsig till växten, rödrosigt ansikte, rödbrun när intill huvudet
avklippt hår, blå ögon.
5:o Vid inbrott i Jumskils kyrka stals en åttapipig ljuskrona med en plåt under, där det står: "Maria
Gustava Troil år 1772"

Samtidigt efterlyser Befallningshavande i Linköpings län, Jan Lindegren, som bott i Mjällerum, Kinda
Härad. Han skall infinna sig den tredje rättegångsdagen vid nästa Lagtima Ting i Kinda för att svara mot
Kronolänsman Fristedts påstående om ansvar för vägfridsbrott. Han skall vara försedd med vittnen, som
Göta Hovrätt i utslag tillåtit Lindegren att låta höra, om han vill begagna denna rättegångsförmån.
Uppsala den 15 december 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 december 1826 (auktion Eningeböle, Gryta socken, Hagunda Härad)
I skrivelse till Befallningshavande den 14 november meddelar Kammarkollegium, att  det vid auktionen
den 17 oktober 1825 gjorda anbudet av 3.000 riksdaler för Eningeböle hemmans i mät tagna frälseränta,
är för lågt och inte kunnat antas.
      Befallningshavande anmodas att föranstalta om ny auktion. Han kungör den till 8 februari. Varvid
frälseräntan för Eningeböle hemman, Gryta socken Hagunda Härad säljs till högstbjudande, för att gälda
den avlidne Kammarherre Lars Sparres skuld, som han i livstiden ådragit sig efter ingånget hemmansbyte
med Kronan. Skulden var på 8.169 riksdaler 27 skilling 3 1/10 runstycke.
      Häradsskrivaren i orten har hela uträkningen över dessa räntors belopp. Kammarkollegium prövar
anbuden.
Uppsala den 15 december 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 december 1826 (tid och plats för avlöningsmöte vid Upplands
Regemente)
Förteckning över tider och platser för årets avlöningsmöte med Upplands Regemente.
Räntegivarna skall infinna sig och erlägga pengarna till räntetagarna.
     Rotehållarna förständigas att enligt författningarna betala beklädnadsbidraget, vilket utgör 4 riksdaler
27 skilling 5 runstycken per nummer. De som enligt särskilda kontrakt betalt sina soldater med en tunna
säd eller andra villkor, betalar 3 riksdaler 1 skilling 4 runstycken. Jämna pengar avlämnas. Avgifter för
Regementets Musikkassa vakanta rotar avläggs också.
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     Gratialister som njuter underhåll från Krigsmanshuskassan och pensionärer vid Regementets Korprals-
och Soldatpensionskassa skall infinna sig för att få sitt underhåll.
Uppsala den 15 december 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 december 1826 (vanliga uppbördsmöten)
Vanligt uppbördsmöte med Majorens Skvadron av Livregementets Dragon Korps är utsatta att hållas på:
Korskrogen i Frölunda socken 19 januari
Enköpings stad på vanligt ställe 20 januari
      Räntegivare skall erlägga de årliga penningarna och överenskomma om den upplagda Avrads
spannmålens forslande eller betalande. Även gratialisterna skall infinna sig medförande prästbevis.
Uppsala den 15 december 1826  J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 december 1826 (auktion Hundsta jaktbacke, Toresunds socken,
Nyköpings län)
Den 15 februari säljs på auktion Hundsta jaktbacke, Toresunds socken, först i lotter och sedan ostyckad.
Försäljningen sker med skatterätt mot årlig ränta i spannmål. Anbudens antaglighet beror på Kongl Maj:ts
Egen Nådiga prövning.
     Upplysningar om lägenhetens egenskap och köpevillkoren fås hos landskontoret i Nyköping och
Kammarkollegiets Första provinskontor.
Uppsala den 15 december 1826  J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 december 1826 (exekutiv auktion Västlands socken)
Sysslomännen, i avlidne klockaren och organisten Carl Vesslands och hans efterlämnade änkas
gäldbundna bo, har begärt att till boet hörande fastigheter säljs på offentlig auktion, som förrättas den 8
februari av kronofogden på orten, fältkamrer Holm.
      1/12 mantal skatte N:o 4 i Staf och 1/96 mantal i Snatra By, Västlands socken.
Uppgifter finns hos auktionsförrättaren och sysslomännen ekonomidirektören vid Västlands Bruk E A
Guillaume och nämndeman Eric Mattsson i Valla.
Uppsala den 15 december 1826  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 december 1826 (salpetergärden)
Tider och platser för mottagande av salpetergärden dels i Uppsala för Hagunda, Ulleråker, Bälinge,
Vaksala, Rasbo, Örbyhus, Norunda och Olands Härader samt Dannemora och Löfsta Tingslager 9 - 14
februari.
Vid Staby gård i Giersta socken lämnar Första och Andra Fögderiet samt Lagunda Härad den 6 februari.
      På ovannämnda dagar kan även de som har salpeter till avsalu inställa sig försedda med formulär och
sockenstämmoprotokoll, som bevisar att salpetern är inhemsk.
Detta meddelas på begäran av Salpeteruppbördsmannen Bergmästare Sköldberg.
Uppsala den 27 december 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 28 december 1826 (uppbördsmöte med Norra Upplands Skvadron)
Uppbördsmöte med Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragon Korps är av mönsterskrivaren
utsatt till 29 januari i färgare Hedmans gård vid Svartbäcken, den 30 januari vid Läby gästgivargård och
den 31 januari vid Yvre gästgivargård.
     Det åligger räntegivare inom samma Skvadron och även de som tillhöra Profossindelningen vid
Adelsfane Regementet att vid laga ansvar infinna sig för att erlägga den årliga penningräntan och lösa
avrads spannmålen, som inte blivit uppsagd.
     Gratialisterna vid Skvadronen skall också inställa sig försedda med prästbevis, för att undfå sina
gratialer.
Uppsala den 28 december 1826  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala 28 december 1826 (auktion Hunsta jaktbacke, Toresunds socken)
Öppen auktion hålls den 13 februari på Kammarkollegium och Landskontoret i Nyköpings län, på Hunsta
jaktbacke, Toresunds socken. Den säljs under skattemannarätt först i lotter och sedan ostyckad, mot årlig
ränta och avgift i spannmål.
Uppsala den 28 december 1826  B W FOCK



27  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan90-91 1826.doc   Skapat den 05-01-02 15:44   Senast utskrivet 05-01-04 07:24

Efterlysning, Uppsala den 28 december 1826 (5 personer, stor stöld, upphittad matsked)
1:o Från Karlskrona har rymt arbetskarlarna Olof Mellquist, Johan Peter Boman eller Hedman samt Nils
Peter Wäpling.
       Mellquist är medelmåttigt växt med runt magert ansikte
       Boman är 28 år gammal, född i Finland, 5 fot 9 tum lång, avlångt koppärrigt ansikte, blå ögon,
mörkbrunt hår.
       Wäpling är 27 år gammal, född i Norrbotten, 6 fot 6 tum, lång, något avlångt koppärrigt ansikte, blå
ögon, mörkt hår.
2:o Soldaten Anders Jonsson Swan är häktad för stöld, men rymde under transport till Vedbo Häradsrätt
inom Vänersborgs län.
     Han är 22 år gammal, 6 fot lång, blå ögon, brunt hår, långt magert ansikte, spetsig näsa och ett sår på
högra benet.
3:o Kvinnspersonen Brita Larsdotter som den 18 juli rymde från Korrektionshuset i Nyköping, har vid
inbrott den 4 dennes i övre våningen i ett hus i Eskilstuna Fristad stulit över 1.000 riksdaler,
auktionsräkningar utgivna av D P Törnberg, ett betyg från Kabinettet för Utrikes Brevväxling utgivet av
Kabinetts Sekreteraren Lagerheim, ett paket inslaget i svart vaxduk innehållande 6 räfflade matskedar av
silver, en sked märkt "Faddergåva av P E till E S M 1793.
       Vidare saknas 6 gafflar, 6 teskedar, strösked, förläggssked, gräddkanna, sockertång, tesil allt i silver,
en låda i form av en koffert klädd med röd saffian och invändigt klädd med röd siden sarge, där
förvarades i en silverpung en del utländska mynt och 8 spelmarker i mässing, ett litet guldur med
vidhängande guldkedja, 2 släta märkta guldringar, en silkespung med åtskilliga större och mindre
silvermynt, ett paket med 6 alnar svart kachmir, 4 alnar grått dito, 4 alnar blå melerat dito, 12 vita
halsdukar i ett stycke sammanhängande, 6 ostindiska silkedukar, 6 randiga raskullsvästar, 2 buntar
papper.
     50 riksdaler i vedergällning.
5:o Vid inbrott i Hjortseds kyrka i Kalmar län stals en förgylld kalk och patén av silver om 98 ½ lod med
årtalet 1796, en oblatask i silver om 17 1/8 lod med samma årtal, en brudkrona av silver, samt 30
riksdaler banko.
     För stölden misstänks redan häktade sjömannen Carl Fredric Ekstedt.
6:o Hos mjölnare Anders Bengtssson vid Billesholm, Malmö län stals 2 märkta silvermatskedar, en del
pengar något i silver, 2 svarta schalar.
      Stölden begicks av två karlar i mörkblå korttröjor och långbyxor.

I sammaband härmed meddelas att en silvermatsked om 4 ½ lod, graverad F S E P och ritad
P P S blivit tillvaratagen och kan återfås hos kronolänsman N J Åhrberg i Berga.
Uppsala den 28 december 1826  B W FOCK
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Dokument  för januari-februari saknas
----------------------------------------------------------------------------------------------
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1827 (auktion Östra Edinge, Tuna socken, Olands Härad)
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1827 (ådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1827 (3 personer, borttappad taskbok)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1827 (entreprenadsauktion fånghus i Läby)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1827 (fruktträd till salu, Fribergs)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1827 (5 personer, kyrkstöld, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1827 (förslag till ny civillag)
Kungörelse, Uppsala den 20 april 1827 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1827 (auktion Gråmunkehöga, Funbo socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1827 (arrendeauktion Danderyds krog)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1827 (arrendeauktion Benhamra Kungsgård, Vada socken)
Efterlysning, Uppsala den 27 april 1827 (1 person, laddad bössa, häst och silversaker)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1827 (Grosshandlare Halls utmätningsinstrument)
Kungörelse, Uppsala den 2 maj 1827 (tid och plats för bevillningstaxeringen)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1927 (Fyrisån avstängd p g a rensning)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1827 (godkänd kassering av hästmonderingar)
Efterlysning, Uppsala den 11 maj 1827 (2 personer)
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1827 (förnyad undersökning av Kronoparken Högsskogen, Tierp)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1827 (auktion Karleby gästgiveri)
Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1827 (silver bortkommit på slottet)
Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1827 (auktion ryttmästarbostället Vallde, Skäfthammars socken)
Brev från Carl Johan, Haga den 18 juni 1927 (nyfödd prins, Frans Gustaf Oscar)
Kungörelse, Uppsala 25 juni 1827 (säd till de fattigaste)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 5 juli 1827 (uppskjutna mönstringar)
Efterlysning, Uppsala den 6 juli 1827 (2 personer)
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1827 (nya betsel)
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1827 (utdelning av gratialer)
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1827 (auktion Benhamra, Vallentuna Härad)
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1827 (brandredskapen vid Kronomagasinet i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1827 (reparationer på slottet)
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1827 (upphandling av nya betsel)
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1827 (strängare straff för åverkan på Kronoparker)
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1827 (auktion Skällnora Kungsgård, Fresta socken)
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1827 (auktion gård i Uppsala stad)
Efterlysning, Uppsala den 20 juli 1827 (6 personer)
Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1827 (medelpriset på svensk silver riksdaler)
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Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1827 (markegångsförrättning)
Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1827 (medaljpensioner)
Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1827 (entreprenadsauktion för bröd åt fångarna)
Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1827 (gratialer åt salpetersjudare)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1827 (exekutiv auktion på gårdar i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1827 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1827 (prövningskommitté för taxeringsärenden)
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1827 (upphandling av havre, hö och halm)
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1827 (foder för Hovstallets behov)
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1827 (lindar till Norra Begravningsplatsen)
Efterlysning, Uppsala den 4 augusti 1827 (7 personer, 2 hästar, en säck)
Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1827 (salpetersjudning vid Staby gård)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1827 (förnyad auktion på upphandling av betsel)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1827 (sammanträde angående kolforsling)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1827 (lösöresauktion Frövi Boställe, Skultuna socken)
Efterlysning, Uppsala den 23 augusti 1827 (3 personer)
Kungörelse, Uppsala den 7 september 1827 (auktion Ulvansvad vattenkvarn)
Efterlysning, Uppsala den 7 september 1827 (10 personer, 4 hästar, kyrkstöld)
Kungörelse, Uppsala den 10 september 1827 (kronoparken Högskogen eldhärjad)
Brev från Carl Johan, Stockholm 12 september 1827 (salpetergärden får lösas med pengar)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1827 (höstådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1827 (tiden då rustningshästarna skall ställas i stallet)
Efterlysning, Uppsala den 14 september 1827 (5 personer, stöldgods, återfunnet stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1827 (efterlysning av stulen kviga)
Kungörelse, Uppsala den 29 september 1827 (vakanta rotenummer som ska täckas)
Efterlysning, Uppsala den 29 september 1827 (6 personer, stöld från årensningsarbetet, sto)
Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1827 (pris på inköpta betsel)
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1827 (falska pass för handlande från Ulricehamn)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1827 (personer som inte betalt skatt)
Efterlysning, Uppsala den 20 oktober 1827 (5 personer, förlorade handlingar och brev samt sedlar)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1827 (bro över Tappström, Ekerö)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1827 (mottagande av salpetergärd)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 20 oktober 1827 (befrielse från avgift)
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1827 (priset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1827 (förteckning på mantalsterminer 1828)
Kungörelse, Uppsala den 31 oktober 1827 (mönstring av hästar vid Livregementets Dragon Korps)
Kungörelse, Uppsala den 31 oktober 1827 (varggårdar)
Efterlysning, Uppsala den 31 oktober 1827 (2 personer, stöldgods)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 7 november 1827(rörande underhållssättet av manskap under

vapenövningar i fredstid)
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1827 (förteckning på mantalsterminer 1928)
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1827 (kronans avrads- och tiondespannmål får lösas med pengar)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1827 (auktion Bodarna)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1827 (spannmål till Danviks Hospital)
Efterlysning, Uppsala den 16 november 1827 (6 personer, kyrkstöld)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1827 (entreprenadsauktion angående reparation på

Kronomagasinet i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1827 (fastställd markegångstaxa)
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1827 (Uppsala Hospitals överskottssäd)
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1827 (tider och platser för Krono-, Avrads-, Tionde och

Arrendespannmål)
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Kungörelse, Uppsala den 1 december 1827 (förslag till muddring i Enköpingsån)
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1827 (exekutiv auktion Kungsgården, Gamla Uppsala)
Efterlysning. Uppsala den 1 december 1827 (5 personer. ekstock, kista från förlist fatyg, kappsäck)  
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1827 (ändrad tid för Sala marknad)
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1827 (exekutiv auktion Ängeby, Lena socken)
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1827 (tid och plats för avlöningsmöte inom Upplands Regemente)
Efterlysning, Uppsala den 15 december 1827 (2 personer, borttappat knyte)
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1827 (brygghusbyggnad vid Uppsala hospital)
Berättelse, Uppsala den 19 december 1827 (revision av 1826 års redogörelse av lasaretts- och

Kurhusfonden i Uppsala län)
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1827 (uppbördsmöte med norra Upplands Skvadron)
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1827 (inställd auktion Ängeby, Lena socken)
Efterlysning, Uppsala den 28 december 1827 (4 personer)

Administratör
Textruta
Innehållsförteckning
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Landshövdinge väghistoria  Ämbetets Kungörelser 1827
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén

Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1827 (auktion Östra Edinge, Tuna socken, Olands Härad)
Korpralsbostället vid f d Adelsfane Regementet 1 mantal östra Edinge, Tuna socken Olands Härad
kommer att arrenderas ut vid auktion den 25 april på Krigskollegiet och Landskontoret här i staden.
Arrendeborgen för de fem första åren krävs om anbudet skall antas.
     Prästerskapet anmodas uppläsa kungörelsen tre gånger från predikstolen, sista gångenen månad före
auktionen. Befallningshavande i angränsande län anmodas låta enahanda kungörelse utgå.
Uppsala den 2 mars 1827 B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1827 (ådermöten)
Tider och platser för ådermöten med Livregementets Dragon Korps.
Uppsala den 15 mars 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1827 (3 personer, borttappad taskbok)
1:o För barnamord misstänkta pigan Catharina Henricsdotter, som är född i Dalby socken, Karlstads län,
skall inställa sig till rannsakning Vid Fryksdals Nedre Tingslags Häradsrätt
2:o Drängen Petter Lillberg, har rymt ur sin tjänst hos Assessor Nils Lundeqwist på Ökna, Åkers socken,
Nyköpings län.
     Lillberg är 32 år gammal, lång och undersättsig till växten, litet trint ansikte och mörkt hår.
3:o Lärlingen Gustaf Malmfeldt eller Jansson vilket namn han begagnat som trumslagare vid Svea
Livgarde, har rymt från Instrumentmakare Em Linvall i Eskilstuna.
      Han är 23 år gammal, kort och mager, långt blekt ansikte, ljust hår.
4:o På Stockholmsvägen mellan Grans Gästgivargård och Västerås förlorades en gammal röd saffian
taskbok med inneliggande 30 - 40 riksdaler, en förpassning med en låda med åtskilliga varor ställd på
Kristinehamn, en kopia av en annan förpassning samt en förteckning på åtskilliga varor.
     Vedergällning till den som lämnar det förlorade till landskansliet i Västerås eller hos Mamsell
Norman, som bor i hörnet Klara Västra Kyrkogata och Bergsgränd.

Vidare eftersöks drängen Peter Jönsson från Anderstorp Östergården. Om han finns i länet, skall han
förständigas att inom tre månader från den 21 februari avge förklaring på Johannes Erlandsssons i Henja
ansökning om 30 riksdaler 32 skilling enligt skuldbrev av den 23 juni 1826.
Uppsala den 15 mars 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 7 april 1827 (entreprenadsauktion fånghus i Läby)
Norunda Härads innevånare önskar, att uppförandet av ett fånghus vid Tingsstället Läby Gästgivaregård i
Björklinge  socken, kommer att upplåtas till någon skicklig person, som på eget ansvar och mot den
kostnad som är beräknad åtar sig verkställigheten av denna fånghusbyggnad i överensstämmelse med den
uppgjorda planen och ritningen.
      Entreprenadsauktion hålls på Läby Gästgivargård den 16 maj. Byggnaden uppförs av timmer, på en 4
½ alnar hög stenfot, 8 alnar i längd och 7 alnar i bredd inom knutarna, indelad i 3 rum med s k förstukvist
av bräder.
      Kostnadsförslaget finns hos Kronofogden och Fältkamrer Holm på Vallby i Viksta socken. Övriga
villkor uppges vid auktionstillfället.
Uppsala den 7 april 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 7 april 1827 (fruktträd till salu, Fribergs)
Vid Fribergs Sätesgård i Fittja socken finns en större mängd tjänliga äkta fruktträd av goda franska sorter
till salu.
      Päronträd á 1 riksdaler, äppelträd á 32 skilling plommon eller Rhen klau á 1 riksdaler, stora röda
plommon á 40 skilling, gula plommon á 24 skilling. Spekulanter anmäler sig hos trädgårdsmästare
Lindquist, som har adress Ekolsund och Friberg.
Uppsala den 7 april 1827  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 7 april 1827 (5 personer, kyrkstöld, stöldgods)
1:o Båtsmannen vid tredje indelningskompaniet i Södra Möre N:o 188 Johan Festling Klipping, har
olovligen avvikit från Skeppsvarvet i Karlskrona.
     Han är 48 år gammal, medelmåttig till växten
2:o En person som var tilltalad för stöld vid Södra Möre Häradsrätt i Kalmar och uppgav sig heta Sven
Carlsson. Natten till den 14 mars rymde han ur Häradshäktet
      Han påstår sig vara född i Svinestads socken, Östergötland och är 30 år gammal.
3:o Allmänna arbetskarlen N:o 340 Peter Svensson har rymt från Vadstena Arbetsinrättning.
      Han är född i Dalarna, 34 år gammal, mörktbrunt hår, blå ögon, långlagt ansikte med ett ärr under
högra ögat.
4:o Änkan Kerstin Olsdotters, Kyrkbyn, Orsa socken, Falun, son, Olof, har bortgått i juni månad.
     Han är 12 år gammal, liten och stadig till växten, mörkt hår, bruna ögon, trint ansikte.
5:o Till Näringsidkerskan Lindgren i Mariestad kom en mansperson, som uppgav sig vara sjöman och
heta Carl Wiström och höra hemma i Norrköping. Då man frågade efter hans pass, tog han till flykten.
     Han är omkring 20 år gammal, lång och smal, långlagt ljust ansikte och ljust hår. Han kvarlämnade ett
gråspräckligt sto med grå man och svans, 12 - 13 år gammal, en grön målad skrinda med grön sele.
6:o Vid inbrott i Skövde sockenkyrkas sakristia stals kommunionskalken med patén av silver till en vikt
av 47 lod. Kalken har fyrkantig fot med graverat lamm och fana samt i botten tecknat "Skövde Kalk". 10
riksdaler i belöning.
7:o Vid inbrott i Finsta Rusthåll i Vänge socken stals åtskilliga fruntimmerskläder och tyger.
     En klänning av vitt småprickigt fint bomullstyg med garnering, en dito något sliten, en nästan ny av
blått bomullstyg med svart sammetsbård, en dito blå och vit av ylle, litet brukad, en svart av fint ylle med
svart bred sammetsbård, helt ny, en dito av brunt kläde, gammal, en av rosigt kattun, något brukad, 5 á 6
alnar nytt fint mörkblått kläde, 1 aln mörkblå vadmal.
För stölden misstänks en ung piga, liten till växten med trint ansikte.
     Överståthållaarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i nästgränsande län anmodas att efterlysa
de persedlar som nämns i N:o 7.
Uppsala den 7 april 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 7 april 1827 (förslag till ny civillag)
Justitiekanslers Ämbetet har avgivit följande skrivelse:
Kongl Maj:t har i skrivelse den 16 november anbefallt Presidenterna i Hovrätterna att tillsammans med
två ledamöter i vardera Hovrätten granska och yttra sig över Lagkommitténs förslag till ny civillag.
      Då man inser nyttan och nödvändigheten av att i ett ämne som påverkar både Allmännas och
enskildas välstånd, ge inte bara Ämbetsmän och Domaren tillfälle att yttra sig utan varje svensk
medborgare, som finner anledning härtill, kan innan den lagstiftande makten prövar slutligen, lämna
erinringar och påminnelser.
       Dessa anmärkningar skall inlämnas innan 1 augusti till Befallningshavande som antecknar dem i
vilken ordning de inkommer. De lämnas vidare till justitiekanslern, som hos Kongl Maj.t anmäler och där
vidare åtgärder vidtas som anses lämpliga.
Uppsala den 7 april 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 20 april 1827 (personer som inte betalt skatt)
Personer från Första, Femte Fögderierna och Enköpings stad, som inte betalt skatt eller böter och flyttat
från orten efterlyses.
      När de påträffas uttas pengarna genast och insänds hit. Har de inte medel att betala skall bevis lämnas.
Uppsala den 20 april 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1827 (auktion Gråmunkehöga, Funbo socken)
Frivillig auktio den 13 juni på 1 mantal skatte rusthåll Gråmunkehöga, Funbo socken och 1 mantal skatt
augment Jädra i Vaksala socken och den till rusthållet lydande utjorden, Säby utjord, i Danmarks socken.
     Egendomen lämnar i årligt arrende 89 tunnor säd, hälften råg och hälften korn, varav två tunnor utgår
till pensioner. Arrendatorn svarar för all onera med undantag för rustningshästens inköpande.
      Gråmunkehöga skall ha åbyggnad för ståndspersoner. Upplysningar hos vice Häradshövding S J
Wijkman här i staden.
Uppsala den 27 april 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 27 april 1827 (arrendeauktion Danderyds krog)
Den 11 juli förrättas arrendeauktion på den under Ulriksdals Kungsgård lydande lägenheten, Danderyds
krog med tillhörande ägor, belägen i Danderyds socken. Arrendet är på 30 år och auktionen hålls på
Ulriksdals Värdshus. Borgen för de 5 första åren krävs.
Uppsala den 27 april 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1827 (arrendeauktion Benhamra Kungsgård, Vada socken)
Arrendeauktion för 30 år hålls den 13 juni på Benhamra Kungsgård, Vada Socken, Vallentuna Härad,
Stockholms län. Auktionen  hålls på Kammar Kollegiet och Vallentuna Härads Tingsställe, Åbyholm
först i lotter i vilka dessa hemman blivit delade av lantmätare, och sedan utbjuds fastigheten odelad.
Borgen för de 5 första åren krävs.
     Beskrivning över lägenheterna finns på Kammar Kolllegiets första Provinskontor och Stockholms läns
Landskontor.
Uppsala den 27 april 1827 J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 27 april 1827 (1 person, laddad bössa, häst och silversaker)
1:o Torparen Lars Svensson, Källebacken, Blidsbergs socken, Älvsborgs län, som  är tilltalad för att
överfallit både sin svärmor och sin hustru, har avvikit från orten.
2:o En 7 år gammal, mellanbrun häst med svart man och svans har blivit stulen på skräddare Berglövs
gård i Strängnäs. Ägaren jägmästare J M Herzell i Kumla, Härads socken. Nyköpings län utlovar
vedergällning.
3:o På landsvägen mellan Forsbacka Bruk och byn Toflan, Valbo socken, borttappades en rakräfflad
bössa ovanpå pipan försedd med bokstäverna M S. Den låg i ett brunt skinnfodral och var laddad med 2
kulor och grova hagel.
4:o Gästgivare Nils Bolldén, Myskje, Mo socken, Älvsborgs län, har förlorat en märkt silverbägare och 2
smärre märkta silverkoppar med guldsmeden Fredins i Söderhamn namnstämpel.
Uppsala den 27 april 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1827 (Grosshandlare Halls utmätningsinstrument)
Befallningshavande i Göteborg förständigar Grosshandlare John Hall att inom två månader infinna sig på
Landskansliet därstädes för att taga kännedom, om handlingar rörande hans ägande och för skuld tagna i
mät Gunnebo Hemman, Fässbergs socken, värderat till 16.666 riksdaler 32 skilling. Han skall underrättas
om vad författningarna stadgar angående utmätning och försäljning av fastighet på landet, i fall han vill
begagna sig av den rätten och inte förlora all vidare talan mot utmätningen. Han skall själv välja
tingsställe eller Landskansli, där egendomen säljs på auktion.
      Hall skall också inom begärd tid på Landskansliet i Göteborg motta en av Fabrikör Carl Antonsson dit
ingiven ansökning rörande en skuldsedel av den 21 september 1822 med fordran på 3333 riksdaler 16
skilling och avge sin förklaring, så att sökande kan förhjälpas till sin rätt.
Uppsala den 27 april 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 2 maj 1827 (tid och plats för bevillningstaxeringen)
Tider och platser för socknarna att förrätta årets bevillningstaxering. Ledamöterna i
Beredningskommittéerna skall infinna sig försedda med för dem utfärdade förordnande eller
sockenstämmoprotokoll för att välja ledamöter till taxeringskommittén.
Uppsala den 2 maj 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1927 (Fyrisån avstängd p g a rensning)
Eftermuddring eller rensning i Fyrisån från Hamnbryggan till det s k Övre Föret kommer att företas.
Under tiden är ån avstängd mellan klockan 5 på morgonen till 12 på dagen och mellan 2 på eftermiddagen
till 8 på kvällen varje söckendag.
Uppsala den 10 maj 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1827 (godkänd kassering av hästmonderingar)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps har i skrivelse till Befallningshavaren omtalat att Kongl
Maj:t i nåder gillat den vid sista Generalmönstringen skedda kassering av de till hästmonderingen
hörande stångbetsel med Candarer och Bredongs huvudslag jämte tyglar. Samt i sammanhang härmed
höra de rustande om de vill genom entreprenad eller eget ombud anskaffa dessa persedlar av ny modell.
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     För att bespara de rustande besväret och kostnaden för en längre resa för ett mindre viktigt ändamål,
hade Befallninghavande ålagt kronofogdarna i länet att sammankalla dem Fögderivis och anmoda dem
utse fullmäktige, som kunde avlämna till Befallningshavande. Men då få rustande inställt sig har de
flestas tankar inte kunnat inhämtas, så nödgas Befallningshavande kalla samtliga rusthållare vid Korpsen,
att själva eller genom ombud infinna sig här på Landskansliet den 20 juni för att avgiva sina yttranden. De
då frånvarande måste anse instämma i det vidtagna beslutet.
Uppsala den 10 maj 1827 B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 11 maj 1827 (2 personer)
1:o Husaren N:o 70 Lundberg vid Livskvadronen vid Skånska Husarregementet har avvikit från
hemorten.
     Han är 20 år gammal, 5 fot 7 tum lång, svart hår och skäggväxt och mörka ögon
2:o Förre arbets arrestanten vid Vadsten, Johan Lundstedt, som haft tjänst i Södertälje, är angiven för
delaktighet i inbrottsstöld vid lägenheten Snörrin nära Ulriksdal
     Han är av ordinär växt, koppärrigt ansikte, ljust hår och blå ögon.

Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1827 (förnyad undersökning av Kronoparken Högsskogen, Tierp)
Vid det utsatta sammanträdet till den 23 maj angående förrättande av undersökningar om Kronoparken
Högsskogen och Tierps Norra Krono Allmänning eller Kronopark inställde sig inga enskilda parter.
Därför utsätter jag den 1 augusti till ny undersökning, då vederbörande, som anser sig ha betesrätt eller
innehar odlade lägenheter inom området, bör infinna sig på slottet försedda med kartor och handlingar
som styrker deras rätt
      Vederbörande kommer att få skylla sig själva om de genom försummelse att lämna upplysningar
sätter sig i äventyr att förlora sina välgrundade anspråk.
       Prästerskapet anmodas uppläsa kungörelsen nu och sista söndagen innan förrättningsdagen.
Uppsala den 30 maj 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1827 (auktion Karleby gästgiveri)
Frivillig auktion anställs på Karleby Gästgiveris Egendom i Simtuna socken, Västerås län, den 2 augusti.
Egendomen består av ¾ mantal i rusthållet N:o 49 Karleby, som är förmånligt beläget i avseende på
gästgiverirörelse och äger tillräcklig och till större delen i gott stånd varande åbyggnad, öppen odalåker
med 15 tunnors utsäde i god väl hävdad jord, flera odlingar, äng som ger 50 lass hö, gott mulbete,
vedbrand, stängselfång och något timmer.
     Med köpet följer en äng inom Kumla socken som medelgoda år ger 25 – 30 lass hö.
     Tillträde den 14 mars, då 2.000 riksdaler skall betalas av köpeskillingen. Villkoren för återstoden
träffas överenskommelse vid auktionen.
Uppsala den 6 juni 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1827 (silver bortkommit på slottet)
Den 6 i denna månad bortkom här på slottet tre fyrkloiga gafflar och en matsked, märkta med Fockska
vapnet. Vedergällning på 10 riksdaler utlovas. Ägaren vill också lösa godset om det är sålt eller pantsatt.
Uppsala den 15 juni 1827  J  CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1827 (auktion ryttmästarbostället Vallde, Skäfthammars socken)
Arrende på 30 års tid utbjuds den 1 augusti på ryttmästarbostället vid f d Adelsfane Regementet, N:o 4, ¾
mantal, N:o 5 ¾ mantal samt N:o 6 och 7 tillsammans ¾ mantal, Vallde, Skäfthammars socken, Olands
Härad.
      Auktionen hålls på Krigs Kollegiet och Landskontoret här i staden.
      Vördiga prästerskapet anmodas att läsa denna kungörelse tre gånger från predikstolen, sista gången en
månad före auktionen. Befallningshavande i angränsande län anmodas låta enahanda kungörelse utgå.
Uppsala den 15 juni 1827  B W FOCK
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Brev från Carl Johan, Haga den 18 juni 1927 (nyfödd prins, Frans Gustaf Oscar)
Landshövdinge Ämbetet skyndar meddela allmänheten en för hela Fäderneslandet fröjdefull händelse och
anser det som sin plikt att särskilt göra länets innevånare uppmärksamma på den utmärkta nåd, som
Kongl Maj:t bevisat oss genom att ge den nyfödde prinsen titel Hertig af Uppland. Det glädjerika
innehållet av Kongl Maj:ts skrivelse är följande:
    Med djup tacksamhet har Vi rönt ett förnyat prov på Försynens fortsatta välgärningar mot Oss och
Fäderneslandet genom den för oss och alla trogna undersåtar glädjande händelse, att Vår Kär Älskelige
Herr Sons Gemål, Hennes Kongl Höghet Kronprinsessan, denna dag elva minuter till ett lyckligen blivit
förlöst med en Prins som senare i det Heliga Dopet kommet att få namnen Frans Gustaf Oscar och bära
titeln Hertig af Uppland.
Hagas den 18 juni 1827  CARL JOHAN

Vilket allmänneligen kungjort varde.
Uppsala den 19 juni 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala 25 juni 1827 (säd till de fattigaste)
83 tunnor råg, som finns i Uppsala Kronomagasin kommer att säjas i mycket små partier mot kontant
betalning enligt markegångspriset till de mest fattiga och behövande. De kan anmäla sig måndagar och
torsdagar här.
Uppsala den 25 maj 1827  B W FOCK

Brev från Carl Johan, Stockholm den 5 juli 1827 (uppskjutna mönstringar)
För att ytterligare söka lindra nöden i landet, har Vi funnit för gott att tillåta, att mönstringar med
beväringsmanskapet kommer att uppskjutas till nästa år.
Stockholms slott den 5 juli 1827  CARL JOHAN

Vilket härmed kungöres.
Uppsala den 20 juli 1827  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 6 juli 1827 (2 personer)
Arrestanten Jonas Pettersson Lilljeberg, som är tilltalad för stöld och förd till Svartlösa Härads
sommarting, men fått tillfälle att rymma ur arresten vid Fittja.
      Han är medelmåttigt stor, trint ansikte, blå ögon, ljust hår
Samt rekryten vid Första Majorens Kompani av Värmlands Regemente N:o 102 Anders Danielsson Bod
har avvikit från roten.
     Han är 11 kvarter 2 ½ tum lång, stadig kroppsbyggnad, ljust hår, blå ögon och trint ansikte.
Uppsala den 6 juli 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1827 (nya betsel)
Sekundchefs Ämbetet vid Livregementets Dragon Korps har i skrivelse meddelat, att de rustande skall till
tjänsteförrättande korpral ofördröjligen överlämna de gamla Bredonmunbett och de i stånghuvudslagen
insydda kindkedjor som skall begagnas på de nya betseltygen, som skall anskaffas. Önskar de rustande
använda de kasserade Bredonerna, betalas de nya med 16 skilling per nummer.
     Inför entreprenadauktionen  för anskaffande av nya hästmonderingar, är det nödvändigt att
Sekundchefs Ämbetet bestämt känner till hur många som önskar behålla de gamla och själva bestå
kostnaden för de nya. Skriftlig förklaring lämnas hos Kronofogden i orten eller på Landskansliet innan
den 30 i denna månad.
Uppsala den 6 juli 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1827 (utdelning av gratialer)
Krigsmanshusgratialer vid Upplands Regemente utbetalas den 24 dennes på Yvre Gästgivargård i Tierps
socken, den 25 här i Uppsala och den 28 på Skattsilla Mönsterskrivar boställe i Knivsta socken.
      Gratialisterna skall medföra prästbevis och original underhållsbrev.
Uppsala den 6 juli 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1827 (auktion Benhamra, Vallentuna Härad)
Vid Vallentuna Tingsställe Åbyholm kommer Benhamra, i Vadbo socken, Vallentuna Härad, att säljas på
auktion den 31 denna månad. Kungsgården och därunder lydande lägenheter utarrenderas på 30 år.
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      Likaledes anställs auktion på Ulriksdals Värdshus den 28 augusti, av det under Ulriksdals Kungsgård
lydande N:o 1 Vålberga 1/8 mantal beläget i Järfälla socken, Sollentuna Härad, Stockholms län. Även här
är arrendetiden 30 år.
Uppsala den 6 juli 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1827 (brandredskapen vid Kronomagasinet i Uppsala)
Till följd av Statskontorets skrivelse kommer åtskilliga bristfälligheter på brandredskapen vid Uppsala
Kronomagasin att utbjudas på entreprenad den 8 augusti.
Proprieborgen för så väl arbetets fullgörande i tid som eventuellt förskott krävs.
      Kostnadsförslag finns att tillgå här.
Uppsala den 12 juli 1827

Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1827 (reparationer på slottet)
Ytterligare entreprenadsauktion angående bristfälligheter på Uppsala slott, kommer att hållas den 3
augusti.
Uppsala den 16 juli 1827  A WISTRAND C O DELLDÉN

Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1827 (upphandling av nya betsel)
Upphandling för Livregementets Dragon Korps´ behov av 471 stänger eller candarer, 467
stånghuvudslag, 468 stångtyglar 467 Bredonshuvudslag med tillhörande tyglar och 2 Bredonsmunbett
kommer att ske vid auktion den 17 augusti på Krigs Kollegiet. Modellen för dessa persedlar kommer att
uppvisas vid auktionen.
     Persedlarna skall fullständigt färdiga levereras utan transportkostnad hit innan årets slut.
Uppsala den 20 juli 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1827 (strängare straff för åverkan på Kronoparker)
Erfarenheten visar, att ansvaret för åverkan på Kronoparkerna inte är tillräckligt för att freda dem. Därför
införs vite på 10 riksdaler utom böter och ersättning efter Lag för den som olovligt hugger skog i dessa
parker.
      Kronobetjänterna anbefalles att med nit och allvar efterforska om några olovliga tillgrepp gjorts i
Kronoparkerna och genast beivra på laglig väg och rapportera till Befallningshavande.
Uppsala den 20 juli 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1827 (auktion Skällnora Kungsgård, Fresta socken)
Vid Vallentuna Tingsställe Åbyholm kommer Skällnora i Fresta socken belägna Kungsgård med
underlydande hemman, kvarn och lägenheter att arrenderas ut på 30 år vid auktion den 13 augusti.
      Auktionen sker först i lotter, som har blivit fördelade av lantmätare och sedan hela fastigheten odelad.
Projekt till blivande arrendekontrakt finns att tillgå på Kammar Kollegiet och Stockholms läns
Landskontor.
Uppsala den 20 juli 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1827 (auktion gård i Uppsala stad)
Den 27 augusti säljs genom frivillig auktion gården N:o 3 i kvarteret Kransen och Svartbäcksroten här i
staden.
     Gården har ett för handel högst fördelaktigt läge vid en av stadens mest besökta gator, helt nära Stora
Torget, är försedd med en tvåvåningsbyggnad åt gatan och en mindre byggnad åt gården, flera bodar och
alla nödvändiga uthus samt egen brunn.
     Upplysningar om köpevillkoren kan erhållas hos Häradshövding S J Wijkman.
Uppsala den 20 juli 1827  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 20 juli 1827 (6 personer)
1:o För stöld häktade och tilltalade målaren Johan P Möller och kvinnspersonen Anna Åkesdotter, vilka
flyttats från Kristianstad till Häradshäktet i Broby. De har efter ditkomsten lyckats få tag på en spetsig
kniv och när Häradstjänaren Öhnquist skulle visitera dem, blev han nedstucken med två djupa stick i
bröstet, varvid han avled. Möller och kvinnan begav sig genast på flykten.
      Möller är 25 år gammal, 5 fot 10 tum lång, rödlätt något koppärrigt ansikte, mörkt hår och polisonger
samt vänstra tummen något krokig.
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2:o Artilleristen vid Första Kompaniet av Vendes Artilleriregemente N:o 27 Peter Jönsson är 27 ½ år
gammal, 5 fot 10 tum lång, undersättsig till växten med fylligt blekt ansikte, ljusa ögon och mörkt hår
3:o Garvarelärlingen Carl Sandstedt eller Björngren är 18 år gammal, liten till växten, med ljust hår och
blå ögon
4:o Änkan Fredrika Boman vilken med sin 11 år gamla son, Carl, efter nära 4 års tjänst hos
näringsidkerskan Helena Morin här i staden avvikit ur sin tjänst.
       Hon är omkring 50 år, medelmåttigt stor med stadig till växten, grått  och grovt hår. Hon var klädd i
randiga yllekläder
Uppsala den 20 juli 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1827 (medelpriset på svensk silver riksdaler)
Statskontoret har tillkännagivit att medelpriset på en svensk silver riksdaler under april, maj, juni varit 2
riksdaler 43 skilling 4 runstycken i förhållandet till växelkursen i Hamburg. Ett lod kontrollerat, omyntat
silver kostade 1 riksdaler 10 skilling 2/3 runstycke, vilket kungöres för dem som vill avbörda sig
betalning för på kredit erhållen undsättningsspannmål
Uppsala den 25 juli 1827  A WISTRAND  C O DELLDÉN

Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1827 (markegångsförrättning)
Enligt förordningen den 20 september 1815 har jag utsatt den 3 november till markegångssättning här på
slottet.
     Herrar av ridderskapet och Adeln, som äger rätt att delta i val av deputerade insänder sina vota med
påskriften: Vota.
     Bondeståndet som äger rätt att delta väljer en eller flera ombud, beroende på socknens storlek. Dessa
herrar kallas av domhavande för att välja fullmäktige till markegångssättningen, en för varje Domsaga..
     Domkapitlet och Magistraterna väljer som författningarna föreskriver.
     Innan den 20 oktober skall priskuranter på alla varor som upptas i markegångstaxan insändas.
Prästerskapet anmodas genast sammankalla sockenstämma för att välja sockenombud, som på
kronofogdarnas kallelse infinner sig för att uppgöra dessa priskuranter, som skall vara lämpade efter
ortens gångbara priser.
Uppsala den 28 juli 1827

Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1827 (medaljpensioner)
De underofficerare och soldater som blivit benådade med medaljpension skall från Direktionen för
Konungens Militära Hospitalsfond för hela året utbekomma sina pensionsbelopp. De skall så fort som
möjligt inlämna sina  prästbevis att de leva och har god frejd och uppge numren på pensionsbrevet .
Befallningshavande rekvirerar pensionsmedlen, som sedan delas ut av kronbetjäningen mot kvittens
Uppsala den 28 juli 1827

Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1827 (entreprenadsauktion för bröd åt fångarna)
Entreprenadsauktion förrättas på Landskontoret den 5 december för att motta anbud på billigaste pris för
bröd åt fångarna i slottshäktet.
Uppsala den 28 juli 1827

Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1827 (gratialer åt salpetersjudare)
Höjda pensioner för Salptersjuderistatens Gratialister. Verkmästare får 12 riksdaler mer och drängar 8
riksdaler mer per år. Pensionerna utbetalas en gång om året genom Befallningshavande från
Salpeterfonden, Gratialisterna skall insända prästbevis på att de leva och har god frejd före november
månads utgång. De gamla pensionsbreven skall medföras.
Uppsala den 28 juli1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1827 (exekutiv auktion på gårdar i Uppsala)
Den 25 augusti kommer på Uppsala stads auktionskammare, gårdsägare Eric Sundbergs fastigheter,
gårdarna N:o 16, 17 och 18 i kvarteret Örtedalen, Svartbäcksroten, att säljas på exekutiv auktion.
Uppsala den 20 juli 1827  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1827 (värvning)
Värvning anställes för Andra Livgardes Regementes behov av gardisterna A G Randver, Ulr. Påhlström
och K Ragnar.
Uppsala den 29 juli 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1827 (prövningskommitté för taxeringsärenden)
Prövningskommittén, som skall granska och meddela rättelser i anledning av inkommande anmärkningar,
sammanträder den 10 oktober här på slottet. Dessa kunniga och erfarna män är kallade:
För Adeln och Ridderskapet Brukspatron Tamm, Hovstallmästare Malmerfeldt, Baron Palmquist
För Prästeståndet Prosten Wallinder i Sparrsätra, Prosten Bressman och Kyrkoherde Rosenblad
För Borgarståndet Handelsman Lenngren, Färgare Berggren och Rådman Sandström
För Bondeståndet Eric Ersson i Husstugu, Häradsdomare Jan Jansson i Gamla Uppsala, Nämndeman Eric
Ersson i Botarbo  samt
För Ståndspersoner Löjtnant Holmberg, Professor Boethius och Byggmästare Morin
    De skattskyldiga, som vill äska rättelse skall antingen till Befallningshavande eller direkt till
prövningskommittén skriftligen inge sina anmärkningar  och uppge skälen för sina klagomål och vad som
kan styrka deras påståenden.                                Uppsala den 1 augusti 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1827 (upphandling av havre, hö och halm)
Den 30 denna månad kommer i Krigs Kollegiet att anställas auktion till upphandling av havre, hö och
halm för Svea Livgardes hästar. Förseglade anbud kan mottas. Underrättelse om kvantiteter och tiden för
deras leverering erhålls på Underhålls Departementets Kammarkontor.
Uppsala den 4 augusti 1827  A WISTRAND  C O DELLDÉN

Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1827 (foder för Hovstallets behov)
Den 31 augusti kommer vid auktion på Rikets Statskontor att upphandlas betydande kvantiteter hö, halm
och havre för Hovstallets behov. Leveransen sker vid Hovstallet dels under oktober, dels i januari och
februari månader. Havren levereras med visst antal tunnor varje månad. Förseglade anbud mottas innan
auktionen. Uppsala den 4 augusti 1827  A WISTRAND  C O DELLDÉN

Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1827 (lindar till Norra Begravningsplatsen)
Direktionen, som har i uppdrag att ytterligare försköna den nyligen invigda Begravningsplatsen vid Norr
Tull, vill, för att i höst kunna fullborda den påbörjade trädplanteringen, anskaffa ett större antal lindar. De
bör vara av 4 alnars höjd med raka stammar och vara minst 2 tum vid roten.
      Landshövdinge Ämbetet anmodar en var i länet som har tillgång och är hugade att sälja så beskaffade,
friska och till plantering tjänliga lindträd, att inom denna månad hos Befallningshavande uppge antalet de
kan avyttra samt lindrigaste priset.
     Säljaren skall i höst utan extra kostnad, med erforderlig vård uppta träden och leverera dem antingen
till Stockholm eller här i staden hos den person som kommer att bli utsedd.
      Ju snabbare uppgifter som meddelas Befallningshavande, desto fortare får de veta, om de får ingå i
försäljningen.
     Befallningshavande är förvissad om, att priset inte sätts så högt, att Direktionen måste avstå från köpet
och att inga andra telningar eller träd levereras än de som skall komma ifråga.
Uppsala den 4 augusti 1827  A WISTRAND  C O DELLDÉN

Efterlysning, Uppsala den 4 augusti 1827 (7 personer, 2 hästar, en säck)
1:o Pigan Christina Molin, som är dömd till ett års spinnhusarbete för lättja och liderlighet, har rymt från
Karlskrona
     Hon är 40 år gammal, stark kroppsbyggnad, fetlagt ansikte, blå ögon brunt hår
2:o Arrestanterna Peter Emanuel Mod och Peter Andersson Ek har rumt från arbete på Nya dockan vid
Karlskrona.
     Mod är 29 år gammal, 5 fot 11 tum lång, långlagt ansikte, mörkt hår.
     Ek är 26 år gammal, 5 fot 8 ½ tum lång, blekt trint ansikte ljust hår, blå ögon
3:o Drängen Eric Ersson har rymt från bonden Gustaf Jansson i Yttermyra By, Ovansjö socken och
medtagit alla nya kläder samt de städselpengar som han narrat till sig från fyra olika ställen.
     Han är född i Tierp, 20 år gammal, medelmåttig till växten, ljust hår.
4:o Flickan Lisa Friberg är 11 år. Hon fick av sin moder, hustru Marja Andersdotter Friberg, Grimsbärke,
Stora Tuna socken, tillåtelse att under fjorton dagar följa en man och en kvinna, som i socknarna
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däromkring skulle sälja snus och andra varor. De bortgick i mitten av april och flickan har sedan inte
återkommit.
     Mannen skall ha hetat Sven, omkring 50 år gammal, ljust hår, lång till växten och sysselsatt att
tillverka tennknappar
     Hustrun Anna Stina är omkring 40 år gammal, trindlagd av medelmåttig växt, svart hår
     Lisa Friberg var klädd i grå tröja med tennknappar bak i skörtet, grön kjol med blå bård nedomkring,
blårandigt förkläde, gul yllehalsduk, grå stumpor och kängor. Hon har ljust hår.
5:o Två hästar, vilka tillhör ägaren av Strömsbacka Bruk har kommit bort.
       Ett sto, 11 år gammalt mörkbrunt, skidväxt med ståndman
       En gråblack vallack. 7 år med svart hängman och svart svans
6:o På vägen mellan Enköping och Uppsala förlorades en säck den 24 juli. Säcken är märkt med J E H
och innehöll skjortor, näsdukar, nattkappor halskragar, vita bomullsstrumpor, lakan, örngott och en
mellanblå klädesbonjour.
Vedergällning till den som återställer de förlorade persedlarna till ägaren i Rektorshuset vid Islandet här i
staden. Skulle sakerna var pantsatta eller sålda vill ägaren inlösa dem.
Uppsala den 4 augusti 1827  A WISTRAND  C O DELLDÉN

Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1827 (salpetersjudning vid Staby gård)
Salpetersjuderi Styresmannen J J Ekman har anmält att sjudning äger rum ur de befintliga salpeterladorna
vid Staby gård, Giersta socken, med början den 10 september. Den, som vill få kännedom om
sjudningssättet, får undervisning.
     Befallningshavande meddelar att de socknar, som har tillfälle att sjuda, men brist på skickliga sjudare,
kan överenskomma med någon nykter och välfrejdad karl, som har lust att ägna sig åt detta yrke och efter
utbildning biträda Församlingen. Han kan infinna sig vid Stabygård för att lära sig. Undervisning, kost
och husrum är fritt.
      I samband härmed begär Salpetersjuderi Styresmannen att länets Kronosjudare skall insända sina
årliga rapporter över sjudningens fortgång.
Uppsala den 15 augusti 1827  A WISTRAND  C O DELLDÉN

Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1827 (förnyad auktion på upphandling av betsel)
Då det hinder upphört, som gjort, att den av Krigs Kollegiet bestämda auktionen på 471 stänger eller
candarer, 471 stånghuvudslag, 471 stångtyglar och 471 Bredonhuvudslag blivit inställd, nu är upphävd,
kommer ny att auktion att hållas den 14 september.
     Prov på persedlarna visas och berörde persedlar skall kostnadsfritt levereras här i staden inom februari
månad nästa år.
     Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen att låta enahanda kungörelse utgå.
Uppsala den 23 augusti 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1827 (sammanträde angående kolforsling)
 Till följd av Bergs Kollegiets Cirkulär för att höra den kolande allmogen i länet i avseende på
kolforslingens mest bekväma form och skapnad, så väl Tolvtunne Stigen som andra större eller mindre
tunnetal brukliga för kolskrindor, har Bergsmästare Gustaf Tham utsatt sammankomst den 27 september
på Löfsta Bruk.
     I anledning härav skall den kolande allmogen kallas att genom behörig sockenfullmäktige infinna sig
för att yttra sig över ämnet.
Stockholm den 23 augusti 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1827 (lösöresauktion Frövi Boställe, Skultuna socken)
Den 11 och 12 september kommer lösöresauktion att hållas vid Frövi Boställe, Skultuna socken, 1 ½ mil
från Västerås och 3 ½ mil från Sala, varvid åtskilliga möbler säljs.
     Förgyllda speglar, chiffonjéer, byråar, bord av mahogny, sängar, soffor, stolar av betsat trä med
tagelstoppning, allt nytt och obrukat, en ljuskrona med 6 bronspipor alldeles modern, en engelsk ny
golvmatta 11 alnar i kvadrat, bolstrar med spritad fjäder och goda bolstervar, tagelmadrasser, dunkuddar,
mässing-, koppar-, järn och träsaker, en ostindisk porslinsservis, en plateau, åtskilligt engelsk porslin och
glas, hästar, oxar och kor.
      Med betalning lämnas säkra köpare anstånd till 1 mars 1828
Uppsala den 23 augusti 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 23 augusti 1827 (3 personer)
1:o Statdrängen Jan Eric Froberg har olovligen avvikit från sin tjänst hos Major Yckenberg, Håmd, Läby
socken, sedan han fått orlovssedel för att flytta vid vanlig tid. Han har olovligen medtagit en blå surtut, en
svart hatt och snickarverktyg.
      Han är 40 år gammal, låghalt, ljust hår.
2:o Häktad för stöld inom Kalmar län, lyckades under forslingen åter, manspersonen Nils Pehrsson
rymma och undkomma.
    Han är mellan 20 – 30 år gammal, ovanligt lång och smärt kroppsbyggnad, ljust hår, stora ljusblå ögon,
magerlagd,  ljust ansikte och ett större ärr på vänstra axeln.
3:o Skomakarsonen Johan Martin Sundström har nyligen undgått straff för andra resan stöld. Han
innehade något över 15 riksdaler, något han erkänt sig ha olovligen åtkommit. I Gävleborgs län har han
begivit sig på flykten.
     Han är 17 år gammal, född i Söderhamn, spad till växten, trint ansikte, blå ögon, ljust hår.
Uppsala den 23 augusti 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 7 september 1827 (auktion Ulvansvad vattenkvarn)
För Byggmästare Bongs Sterbhusägare räkning säljs genom auktion Ulvanvad vattenkvarn med två par
stenar och tillhörande 2/15 mantal frälseskatte i Tibble socken, Hagunda Härad den 1 oktober. Arrende på
kvarnen på sex års tid. Kvarnhuset har denna sommar blivit nybyggt, boningsrummen är rymliga och
vackra, uthusen i gott stånd, god äng, tillräckligt bete och god skog finns vid hemmanet.
Uppsala den 7 september 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 7 september 1827 (10 personer, 4 hästar, kyrkstöld)
1:o Gardisterna vid Svea Livgarde Första Majorens Kompani N:o 9 Pehr Gustaf Wettergren och N:o 16
Pehr Fredric Ferm har i juli olovligen avvikit från Regementet
      Wettergren är 21 år gammal, 5 fot 9 tum lång, mörkt hår
      Ferm är 24 år gammal, 5 fot 10 ½ tum lång, mörkt hår
2:o Drängen Jonas Justus Rickter har efter begången otrohet avvikit ur sin tjänst hos Bagare Risbeck i
Stockholm
     Han är 23 år gammal, född i Bohuslän, undersättsig till växten, trint ansikte, mörkbrunt hår.
3:o Kvinnspersonerna Kjerstin Hindricksdotter och Anna Olofsdotter, vilka varit häktade, den förra för
stöld och den senare för passlöshet och kringdrivande har kommit på flykten i Kristianstad.
      Hindricksdotter är mellan 30 – 40 år gammal, liten till växten, svart hår, grå ögon, trubbig näsa,
utstående mun och breda tänder.
      Olofdotter är 40 – 50 åt gammal, bryter på danska, medelmåttig till växten, mörkt hår, lång något
krokig näsa.
4:o Arbetskarlarna N:o 122 G Lindquist, N:o 263 Sven Andersson, N:o 345 Niclas Rydberg har rymt från
Vadstena Korrektionsinrättning
      Lindquist är 32 år gammal, 11 kvarter 3 ½ tum lång, svart hår, mörkblå ögon, trint ansikte
      Andersson 29 år gammal, 11 kvarter 4 tum lång, ljusbrunt hår, avlångt ansikte, blå ögon
      Rydberg  är 29 år, 11 kvarter 2 tum lång, svart hår, blå ögon, avlångt koppärrigt ansikte
5:o För stöld straffade Carl Lilja eller Häll har rymt inom Nyköpings län
      Han är av ordinär växt, magert ansikte, ljust hår, blå ögon.
6:o Drängen Eric Hansson har övergivit sin tjänst hos Bergsmannen Eric Pehrsson i Ho, Torsåkers
socken.
      Han är född i Söderbärke 1792, medelmåttig till växten, ljust hår.
7:o Vid inbrott i Stora Kungsladugården i Nicolai socken, Nyköpings län stals en fotsack av läder fodrad
med smårandigt bolstervar och klaff av blankat kalvskinn fodrat med svart skinn
8:o Vid inbrott i Helgarö kyrkas sakristia inom samma län stals en dopskål av silver av 120 lod vikt med
gravering ”Gust, Jesp Cruus”, en förgylld kanna med Cruuseska vapnet och årtalet 1625, av 99 ½ lods
vikt, en förgylld kalk med patén tillsammans 68 ½ lod, en mindre kalk med patén om 44 ½ lod, en
oblatask med namnet ”J Cruus” 1663, en förgylld brudkrona om 23 lod samt 66 riksdaler 32 skilling i
åtskilliga sedlar, omkring 10 riksdaler i slantar, ungefär 20 lod pantsilver, bestående av stycken, örringar
och en fingerring av guld samt en gammal mässkjorta.
9:o Två 3 åriga ston, svarta till färgen med ståndman har bortkommit frånbetet för bönderna Pehr
Hansson i Kyrkbyn och Anders Olsson i Viken, Alfta socken.
10:o Från Bergsmannen Anders Göransson i Åsen, Ovansjö socken har stulits en häst, rensblackt till
färgen med fällman åt båda sidorna, liten ståndman och svart svans
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11:o På bete vid Gamla Uppsala bortkom en häst, tillhörig komminister D J Elgklou. Den var mörkröd till
färgen med vita bakfötter, samt bogbladet till vänster något nedtryckt och lokbrott på samma sida.
Uppsala den 7 september 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 10 september 1827 (kronoparken Högskogen eldhärjad)
Sedan kronoparken Högskogen förra året eldhärjades, har Kongl Maj:t på underdånig hemställan därom,
förordnat att den kvarvarande skogen säljs på auktion i små lotter. Skogseffekterna skall inom tre år vara
avhämtade. Två auktioner har hållits och åtskilliga andelar är sålda. Ännu en auktion förrättas vid
Dalkarsbo Gästgivargård den 9 januari.
Hugade spekulanter kan bese skogen, utropen sker i banko, betalningen kontant eller med tre månader
uppskov för vederhäftig person
Uppsala den 10 september 1827  B W FOCK

Brev från Carl Johan, Stockholm 12 september 1827 (salpetergärden får lösas med pengar)
Även i år tillåter Kungl Maj:t att de hemmansägare som det åligger att betala salpeterskatt in natura med
egen eller annan bevisligen inrikes tillverkad salpeter, får lösa den med pengar. Denna gärd löses med 7
riksdaler 24 skilling lispundet.
Stockholm 12 september  CARL JOHAN

Denna Nådiga Skrivelse är härmed till vederbörandes underdåniga efterrättelse kungjord.
Uppsala den 26 september 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 14 september 1827 (höstådermöten)
Årets höstådermöte med Livregementets Dragon Korps hålls dagarna näst före de av Kongl Maj:t
anbefallda approbations- och kassationsmöte, eller med
      Majorens Skvadron den 28 dennes vid Litslena
      Norra Upplands Skvadron den 30  här i staden
      Liv Skvadronen den 1 oktober i Kimsta
      Roslags Skvadron den 3 oktober i Svanberga
      De rustande erinras om att det åligger dem att på dessa ställen underhålla sina dragoner och hästar i
två dagar
Uppsala den 14 september 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 14 september 1827 (tiden då rustningshästarna skall ställas i stallet)
Enligt Förordning av den 26 juni 1829 skall rustningshästarna ovillkorligen hållas på stall om nätterna
efter första oktober, oberoende av väderleken.
      Befallningshavande skall varje år bestämma den tid på hösten då hästarna skall intagas från gräsbetet
under hela dygnet. Rustande kan hålla djuren ute på dagarna, om de anse det kan ske utan kreaturens
skada, men allt utevistande för dessa hästar bör i år upphöra den 1 oktober för undvikande av stadgad
påföljd.
Uppsala den 14 september 1827  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 14 september 1827 (5 personer, stöldgods, återfunnet stöldgods)
1:o Arbetskarlarna N:o 168 Gabriel Peter Caesar, N:o 206 Anders Edström, N:o 346 Anders Tillberg, N:o
359 Olof Wass har rymt från Arbetsinrättningen i Vadstena
     Caesar är 22 år gammal 11 kvarter 1 ½ tun lång, mörkt hår, blå ögon och stor näsa
     Edström är 28 år gammal, 11 kvarter 1 tum lång, mörkbrunt hår, blå ögon och trint ansikte
     Wass är 31 år gammal, 11 kvarter ½ tum lång mörkbrunt hår, blå ögon, liten näsa, långlagt ansikte
2:o Stadssoldaten i Norrköping, N:o 2 Anders Sättersten har rymt.
      Han är 27 år gammal, 5 fot 8 tum lång, ljust hår
3:o Pigan Christina Bengtsdotter, Håle, Nordgård, som var häktad för stöld har kommit på flykten inom
Älvsborgs län
4:o Ur kapten Hammarhjelms åkdon stals åtskilliga kläder och en bok innehållande teaterstycken på
Häljarps gästgivargård i Älvsborgs län
5:o Vid inbrott hos Plåtslagar ålderman Häggroth änkas gård i Säters stad, stals en s k dalplant med 7
kannor brännvin, en snusdosa av silver med medalj på locket, två tennfat, en fingersax, 18 – 20 alnar lärft,
11 alnar blaggarn, 1 mark ull, 2 marker grönt ullgarn, 2 marker blått ullgarn, 3 marker ofärgat ullgarn, 12
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nystan vitt lärftsgarn, flera schalar, ett ostickat rödbrunt ylletäcke, ett par blaggarns lakan, flera linne- och
klädespersedlar. 50 riksdaler i vedergällning.
6:oHos bonden Niclas Svensson i Berga, Klockrike socken, Linköpings län inkom två karlar och stal en
märkt silverbägare, en mindre guldring, en röd klänning, 5 alnar svartrutigt ylletyg, flera
sockerdukskläden, schalar, strumpor, lakan, en märkt bordduk, sedelbok med inneliggande 10 riksdaler.
Belöning på 20 riksdaler.

I sammanhang härmed meddelas rätta ägaren att ett bläckhorn och en sanddosa av glas, ett rakknivsfodral
med flera fack av rött saffians med inneliggande rakkniv, ett mindre fodral med sex stycken lösa
pennknivsblad, två stycken tusch och en pensel hittades under takfoten, när man skulle täcka taket hos
bonden Eric Svenson i Skeve, Vaksala socken.
     Vidare har hos en misstänkt person tillvaratagits ett avbrutet skedskaft med guldsmed Bratts
namnstämpel.
      De förstnämnda sakerna finns att återfå på Landskansliet och skedskaftet hos Stadsfiskal E A Ekström
Uppsala den 14 september 1827  BW FOCK

Kungörelse, Uppsala den 15 september 1827 (efterlysning av stulen kviga)
Bonden unge Eric Ersson i Rekasta, Vårfrukyrka socken begär efterlysning på en 3 årig kviga som stals
ur hans fähus den 10:de. Hon är ljusröd med vitt huvud
      6 riksdaler 32 skilling till dem som upptäcker tjuven jämte kvigan.
Uppsala den 15 september 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 29 september 1827 (vakanta rotenummer som ska täckas)
För dessa vakanta rotenummer vid Upplands Regemente, nämligen 58 och 106 vid Livkompaniet, 65 och
83 vid Tredje Majorens Kompani samt 59 vid Bälinge Kompani, skall rotehållarna uppvisa välfrejdade
och målfylliga karlar till inskrivning i Rullorna den 31 oktober. De som uteblir drabbas av 3 riksdaler 16
skilling i vite. De som önskar kan få fullgöra sin rekryteringsskyldighet, även om de ännu inte är pliktiga
Uppsala den 29 september 1827  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 29 september 1827 (6 personer, stöld från årensningsarbetet, sto)
1:o För förfalskningsbrott m m tilltalade manspersonen Faltin har rymt från Umeå länshäkte
      Han är 24 år gammal, lång och smal med rött hår.
2:o Kvinnspersonen Christina Catharina Lundgren har rymt från Norrköpings Spinnhus
      Hon är 25 år gammal, ljust hår, blå ögon, långlagt ansikte
3:o Allmänna arbetskarlarna Lars Fredric Grubb och Jöns Jansson har rymt från Karlskrona
     Grubb är 32 år gammal, 5 fot 7 tum lång, långt magert ansikte, mörkt hår
      Jansson är 23 år gammal 5 fot 5 ½ tum lång, rödlätt trint ansikte, bruna ögon, mörkt hår
4:o Efter att blivit tilltalad för slagsmål och gatufridsbrott i Åmål, har Kopparslagar Gesällen Johan
Pettersson rymt
      Han är liten till växten, mörkt hår, långt ansikte
5:o Drängen Carl Magnus Ericsson misstänkt för stöld, har rymt från Engelholms Stadshäkte.
      Han är 24 år gammal, liten till växten med brunt glest hår, bruna ögon, trint rödlätt ansikte
6:o Omkring 30 famnar 3 tums tjock tjärat tågvirke och en utlagd varptross har stulits från årensnings
arbetet vid Övra Föret i Uppsala.
7:o Från sommarbetet på Ulleråkers Härads Allmänning har ett sto bortkommit för bonden Pehr
Andersson i Gåsmesta, Börje socken
       Stoet är ljusbrunt med svart svans, litet och på tredje året.
Vedergällning på 10 riksdaler för stoet. Anmälan hos Pehr Andersson i Gåsmesta.
20 riksdaler för varptrossen. Anmälan hos kapten Thomée här i staden
Uppsala den 28 september 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1827 (pris på inköpta betsel)
Sekundchefen vid Livregementets Dragon Korps meddelar, att efter behöriga auktioner och avslutade
kontrakt med de antagna entreprenörerna fabrikörer E G Drugge och Sadelmakare J Rosenlind i
Stockholm kommer att levereras 471 candarer samt stång- och Bredonhuvudslag med tillhörande tyglar.
     Priset för candarer blev 3 riksdaler 10 skilling 8 runstycken samt 2 riksdaler 8 skilling för
stånghuvudslaget och 1 riksdaler 12 skilling  för Bredonhuvudslagen. Varje rusthållare kommer att betala
6 riksdaler 30 skilling 8 runstycken.
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     Dessutom kommer en kostnad för modellens framtagande samt Regements kvartermästarens möjliga
kostnadsräkning för resor i samband med leveransen. Tillkommer ett belopp som Sekundchefen för
närvarande inte kan bestämma så noga. Han anser att det kan röra sig om ungefär 5 skilling 4 runstycken
per rusthåll.
       Sekundchefen anhåller att kronobetjäningen uppbär 6 riksdaler 36 skilling av varje rusthåll före
decembers slut.
       Skulle något överskott inträffa återbetalas det.
Uppsala den 1 oktober 1827   G A HJERTA  Sekundchef vid Dragon Korpsen

I anledning härav åligger det Kronobefallningsmännen i länet att var och en inom sitt Fögderi, utlysa
uppbördsstämmor med de rustande för att mottaga de för Livregementets Dragon Korps nya betseltyg
med 6 riksdaler 36 skilling och insända dem till Lantränteriet före december månads utgång
Uppsala den 5 oktober 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1827 (falska pass för handlande från Ulricehamn)
Befallningshavande i Älvsborgs län meddelar att falska pass blivit i Magistraten i Ulricehamn utfärdade
både för Handlande Borgerskapet som deras betjänter. Formulären ser helt olika ut mot de, som är
stadgade. De falska är tryckta med latinska stilar, medan de äkta med svenska. Båda är försedda med
Ulricehamns Stads Sigill av den 1817, där ett avtryck förmodas ha blivit begagnat.
     Befallningshavande begär att alla inom länet skall ha särskild uppsikt över resande och noga
undersöka respass från Ulricehamn. Upptäcks falska pass, skall passinnehavaren genast föras hit, för att
förses med annat pass för hemresan.
      För säkerhets skull kommer alla pass från Ulricehamn efter den 6 september att förses med stadens
gamla sigill från 1741.
     Då personer, som inte har rättighet att bedriva gårdfarihandel, kringresa som forbönder i landsorterna,
skall slikt missbruk lagligen beivras.
Uppsala den 5 oktober 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1827 (personer som inte betalt skatt)
Åtskilliga personer som flyttat utan att betalt sin skatt eller böter.
     Betjänter i detta län är ålagda att noga efterlysa dessa personer och vid anträffande påföra dem och
skyndsamt uttaga och hitsända medlen. I brist av tillgång skall bevis därom meddelas.
Uppsala den 15 oktober 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 20 oktober 1827 (5 personer, förlorade handlingar och brev samt sedlar)
1:o Garvare lärlingen och sockerbruksarbetaren J E Öium, som varit värvad till Andra Livgardet har inte
infunnit sig. Han fick pass den 23 augusti vid Nyköpings Landskansli.
     Han är född i Köpenhamn, lång med långlagt ansikte, blå ögon, mörkt krulligt hår.
2:o Arbetsfången N:o 77 Nils Pehr Johansson, lyckades under transport mellan Vadstena och Stockholm
rymma vid Tuna i Nyköping. Han var klädd i kronokläder.
3:o Gardisten vid Livgardet och Överstelöjtnantens Bergenstråles Kompani N:o 52 Eric Andersson har
avvikit från regementet
      Han är född i Leksand, nära 3 alnar lång, mörkt hår.
4:o Artilleristen Jacob Lindberg eller Hazard rymde inom Skaraborgs län, då han skulle transporteras från
Göteborg till Stockholm.
      Han är 40 år gammal, född i Finland, 5 fot 7 ½ tum lång, blå ögon, mörkbrunt hår, trint ansikte, stark
kroppsbyggnad, med en liten kula på överläppen.
5:o Arbetskarlen Olof Palmgren har rymt från Karlskrona.
      Han är 5 fot 11 tum lång, med stort trint ansikte, blå ögon, mörkt hår samt fingret närmast tummen på
högra handen avhugget.
6:o Handlingar rörande utredningen om Krono Spannmåls Restantierna i Hälsinglands Södra Fögderi
förlorades av kronofogde J Ågren vid en resa mellan Gävle och Söderhamn
7:o En sedel på 20 riksdaler förlorades med lösposten mellan Åmål och Frändefors Prästgård. Brevet var
ställt till Kontorsskrivare P Bagge .
8:o 1.600 riksdaler i olika sedlar, som stals vid inbrott i Apertins Sätesgård, Karlstad. En del förmodas
blivit nedsmetade med tjära.
Uppsala den 20 oktober 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1827 (bro över Tappström, Ekerö)
Sedan Ekerö och Munsö Församlingar överenskommit och Befallningshavande i Stockholms län genom
utslag fastställt, kommer en träbro på stolpar istället för färja över Tappströmssund mellan Lovön och
Ekerö att byggas.
     Bron skall vara helt färdig tills öppet vatten nästa vår. Sockenmännen har begärt, att
Befallningshavande utlyser entreprenadsauktion på arbetet att hållas den 10 november på Stockholms läns
Landskansli.
      Förseglade anbud kan inlämnas, som bryts vid auktionen. Sockenmännen antar eller förkastar
anbuden. Spekulanter kan inhämta ritnings- och kostnadsförslag på Landskansliet.
Uppsala den 20 oktober 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1827 (mottagande av salpetergärd)
Salpetergärden för Uppsala län mottas på Staby gård, Giersta socken och i Uppsala stad angivna dagar i
januari.
     Uppbörden börjar varje dag klockan 8 på förmiddagen varefter kvittenser meddelas på eftermiddagen
så fort de hinner expedieras. För att undgå hinder, skall reversaler i två exemplar vara redigt skrivna och
omfatta gårdens namn och mantal.
      De som har salpeter till salu kan inställa sig, med sockenstämmoprotokoll att salpetern är inhemsk.
     I övrigt erinras att salpetern bör vara torr, fri för sälta, lut och fetma för att undvika rabatter.
    Detta kungörs på uppdrag av Salpeter Uppbördsman Major Silversparre
Uppsala den 20 oktober 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Brev från Carl Johan, Stockholm den 20 oktober 1827 (befrielse från avgift)
På grund av förra årets mindre gynnsamma skörd och därpå i flera av rikets provinser fallande
spannmålspris, har rust – eller rotehållarna i allmänhet blivit satta att köpa största delen av brödfödan och
samtidigt försöka sälja större kvantitet säd för att avbörda sig sin åsamkade skuld.
      Därför har Kongl Maj:t i Nåder beslutat att årets första hälft av Mötespassvolanceavgiften tills vidare
får anstå. Skulle hela avgiften drivas in med de höga markegångspriserna skulle summan bli omkring
250.000 riksdaler, vilket är en alltför kännbar förlust för lantmannen
      Då Vi sådant av Oss beror alltid önskat lindra jordbrukarens bördor, vill Vi eftergiva hälften av årets
Mötespassvolanceavgift. De som redan betalt är helt befriade under resten av året.
Stockholm den 20 oktober 1827  CARL JOHAN
Vilken Nådiga skrivelse är till vederbörandes efterrättelse kungjord.
Uppsala den 24 oktober 1827

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1827 (priset på svensk silverriksdaler)
Statskontoret har tillkännagivet att priset på en svensk silverriksdaler i förhållande till Hamburgerkursen
är 2 riksdaler 44 skilling 1 runstycke bankosedlar och ett lod kontrollerat omyntat silver är 1 riksdaler 10
skilling 45/12 runstycke.
      Meddelat dem som vill avbörda sig betalning för kredit på erhållen undsättningsspannmål.
Uppsala den 24 oktober 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1827 (förteckning på mantalsterminer 1828)
Fortsättning på förteckning på mantalsterminer för 1828 rörande Åsunda med åtta socknar av Trögds
Härads Fögderi.
Uppsala den 30 oktober 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 31 oktober 1827 (mönstring av hästar vid Livregementets Dragon Korps)
Denna höst förrättas approbations- och kassationsmönstring på Livregementets Dragon Korps hästar,
vilket härmed tillkännages de rustande.
     Vid Liv Skvadronen är hästarna N:o 99 för Nontuna ställd på 6 månaders förbättring, N:o 103
Bergsbrunna ställd på 9 månaders förbättring och N:o 122 Krissling kasserad
     Vid Majorens Skvadron är hästarna N:o 3 Ekhammar, 37 Djurby, 66 Håningby, 73 Sylta, 113 Hedsta
och 114 Torgsta kasserade. För N:o 12 Alby, 25 Bålsta, 36 Lundby, 83 Wiggeby, 198 Furuby, 110
Salnecke, och 123 Forssa ställda på 9 månaders förbättring.
      Vid Norra Upplands Skvadron är hästarna N:o 13 Väster Läby, 18 Lundby, 29 Altuna, 65 Björkby, 69
Snista, 77 Eke, 82 Östersta, 100 Kolje, 119 Åkra kasserade. N:o 43 Kipplingeberg, 62 Stjärna och 79
Vitulsberg ställda på 9 månaders förbättring.
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     Skulle någon rusthållare inte nöja sig med Generalmönsterherrens beslut skall besvär till Kongl Maj:t
inlämnas hit till Landskansliet inom 60 dagar.
     Denna kungörelse, skall ofelbart uppläsas i alla kyrkor den 11 november.
     Verkställigheten av Generalmönsterherrens beslut påverkas inte av att besvär framförs
Uppsala den 31 oktober 1827 8 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 31 oktober 1827 (varggårdar)
I de flesta församlingarna i länet har man överenskommit att underhålla varggårdar för att minska
rovdjurens spridning. Detta beslut innefattade skyldighet för alla deltagare att utlägga sina kasserade
hästar. Dock har innevånarna visat sig omanade att göra detta, varför varggårdarna inte uppfyller det
åsyftade målet.
     Landshövdinge Ämbetet erinrar om Förordningen av den 13 april 1818 angående Jakt och Djurfångst,
att döda djur inte får utläggas på 3 mils avstånd från luderplats utan antingen läggas där eller grävas ned
vid gården. Vitet är på 5 riksdaler
Uppsala den 31 oktober 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 31 oktober 1827 (2 personer, stöldgods)
1o Konstapeln vid 4:de Fältkompaniet vid Göta Artilleriregemente N:o 57 Mikael Karlstensson, har
avvikit från tjänstgöring i Göteborg och medtagit av Kronas persedlar ett par stövlar med sporrar, en
parad- och en arbetsjacka, en arbetsmössa, en väst, ett par linnebyxor, en läderhalsduk, en skjorta, ett par
strumpor, ett par skor, en kapott, en kalvskinnsränsel, en brödtornist och en kopparflaska
     Han är född i Danmark 1798, 5 fot 10 tum lång, rödlätt något koppärrigt ansikte, svart knollrigt hår.
2:o Rotebåtsmannen Wikström från Torps socken, Västernorrlands län, har förra våren med sina
rotehållares tillåtelse bortgått för att söka arbetsförtjänst, men inte återkommit inom föreskriven tid.
3:o Vid inbrott hos Lars Mattsson i Gålsjönäs, Wibyggerå socken har stulits en mellanbrun kapprock av
halvfris med krage av svart filt och grått vadmalsfoder i livet, en frack med svart linnefoder, en mellanblå
syrtut med kupiga mässingsknappar fodrad till en del med blått linnefoder, en väst av lila tyg, en kvinns
klädeskappa brun- och gråmelerad med brunt yllefoder i livet och färgad randig väv nedtill, en ny svart
taftklänning, en svart kamlottsklänning, en vit och brunrosig kattunsklänning, en ny fårskinnspäls.
      Krono- och stadsbetjänterna skall sorgfälligt efterspana dessa rymmare och tjuvar samt det stulna. Vid
anträffandet skall de genast gripa och till slottshäktet härstädes inbringa de förra samt ta till vara godset.
Uppsala den 31 oktober 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Brev från Carl Johan, Stockholm den 7 november 1827(rörande underhållssättet av manskap
under vapenövningar i fredstid)
År 1812 slöts kontrakt mellan Oss och Kronan å ena sidan och rust- och rotehållarna å andra sidan, om
underhållet av manskap och hästar under Indelta Arméns vapenövningar i fredstid. Dess kontrakt är nu
avslutade och kommer inte att förnyas. Det underhållssätt som gällde innan dessa kontrakt kommer i
fortsättningen att följas, men de rotehållare som vill fortsätta som de senaste åren får tillstånd till det
under 1828 och 1829, om de gör anmälan innan 1 februari. De skall som hittills draga försorg om karlar
och hästars underhåll under dessa två årens vapenövningar
Stockholm den 7 november 1827  CARL JOHAN

Vilken skrivelse är till vederbörande kungjord.
Uppsala den 13 november 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 10 november 1827 (förteckning på mantalsterminer 1928)
Fortsättning på förteckning på mantalsterminer 1828 rörande Enköpings stad.
Uppsala den 10 november 1827

Kungörelse, Uppsala den 10 november 1827 (kronans avrads- och tiondespannmål får lösas med
pengar)
Statskontoret tillkännager den 6 november att Kronans Avrads- och Tiondespannmål samt övrig
Statsverkets behållna Spannmål som hör till Uppsala län, får lösas efter markegångspris utan forlön, så
vitt räntegivarna inte hellre önskar den i natura. Då levereras den vid de vanliga magasinen vid tider som
senare kommer att meddelas



16 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan93 1927.doc  Skapat den 05-01-02 15:57   Senast utskrivet 05-01-07 14:34

    Arrendespannmål för bortarrenderade kronolägenhet skall då Statverket utfärdat sådant kontrakt
ovillkorligen levereras in natura. De kontrakt som anger valfrihet i leveranssättet bör lösas med pengar
detta år.
Uppsala den 10 november 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 november 1827 (auktion Bodarna)
Krigs Kollegiet förordnar att auktion hålls på stället den 20 november genom Kronobefallningsman
Groth. En karaktärsbyggnad vid Regementskvartersmästare Bostället Boda eller Bodarna.
Uppsala den 15 november 1827

Kungörelse, Uppsala den 15 november 1827 (spannmål till Danviks Hospital)
Den spannmål, som detta år tillfaller Danviks Hospital skall ofelbart in natura levereras till Magasinet vid
Danviken. I annat fall sker utmätning hos den tredskande och priset höjs med 1 riksdaler.
      De hemmansinnehavare, som har skyldighet att verkställa körslor till Danvikshospitalet, skall under
blivande vinterföret framföra 72 lass sand på helt mantal eller erlägga 12 skillingar för varje lass till
Hospitalskassan.
Uppsala den 15 november 1827  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 16 november 1827 (6 personer, kyrkstöld)
1:o Husaren vid Livregements Brigadens Husarkorps och Örebro Skvadron N:o 34 Pehr Eric Lindquist
har sedan 13 september undanhållit sig. Det förmodas att han med falskt pass och under annat namn i
sällskap med f d Husaren Brygger avvikit från orten.
      Han är född 1799, 5 fot 5 tum lång, ljustlurvigt hår, samt en stor knöl på högra stortåleden
2:o Allmänna arbetskarlen N:o 118 Pehr Ersson har berett sig tillfälle att rymma från Vadstena.
      Han är 58 år gammal, 11 kvarter ¾ tum lång, mörkgrått hår, bruna ögon, ett ärr över vänstra ögat och
magert ansikte.
3:o Västgöten Isak Hedin, som en längre tid uppehållit sig vid Gusums Mässingsbruk, är misstänkt och
gripen för stöld där, men lyckades komma på flykten
       Han är mellan 20 och 30 år gammal, lång och smal till växten, långlagt ansikte mörkt hår
4:o Förre Bruksbokhållaren Carl Pettersson, som passlös och misstänkt för stöld blivit häktad, har lyckats
fly i Linköping.
       Han är 24 år gammal, lång och smal till växten, trint ansikte, mörkt hår.
5:o Drängen Anders Carlsson från Husby, Aspö socken som om aftonen den 12 oktober följt sin
husbonde till Torshälla Marknad, men ett stycke från staden saknades och har sedan inte återkommit.
     Han är 60 år gammal, lång till växten med grått hår.
6:o Förre Tullombudsmannen J G Björkdahl från Jerkhult, Kronobergs län, bör den 18 december enligt
Sjötullrättens i Kristianstad beslut, inställas sig för att höras i ett mål mot honom. Han anklagas för
våldsamt förfarande vid ett beslagstillfälle.
7:o Vid inbrott i Lenghems kyrka i Vänersborg har stulits 21 riksdaler 39 skilling 3 runstycken riksgäld i
sedlar och löspengar
Uppsala den 16 november 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1827 (entreprenadsauktion angående reparation på
Kronomagasinet i Uppsala)
Till följd av Statskontorets skrivelse den 14 november kommer åtskilliga reparationer att göras på
Uppsala Kronomagasin.
      Entreprenadsauktion till minstbjudande hålls den 5 december på Landskontoret. Inroparen skall vara
försedd med borgen för arbetets sorgfälliga och giltiga fullgörande inom förelagd tid, som för förskott
vilket till äventyrs beviljas.
Uppsala den 16 november 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 23 november 1827 (fastställd markegångstaxa)
Kammar Kollegium meddelar den 20 november, att den av Riksståndens Deputerade för Uppsala län
upprättade markegångstaxan, blivit fastställd. En anmärkning vid ett tryckfel av 2 famnar istället för 1
famn alved samt med rättelse rörande Fouragerings staten.
Uppsala den 23 november 1827  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 28 november 1827 (Uppsala Hospitals överskottssäd)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets förordnande är Uppsala Hospitals Överskotts Kronotionde
Spannmål för innevarande år uppsagd att levereras in natura efter anvisning, som meddelas senare.
Uppsala den 28 november 1827  JA CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 30 november 1827 (tider och platser för Krono-, Avrads-, Tionde och
Arrendespannmål)
Under 25 – 26 januari levereras Krono-, Tionde-, Avrads och Arrendespannmål till Stockholms
Slottsmagasin av Första och Andra Fögderiet
Till Uppsala Magasin av Tredje fögderiet 14 – 16 januari
Fjärde Fögderiet 17 – 18 januari
Femte Fögderiet 21 – 22 januari
Sjätte Fögderiet den 24 januari
Uppsala och Veckholms Hospitalers Överskotts Kronotionde spannmål den 29 – 31 januari och 2 och 4
februari
Uppsala den 30 november 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 1 december 1827 (förslag till muddring i Enköpingsån)
Till underdånig lydnad av Kongl Maj:ts Strömrensnings Kommitté har Befallningshavande översänt
handlingarna rörande ifrågaställd uppmuddring av den från Enköping till Mälaren löpande ån.
       Handlingarna lämnas till de innevånare, som kan hämta någon direkt nytta av muddringsarbetet och
även efterhöra om de är villiga att lämna större eller mindre bidrag och ta ansvar för alla
ersättningsanspråk från Vattenverk och jordägares sida, som antingen samfällt eller genom att bilda
Bolag, åtar sig utförandet för den bestämda summa, som Kongl Maj:t prövar skäligt. Samt hålla den
allmänna  eftersyn, som kan finnas nödvändig.
       Jag kallar samtliga innevånare som berörs, att möta mig på Enköpings Stads rådhus den 17 januari
för att ge sina yttranden.
      De av Överstelöjtnant Hällström avgivna betänkande och upprättade kostnadsförslag samt karta över
Enköpings å avsänds nu till Enköpings Stads Magistrat och finns att tillgå där.
Uppsala den 1 december 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 1 december 1827 (exekutiv auktion Kungsgården, Gamla Uppsala)
 För att gälda utmätningsskuld intecknad i ¼ mantal skatte i Kungsgården, Gamla Uppsala socken,
Vaksala Härad, kommer denna hemmansdel, som är uppskattad till 875 riksdaler att säljas på offentlig
auktion den 20 mars.
     Inroparen bör vid auktionen eller senast en månad efter hit inbetala köpeskillingen. I senare fallet med
6 % ränta från auktionsdagen.
Uppsala den 1 december 1827  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 1 december 1827 (5 personer, ekstock och kista från förlist fartyg, kappsäck)
1:o Gardisten vid Svea Livgarde samt Greve von Schverins Kompani N:o 72 Carl Gustaf Norberg har
olovligen avvikit från Regementet.
      Han är 24 år gammal, född i Roslagen, 5 fot 8 ½ tum lång, mörkt hår
2:o Förre lumpsamlare Johan Daniel Cedergren, som för att undergå spöstraff för stöld skulle föras från
Kalmar Länshäkte till Staby Tingställe, lyckades rymma.
      Han är mellan 30 – 40 år gammal, medelmåttig till växten, fräknigt ansikte, rött hår
3:o Drängen Jonas Magnus Eriksson, har olovligen avvikit från sin tjänst hos bonden Magnus Andersson ,
Tidhult, Kalmar län.
      Han är 16 år gammal, liten och undersättsig till växten, mörkt hår
4:o Drängen Jacob Olofsson har olovligen avvikit från sin tjänst hos bonden Jöns Mattsson, Usland,
Västernorrlands län
     Han är 24 år gammal, medelmåttig längd, ljust ansikte, brunt hår, blå ögon.
5:o Drängen Daniel Danielsson Löfstedt har avvikit från sin tjänst hos Jan Jansson, Västanbäck, Sollefteå
socken
6:o I Skärgården inom Nyköpings län utanför Enskärs Båk strandade den 8 november skonerten Friheten,
förd av skeppare Wallin från Vasa. I stormen lösgjordes en svartmålad ekstock vitmålad inuti samt en
sälskinnsklädd kista tillhörig bokhållare Jan Järvelin. Där förvarades åtskilliga fina kläder, en klarinett
och en flöjt med låda samt 60 riksdaler dels i svenska bankosedlar dels i ryskt mynt
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7:o En kappsäck förlorades mellan den s k Oxbron och Årdala prästgård, Nyköpings län. Där låg en
plånbok innehållande 1.016 riksdaler, större delen i sedlar men några assignationer, flera till sedelhavaren
ställda reverser samt några räkningar inneslutna i en rutig bomullsduk, en sjöskumspipa med silverbeslag
i form av en flundra med guldsmed Wallerstedts namnstämpel, en halv tobakskardus, 16 stänger fint rött
lack N:o 5, 4 anteckningsböcker, 2 gross engelska strumpstickor, en låda med två rakknivar, rakask, tvål,
borste, spegel samt en del kläder.
      Den som återskaffar kappsäcken och lämnar den hos fjärdingsman Eric Ersson i Sibro , Årdala socken
erhåller 33 riksdaler 16 skilling i vedergällning.
Uppsala den 1 december 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 15 december 1827 (ändrad tid för Sala marknad)
Kommers Kollegiet meddelar att tiden för Sala vintermarknad är ändrad till den 14 februari istället för
den 12:te.
Uppsala den 15 december 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 december 1827 (exekutiv auktion Ängeby, Lena socken)
!/4 mantal skatt N:o 6 i Ängeby, Lena socken, Rasbo Härad, tillhörigt bonden J N Dahlström där, kommer
att säljas för skuld till rikets Ständers Diskontoverk på 1.150 riksdaler. Offentlig auktion på Landskansliet
den 27 mars. Köpeskillingen betalas genast vid auktionen eller senast efter en månad, då 6 % ränta utgår.
Uppsala den 15 december 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 december 1827 (tid och plats för avlöningsmöte inom Upplands
Regemente)
Tider och platser för de olika Kompanierna av Upplands Regemente.
     Räntegivare skall infinna sig och erlägga årliga- eller räntepenningar. Rotehållare betalar
beklädnadsbidraget, utgörande 4 riksdaler 9 skilling 1 runstycke. De som underhåller sina soldater med en
tunna säd eller mindre munderingspersedlar betalar 3 riksdaler 4 skilling 10 runstycken. Jämna pengar, så
att förrättningen inte hindras av växling. De rotar som veta sig ha vakansavgift att erlägga skall göra det
här. Samma gäller för årsavgiften till musikkassan
      Gratialister som får underhåll från Krigsmanshuskassan samt pensionärer i Regementets Korprals-
och soldat pensionskassa äger att infinna sig vid dessa möten, försedda med pensionsbrev och prästbevis
för att få underhåll och pension.
Uppsala den 15 december 1827 J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 15 december 1827 (2 personer, borttappat knyte)
1:o Gossen Carl Fredric Röst som olovligen avvikit från Stalldrängen Anders Pehrsson på Rösta ägor,
Ytter Enhörna socken är 12 år gammal.
2:o Soldaten Clavér från Torekulla i Östra Göinge Härad, Kristianstads län har inte varit synlig i orten
efter ett slagsmål mellan honom och krutbruksdrängen Ola Olsson i Björhult . Man misstänker att Olsson
tagit honom av daga.
     Samtidigt efterlyses ett knyte borttappat mellan Haga Säteri, Svinnegarns socken och Stockholm,
innehållande en tillklippt klänning av Valter Scotts fimulée en tillklippt spetsmössa, 7 alnar spets, 5 alnar
lila och gula florsband.
     Upphittaren lämnar sakerna till assessor Morén i Enköping och erhåller nöjaktig belöning för sitt
besvär.
Uppsala den 15 december 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 december 1827 (brygghusbyggnad vid Uppsala hospital)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets och Uppsala Läns Lasaretts Direktions beslut kommer en
gemensam brygghusbyggnad för Uppsala Hospital och Lasarett vid Bränneriet att uppföras nästa vår.
Entreprenören bör skaffa byggnadseffekter under vintern. Till utbjudande av entreprenad till
minstbjudande av detta arbete har auktion blivit utsatt att hållas den 5 januari.
     Borgen krävs och kostnads förslag finns att tillgå.
Uppsala den 15 december 1827  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Berättelse, Uppsala den 19 december 1827 (revision av 1826 års redogörelse av lasaretts- och
Kurhusfonden i Uppsala län)
Revisorerna har med stor uppmärksamhet genomgått räkenskaperna för Lasarettet. Endast en anmärkning,
den att i Huvudräkningens debet som ingående balance upptas 13 riksdaler 33 skilling i Kurhusmedel,
men enligt lantränteriets räkning är inkommit blott 8 riksdaler 33 skilling. Därför måste de resterande 5
riksdalerna redovisas kontant.
     De närvarande revisorerna anser det som en lättnad, att vid de åliga revisionerna en av förra årets
revisorer åter blir invald.
     Verkets inkomster för år 1826 är 3.369 riksdaler 23 skilling 10 runstycken
     Verkets utgifter för samma år är 3.334 riksdaler 37 skilling 5 runstycken
av vilket revisorerna förmodar, att om inte de besparingar som innestå i Ränteriet förvaltas klokt och
försiktigt, utan endast årets inkomster skall täcka årets utgifter; skulle Inrättningen snart vara i fara att
komma på obestånd. Helst när sådana utomordentliga utgifter inträffa, som t ex den av Serafimer Ordens
Gillet beslutna nybyggnad av ett för Inrättning högst nödvändigt brygghus.
    Av förra årets revisionsberättelse har man inhämtat, att Sysslomannen äskat en särskild räkning för de
kostnader som åtgår för Veneriska och en särskild för andra patienter.
    Vi anse att detta ändamål kan vinnas med bibehållande av närvarande räkenskapsform, om man
bilägger en speciell räkning för kostnader för andra än Veneriska patienter.
    Förra årets revision yttrade en tanke, att lasarettets innestående medel i Ränteriet skulle göras fruktbar
genom säker utlåning. Även närvarande Revisorer anse tanken vara värd Direktionens begrundande.
Vid sjukrummens snygghet och vid de för tillfället varande sjukes vård, har revisorerna ingen skälig
anledning till anmärkning.
Uppsala den 19 december 1827 J H DIDRON  E BERGSTRÖM  J M LITTORIN  JAN JANSSON

Kungörelse, Uppsala den 28 december 1827 (uppbördsmöte med norra Upplands Skvadron)
De vanliga uppbördsmötena med Majorens och Norra Upplands Skvadron vid Livregementets Dragon
Korps skall betala sina avgifter till Mönsterskrivare Elias Nyström, och inte till Mönsterskrivare Grandin.
Tider och platser anges, där räntegivarna skall infinna sig och erlägga sina avgifter och överenskomma
om den uppsagda Avrads spannmålens forslande eller betalande i pengar.
     Gratialisterna vid dessa Skvadroner skall försedda med prästbevis inställa sig för att få sina gratialer.
Uppsala den 28 december 1827  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 28 december 1827 (inställd auktion Ängeby, Lena socken)
Den till den 27 mars utsatta exekutiva auktionen på bonden J N Dahlströms ägande ¼ mantal skatte N:o 6
i Ängeby, Lena socken är inställd.
Uppsala den 28 december 1827 B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 28 december 1827 (4 personer)
1:oTjänstegossen Anders Gustaf Ålander är misstänkt för stöld och har olovligen avvikit från sin
husbonde Aron Barthelsson, Aronsborg, Kalmar socken.
      Han är 17 år gammal, kort till växten, ljust hår
2:o Soldaten vid Västerbottens Regemente, Andra Majorens Kompani N:o 42 Cardin är misstänkt för
stöld och har avvikit från orten.
     Han är 25 ½ år gammal, 5 fot 8 tum lång. mörkblå ögon, ljust hår
3:o Drängen Niclas Andersson Sparv är tilltalad vid Kinds Häradsrätt för slagsmål och bedrägligt
förhållande, har inte kunnat ertappas i hemorten.
4:o Pigan Anna Christina Cederberg är tilltalad för förfalskningsbrott. Om hon anträffas här i länet bör
Krono- och Stadsbetjänter insända bevis hit, där hon har förständigats att inställa sig i Kämnärsrätten i
Göteborg den 8 januari, vid påföljd att hon hämtas.
Uppsala den 28 december 1827  B W FOCK
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Kungörelse, Stockholm den 16 januari 1828 (angående Ränte- och Kronotionde Spannmålens

levererande)
Kungörelse, Uppsala den 18 januari 1828 (arrendeauktion Hushagen, Köpings  socken, Åkerbo

Härad)
Efterlysning, Uppsala den 18 januari 1828 (1 person, borttappade saker, rapphönshund)
Kungörelse, Stockholm den 16 januari 1828 (passevolanceavgiften)
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1828 (bevillningstaxering)
Kungörelse, Uppsala den 3 februari 1828 (priset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 3 februari 1828 (auktion på tullhuset i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 8 februari (handelsförbindelse Sverige – Finland)
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1828 (laga Bergsting med Dannemora Bergslag)
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1828 (reststämmor)
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1828 (auktion Ullbolsta, Jumskils socken)
Efterlysning, Uppsala den 8 februari 1828 (5 personer, kyrkstöld)
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1828 (fortsättning av förteckning för beredningskommitténs

sammanträden)
Kungörelse, Uppsala den 12 februari 1828 (förbjudna varor på Distings Marknaden)
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1828 (fortsatt förteckning  för beredningskommitténs

sammanträde)
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1828 (fortsatt förteckning  för beredningskommitténs

sammanträde)
Kungörelse Uppsala den 29 februari 1828 (två s k beskällare finns på Haga gård, Svinnegarns

socken)
Kungörelse, Uppsala den 29 februari 1828 (ordinarie lagmansting)
Kungörelse, Uppsala den 29 februari 1828 ( arrendeauktion på Litsby, Täby socken)
Kungörelse, Uppsala den 29 februari 1828 (hamn i Vänersborg)
Efterlysning, Uppsala den 29 februari 1828 (2 personer, guldur)
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1828 (auktion Skoby By, Alunda socken)
Efterlysning, Uppsala den 6 mars 1828 (4 personer, rån)
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1828 (ådermöten)
Efterlysning, Uppsala den 6 mars 1828 (en mördare, två hästar, den ena med ärr efter vargbett)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1828 (pris på soldatmunderingar)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1828 (förnyad entreprenadsauktion på brygghuset vid lasarettet)
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Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1828 (tid och plats för Dragon Korpsens möten)  
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1828 (anskaffning av klippare)
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1828 (auktion Ytterby rusthåll, Breds socken)
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1828 (auktion Danvikshemman, Böksta By, Balingsta)
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1828 (reparation på Flottsunds färja)
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1828 (anställning av djurläkare)
Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1828 (avgift för allmänningsskogen i Dannemora)
Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1828 (exekutiv auktion på hemman i Gamla Uppsala)
Efterlysning, Uppsala den 28 mars 1828 (4 personer)
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1828 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1828 (rannsakning om skogarna)
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1828 (betäckning av ston)
Efterlysning, Uppsala den 11 april 1828 (6 personer, häst)
Kungörelse, Uppsala den18 april 1828 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1828 (rotehållarna skall uppvisa rekryter för vakanta nummer)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1828 (utställning av konstalster i Stockholm)
Efterlysning, Uppsala den 18 april 1828 (1 ung gosse, kyrkstöld)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1828 (skiftesbruk)
Kungörelse, Uppsala den 30 april 1828 (belöningar för skogsplantering)
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1828 (personer som flyttat utan att betalt utskylder el.böter)
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1828 (pris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1828 (auktion på grödan vid Öster Edinge, Tuna socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1828 (generalmönstring)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1828  (regementsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1828 (tid för regementsmötet)
Efterlysning, Uppsala den 10 maj 1828 (6 personer)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1828 (mönstring med beväringar från Stora Kopparberg)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1828 (tider och platser för bevillningstaxering)
Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1828 (auktion Rickeby, Kårsta socken)
Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1828 (generalmönstring)
Efterlysning, Uppsala den 16 maj 1828 (7 personer)
Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1828 (auktion Västerby, Läby socken och Hedtorp, Järlåsa

socken)
Kungörelse, Uppsala den 20 maj 1828 (auktion på säd)
Kungörelse, Stockholm den 22 maj 1828 (pensionsreglering för änkor och barn)
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1828 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1828 (auktion jaktbackar, Nyköpings län)
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1828 (manskap som rymmer ur garnisonen i Stockholm)
Efterlysning, Uppsala den 7 juni 1828 (4 personer, kyrkstöld)
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1828 (ombyggnad av Kyrkbron i Funbo)
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1828 (soldat vid Hundra Härads Kompani efterlyses)
Kungörelse, Stockholm den 10 juni 1828 (indraget stöd till lasarettet)
Kungörelse, Uppsala den 10 juni 1828 (auktion räntespannmål)
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1828 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1828 (utdelning till gratialister)
Efterlysning, Uppsala den 28 juni 1828 (3 personer, fåle)
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Kungörelse, Uppsala den 3 juli 1828 (ytterligare auktion Ytterbo rusthåll, Breds socken)
Efterlysning, Uppsala den 3 juli 1828 (3 personer, assignation)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1828 (lasarettets räkenskaper)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1828 (arrendeauktion torpet Svedan, Järva krog, torpet

Stocksund, Solna socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1828 (arrende Kronoängarna i Kjula socken)
Efterlysning, Uppsala den 19 juli 1828 (7 personer, borttappad spegellåda, hittade pengar)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1828 (upphandling av hö, halm och havre för Svea

Artilleriregemente)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1828 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1828 (veterinärens adress)
Efterlysning, Uppsala den 1 augusti 1828 (7 personer)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1828 (auktion Stora Haga, Haga socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1828 (prövningskommittén för taxeringar)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1828 (upphandling av hö, halm och havre till Hovstallets

hästar)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1828 (förnyad auktion Ytterby, Breds socken)
Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1828 (7personer, återfunna pengar)
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1828 (kallelse till Riksmöte)
Efterlysning, Uppsala den 6 september 1828 (10 personer, en häst)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 10 september 1828 (angående salpetergärden)
Kungörelse, Uppsala den 12 september 1828 (höstådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 12 september 1828 (skötsel av ryttarhästarna)
Kungörelse, Uppsala den 12 september 1828 (exekutiv auktion Hammarby, Björklinge)
Kungörelse, Uppsala den 12 september 1828 (auktion Öster och Väster Forssa, Tensta )
Kungörelse, Uppsala den 12 september 1828 (postgången Uppsala – Stockholm)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1828 (försvunnen häst)
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1828 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1828 (personer som inte betalt skatt och böter)
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1828 (spannmål till Danviks hospital)
Efterlysning, Uppsala den 23 oktober 1828 (8 personer, häst och kärra)
Kungörelse, Uppsala 25 oktober 1828 (förteckning på mantalsskrivnings terminerna)
Uppsala den 4 november 1828 (olovlig grustäckt)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1828 (rekryteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1828 (tillvaratagen tjur)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1828 (priset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1828 (avrads- och tiondespannmål får lösas efter

markegångspris)
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1828 (auktion på Litslena Gästgivargård)
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1828 (förnyad auktion Ytterby rusthåll, Bred)
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1828 (auktion Ör, Hjälsta socken, Lagunda)
Efterlysning, Uppsala den 19 november 1828 (3 personer, flera fickur, hästar, tyger)
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1828 (olovlig handel på gatorna i Västerås)
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1828 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 25 november 1828 (förnyad entreprenadsauktion för hospitalets och

lasarettets Brygghus)
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1828 (fastställd markegångstaxa)
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Kungörelse, Uppsala den 3 december 1828 (auktion på konkursbo i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 3 december 1828 (auktion Ängeby, Börje socken)
Efterlysning, Uppsala den 3 december 1828 (1 person, dopskål)
Kungörelse, Stockholm den 5 december 1828 (rörande Arméns pensionskassa)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1828 (tid och plats för leverering av avrads-, tionde- och

arrendespannmål)
Kungörelse, Uppsala den 12 december1828 (tid och plats för avlöningsmöte)
Efterlysning, Uppsala den 12 december 1828 (1 person)
Kungörelse, Uppsala den 19 december 1828 (uppbördsmöte med Majorens och Norra Upplands

Skvadroner)
Kungörelse, Uppsala den 19 december 1828 (auktion vid von Engeströms konkurs)
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1828 (depositioner i lantränterierna)
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1828 (salpetergärden)
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1828
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2004-01-24

Kungörelse, Stockholm den 16 januari 1828 (angående Ränte- och Kronotionde Spannmålens
levererande)
I skrivelse från Sekundchefs Ämbetet meddelar Regementsskrivaren Krigsrådet Warenberg, att med
endast få undantag, har vederbörande Ränte- och Kronotiondegivare anmält till leverering in natura.
     Befallningshavande anmodas skyndsamt att underrätta räntegivarna att de antingen kan lösa
spannmålen med pengar efter länets markegångpris, utan beräkning av den i 1803 års stadgade
forselavgift på 16 skilling tunnan, eller att innan Tomasdagen leverera säden på närmaste Kronomagasin.
      Kollegium kommer framdeles att meddela hur med denna säd skall förhållas.
Stockholm den 16 januari 1828  G W af TIBELL

Vilken skrivelse härmed varde kungjord till vederbörandes efterrättelse.
Uppsala den 22 januari 1828 B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 18 januari 1828 (arrendeauktion Hushagen, Köpings  socken, Åkerbo
Härad)
Vid Kammar Kollegiet och Lands kontoret i Västerås kommer arrendeauktion på lägenheten Hushagen,
Köpings socken, Åkerbo Härad, Västmanlands län att hållas den 1 februari. Arrendet är på 14 år och
borgen för de 5 första krävs
Uppsala den 18 januari 1828  J A CARLSSON A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 18 januari 1828 (1 person, borttappade saker, rapphönshund)
1:o 7 riksdaler banko har blivit stulit ur kassakistan för Oslättfors Brukskapell och Gävleborgs län
2:o 2 härvor lingarn och 7 härvor blångarn har stulits från bonden Jan Olofsson i Nyåker, Delsbo socken
3:o Förre Hästjägaren vid Jämtlands Regemente Jöns Lind har anhållit för passlöshet inom Gävleborgs
län, men åter kommit på flykten.
      Han är undersättsig med fetlagt ansikte.
4:o På vägen mellan Södertälje och Pilkrogs Gästgivargård, borttappades ett par blankläders stövlar, samt
en sedelbok med inneliggande prästbetyg och andra papper, en raklåda med engelsk kniv, en svart
ebenholst flöjt, ett sigill av stål med bokstäverna  E G W.
5:o 10 riksdaler utlovas till den som tillvaratar en stor  rapphönshund
      Den är vit med brunt huvud, 2 bruna fläckar på ryggen och en vid svansen samt lång stubb. Anmälan
hos kusken Godbergs gård i Nyköping.
Uppsala den 18 januari 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Stockholm den 16 januari 1828 (passevolanceavgiften)
Kongl Maj:ts Brev av den 7 november 1827, angående rust- och rotehållares möjlighet att under 1828 och
1829 betala passevolanceavgiften enligt tidigare avtal. Detta kan inte gälla den rusthållare, som
fortfarande har kontrakt som löper för i år. Vilket härmed erinras för undvikande av missförstånd.
Stockholm den 16 januari 1828  G W af TIBELL

Skrivelsen till vederbörande allmänligen kungjord.
Uppsala den 22 januari 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1828 (bevillningstaxering)
Förteckning över tider och platser där sammanträde för upprättande av förslag till Bevillningstaxering
skall hållas. Var och en som innehar egendom, ämbete eller tjänst har skyldighet att efter
Bevillningsstadgan av den 18 december 1823 till Beredningskommittén inom socknen uppge län och
inkomst, jämte fastigheter och räntor.
     De som överlåtit sin egendom på arrende, skall uppge arrendevillkoren. Arrendatorer till Kronans
egendom uppvisar sina kontrakt. Den som flyttat under året är skyldig att visa hur han taxerat året innan.
     Lämnar man inte uppgifter eller felaktiga sådana bötar man 2 riksdaler till de fattiga. Allmogen och
mindre skrivkunniga är tillåtna att lämna muntliga uppgifter.
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     Genast efter denna kungörelses uppläsande utlyser sockenstämman val till ledamöter i
Beredningskommittén. När kommittén behörigen är vald, skall de efter att ha granskat mantalslängderna
bestämma de grunder efter vad var och en skall debiteras.
     Det är kommitténs västentligaste uppgift att tillse att ingen utan laga skäl blir från skatt utesluten, men
även att frikalla den som är nödställd och utblottad. Skälen härtill skall inskrivas i protokollet.
Uppsala den 30 januari 1828  B W FOCK

Följer tid och ställen för sammanträdena för Första, Andra, Femte och Sjätte Fögderierna

Kungörelse, Uppsala den 3 februari 1828 (priset på svensk silverriksdaler)
Statskontoret meddelar att under oktober, november och december priset på en svensk silverriksdaler i
förhållande till växelkursen i Hamburg varit 2 riksdaler 40 skilling 11 runstycken. Ett lod kontrollerat,
omyntat silver 1 riksdaler 9 skilling 7/12 runstycken. Meddelat dem som vill avbörda sig betalning för på
kredit erhållen underhålls säd, i silver
Uppsala den 3 februari 1828

Kungörelse, Uppsala den 3 februari 1828 (auktion på tullhuset i Uppsala)
På Generaltullstyrelsens anmodan kommer till högstbjudande att försäljas det vid Svartbäckstullen
belägna tullhuset. Auktion den 5 mars. Inga anbud som inte kan betalas kontant antas. Tillträde så snart
köpeskillingen är erlagd och köpebrevet utfärdat
Uppsala den 3 februari 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 8 februari (handelsförbindelse Sverige – Finland)
För att vinna likställdhet i handelsförbindelserna mellan Sverige och Finland, skall finnar, som kommer
till Västerbotten för att idka säljakt och svenskar, som med båtar beger sig till Finland, vara försedda med
Kronobetjänts, Prästerskapets eller annan Auktoritets bevis om
hemvist och frejd samt ändamålet med resan.
Uppsala den 8 februari 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1828 (laga Bergsting med Dannemora Bergslag)
Laga Bergsting med Dannemora Bergslag samt Bruken  och Bergverken i Uppland och Roslagen har av
Bergsmästare Gustaf Tham utsatt till den 20 maj vid Zinkgruvan i Dannemora.
      Stämningar kan uttas hos Bergsmästare Tham i Stockholm och hos Bergfogde Geschvarnern
(edsvuren person) H W Weijel, Dannemora.
Uppsala den 8 februari 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1828 (reststämmor)
Mönsterskrivare Elias Nyström meddelar tider och platser, där reststämmor vid Majorens och Norra
Upplands Skvadron och Livregementets Dragon Korps kommer att hållas.
     Räntegivare förständigas att infinna sig för att betala den resterande penningräntan och att med pengar
efter markegångspris lösa den avradsspannmål, som inte blivit uppsagd, så kärt dem är, att undgå det i
Regements Skrivare Instruktionen stadgade vitet
Uppsala den 8 februari 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1828 (auktion Ullbolsta, Jumskils socken)
Den 1 mars säljs genom öppen frivillig auktion på stället, Ullbolsta, 1 mantal frälse med 7 underlydande
torp, vilka utför nästan allt arbete som fordras för hemmanets skötsel. Egendomen är belägen vid allmän
landsväg 1 7/8 mil från Uppsala i Jumskils socken, Ulleråkers Härad, har god åker, tillräcklig äng,
överflödig betes- och skogsmark.
     Betalningsvillkoren meddelas vid auktionstillfället och lämpas i möjligaste mån efter inroparens
bekvämlighet
     Vederbörande meddelar, att om antagligt anbud sker, kommer en myckenhet av goda kreatur, kör- och
åkerredskap samt spannmål att genast säljas till högstbjudande.
Uppsala den 8 februari 1828  B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 8 februari 1828 (5 personer, kyrkstöld)
1:o Dragonen för Löfsta rusthåll N:o 120 vid Norra Upplands Skvadron U Kämpe har avvikit från
rusthållet.
     Han är 5 fot 10 ½ tum lång, 26 år gammal, ljusbrunt hår, blå ögon, runt ansikte
2:o Flickan Lisa Friberg, 11 år gammal, har inte återkommit till sitt hem, Grimsbärke, Stora Tuna socken,
sedan hon i april sistlidna år fått moderns, hustru Maria Andersdotters Fribergs tillåtelse att följa ett par
okända personer, en mansperson omkring 50 år, som kallas Sven och hans 40 åriga hustru Anna Stina. De
uppgav att de skulle sälja snus och småsaker i angränsande socknar.
3:o Knivsmeds lärlingen Anders G Lundblom har olovligen avvikit från knivsmeden Anders Westerberg i
Eskilstuna
     Han är född i Villberga socken, detta län, 1813, liten med undersättsigt byggd, trint något koppärrigt
ansikte, ljust hår
4:o Soldaten vid Stadsvakten i Norrköping N:o 22 Carl Adam Pettersson har avvikit därifrån
      Han är 5 fot 9 tum lång, 20 år gammal, ljust hår.
5:o Ynglingen Carl Fredric Petersson har olovligen avvikit från Norrköpings Krono Spinnhus.
      Han är 16 år gammal, ljust hår, långlagt ansikte
6:oVid inbrott i Styrsö kyrka i Göteborgs län, stals mellan 40 – 50 riksdaler i kopparskiljemynt, en
mässkjorta av Hollandslärft, ett krucifix av silver lossrivet från en mässhake med kyrkans namn. Samma
natt kom en båt bort från stranden i närheten.
Uppsala den 8 februari 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1828 (fortsättning av förteckning för beredningskommitténs
sammanträden)
Tredje Fögderiets tider och platser för Sockenberednings Kommitténs sammanträden 1828
Uppsala den 9 februari 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 12 februari 1828 (förbjudna varor på Distings Marknaden)
Memorial från Stadsfiskal E A Ekström här i staden till Befallningshavande:
Såsom jag redan muntligen rapporterat, har förklädda personer genom den mest oerhörda våldsverkan
uttagit ur allmänt förvaringsrum och bortfört åtskilliga, dels förbjudna, dels förbrutna och i beslag tagna
kramhandelsvaror under Distings marknaden. Bl a en förseglad packe innehållande 6 klädesstuvar och 3
förseglade buldanssäckar med sidentyger, schalar, bombasiner, västtyger, kambrick och större och mindre
halsdukar av flera sorter.
       Befallningshavande anbefalles ödmjukast, att underrättelse om denna våldsverkan måtte meddelas
samtliga Befallningshavande med anmodan, att var och en i sitt län, försöka gripa våldsverkarna och
godset. 200 riksdaler utlovas som belöning.
Uppsala den 12 februari 1828  C A EKSTRÖM

Samtliga Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalls, att allvarsamt efterspana det i beslag tagna och
sedan stulna godset jämte våldsverkarna. En och en var, som har eller kommer att ha kännedom om
tjuvarna eller godset, skall för att undvika laga ansvar göra anmälan.
     Överståthållarämbetet och Befallningshavande i övriga län anmodas göra samma kungörelse.
Uppsala den 13 februari 1828  JA CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1828 (fortsatt förteckning  för beredningskommitténs
sammanträde)
Tid och plats för Fjärde Fögderiets tider och platser för Sockenberednings Kommitténs Sammanträden.
Uppsala den 14 februari 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1828 (fortsatt förteckning  för beredningskommitténs
sammanträde)
Den 28 mars hålls entreprenadsauktion för underhållet till beväringsmanskapet vid de vanliga
mötesplatserna här i staden.
     Proviantstaten blir enligt Fältförvaltnings Regementets föreskrift samma som förra årets.
Uppsala den 29 februari 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse Uppsala den 29 februari 1828 (två s k beskällare finns på Haga gård, Svinnegarns
socken)
Två s k lantbeskällare från Strömsholms stuteri är stationerade vid Haga gård, Svinnegarns socken hos
Överstelöjtnant von Hohenhausen från den 9 april, Den 24 maj flyttas de till Ryttmästare Oxenstierna  på
Eka gård, Lillkyrka socken.
     De, som önska betäcka sina ston med dessa hingstar, erhåller språngsedel av Stationschefen mot
erläggande av 1 riksdaler 16 skilling.
Uppsala den 29 februari 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 29 februari 1828 (ordinarie lagmansting)
Den 14 juni hålls ordinarie Lagmans ting i Enköping, vilket Lagman af Stenhof utsatt.
Uppsala den 29 februari 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 29 februari 1828 ( arrendeauktion på Litsby, Täby socken)
Arrendeauktion förrättas den 19 april både på Inspektorsbosstället vid Danviks Hospital och i Stockholms
Läns Landskansli, då frälsehemmanet Litsby, 3/8 mantal beläget i Täby socken, kommer att utbjudas till
högstbjudande för arrende på 25 års tid.
Uppsala den 29 februari 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 29 februari 1828 (hamn i Vänersborg)
Befallningshavande i Vänersborg tillkännager, att efter Generaltullstyrelsens begäran och Magistratens
förslag förordna platsen för en laga hamn i staden Vänersborg. Den bör byggas i farvattnet från den s k
Lundins eller Wigelii Brygga vid ändan av Drottninggatan, genom vindbryggan till och med järnvågen,
utgörande 489 alnar i längd och inom Due d´alberna 84 alnar i bredd.
       Hädanefter skall skeppare oberoende av den ort han kommer ifrån med sitt fartyg, lägga till för att här
genomgå tullvisitation, vid stadgat ansvara av 10 riksdaler i böter.
Uppsala den 29 februari 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 29 februari 1828 (2 personer, guldur)
1:o Rotebåtsmannen av 1:sta Bohus kompani N:o 258 Bjurhult har avvikit från tjänstgöring vid Nya
Varvet i Göteborg.
      Han är 31 år gammal, medelmåttig till växten, magerlagd med blekt ansikte, svart hår.
2:o Grenadjären vid 1:sta Livgrenadjär Regementet och 1:sta Majorens Kompani N:o 105 Pang har
avvikit från sin post i Vadstena Garnison
3:o Vid inbrott i Kölby herrgård, Ljungby socken, Kalmar län, stals ett fickur i guld, slätt av vanlig vidd,
mycket tunt, går åtta dagar efter uppdragning. På tavlan urmakarens namn och paris. 10 riksdaler utlovas i
vedergällning.
Uppsala den 29 februari 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1828 (auktion Skoby By, Alunda socken)
Sedan bonden Matts Pehrssons ägande ¼ mantal kronoskatte N:o 1 i Skoby by, Alunda socken blivit taget
i mät för obetalda skulder, har det värderats till 666 riksdaler 32 skilling.     Köparen kommer att ha
skyldighet att ansvara för fördelsmannen Pehr Pehrssons underhåll.
      Auktion på Olands härads Tingställe, Haberga Gästgivargård den 19 juni i det skick fastigheten
befinner sig.
      Köpeskillingen skall betalas genast eller sist en månad efter auktionen, då med laga ränta från
auktionsdagen. Den växande grödan följer inte med köpet, om inte säljaren så önskar.
     Upplysningar hos Befallningsman E G Ahlgren i Svista.
Uppsala den 6 mars 1828 J A CARLSSON  A WISTRRAND

Efterlysning, Uppsala den 6 mars 1828 (4 personer, rån)
1:o Från Älvsborgs Fästning rymde livstidsfångarna Jöns Jönsson och Johan Reinhold Hybinett den 27
februari på aftonen
       Jönsson är 31 år gammal, född i Sunnerby, Luleå socken, Norrlands län, 5 fot 10 tum lång, magert
ansikte ljust hår, ljusblå ögon och två utstrukna märken på handlederna, ett ankare och ett årtal
      Hybinett är 28 år gammal, född i Sundsvall, 5 fot 5 tum lång trint blekt ansikte, mörkt hår
2:o Stadsfiskalen J D Rydberg i Alingsås har anmält att två karlar på allmänna landsvägen nära Alingsås,
den 7 januari frånstulit hustru Rask 200 riksdaler samt åtskilliga spetsar.
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Dessutom meddelas att förra fästningsfången Peter Haggren innehaft 3 Holländsaka Dukater, vilka tros
vara stulna. De återfås av ägaren hos Magistraten i Göteborg.
Uppsala den 6 mars 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1828 (ådermöten)
Tider och platser för ådermöten med Livregementets Dragon Korps.
Vid mötena kommer de nya betseltygen att utdelas till rusthållarna vid Livskvadronen och Majorens
Skvadron. Rusthållarna eller deras ombud mottar persedlarna och kvitterar.
Uppsala den 6 mars 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 6 mars 1828 (en mördare, två hästar, den ena med ärr efter vargbett)
1:o Artilleristen Jonas Calman har sårat arbetskarlen Johan Månsson från Dalen, Kalmar län, så illa att
han avlidit. Han greps, men lyckade komma på flykten inom länet.
      Han är 30 år, av medelmåttig längd, ljusrött hår och röda polisonger.
2:o Ett par bruna hästar och en vanlig bondfärdsläde med två kälkar, ny drätt och stegar, har förlorats av
bonden Pehr Pehrsson i Norby, Bondkyrko socken, på hemresa från Stockholm. Han hade uppehållit sig
vid lägenheten Snörom i Stockholms län. I släden fanns fyra tomsäckar, en säck med ½ tunna
Gumrikskorn, en maltspann med en märkt silvertumlare i.
     Ena kreaturet var ett 7 år gammalt sto, 9 kvarter hög,  det andra en häst något mindre och enögd, med
ärr efter vargbett på bägge låren.               Uppsala den 6 mars 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1828 (pris på soldatmunderingar)
Krigs- och Kammar Kollegiet har tillkännagivit att riksmarkegångspriset på soldatmunderingar vid
Indelta Infanteriet, enligt 1:sta momentet i den förnyade Beklädnadsförordningen av den 30 december
1819, är fastslaget till 27 riksdaler 32 skilling 3 runstycken, varav såväl Kronan som Rotehållarens bidrag
utgörs av en sjättedel, som blir 4 riksdaler 29 skilling 4 runstycken på varje rote.
Uppsala den 7 mars 1828

Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1828 (förnyad entreprenadsauktion på brygghuset vid lasarettet)
Då inga spekulanter infunnit sig vid entreprenadsauktion den 5 januari, för utbjudande av nybyggnaden
av ett brygghus vid Uppsala Hospitals och Lasaretts gemensamma räkning, kommer ytterligare auktion
att förrättas den 19 mars på Landskontoret.
Uppsala den 7 mars 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1828 (tid och plats för Dragon Korpsens möten)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps meddelar följande tider och platser för Korpsens möten
under året.
      Befälsmöte till häst vid Drottningholm  1 – 14 maj
      Skvadronsmöte till fots på vanliga mötesplatser, Sätuna By för Livskvadronen, Grans Gästgivargård
för Majorens Skvadron, Wämlinge rusthåll och Tarfs By för Roslags Skvadronen och Husby för Norra
Upplands Skvadron i sex dagar 19 – 24 maj
Rekryt- och remontmöte vid Drottningholm i 60 dagar från 3 april till 1 juni.
     Till följd härav förständigas de rustande att hålla karlar och hästar i fullgott stånd och försätta följande
persedlar i brukbart skick av den sist kasserade munderingen, nämligen:
Kollett, ridbyxor och sabelkoppel, som enligt Brevet 30 maj 1750 och de rustandes egen önskan, för att
spara den nya munderingen, skall begagnas.
     Kronobetjäningen i orten åligger, att vid Skvadronchefens rekvisition tillhandhålla nödvändig skjuts
mot kontant skjutslega samt att inställa sig vid samlingsställena dels för att övervara besiktningen av
hästarna och dels för att anskaffa felande foder eller munderingspersedlar och reparationer därpå.
Uppsala den 15 mars 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1828 (anskaffning av klippare)
Med anledning av väckt fråga, om Rusthållare, som låtit sina ston betäckas av annan än av Staten
bekostad Skvadronsbeskällare, är skyldiga att anskaffa klippare till mönstringar och möten, har Kongl
Maj:t förklarat, att vad som tidigare varit stadgat ovillkorligen gäller.
     Endast de som låtit sina nummerston betäckas av Skvadronshingstar är befriade från att anskaffa
klippare.
Uppsala den 15 mars 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1828 (auktion Ytterby rusthåll, Breds socken)
Ett mantal kronoskatte, rusthållet Ytterby, Breds socken, som är taget i mät  och har en inteckningsskuld
på 6, 357 riksdaler 19 skilling 4 runstycken, kommer att säljas till den högstbjudande den 27 juni.
     Vid saluvärdering är hemmanet uppskattat till 5.7112 riksdaler 12 skilling. Köpeskilling bör betalas
genast vid auktionen eller sist en månad senare med 6 % ränta. Växande grödan ingår inte om inte
säljaren så önskar.
    Upplysningar hor auktionsförrättaren, kronofogde A G Morén i Enköping.
Uppsala den 15 mars 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1828 (auktion Danvikshemman, Böksta By, Balingsta)
För att gälda intecknad skuld kommer bonden Lars Larssons ägande 3/8 mantal Danviks Hemman N:o 2 i
Böksta By, Balingsta socken, att säljas den 27 juni på Säva gästgivargård.
      Hemmanet är uppskattat till 1.050 riksdaler och värderingsinstrument finns hos auktionsförrättaren,
kronofogden i orten, G Wibelius i Nåstuna, Vänge socken. Egendomen säljs i befintligt skick utan gröda
och köpeskillingen betalas genast vid auktionen eller sist en månade senare.
Uppsala den 15 mars 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1828 (reparation på Flottsunds färja)
Då nödvändig reparation på Flottsunds färja måste göras, avbryts färjefarten under snart instundande
vårflod.
      Resande mellan Uppsala och Stockholm, som inte vill taga omvägen över Marma och Åsby
gästgivargårdar, måste begagna Häradsvägen öster om Fyrisån, över Korsängen, genom Nåntuna by fram
till Flottsund, där stora landsvägen till Alsike gästgivargård vidtager.
     Befallningshavande i angränsande län anmodas utfärda enahanda kungörelse,
Uppsala den 15 mars 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1828 (anställning av djurläkare)
Länets innevånares behov av en skicklig djurläkare vid förekommande farsoter och enskilda fall av
sjukdomar bland husdjuren är numera allmänt erkänt. Befallningshavande vill därför underrätta
innevånarna att ett tillfälle nu erbjuder sig att anställa veterinäreleven J W G Zaar, mot en lön på 500
riksdaler och särskild billig taxa för dem som anlitar honom.
       Denna lön lika fördelad på varje hemman i länet skulle utgå med ett belopp på 6 skilling 10
runstycken på varje helt mantal och i förhållande därefter av de mindre. Avgiften skulle erläggas vid de
vanliga kronouppbördsstämmorna.
      Länets innevånare kallas härmed, att genom behöriga ombud för varje socken infinna sig vid
Häradernas sommarting för att yttra sig, om de vill åtaga sig berörda avgift så länge djurläkare Zaar
innehar tjänsten och är allmänheten behjälplig.
      Befallningshavande förmodar desto hellre, att länets innevånare inte är ovilliga att erlägga denna ringa
avgift, då de största förluster av lantmannens dyrbaraste egendom härigenom kan förebyggas.
   Kongl Maj:t har redan vid särskilda tillfällen yttrat sin Nådiga och Landsfaderliga önskan vara, att
kunniga djurläkare anställs i länen efter inhämtad bildning vid den Undervisnings Inrättning som på
allmän bekostnad underhålls.
Uppsala den 28 mars 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1828 (avgift för allmänningsskogen i Dannemora)
Bergmästare Gustaf Tham har utsatt taxering till årlig rekognitionsavgift för de i Dannemora Gruvor
anslagna i Films, Morkarla och Rasbo Kils socknar belägna Allmänningar till den 16 och följande dagar i
maj.
Uppsala den 28 mars 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1828 (exekutiv auktion på hemman i Gamla Uppsala)
För att gälda domfäst skuld kommer bonden Matts Ersson Engelin och hans hustru att sälja 3/32 mantal
av kronoskattehemmanet N:o 5 i Gamla Uppsala By, Vaksala Härad den 12 juli. Hemmansdelen som är
uppskattad till 97 riksdaler 17 skilling 10 runstycken och saknar åbyggnad säljs utan då växande gröda.
Uppsala den 28 mars 1828  B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 28 mars 1828 (4 personer)
1:o Artilleristen vid Vendes Artilleriregemente 11 Kompaniet N:o 33 Mats Krants har avvikit från
kommenderingen i Malmö.
     Han är 27 år gammal, 5 fot 7 tum lång, blå ögon, ljust hår, rödlätt ansikte
2:o Viktualie Handelsbetjänten Gustaf Ringsten är tilltalad för otrohet mot sin husbonde Handlande Isak
Wiksell håller sig undan,
     Han är 25 år gammal, medelmåttig till växten, rödlätt väl bildat ansikte, blont hår
     Mjölnaren Johan Nilsson har i hemlighet begivit sig från Visingsö. Han skall på begäran av
Befallningshavande i Jönköping om han påträffas i länet, förständigas att svara på yrkande från Lars
Jonasson och Sven Petersson på hemmanet Hospitalet. De yrkar på kvarstad på köpeskillingen för hans
försålda del i Visingsö Väderkvarn
Uppsala den 28 mars 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 3 april 1828 (personer som inte betalt skatt)
Dessa personer är efterlysta, sedan de avflyttat utan att betalt skatt eller böter bl a från Första Fögderiet: E
F Tapperman, Aske, Eric Erssons änkas son Jan Eric i Kvarnnibble, Mats Sjögren Frötuna, Tibble socken,
Matts Lund, Skyttorp, Bro socken. De är skyldiga ungefär 2 riksdaler var
     De skall noga efterspanas och vid påträffandet skall medlen uttagas. Kan de inte betala skall bevis
därom insändas.
Uppsala den 3 april 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 11 april 1828 (rannsakning om skogarna)
Då tiden till förrättande av de i 3 § av Förnyade Förordningen om Skogarna av den 1 augusti 1805
påbjudna rannsakningar om Allmänningarna, nu åter är för handen har Befallningshavande ärnat göra
dem under sommaren.
     Vid 1814 års Allmänningsrannsakningar önskade ombuden att Härads Allmänningarna måtte fördelas
hemmanen emellan. Detta överensstämde inte med den tidens Författningar, men nu har Kongl Maj:t
behagat förklara, att varje Lands- eller Häradsallmänning får delas så som intressenterna anser lämpligt,
om det inte strider mot något laga hinder.
    Då några sådana ansökningar inte inkommit, finner Befallningshavande nödvändigt att höra
hemmansägarnas nuvarande tankar innan allmänningsrannsakningarna företas.
    Befallningshavande anmodar prästerskapet i Bro, Håbo, Trögds, Lagunda, Hagunda, Ulleråker, Rasbo,
Bälinge, Norunda, Örbyhus och Olands Härader att kalla församlingarna till lagligen utlysta
sockenstämmor för att överlägga och utse sockenfullmäktige, som sedan sammankommer Häradsvis för
att skriftligen uppsätta Häradsbornas yttrande
      Yttrandet skall, antingen det åsyftar ansökning att få mottaga häradets Allmänning till egen
disposition eller att få dela densamma mellan hemmanen vara ställt till Kong Maj:t. Önskar däremot
häradsborna att Allmänningarna som hittills står under allmän vård och bevakning ställs yttrandet till
Befallningshavande.
     Befallningshavande har i sammanhang härmed, velat erinra Länets hemmansägare i ovannämnda
Härader till vilka allmänningar av ålder är anslagna, att detta ärende är av största vikt och således fordrar
den mognaste och allvarligaste prövning, då beslutet till äventyrs är bindande för all framtid.
Sockenmännen får inte underlåta att skaffa sig kännedom om Kammar Kollegiets cirkulär av den 14 april
1824 i hela dess vidd.
Uppsala den 11 april 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 11 april 1828 (betäckning av ston)
De som önskar får sina ston betäckta av på Akademins Stall varande hingstar från Strömsholms stuteri
anmäler hos Stallmästare Malmerfelt så fort som möjligt. Det kostar 2 riksdaler för varje sto.
Uppsala den 11 april 1828  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 11 april 1828 (6 personer, häst)
1:o Från Vadstena Allmänna arbetsinrättning rymde den 25 mars Arbetskarlarna N:o 253 Eric Johansson,
N:o 374, Jonas Andersson, N:o 472 Carl Carlsson, N:o 520 Carl Petersson, N:o 547 Eric Ekvall.
      Johansson är 21 år gammal, född i Örebro, 11 kvarter 2 tum lång, Ljust hår, trint ansikte
      Andersson är 23 år gammal, född i Älvsborgs län 11 kvarter 3 tum lång, mörkbrunt hår, blå ögon,
ovalt ansikte, stammar svårt
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      Carlsson är 23 år gammal, född i Vimmerby, 11 kvarter 1 tum lång, rödbrumt hår, blå ögon, trint
ansikte
      Petersson är 21 år gammal, född i Kalmar län, brunt hår, blå ögon, trint koppärrigt ansikte
      Ekvall är 21 år gammal, född i Jönköpings län, 12 kvarter 1 tum lång, brunt hår , blå ögon, fylligt trint
ansikte
2:o Kronolänsmans A Bergströms, Sundals Härad, Vänersborgs län, antagna skrivare Magnus Skarström
har efter olovliga tillgrepp avvikit från orten.
      Skarström är 25 år gammal, liten och undersättsig till växten med gulaktigt hår
3:o I Hågsta, Kila socken, Västerås län, stals från bonden Olof Olsson en häst, 9 år gammal, leverbrun
med svart vågig hängman och svans, vita fläckar i sadelstaden. Förre livgardisten Trofast är misstänkt för
stölden och för att lördagen före jul sålt hästen antingen i Uppland eller i ett bondkvarter kallat Peterberg
nära Hötorget i Stockholm till en bonde från Uppland.
      20 riksdaler utlovad i belöning.

En säck med kläder har blivit upphittad på vägen mellan Köping och Björkby, Munktorps socken, kan
återfås av rätta ägaren hos Kronofogden, Fältkamreraren Wulff i Köping
Uppsala den 11 april 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den18 april 1828 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Den 6:te februari förra året förklarad Kongl Maj:t att till lättnad för landet inställa beväringsmanskapets
exercis. I år kommer så väl 1807 års klasser som innevarande års att sammandragas samt även de som är
födda 1806. Endast vapenfört manskap skall approberas. Även de som är födda 1805, som stått på tillväxt
inställer sig för att antingen definitivt kasseras eller ställas på ny tillväxt eller approberas.
     De som väljer att tjäna till lands kallas till 12 dagars vapenövningar. Inryckningarna sker succesivt, så
att först 1827 års manskap inkallas, sedan 1828 års klass.
     Beväringsmanskapet förplägas så väl under marschen som på mötesplatsen genom Krigs Kollegiets
och Befallningshavandes försorg. Skor utdelas för att begagnas under mötestiden i den mån tillgång finns
i regementets förråd. Använder manskapet egna skor ersätts de med 20 skilling på man. De som önskar
använda egna skjortor och stumpor ersätts med 1 riksdaler
      Jag har utsatt den 20 maj  för besiktnings- och approbationsmönstring här på slottet för 1827 års klass
och den 18 juni för årsklass 1828.
      Kronobetjäningen samlar beväringarna sockenvis och vitet för den som uteblir är 6 riksdaler 32
skilling. De förs till de vanliga distriktsmötesplatserna och sedan hit. Kronobetjäningen skall vara försedd
med rullor i två exemplar, där en kolumn är öppen för besiktningsläkarens anteckningar.
      De ynglingar som på grund av lyten eller kroppsfel yrka befrielse från beväringsskyldigheten, skall
genast efter ankomsten anmäla sig hos provinsialläkare doktor Schultz med begäran om hans intyg.
      Efter mönstringen utrycker manskapet till lägret i Polacksbacken här i staden, 1827 års klass den 21
maj – 1 juni, 1828 årsklass 19 juni – 30 juni. Därefter återvänder de till distriktsplatserna ledsagade av
militärbefäl och mottas av kronbetjäningen som följer mannarna till hemorten under ständig noggrann
uppsikt så att ingen oordning sker.
      Ingen kan undantas från beväringsplikten som inte redan är i krigstjänst, som har lyten eller kroppsfel,
lotsar och lotsdrängar samt allmänna inrättningars ordinarie tjänstemän och postiljoner som befordrar
beställningsbrev.
      Man äger rätt att sätta annan antaglig man i sitt ställe. De ynglingar och deras föräldrar varnas dock att
vilja ingå i denna överflödiga kostnad att leja karlar, för att uppfylla varje svensk mans plikt att
personligen delta i Fosterlandets försvar och inte i förtid betala någon förrän han blivit vid mönstringen
godkänd.
Uppsala den 18 april 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 18 april 1828 (rotehållarna skall uppvisa rekryter för vakanta nummer)
Onsdagen den 7 maj skall rekryteringsmöte för Upplands Regemente hållas på slottet. Rotehållarna skall
uppvisa målfylliga och antagliga rekryter för uppräknade rotenummer vid de olika kompanierna.
Uppsala den 18 april 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 18 april 1828 (utställning av konstalster i Stockholm)
I anledning av Teknologiska Institutets utfärdade allmänna stadgar kommer en offentlig utställning av
inhemska, inom Näringarna frambringande konstalster, att inom loppet av oktober, november och
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december att ordnas i Stockholm. Alla idkare av slöjder och näringar vilkas tillverkningar kan vara
tjänliga äger tillfälle att delta.
     Närmare kännedom om villkoren fås från Teknologiska Institutets tryckta underrättelse, som i
nödvändigt antal blivit tillsänt Magistraterna.
Uppsala den 18 april 1828  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 18 april 1828 (1 ung gosse, kyrkstöld)
1:o Gossen Carl Danielsson har olovligen avvikit från sin tjänst hos Akademi Boktryckaren här i staden,
sedan han misstänkts för stöld.
      Han är 16 år gammal, liten till växten. trint ansikte, ljust hår, blå ögon
2:o Vid inbrott i Rumskullas kyrka, i Kalmar län, stals en förgylld krona av silver, en dithörande
oförgylld kedja med kors. En förgylld kalk och patén om 1 skålpund och 19 lod, en oförgylld vinkanna
om 1 skålpund 31 ½ lod ett dito i drivet arbete, en förgylld oblatask i drivet arbete. Samt något över 30
riksdaler, en altarduk i kambrik, 2 handdukar av bomullslärft och 5 vaxljus. Belöning på 100 riksdaler för
silvrets återskaffande.
Uppsala den 18 april 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 18 april 1828 (skiftesbruk)
I Stadgan om Skiftesbruket i Riket av den 4 maj 1827 är föreskrivet, att två jordbrukskunniga och erfarna
gode män skall närvara vid alla lantmäteriförrättningar, där andras än sökandes rätt sätts i fråga. Dessa
gode män skall innan de biträder vid lantmäteri förrättning avlägga ed inför Befallningshavande eller
närmaste Domstol.
     Befallningshavande erinrar att de i Församlingarna valda gode män, som inte vill avlägga eden här,
kan göra det på Häradernas snart instundande Sommarting.
Uppsala den 18 april 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 30 april 1828 (belöningar för skogsplantering)
Enligt skrivelse från Lantbruks Akademin den 18 april meddelas att Akademin utdelar årligen 6
belöningar för skogs- och trädplantering.
      Till arrendatorn på Auditörs Bostället Nygård i Torsvi socken Carl Ersson, avskedade soldaten Eric
Andersson Hag i Skuttunge socken,  en medlem till Lanthushålls Sällskapet.
       De som i framtiden vill erhålla dylika belöningar anmäler genom Lanthushållnings Sällskapet. De
skall styrka att de planterade träden undkommit kreaturens åverkan.
Uppsala den 30 april På Landhushålls Sällskapets vägnar  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1828 (personer som flyttat utan att betalt sina utskylder eller böter)
Klarinettblåsaren Engl, Bräcksta, Tensta socken är skyldig 2 riksdaler 29 skilling
I Uppsala är några gesäller, en nipperhandlerska, en målare och en arbetskarl efterlysta för att inte betalt
kronoutskylderna
     Dessa personer skall noga eftersökas och vid anträffandet uttas de påförda medlen eller i brist på
sådana sänds bevis.  Uppsala den 5 maj 1828 .

Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1828 (pris på svensk silverriksdaler)
Statskontoret meddelar att under januari, februari och mars har medelpriset på en svensk silverdaler i
förhållande till växelkursen i Hamburg varit 2 riksdaler 38 skilling 8 runstycken samt att ett lod
kontrollerat omyntat silver kostat 1 riksdaler 8 skilling 1 1/3 runstycke. Detta meddelas dem som vill
avbörda sig betalning för på kredit erhållen undsättningssäd i silver.
Uppsala den 6 maj 1828
 
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1828 (auktion på grödan vid Öster Edinge, Tuna socken)
Sedan Statskontoret förordnat, att förra årets gröda, av spannmål, hö och halm vid Öster Edinge
Korpralsboställe i Tuna socken kommer att säljas vid auktion, har Vice Kronofogde utsatt dag till den 22
maj.                               Uppsala den 7 maj 1828   J A CARLSSON    A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1828 (generalmönstring)
Till följd av Kongl Maj:ts brev av den 10 april har Krigs Kollegiet givit tillkänna att Han funnit
nödvändigt att Livregementets Dragon Korps undergår Generalmönstring. Inspektör Aminoff har utsetts
att under pågående Regementsmöte verkställa mönstringen.
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      Kongl Maj:t har i Nåder behagat inställa Generalmönstringen med Norra Upplands Regemente för
detta år. Däremot har vederbörande Inspektör eller om han är förhindrad av ämbetsgöromål, vederbörande
Brigadchef under rekrytmötet att med generalmönstrings kraft och verkan approbera eller kassera de vid
Regementet befintliga Rekryterna.
Uppsala den 10 maj 18128  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1828  (regementsmöte)
Kongl Maj:t har i Nåder förordnat, att Regementsmöte med Livregementets Dragon Korps skall hållas på
Ladugårdslandet i 20 dagar, 2 – 21 juni. De rustande förständigas att hålla sina karlar och
hästmunderingar fullkomligt iståndsatta.
       Kronbetjäningen skall inställa sig vid Kommenderingens samlingsplatser för att övervara
besiktningen av hästarna och kunna skaffa fram bristande kapitulationsfourage eller munderingspersedlar.
Uppsala den 10 maj 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1828 (tid för regementsmötet)
För att de rustande vid Livregementets Dragon Korps skall kunna bevaka sina rättigheter vid den av
Kongl Maj:t anbefallda Generalmönstringen, meddelas att mönstringen är utsatt till den 18 juni på
Ladugårdsgärde vid Stockholm.
Uppsala den 10 maj 1828  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 10 maj 1828 (6 personer)
1:o Drängen Hans Jacob Anberg som är tilltalad för stöld, har brutit sig ut från Västerviks Stadsfängelse.
      Han är medelmåttig till växten, långlagt ansikte, ljust hår
2:o Drängen Eric Andersson har olovligen avvikit från sin tjänst hos bonden Eric Abrahamsson, Hagby,
Bettna socken
      Han är 21 år gammal, av medelmåttig längd, ljust hår
3:o Drängen Anders Stenberg har avvikit från sin tjänst i Tomta, Tunabergs socken, Nyköpings län.
    Han är av stark kroppsbyggnad med ljust hår.
4:o Drängen Magnus Andersson har rymt ur sin tjänst hos bonden Eric Larsson, Kolunda, Stenkvista
socken, Nyköpings län
     Han är 24 år gammal, medelmåttig till växten, blekt ansikte ljusa ögon och vitt hår.
5:o Den våldsverkare som på landsvägen mellan Grönstorp inom Östergötland och Olstorp inom Kalmar
län överfallit och illa slagit postdrängen Johan Södergren samt rövat hans postväska, som skulle
transporteras mellan Söderköping och Västervik efterlyses likasom postväskan.

Befallningshavande i Vänersborg begär, att Sven Redlund, Kinnarum Stordgård förständigas om han
finns i länet, vid förlust av talan, att inom 2 månader från den 14 april, anföra det klander, vartill han må
finna sig befogad i anledning av en utmätningsåtgärd som blivit gjord på grund av Befallningshavandes
den 29 maj givit utslag. Redlund är ålagd att till landssekreteraren E A Strömberg betala 131 riksdaler m
m
Uppsala den 10 maj 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1828 (mönstring med beväringar från Stora Kopparberg)
Besiktnings- och approbationsmönstringar med Stora Kopparbergs Läns Beväringsmanskap hålls med
ynglingar född 1805 – 1807 den 17 dennes i Norrbärkes sockenstuga, den 19 maj i Hedemora stad på
Rådhuset, den 31 maj på Landskansliet i Falun, 3 juni i Mora sockenstuga, 4 juni i Leksands sockenstuga,
5 juni i Järna sockenstuga, 6 juni i Floda sockenstuga, 7 juni
Stora Tuna sockenstuga.
      Detta meddelas de ynglingar, som kan befinna sig i länet. Vid vite på 10 riksdaler förständigas de,
som inte hinner inställa sig på dessa platser, att infinna sig till vapenövningar på Rommehed med början
den 8 juni.
Uppsala den 10 maj 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1828 (tider och platser för bevillningstaxering)
Bevillningstaxeringar hålls den 4 juni på Grans Gästgivargård, den 5 juni på Rådhuset i Enköping, 7 juni
på Uppsala slott, 11 juni vid Sätuna, 14 juni i Tuna prästgård hos prosten Wallinder.



11      D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan94 1828.doc    Skapat den 05-01-02 16:12 Senast utskrivet 05-01-07

      Ledamöterna i de särskilda Berednings Kommittéerna skall infinna sig på här utsatta tider och platser
försedda med sina förordnande från sockenstämman och sins emellan välja ledamöter till
Taxeringskommittén, som Bevillnings Förordningen stadgar.
Uppsala den 14 maj 1828  B W FOCK¨¨

Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1828 (auktion Rickeby, Kårsta socken)
Danviks Hospitals frälsehemman Rickeby Uppgård N:o 4 ½ mantal, beläget i Kårsta socken, Långhundra
Härad utarrenderas på 25 år vid auktion den 7 juni. 5 års bordgen krävs och Direktionen för Danviks
Hospital prövar anbuden.
Uppsala den 16 maj 1828  A CARLSSON  O A VALLIN

Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1828 (generalmönstring)
Chefen greve A F Sköldbrand anställer med samma kraft som Generalmönstring för utsatt mönstring den
11 juni vid Regementets övningsmöte på Polacksbacken här i staden
Uppsala den 16 maj 1828  J A CARLSSON  O E WALLIN

Efterlysning, Uppsala den 16 maj 1828 (7 personer)
1:o Gardisterna vid Andra Livgardet N:o 26 Gustaf Högvall, N:o 27 Eric Jansson,  N:o 69 Jonas Wiberg
har nyligen rymt från Regementet och förmodas tagit vägen hit till staden.
     Högvall är 24 år gammal, 5 fot 9 ½ tum lång
     Jansson är 19 år gammal, 5 fot 10 tum lång
     Wiberg är 23 år gammal 6 fot 2 ½ tum lång
2:o Allmänna arbetskarlen Pehr Hoffman har rymt från arbetet vid Skeppsvarvet i Karlskrona
     Han är lång till växten, ljust hår, blå ögon
3:o Sjöartilleristen av Första Kompaniet, Peter Gren har en längre tid hållit sig undan från tjänstgöringen i
Karlskrona
4:o Gossen Nils Jonsson, som satt häktad för stöld i Häradshäktet vid Lyckeby har lyckats rymma
därifrån.
      Han är 12 år gammal liten och klen till växten, blekt ansikte, bruna ögon, mörkt hår

På anmodan av Överståthållar Ämbetet i Stockholm är Bataljonsadjutanten vid Livbevärings Regementet,
Lagerwall, om han finns i länet, antydd att till Direktionen över Arméns pensionskassa avlämna
prästbevis och tjänsteförteckning.
Uppsala den 16 maj 1828  J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1828 (auktion Västerby, Läby socken och Hedtorp, Järlåsa
socken)
Den 25 juni säljs på Kvarnbo Värdshus genom frivillig auktion, Västerby kronoskatte Rusthåll under N:o
13 av Norra Upplands Skvadron hörande till Livregementets Dragon Korps och beläget ¾ mil från
Uppsala i Läby socken, Ulleråkers Härad.
      Rusthållet är förmedlat till1 ½ mantal med augmentsränta av 10 tunnor 12 4/15 kappar spannmål och
omkring 40 riksdaler kontant. Det har 18 tunne- och 20 kapplands utsäde i odal jord, samt en vret
nyodling på omkring 8 tunnland, allt i bördig jordmån. Ängen ger medelår 90 lass hö varpå 16 kor, 1
draghäst, 6 verkshästar och 20 får blivit framfödda.
      Bete i instängda hagar och backar till 20 tunnlands vidd, utom på skogen som utgör 125 tunnland och
är tillräcklig till gärdselfång och vedbrand.
      Kronotiondet är 2 tunnor 18 kappar och hemmanet är liksom övriga i socknen befriade från hållskjuts.
Åbyggnaden är en corps de logis under spåntak, 1 sal, 3 kamrar, kök, förstuga på nedra botten, 1 sal, 2
kamrar samt ett stort oinrett rum på övra. Det finns en stor vind, 2 välvda goda källare under byggnaden,
som omges på tre sidor av en trädgård på cirka 2 tunnlands vidd. Där växter fruktbärande träd och buskar,
land för jordfrukter och nedanför flyter en å, vari fiske kan anställas vår och höst
     Vidare finns en stugbyggnad med 2 rum, ett försett med stor bakugn, samt en byggning med två stugor
om en kammare och förstuga, särskild källare, bränn- och brygghus med pump från ån inomhus.
      En stor spannmålsbod med två bottnar, matbod, två trösklador, ett fähus, med särskilt rum för fåren,
ett mindre fähus, ett rymligt stall, foderlada, och andra nödvändiga hus flera nybyggda. Badstugan
kommer att ombyggas i år, vartill ägaren består murens omsättande samt 33 riksdaler 16 skilling kontant.
     Köparen ikläder sig ansvaret för en inteckning på 2.383 riksdaler 16 skilling och att genast betala 600
riksdaler av köpeskillingen, 1.000 riksdaler vid tillträdet och av återstoden med 6 % ränta och
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inteckningsrätt, ett år därefter 3.000 riksdaler och det övriga kan få innestå mot 6 månaders uppsägning. 2
torplägenheter hör till egendomen.

Vid samma tillfälle säljs Hedtorp ¼ mantal frälse i Järlåsa socken. Kronotionde utgörs av 12 kappar
spannmål. Ägorna består enligt ingenjör J L Edwalls år 1809 upprättade karta av 6 tunnland 11 kappland
åker utom 4 tunnland 18 kappland, som senare blivit uppodlad Ängen föder 18 kor, 30 får och 3 hästar.
Skogen är hittills spard och välhävdad till en vidd av 232 tunnland, med en instängd hage, som förser
kreaturen med överflödigt bete. Den består för övrigt av gran och tall till betydlig försäljning
      Åbyggnaden består av inom de sista 20 åren uppförd corps de logi med sal, 2 kamrar, kök och 3 rum i
övervåningen som inte är inredda samt välvd rymlig källare.
Trädgården är nyligen anlagd med fruktträd och bärbuskar samt planteringsland. Vidare finns en matbod,
en spannmålsbod, med tre bottnar, trösklada med två golv nybyggt, stugbyggnad med inredd bagarstuga,
samt brygg- och brännhus i gott stånd, Svinhus, stall, fähus och fårhus är i hjälpligt skick.En torplägenhet,
Ängsbacken , hör till med 52 dagsverken på egen kost.
     Av köpesumman erläggs genast 400 riksdaler vidare svarar köparen för 2/3 av en inteckning varför
hemmanet och ½ mantal Ljusbrun tillsammans häfta med 666 riksdaler 32 skilling. Återstoden betalas i
januari

Samma dag säljs Ljusbrun ½ mantal frälse i Järlåsa socken. Krontionde av 6 kappar spannmål. Åker med
2 tunnlands utsäde, äng till 30 lass hö, tillräckligt bete i stor instängd hage, varest betydlig odling kan
verkställas. Skog till hemmanets behov.
      Åbyggnaden är en stuga med kammare och förstuga nybyggd, bod och andra hus i försvarligt stånd.
Härtill hör en torplägenhet, Lund. Köparen ansvar till 1/3 av det i hemmanet och ¼ mantal Hedtrop
tillsammans intecknade lån på 333 riksdaler 16 skilling och erlägger vid auktionen 200 riksdaler.
Återstoden betalas vit tillträdet.
     Dessa lägenheter utropas först särskilt, sedan Hedtorp och ljusbrun, sist Hedtorp, ljusbrun och
Westerby.
Uppsala den 16 maj 1828  J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 20 maj 1828 (auktion på säd)
Auktion, som till följd av Serafimer Ordens Gillets skrivelse den 7 maj, kommer att anställas här på
Landskontoret den 11 juni. Försäljningen sker i större eller mindre partier och med betalningsanstånd till
11 december. Auktionen gäller Uppsala Hospitals överskotts krontionde   spannmål,  255 tunnor 11
kappar råg samt 261 tunnor 19 kappar korn
Uppsala den 20 maj 1828  B W FOCK

Kungörelse, Stockholm den 22 maj 1828 (pensionsreglering för änkor och barn)
Skrivelse från arméns pensionskassa:
Följande änkor har blivit i åtnjutande av årliga pensioner.
Tredje klassen
Överstelöjtnant Bildts änka Christina född Fröling
Kommendörkapten Dorphs änka Eleonore född Schreil  125 riksdaler vardera
Fjärde klassen
Tygkapten Frans Angells änka Gustava Charlotta född Möllerstedt  100 riksdaler
Femte klassen
Kapten Rundquists änka Lovisa född Carlbaum
Kapten Ollmans änka Christina född Jungmarker
Fältkamrer Wallmarks änka Maria Karolina född Lychou 75 riksdaler vardera
Sjunde klassen
Officerskadett Hagbergs änka Johanna Gustav Larius 40 riksdaler
Åttonde klassen
Sergeant Westerbergs änka  Lena född Andersdotter 30 riksdaler
      Direktionen anmodar landshövdingen att denna kungörelse skall uppläsas i kyrkorna.
Stockholm den 22 maj 1828  W FRANS SPARRE
Vilken kungörelse härmed allmänneligen kungjord varder.
Uppsala den 6 juni 1828
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Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1828 (personer som inte betalt skatt)
Skomakare Pettersson, Långgrund i Nysätra socken, Tredje Fögderiet har inte betalt skatt på 4 riksdaler
39 skilling.
Uppsala den 30 maj 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1828 (auktion jaktbackar, Nyköpings län)
Den 20 juli hålls öppen auktion under skattemannarätt på Kammar Kollegiet och på Landskansliet i
Nyköping. Då säljs mot årlig ränta eller avgift i spannmål
Bergshammars jaktbacke, Jönåkers Härad fördelad på 2 lotter om vardera 6 tunnland 24 ½ kappland
Gnesta stora jaktbacke i Råby socken Rönö Härad delad i 2 lotter om vardera 19 tunnland 8 kappland
Gnesta lilla jaktbacke i samma socken odelad om 9 tunnland 6 kappland
Berga jaktbacke, Helgona socken, Rönö Härad delad i 2 lotter om vardera 16 tunnland 27 kappland samt
Jaktbacken Hedberget även kallat Veckelbybacken, Vallby socken, Östra Rekarne Härad odelad om 8
tunnland 30 kappland Anbuden prövas av Kongl Maj:t.
Uppsala den 7 juli 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1828 (manskap som rymmer ur garnisonen i Stockholm)
Det har inte sällan inträffat att manskap av garnisonen i Stockholm, särskilt sommartid, förletts av andra
personer, att för att befrias från arbete och få påräknad förtjänst, olovligen beger sig ut på landsbygden.
Detta sker ofta av okunnighet om Författningarna.
     I Krigsartiklarna kapitel 10, 24 § står att den som döljer, hyser eller ur vägen skaffar rymmare eller
inte anger honom bötar 3 riksdaler 16 skilling och skaffa karl i stället, eller med arbete avtjäna den
kostnad som skulle utgå till annan karl.
     I Påbudet av den 14 augusti 1812 stadgas att den hyser eller döljer person som skulle innehaft  pass
utan att angiva honom hos kronobetjäningen bötar 25 riksdaler  Gäller också om man forslar sådan person
från andra ställen än gästgivargård.
Uppsala den 7 juli 1828  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 7 juni 1828 (4 personer, kyrkstöld)
1:o Sjöartilleristerna vid Flottans Nya Varv i Göteborg förlagda 9:de Sjöartilleri Kompaniet N:o 45 Johan
Andersson och N:o 47 Sven Andersson har olovligen avvikit.
      Johan är 40 år gammal, 5 fot 8 tum lång, undersättsig, något skelögd, bruna ögon
      Sven är 30 år gammal, 5 fot 7 tum lång, undersättsig, blå ögon, rödlätt ansikte, svart hår
2:o Jägarsoldaten vid Dalregementet och Överstelöjtnantens Kompani N:o 116 Fank, Johan Andersson
Frögelius har efter bedrägerier i hemorten avvikit.
     Han är 36 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, mörkt hår, undersättsig
3:o Den för sinnesvaghet intagne på Falu Lasarett, bonden Eric Olsson från Vargnäs, Leksands socken,
har rymt den 27 maj.
    Han är 43 år gammal, av medelmåttig längd, mörkt hår
4:oVid inbrott i Vassunda kyrka stals en kalk och patén, en oblatask, en kanna allt av silver till en vikt av
sammanlagt 104 ½ lod samt 87 riksdaler 15 skilling.           Uppsala den 7 juni 1828  B W FOCK
 
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1828 (ombyggnad av Kyrkbron i Funbo)
Den s k Kyrkbron i Funbo skall ombyggas och arbetet antas pågå en månad från den 30 dennes.
Vägfarande som färdas mellan Uppsala och Almunge socken skall taga vägen genom Vaksala och Rasbo
socknar förbi Håfs och Edlinge gästgivargårdar. Allmoge eller resande med sämre åkdon kan begagna en
mindre väg mellan Länna Masugn och Rasbo socken.
     Resande mellan Marma och Böksta gästgivargårdar bör ta vägen genom Danmarks socken
     Befallningshavande i Stockholms län anmodas utfärda en lika kungörelse.
Uppsala den 7 juni 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1828 (soldat vid Hundra Härads Kompani efterlyses)
Soldaten vid Hundra Härads Kompani av Upplands Regementet N:o 20 Alm har på morgonen den 3
dennes rymt från pågående regementsmöte.
      Han är 36 år gammal, 6 fot ½ tum lång, långlagt ansikte, mörkt hår och klädd i blå exercis kollett, blå
uniformsbyxor, och lägermössa.
Uppsala den 7 juni 1828  B W FOCK
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Kungörelse, Stockholm den 10 juni 1828 (indraget stöd till lasarettet)
Från Serafimer Ordens Gillet har kommit följande skrivelse:
    Sedan Serafimer Ordens Gillet insänt förslag till Kongl Maj:t över Hospitals fondens inkomster och
utgifter detta år, har Kongl Maj:t i anledning härav i Brev den 9 maj förklarat, att något understöd till
länslasaretterna inte kan påräknas, vilket Ordens Gillet härmed anmodar Befallningshavande att
tillkännage.
Stockholm den 10 juni 1828  CLAES FLEMING
Vilket härmed är kungjort.
Uppsala den 17 juni 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 10 juni 1828 (auktion räntespannmål)
Krigs Kollegiet förordnar, att auktion hålls den 12 juli på 20 tunnor 5 ¾ kappar reserv och 39 tunnor 5/3
kappar Beneficiehemmans Räntespannmål, hälften råg och hälften korn.
      Betalningsanstånd medgives mot vederhäftig borgen till den 1 november. Anbudens antagande beror
på Kollegiets prövning, så vida det inte uppgår till lika belopp som förra årets markegångspris.
Uppsala den 10 juni 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1828 (värvning)
Sekundchefs ämbete vid Livgardet till Häst utfärdar patent, som berättigar gardisten vid samma
Regemente och Överste Sprengportens Skvadron N:o 41 Wallberg att inom detta län för Regementets
behov anställa värvning.
Uppsala den 28 juni 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1828 (utdelning till gratialister)
Gratialister vid Majorens  samt Norra Upplands Skvadroner av Livregementets Dragon Korps äga att
försedda med underhållsbrev och prästbevis för uttagande av halvårets underhåll, infinna sig hos
Mönsterskrivare Elias Nyström den 21 juni i Assessor Didrons gård här i staden och påföljande dag i
Balingsta By, Balingsta socken.
Uppsala den 28 juni 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 28 juni 1828 (3 personer, fåle)
1:o Två för passlöshet anhållna personer i Älvkarleby socken har rymt under transport hit till slottshäktet
på vägen nära Läby Gästgivargård
     Den ena har benämnt sig Johan Eric Lindholm och den andra Johan Eric Ström.
     Lindholm var klädd i vita buldansbyxor, blå och vitrandig väst och läderhalsduk
     Ström hade buldansbyxor, grå sommarrock, blå väst och hatt. Båda var barfota.
2:o F d Kompaniskräddaren vid Göta Artilleriregemente, Eric Wallin, som sedan maj månad arbetat som
gesäll hos skräddarmästare Christoffer Hallenius i Söderhamn, har avvikit och medtagit Hallenius blå
frisrock och 6 riksdaler 32 skilling. Han är även misstänkt för att ha stulit från handlanden Anders Wedin
107 almars lärftsväv, som var utlagd till bleke. 27 alnar har sedan kommit till rätta.
     Wallin är 36 år gammal, medelmåttigt växt, ovalt ansikte, brunt hår, blå ögon
3:o Natten mellan 7 – 8 denna månad bortkom på betet ur hagen vid Näsbo, Vittinge socken en svart
hästfåle, 4 år gammal med ståndman, isprängd med vita hår på högra frambogen, två virvlar i pannan, ett
litet brott i sadelstaden och skodd på framfötterna
Uppsala den 18 juni 1828 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 3 juli 1828 (ytterligare auktion Ytterbo rusthåll, Breds socken)
I brist på spekulanter kommer ny auktion att utsättas till den 18 augusti på 1 mantal rusthåll Ytterbo, Beds
socken. Auktionen hålls på Åsunda Härads Tingshus i Enköping.
Uppsala den 3 juli 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 3 juli 1828 (3 personer, assignation)
1:o En i Vallby socken anträffad, okänd och för passlöshet anhållen person, som uppgivit att han är
filhuggare och heter Carl Fredric Dahlin, lyckades när han skulle transporteras hit till Sottshäktet,
våldsamt skilja sig från Extra Fångförare Fjärdingsman Bodin ungefär ½ mil hitom Säva Gästgivargård
     Han är av stor kroppsbyggnad, stort koppärrigt ansikte, mörkt hår, klädd i rock och byxor as blågrått s
k spritigt sommartyg, randig ylleväst, gammal svart hatt, skor och vita strumpor samt brunrutig
kattunshalsduk
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2:o Två okända illa klädda karlar, som vid slutet av Gröngarns Skog nära staden Enköping den 28 juli
angripit och omkullkastat två ynglingar och tagit deras bössor.
      Ingen beskrivning av dessa våldsverkare finns annat än att en av dem var flintskallig
3:o En rikets Ständers Riksgäldskontors Assignation N:o 176, utgiven den 1 april, lydande på 100
riksdaler 12 skilling har av ägaren anmälts förkommen
Uppsala den 3 juli 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1828 (lasarettets räkenskaper)
Sedan Uppsala Läns Lasaretts Räkenskaper för år 1826 granskats, meddelar Befallningshavande Länets
Innevånare följande rörande denna angelägna Inrättning:
     För underhåll och sjukvård på Lasarettet har intagits och vårdats 104 personer, inräknade de 8, som var
kvarliggande från förra räkenskapsåret. Därav är 7 döda, 65 friska utskrivna, 4 förbättrade, 2 obotliga och
ännu kvarliggande den 1 maj 1827, 26 personer.
Inkomster:
Frivilliga avgifter vid befordringar                       6 riksdaler 20 skilling 4 runstycken
Frivilliga sammanskott från församlingarna     324                14
Inneslutna legosängsmedel                                  39               18
Innesluten 3-skillingsavgift                            2.829               30              9
Summa                                                             3.199               34              9

Sjuksängarnas antal, som är bestämt till 20 stycken, har ibland ökats till 30 – 40, beroende på att alla
Veneriska patienter, som blivit anmälda eller upptäckt i orterna blivit intagna.
     Befallningshavande har velat meddela Länets innevånare dess underrättelser om tillståndet av denna
nyttiga Inrättning, vars huvudsakliga ändamål är att förekomma veneriska smittans utbredande, men i den
mån tillgångarna medgiva låta andra fattiga personer i Församlingarna njuta läkarvård till lindring för
tillfälliga åkommor, när sådana personer anmäls i den ordning Befallningshavandes Kungörelse av den 7
april 1820 föreskriver.
      Detta sista ändamål kan endast uppnås och säkrast vinnas, i den mån Församlingarna vid insamlingar
av frivilliga sammanskott, med välvilja omfatta och ihågkomma Fonden för länets lasarett
Uppsala den 15 juli 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Redovisas på två sidor alla församlingarnas frivilliga sammanskott som gjorts  från den 1 maj 1826 till
samma tid 1827

Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1828 (arrendeauktion torpet Svedan, Järva krog, torpet
Stocksund, Solna socken)
Den 14 oktober hålls arrendeauktion på Kammar Kollegium och Ulriksdals Värdshus. Då upplåts på 30 år
till högstbjudande under Ulriksdals Kungsgård liggande lägenheterna torpet Sveden, Järva krog och torpet
Stocksund, belägna i Solna.
      Nuvarande arrendatorer äger förmånsrätt om de vill ge så mycket som högsta anbudet  Behörig
borgen för de 5 första åren.
Uppsala den 19 juli 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1828 (arrende Kronoängarna i Kjula socken)
Den 12 oktober hålls auktion på 6 års tid på Kronoängarna  Årby- eller Hedkärr och Björnmossen,
belägna i Kjula socken Öster Rekarne Härad. Auktionen sker dels på Kammar Kollegium och dels på
Kjulsta gästgivargård.
     Närmare underrättelse på Landskontoret i Nyköping hos kronofogde E Kramer, Årby nära Eskilstuna.
    Uppsala den 19 juli 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 19 juli 1828 (7 personer, borttappad spegellåda, hittade pengar)
1:o Tjänstelösa pigan Gustava Lovisa Lundström har fått tillfälle att rymma från Stadshäktet.
     Hon är 20 år gammal, lång och smal, trint ansikte, ljust hår
2:o Stadsvaktssoldaten i Norrköping, N:o 16 Magnus Ringquist, har rymt därifrån.
     Han är 24 år gammal, 5 fot 10 tum lång, magert ansikte, ljust hår.
3:o Fånige drängen Anders Larsson har fått tillfälle att inom Stora Tuna socken i Falu län undkomma, då
han skulle föras till hemvistet.
     Han är 22 år gammal, 5 fot ? tum lång, långlagt ansikte, brunt hår, blå ögon.
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4:o Soldaten vid Närkes Regemente Kristinehamns Kompani N:o 52 Sven Larsson Kålman har olovligen
avvikit från roten.
      Han är 36 år gammal, 5 fot 8 tum lång, stadigt växt, rött hår och ljuslätt ansikte
5:o Manspersonen Nils Danielsson Nyberg är tilltalad för stöld i Norge, har rymt
      Han är 33 år gammal, född i Fryksände socken i Värmland, medelmåttig till växten, mörkblå ögon,
mörkbrunt krulligt hår
6:o Guldsmedsgesällen Anders Lindgren, som tillika med sin föregivna hustru Maria Olsdotter begått
åtskilliga bedrägerier inom Hedmarkens Amt, har kommit på flykten
7:o På Lövsta Bys gärde på vägen mellan Västerås och Tidö har en spegellåda borttappats. Den var av
betsad björk med lås och inknuten i en handduk. Där fanns 4 guldringar, varav en med en större ametist
på inre sidan att öppna med en hårfläta uti, en med en stor och flera mindre äkta pärlor, en med en fjäril i
mosaik samt en slät ring, ett svart stenkolshalsband med förgyllt lås, en förgylld fingerborg, en liten
stålsax, en slipad luktvattenflaska av kristall med glaspropp, en krokig nagelborste av elfenben, en dubbel
tandborste med svart skaft, en ljusblå papplåda med spegel i locket innehållande 8 brev engelska synålar
samt åtskilliga tapitseri-, tambur och trådnålar, lärfts- och bomullstråd, en grön nåldyna samt en broderad
halskrage och 4 alnar breda gröna sidenband.

En penningsumma är upphittad den 8:de denna månad på vägen mellan Läby och Yvre Gästgivargårdar.
Rätta ägaren, som kan beskriva sedlarnas belopp och storlek kan återfå dem hos drängen Eric Andersson i
tjänst hos Byggmästare Morin på Ulva, Bälinge socken en halv mil från staden.
Uppsala den 19 juli 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1828 (upphandling av hö, halm och havre för Svea
Artilleriregemente)
Den 27 denna månad anställs auktion vid Krigs Kollegium för upphandling av hö, halm och havre till
Svea Artilleriregementets hästar. Hugade spekulanter kan insända förseglade anbud, erhålla underrättelse
om kvantiteterna och när leveransen skall ske.
Uppsala den 1 augusti 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1828 (värvning)
Korpralen vid Livregementets Dragon Korps, Billengren, har förordnats att anställa värvning för Kongl
Maj:ts Livgarde till Häst.
Uppsala den 1 augusti 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1828 (veterinärens adress)
För att de innevånare, som har sjuka djur och önska biträde av veterinär Zaar, meddelas att hans adress
intill nästkommande 1 oktober är i Apotekare Görges hus här i staden, så vida inte någon farsot gör hans
vistelse nödvändig på annan ort.
      Han träffas där fredag och lördag varje vecka. De som inte har tillfälle att besöka honom kan genom
brevväxling erhålla behövliga råd och föreskrifter.
Uppsala den 1 augusti 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 1 augusti 1828 (7 personer)
1:o Livstidsfångarna Mikael Lustig, Nils Becker och Sven Magnusson samt på viss tid till fästning dömde
arbetsfången Carl Fredric Carlquist har rymt under arbete från Malmö Fästning.
      Lustig är 40 år gammal, född i Norge, 5 fot 8 tum, brunt hår, blå ögon, ovalt ansikte
      Becker är 31 år gammal, född i Stockholm, 5 fot 8 tum lång, svart hår, bruna ögon, ovalt mörkt
ansikte
     Magnusson är 20 år gammal, föd i Linköpings län, 5 fot 6 tum lång, brunt hår, blå ögon, magert
långlagt ansikte
     Carlquist är 25 år gammal, född i Norrköping, rött hår, blå ögon, trint ansikte
2:o Passlöse västgöten Andreas Andersson, har innehaft flera till försäljning förbjudna varor som
beslagtagits. Därefter har han avvikit från orten. Han förständigas att infinna sig i Sjötullrätten i
Norrköping där beslagsmålet kommer att hållas.
3:o Lumpsamlare Anders Kronberg, som vid Östra Göinge Häradsrätt i Kristianstads Län är tilltalad för
delaktighet i stöld,  har inte kunnat ertappas.
       Han är 32 år gammal, medelmåttig till växten, magert ansikte, blå ögon, ljust hår och besvärad av
fallandesot.
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4:o Lagstadde drängen, f d gardisten Lars Wikblad, har avvikit från sin tjänst i Väster Färnebo socken,
Västerås län
      Han är 36 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, mycket grov till växten, mörkt hår.
      Krono- och stadsbetjäningen skall sorgfälligt efterspana dessa rymlingar samt vid anträffandet gripa
och till Slottshäktet hit inbringa dem.
Uppsala den 1 augusti 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1828 (auktion Stora Haga, Haga socken)
Till följd av Kongl Maj:t och Krigs Kollegiets skrivelse den 15 juli, kommer auktion att hållas den 19
september till entreprenad för uppförandet av ett karaktärshus av sten jämte källare vid nu mera
Överstebostället vid Upplands Regemente, Stora Haga, beläget i Haga socken.
      Ritning, kostnadsförslag, kalkyl och projektkontrakt är tillgängliga dels på Krigs Kollegiets
Huvudkontor dels i Uppsala Landskontor.
Uppsala den 5 augusti 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1828 (prövningskommittén för taxeringar)
Allmänna Prövnings Kommitténs sammanträde för att granska Taxeringskommitténs åtgärder och
meddela rättelser, hålls den 8 oktober här på slottet.
      Följande kunniga och erfarna herrar och män kallas:
För Ridderskapet och Adeln: Friherre Palmquist, Stallmästare Malmerfeldt, Kapten Wrigth
För Prästerskapet: Prosten Brossman, Prosten Wolinder i Tuna, Kyrkoherde Pettersson
För Borgerskapet: Handlarna Gisslén och Lenngren, Rådman Winblad
För Bondeståndet: Nämndeman Eric Ludvigsson i Måsta, Eric Danielsson i Wallby, Matts Jansson ,
Forsby samt
Ståndspersonerna Direktör Apelgren, Apotekare Schulz, Bokhandlare Berglund.
     De skattskyldiga som önska rättelse, anmäler till Befallningshavande eller senast sammanträdesdagen
direkt till Prövnings Kommittén.
Uppsala den 9 augusti 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1828 (upphandling av hö, halm och havre till Hovstallets
hästar)
Den 4 september kommer för Hovstallets behov betydande kvantiteter hö, halm och havre att upphandlas.
Höet och halmen levereras till Hovstallet dels innan oktober, dels i januari och februari och dels på öppet
vatten inom juni månad nästa år.
      Havren levereras med vissa tunnor varje månad, allt på sätt som tillkännages vid auktionen. Anbud
kan inlämnas innan auktionen.
Uppsala den 16 augusti 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1828 (förnyad auktion Ytterby, Breds socken)
Ett mantal kronoskatte rusthåll Ytterby, Breds socken kunde inte säljas på exekutiv auktion på grund av
brist på köpare. Ny auktion den 23 september med samma villkor.
Uppsala den 16 augusti 1828  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1828 (7personer, återfunna pengar)
1:o Soldaten vid Järvsö Kompani, Hälsinge Regemente N:o 33 Nåman, har avvikit från övningsmötet i
Mo läger
     Han är född 1798 i Hälsingland, 5 fot 9 tum lång, ljust hår
2:o Pigan Britta Johansdotter Spansk har avvikit från Ljusdals socken. Hon misstänks för att ha låtit
förändra det av kontraktsprosten Hallgren utgivna prästbetyget.
     Hon saknar tår på ena foten.
3:o Bevärsynglingen Anders Olsson från Edsbyn, Ovanåkers socken, greps när han rymt från
Lägerplatsen i Mo, Men lyckades fly ännu en gång.
      Han är 5 fot 6 tum lång, lutande kroppsställning, mörkt hår
4:o Soldaten vid Kungens Eget Värvade Regemente och Major von Segerbadens Kompani N:o 50 Nils
Säll, vilken inte återkommit efter permission.
     Han är 29 år gammal, 5 fot 10 tum lång, avlångt ansikte, blå ögon
5:o Rotebåtsmannen vid Andra Norrlands Andra Kompani N:o 155 Nils Bergström har avvikit från orten
     Han är 34 år gammal, lång till växten, skelögd, magert långlagt ansikte, mörkt hår
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6:o Förre artilleristen Jonas Andersson Kallman är dömd för dråp vid Tjusts Häradsrätt. Han rymde under
transport därifrån till Kalmar Länshäkte vid Jämserums Gästgivargård
      Han är 30 år gammal, lång till växten, brunt hår, röda polisonger, blå ögon
7:o Drängen Peter Lönn har avvikit ur sin tjänst hos Jonas Nilsson i Brevassa, Eds socken.
      Han är omkring 26 år gammal
8:o De 30 riksdaler som saknats av de pengar som stals mot slutet av juni i Äppelbo kyrkas kassakista har
återfunnits i den uppbrutna kistan 1/8 mil från kyrkan.
Uppsala den 16 augusti 1828  N W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 6 september 1828 (kallelse till Riksmöte)
Efter Kongl Maj:ts öppna Brev av den 3 september, som kallat samtliga Sveriges Rikets Ständer till det
utsatta lagtima Riksmötet i Stockholm den 4 november, har Landshövdinge Ämbetet anmodat
Prästerskapet att kungöra Riksdagskallelsen i kyrkorna.
    Den 14 dennes kungörs kallelsen i alla landsförsamlingar i länet och efter Riksdagsordningens § 11
utlyses sockenstämma i varje Församling till nästföljande söndag för elektorsval av allmogen, varefter
valen till Riksdagsfullmäktige kommer att förrättas av Domhavande i orten.
    Skulle några Församlingar inte ha gudstjänst den 14:de åligger det Prästerskapet att genast genom
Kronobetjäningen i Pastoratet besörja, att ett exemplar av kallelsen skickas från by till by, med
förständigande att deras ledamöter infinner sig nästföljande söndag vid moderkyrkan till elektorsval.
Uppsala den 6 september 1828  J A CARLSSON  O E WALLIN

Efterlysning, Uppsala den 6 september 1828 (10 personer, en häst)
1:o Förre rotesoldaten Jöns Nilsson, som är straffad för stöld och som försvarslös dömd till allmänt arbete
har fått tillfälle att utkomma ur Kristianstads Länshäkte.
     Han är 29 år gammal, 5 fot 11 tum lång, grov och starkt växt, svart hår, bruna ögon, avlångt ansikte
2:o Båtsmannen vid Norra Hallands Kompani N:o 71 Simon Andersson Frisklund, har olovligen avvikit
från kommendering på Känsö karantänsplats.
      Han är 36 år gammal, lång och stark till växten
3:o Artilleristen vid Göta Artilleri Regemente Första Belägrings Kompaniet N:o 32, Johannes Arvidsson
har avvikit
      Han är lång till växten, magert ansikte, blå ögon, spetsig näsa, mörkt hår
4:o Artilleristerna vid Göta Artilleri Regementets Första Fältkompani N:o 7, Olof Dahl och N:o 25
Torben Jonasson Ek har avvikit därifrån
      Dahl är född 1794, 5 fot 7 tum lång, blå ögon, ljust hår, litet ansikte och något krokig näsa
      Ek är född 1798, 5 fot 11 ¼ tum lång, blå ögon, mörkt hår, rödlätt ansikte
5:o Sticko Anders Matsson i Östnor, Mora socken, som i vittnens närvaro erkänt att han varit delaktig i en
stöld hos Rumbo Lars Andersson i samma by, som begåtts av drängen Anders Norman. Han har sedan
avvikit från orten
      Han är 16 år gammal, medelmåttig längd och stadig växt, fylligt ansikte, ljust hår, blå ögon
6:o Gossen Nils Gustav Oscar Janssén, som varit intagen på Nyköpings läns Korrektionsanstalt har
avvikit
      Han är 11 år gammal och liten till växten
7:o Eric Olssons i Helgesta, Klosters socken, dräng Anders Andersson har avvikit.
      Han är 16 år gammal, liten till växten, ljust hår,
8:o Hammarsmedsmästare Peter Norberg, har sistlidne vinter avvikit från Forssjö i Nyköpings län. Han
har utan omvårdnad kvarlämnat hustru och 5 barn
       Han är omkring 40 år
9:o En kvinnsperson, som uppgivit sig vara soldathustru och heta Christina Lind, har i mitten av juli i
Nyköping mottagit ett 3 dagar gammalt barn, som hon lovat föra till ett ställe i socknen, där det skulle
omhändertas och uppfostras. Detta löfte har hon inte uppfyllt och inte heller återlämnat barnet till
föräldrarna
      Kvinnan beskrivs efter utseende och egen uppgift vara 23 år gammal, medelmåttig och smärt
magerlagd till växten, brunt hår, blå ögon, magert ansikte, spetsig näsa.
10:o Bonden Lars Pettersson i Vi, Jönors socken, Gävle län har förlorat ett rödbrunt hästkreatur, 10 år
gammalt, litet till växten, svart man och svans samt två vita fläckar på vänster sida. Nöjaktig ersättning
till den som återskaffar djuret.
Uppsala den 6 september 1828  J A CARLSSON  O E WALLIN
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Brev från Carl Johan, Stockholm den 10 september 1828 (angående salpetergärden)
Som Vi i Nåder funnit tillåta att liksom föregående år, även i år de hemmansägare som inte kan betala sin
salpeterskatt med egen eller bevisligen inhemsk salpeter får lösa den med 7 riksdaler 24 skilling
lispundet.
Stockholm den 10 september 1828  CARL JOHAN

Vilket till efterrättelse härmed kungörs.
Uppsala den 4 oktober 1828 B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 12 september 1828 (höstådermöten)
Landshövdinge Ämbetet underrättar de rustande vid Livregementets Dragon Korps om att innevarande
års höstådermöten förrättas under oktober månad vid de vanliga ställena
J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 12 september 1828 (skötsel av ryttarhästarna)
I Krigs Kollegiets kungörelse av den 26 juni 1819 förordnas att ryttarhästarna ovillkorligen skall hållas på
stall om nätterna efter den 1 oktober oberoende av väderleken.
       Befallningshavande har att varje år bestämma tiden då hästarna skall hållas inomhus även på dagtid.
Detta sker i år efter höstådermötets slut vid vite av 10 riksdaler.
Uppsala den 12 september 1828  J  CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 12 september 1828 (exekutiv auktion Hammarby, Björklinge)
För att gälda domfäst skuld kommer bonden Olof Olsson att sälja sitt skattehemman N:o 1 om 23/152
mantal i Hammarby, Björklinge socken på offentlig auktion den 23 december.
     Lägenheten säljs som den befinner sig med utsådd höstgröda. Uppskattningsinstrument finns hos
Expeditionskronfogde J A Holm Johansson på Vallby i Viksta socken. Hemmanet är värderat till 338
riksdaler 10 skilling och köpeskillingen skall inbetalas genast vid auktionen eller senast en månad
därefter, då 6 % ränta utgår.
Uppsala den 12 september 1828  J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 12 september 1828 (auktion Öster och Väster Forssa, Tensta )
Offentlig auktion anställs på Läby gästgivargård den 22 december då i särskilda utrop försäljs till
högstbjudande, 1 mantal frälse N:o 13 i Väster Forssa och 3/8 mantal kronoskatte N:o 10 Öster Forssa,
Tensta  socken
       Väster Forssa uppskattas till 4.840 riksdaler och Öster Forssa till 1.385 riksdaler 16 skilling för att
gälda Uppsala Akademis fordran på 4.000 riksdaler. Båda hemmanen säljs i befintligt skick med utsådd
höstgröda.
      Upplysningar hos Expeditions kronofogde J A Holm Johansson på Vallby i Viksta socken.
Köpeskillingen betalas genast vid auktionen eller senast en månad därefter, då till 6 % ränta, så vida inte
vänlig överenskommelse träffas med inteckningshavarna.
Uppsala den 12 september 1828 J A CARLSSON O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 12 september 1828 (postgången Uppsala – Stockholm)
Ändring av postens ankomst och avgång för att bereda större skyndsamhet. Posten från Stockholm norrut
skall avgå varje tisdag och fredag och ankomma till Uppsala varje onsdag och lördag på morgonen, till
Tierp på eftermiddagen och till Älvkarleby sent på kvällen.
     Från Haparanda avgår post onsdag och söndag och ankommer till Uppsala, Tierp och Älvkarleby
samma dagar i nästkommande vecka.
     Brev som skall gå söderut måste vara på Uppsala Postkontor onsdagar och söndagar innan klockan sju
eftermiddagen. Post från Stockholm och Södra orterna utdelas alla onsdagar och lördagar vid
middagstiden och brev från Norra orter utdelas torsdag och måndag på morgonen.
      Postgången till Östhammar och Öregrund ändras, så att brev dit skall lämnas på Postkontoret i
Uppsala på lördagsförmiddagen och ankommande utlämnas på onsdagseftermiddagarna
      Till Enköping och Västra orter även Norrtälje och Grisslehamn är ingen förändring
      Postkontoret här hålls öppet varje söckendag mellan 8 – 12 och 2 – 7. På söndagar och helgdagar en
timme före och en timme efter gudstjänsttid
Uppsala den 12 september 1828  J A CARLSSON  O E WALLIN
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Kungörelse, Uppsala den 13 september 1828 (försvunnen häst)
Från bonden Cars Andersson, Vellinge, Litslena socken, stals en häst, 9 år gammal, svartbrun med
hängman, Den har ett s k flenhus på kinden. 10 riksdaler i vedergällning.
Uppsala den 13 september 1828  J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 16 september 1828 (remonteringsmöte)
Vid det Remonteringsmöte, som är utsatt att förrättas den 23 september på Slottsborggården med
Livregementets Dragon Korps, åligger det rustande för N:o 103, 105, och 121 vid Livskvadronen, för N:o
4, 12, 30, 54, 123 vid Majorens Skvadron och N:o 16, 42, 54, 56, 63, 85, 94, och 107 vid Norra Upplands
Skvadron att till inskrivning uppvisa antagliga remontrar.
Uppsala den 16 september 1828  J A CARLSSON  O E WALLIN

Kungörelse, Uppsala den 30 september 1828 (personer som inte betalt skatt och böter)
22 personer som flyttat utan att betalt skatt och en person som inte betalt böter.
Uppsala den 30 september 1828 B W FOCK  Uppsala den 30 september J A CARLSSON

Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1828 (spannmål till Danviks hospital)
Spannmål som innevarande år tillkommer Danviks Hospital skall in natura levereras inom mars månad
till Danvikens Magasin, vid äventyr av utmätning och förhöjning med 1 riksdaler över medelpris. De
hemmansägare som är skyldiga till körslor framför 72 lass sand på mantalet eller erlägger 12 skillingar
lasset.
Uppsala den 22 oktober 1828  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 23 oktober 1828 (8 personer, häst och kärra)
1:o Från Karlstens fästning har rymt N:o 250 Anders Skog eller Bergström, N:o 285 Carl Lundström och
N:o 297 Johan Eric Lundberg.
      Skog är 42 år gammal, född i Västmanland, 5 fot 11 tum lång, långt magert ansikte med ett större ärr
på kinden, ljust hår, blå ögon
      Lundström är 34 år gammal, född i Finland, 5 fot 9 ½ tum lång, mycket starkt växt, mörkt hår, blå
ögon, trubbig uppstående näsa, trint ansikte
      Lundberg är 27 år gammal, född i Uleåborg, 5 fot 10 tum, svart hår, bruna ögon, trint koppärrigt
ansikte.
2:o Kvinnspersonen Brita Jonsdotter från torpet Backen, Svarteborgs  socken, som är häktad för stöld,
lyckades rymma från Strömstad.
      Hon är kort till växten, mörkt hår och besvärad av fallandesot.
3:o På Hult i Rogberga socken, Göteborgs län, antagne dagsverkskarlen, förre artilleristen Daniel Gran
har olovligen tillgripit persedlar innan han försvann. Han är försedd med pass och prästbevis från
Konobergs län.
     Han är svartmuskig och liten till växten.
4:o Från Söderhamns Stadshäkte rymde Eric Wallin, dömd till livstids fästningsarbete och Johan Nils
Törnbom som är övertygad om förfalskningsbrott.
      Wallin är 36 år gammal, medelmåttig och stadig till växten, ovalt ansikte, brunt hår och har lärt
skräddarhantverket
       Törnbom, som varit garvaremästare i Vimmerby, är 36 år gammal, stadig och undersättsig till växten,
trint fylligt ansikte, ljust hår, blå ögon
5:o En kringstrykande mansperson, som kallat sig Johan Lager och häktad i Gävleborg län rymde under
transport till Gävle.
6:o Bonden Eric Calsmansson, Gäcksätter, Högs socken blev på resa från Hudiksvalls marknad vid det s
k Motgången, frånstulen sin häst och kärra.
      I den fanns en dunkudde, hästtäcke, ½ mark snus, glasflaska, mat och en kopparflaska med något
brännvin.
      Hästen är 11 år gammal, svart med hängman, försedd med klockbjällra i läderrem, nytt seltyg med
järnkrok och s k fjällokor.
     Kärran var ny, rödmålad med stol och märkt med E S S Hög och Gäcksätter

Vidare meddelas 1:o Att vid Jättendalsfjärden, Gävleborgs län, har den 17 september en av havsvågorna
dit driven död mansperson bärgats, Han var klädd i blå surtut, blå livtröja, randig väst, randiga byxor och
2 mindre guldringar i öronen, vilka kan återfås av hans anhöriga.
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2:o En svart gammal häst har tillvaratagits på vägen vid Rickomberga By av arrendator Anders
Björkholm, Onsike, Tibble socken. Rätta ägaren återfår den mot betalning för underhåll.
Uppsala den 23 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala 25 oktober 1828 (förteckning på mantalsskrivnings terminerna)
Fortsättning på förteckning på mantalsterminerna för bl a  Olands, Bälinge, Vaksala Härader.
Uppsala den 25 oktober 1828  B W FOCK

Uppsala den 4 november 1828 (olovlig grustäckt)
För att förekomma skador på den nyanlagda vägen från Uppsala stad över Slottets område fram till gamla
allmänna landsvägen vid Grindstugan har Befallningshavande funnit nödvändigt stadga vite på 3 riksdaler
16 skilling utom ersättningsskyldighet för dem, som utan lov hämtar grus eller sand i närheten.
      Samma vite för den som tar sand, torv eller lera på andra ställen av Polacksbacken, än den av ålder
öppna stora sandgropen vid det s k Bleket.
Uppsala den 4 november 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 4 november 1828 (rekryteringsmöte)
Den 28 november hålls rekryteringsmöte för Upplands Regemente, då rotehållarna skall uppvisa antagliga
och målfylliga karlar vid vite av 3 riksdaler 16 skilling. Gäller 18 nummer.
Uppsala den 4 november 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 5 november 1828 (tillvaratagen tjur)
Bonden Jan Andersson i Nåntuna, Danmarks socken, har tagit tillvara en brun tjur, som återfås av ägaren
om underhållkostnaderna betalas.
Uppsala den 5 november 1828  J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 4 november 1828 (priset på svensk silverriksdaler)
Medelpriset under juli, augusti och september på en svensk silverriksdaler i förhållande till växelkursen i
Hamburg varit 2 riksdaler 31 skilling 10 runstycke. Priset på ett lod kontrollerat omyntat silver är 1
riksdaler 5 skilling 3 1/5 runstycken.
      Detta tillkännages dem som vill betala för på kredit erhållen undsättningssäd.
Uppsala den 4 november 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 november 1828 (avrads- och tiondespannmål får lösas efter
markegångspris)
Statskontoret har tillkännagivit att innevarande års Kronans Avrads- och Tiondespannmål som hör till
länet får lösas med markegångspris utan forlön, så vida inte räntegivarna hellre vill leverera in natura.
Den skall då föras till de vanliga Magasinen på dagar, som kommer att kungöras. Det gäller även för
arrendespannmål, där kontraktet utfärdar att säden levereras in natura. Vad angår arrendespannmål, där
kronan enligt kontraktet har valmöjlighet skall den lösa med pengar i år.
Uppsala den 15 november 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 18 november 1828 (auktion på Litslena Gästgivargård)
Vid frivillig auktion säljs den 15 januari Litslena gästgivargård på auktion. Läget är förmånligt för
värdshusrörelse. Goda betalningsvillkor utlovas. Egendomen säljs så som den för ögonen befinns, med
verkställt höstsäde samt erforderligt korn till vårsäde. Befintliga inventarier av kreatur och redskap.
Ägaren prövar anbuden.
     Upplysningar hos assessor A G Norén i Enköping.
Uppsala den 18 november 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 november 1828 (förnyad auktion Ytterby rusthåll, Bred)
Vid förut hållna auktioner av Ytterby Rusthåll i Breds socken, har inga spekulanter funnits, varför ny
auktion hålls den 20 december.
Uppsala den 19 november 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 19 november 1828 (auktion Ör, Hjälsta socken, Lagunda)
4/27 mantal av augmentshemmanet N:o 2 i Ör, Hjälsta socken, Lagunda Härad, säljs av bonden Staffan
Anderssons Sterbhus. Värdet är 454 riksdaler 30 skilling 3 runstycken. Egendomen är behäftad med
utmätningsgilld skuld. Auktionen sker den 3 mars på Tunalunds gästgivargård
     Upplysningar hos auktionsförrättaren kronofogde O Wibelius, Nåstuna
Uppsala den 19 november 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 19 november 1828 (3 personer, flera fickur, hästar, tyger)
1o Arbetsfången Sven Hallman har tagit till flykten från Malmö Fästning.
      Han är 23 år gammal, född i Stockholm, 5 fot 4 tum lång, ljust hår, blå ögon, trint ansikte
2:o Livstidsarrestanten Anna Stina Smålänning har tagit till flykten från Norrköpings Krono Spinnhus.
     Hon är 39 år gammal, ordinär växt, blågrå ögon, trint ansikte, platt och insjunken näsa på grund av
veneriska skador
3:o Drängen Lars Petter Dahlstrand har på marknaden i Norrköping tillgripit en sedelbok med 54
riksdaler och sedan avvikit från orten
      Han är liten och klen till växten något vindögd och straffad för andra resan stöld.
4:o I Eskilstuna har stulits ett fickur av Ernst i Stockholm, med datumverk, guldboett och vidhängande
guldkedja i breda ovala länkar som väger 9 ¼ dukater, urnyckel av guld, sigill med ograverad karneol.
Vedergällning utlovad.
5:o Från änkan Rutte i Göteborg stals på vägen mellan Smedby och Eskilstuna ett 50 alnar  bomullstyg
gult, grön och vitt, med sigill i bägge ändar med bokstäverna D J R, ett bomullsstycke om 40 alnar i
åtskilliga färger, åtskilliga större och mindre sidenband och spetsar.
6:o Från kopparslagare S P Elmgrens gård i Kalmar stals ett engelskt fickur med dubbla guldboetter till en
vikt av 26 dukater, med flat vit tavla och engelska siffror samt visare av guld. På tavlans nedra sida en
sifferring med sekundvisare och i ett gul och grönrandigt band en större guldring med röd karneol
graverad A L, en urnyckel i guld. Urverket försett med kapsel och oron går med diamant.
      20 riksdaler utlovas i vedergällning.
7:o Från bonden Eric Ersson i Sjömyra, Dalsbo socken har en svart vallack bortkommit. Den är 10 år
gammal, med skälla på järnklaven och mässingsmärke med Sjömyra och Dalsbo på.

I sammanhang härmed meddelas 1:o Att bonden Sven Svensson i Ångesjö, Hagdals socken och
stadsbetjänten J S Nobelius i Gävle tillvaratagit var sin  häst. Svensson en 10 – 12 år gammal, black till
färgen med svart man och svans. Nobelius en brun häst med svart ståndman och svans
2:o En plånbok med en mindre summa pengar återfås hos läderhandlare Zounon här i staden
3:o 6 bankosedlar om 12 skilling jämte 2 knivar har tillvaratagits från för stöld häktade, numera avlidne
Stadssoldaten Johan Petter Skoglund och förvaras på Landskansliet
Uppsala den 19 november 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 november 1828 (olovlig handel på gatorna i Västerås)
Befallningshavande i Västerås har anmält att gatuhandel bedrivits i Västerås. Denna handel bidrar till att
lantmannen får mindre betalat för spannmålen än gällande torgpris. Allmogen varnas att taga sig till vara
för denna slags olagliga och skadliga handel.
Uppsala den 19 november 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 november 1828 (remonteringsmöte)
Den 15 december kommer remonteringsmöte för Livregementets Dragon Korps att hållas för 16
vakanser. Vid 5 riksdalers vite skall de rustande uppvisa målfylliga och antagliga remontrar till
inskrivning i rullorna.
Uppsala den 19 november 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 25 november 1828 (förnyad entreprenadsauktion för hospitalets och
lasarettets Brygghus)
Då ingen spekulant infunnit sig vid entreprenadsauktion för utbjudande av nybyggnad av ett brygghus för
Uppsala Hospitals och Läns Lasarettets räkning, kommer ny auktion att hållas den 19 december efter
samma villkor.
Uppsala den 25 november 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 1 december 1828 (fastställd markegångstaxa)
Kongl Maj:t och Kammar Kollegium tillkännager att den av Riksståndens Deputerade för Uppsala län
upprättade markegångstaxa blivit fastställd och godkänd.Undantag priset på hackelse.
Uppsala den 1 december 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 3 december 1828 (auktion på konkursbo i Uppsala)
Den 8 januari säljs på Uppsala auktionskammare de under rådman E Ahlbergs konkursmassa lydande
egendomar och lägenheter:
Gårdarna N:o 3 och 4 i kvarteret Bryggaren, Vårfruroten,
en frälseåker i Lutgärdet,
en hävderättsåker i Väderkvarnsgärdet,
en bördsrättsåker i Kapellgärdet,
en bördsrättsåker i Väderkvarnsgärdet.
en lada i Lutgärdet med loge 2 golv och ett tillbyggt halmlider,
en lada i södra Väderkvarnsgärdet med loge, 2 golv och tillbyggt lider av bräder.
Uppsala den 3 december 1828  J A CARLSSON

Kungörelse, Uppsala den 3 december 1828 (auktion Ängeby, Börje socken)
Den 16 februari 1829 kommer på stället att förrättas auktion på skatte rusthållet Ängeby, N:o 30 vid
Norra Upplands skvadron, beläget i Börje socken. Fastigheten är försedd med hjälplig åbyggnad och
arrendet ger 12 ½ tunnor spannmål samt 2 famnar ved.
      Upplysningar hos Akademiadjunkten Delldén här i staden
Uppsala den 3 december 1828  K A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 3 december 1828 (1 person, dopskål)
1:o Livstidsfången Olof Olsson Österberg har rymt från Varbergs Fästning.
       Han är lång, svart hår, bruna ögon
2:o Från Järvsö kyrka stals en dopskål om 103 lod vikt, med inskrift ”Skänkt av prosten Schissler” samt
17 kannor Picardonvin.

En skinnkappa blev upphittad på vägen mellan Svärta och Svärdsbro gästgivargård, Nyköpings län.
Återfår hos drängen Olof Andersson i Svärta

Kungörelse, Stockholm den 5 december 1828 (rörande Arméns pensionskassa)
Skrivelse från Direktionen över Kongl Arméns Pensionskassa:
Befallningshavande anmodas meddela följande änkor att Kongl Maj:t i Nåder tillagt dem gratifikationer
för åren 1819, 1820 och 1821 av den fond som Kongl Maj:t och Kronprinsen donerat till pensioner för
Militäränkor och Barn. Beloppet är på 10 riksdaler varder utom för änkorna Hammarstrand och Sund som
för två år får 20 riksdaler vardera.
Gratifikationerna skall vid äventyr att förloras av änkorna själva eller deras ombud uttagas inom ett år
Sergeanten Paganders, Vaktmästare Köpkes, Furir Sjömarks, Kvartermästare Hammars, född Liljegren,
Kvartermästare Le Naur:s, född Vägerstein, Underofficer Ytterbergs, Fänrik Schönfelts född Löwendahl,
Korpral Hammarstrands, Underofficer Sunds änkor
Stockholm den 24 november 1828  B FRANS SPARRE

Vilken skrivelse härmed är kungjord.
Uppsala den 5 december 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 10 december 1828 (tid och plats för leverering av avrads-, tionde- och
arrendespannmål)
Första och Andra Fögderiet levererar avrads-, tionde- och arrendespannmål till Stockholms slotts magasin
samt hospitals spannmål för Uppsala och Veckholms hospitaler i Uppsala magasin.
De övriga levererar all spannmål till Uppsala.
      De som levererar till Stockholm skall vara där dagen innan, så att de hinner expedieras. Leveranserna
sker under januari och februari.
Uppsala den 10 december 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 12 december1828 (tid och plats för avlöningsmöte)
Innevarande års avlöningsmöten med Upplands Regemente hålls under tiden 17 – 21 januari på de
vanliga gästgivargårdarna.
      Räntegivarna betalar till mindre munderingspersedlar för varje nummer 4 riksdaler 29 skilling 4
runstycken, de som njuter avkortning 3 riksdaler 4 skilling 8 runstycken
     Gratialister som njuter underhåll av Krigsmanshuskassan samt pensionärer i Regementets Korpral- och
Soldatpensionskassa skall infinna sig försedda med prästbevis och pensionsbrev.
Uppsala den 12 december 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 12 december 1828 (1 person)
På begäran av bonden Adolf Welin i Unsta, Hacksta socken, efterlyses hans lagstadde dräng Carl
Westerlund, som olovligen avvikit
     Han är 22 år gammal, medelmåttigt växt, fräknigt ansikte, ljust hår
Uppsala den 12 december 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 december 1828 (uppbördsmöte med Majorens och Norra Upplands
Skvadroner)
Mönsterskrivare E Nyström har utsatt tider och platser för uppbördsmöten vid Majorens och Norra
Upplands Skvadroner av Livregementets Dragon Korps på de vanliga gästgivargårdarna tiden 22 – 28
januari.
      Räntegivare skall vid laga påföljd infinna sig och erlägga den årliga penningräntan samt
överenskomma om forslingen av avradsspannmålen eller betala den med pengar.
      Gratialisterna vid dessa Skvadroner skall inställa sig försedda med prästbevis för att få sitt underhåll.
Uppsala den 10 december 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 19 december 1828 (auktion vid von Engeströms konkurs)
På begäran av sysslomännen i häradshövding Johan von Engeströms konkurs har Befallningshavande
utsatt den 20 januari till auktionsdag, då konkursmassans fastighet 3/16 mantal skatt N:o 1 i Berg, Bälinge
socken säljs.
Uppsala den 19 december 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 20 december 1828 (depositioner i lantränterierna)
Kongl Maj:t har förordnat att de depositioner som varit insatta i lantränterierna i 10 år skall till
återflyttning uppsägas. Uppräknas 1 ½ sida personer och deras medel. Den äldsta uppgiven är från 1730
där ändamål och beskaffenhet är okända. Annars gäller det skattelösen, ränta, rättegångskostnad,
husrötemedel, rusttjänst fullgörande, böter, böter för försummad brevbärning, fordringar i konkurs, dom i
tvister, enspännarelön, av domstol utdömda fordringar bl a.
Vederbörande skall inom ett år förete depositionsbevis, och med domar och utslagsbevis styrka sin
äganderätt till dessa medel. Efter att fordringsanspråket blivit prövat och godkänt får man anordning på
medlen. Annars insändes de till Statskontoret, som sätter in pengarna på särskilt räkning i Ständernas
Bank, varefter man där får göra sina anspråk gällande.
Uppsala den 20 december 1828  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 24 december 1828 (salpetergärden)
Vid Staby gård, Giersta socken mottas salpetergärden den 10 – 11 februari 1829 från Bro, Håbo, Trögd,
Åsunda, Lagunda Härader.
      Övriga härader i Uppsala stad den 13, 16, 18, 20 februari.
       På ovannämnda dagar kan även den som har salpeter till salu infinna sig, försedd med bevis att
salpetern är av inhemsk tillverkning.
      Salpetern skall vara torr, fri från sälta och fetma för att undvika rabatter. Vilket kungörs på begäran av
Salpeteruppbördsmannen Bergmästare Sköldberg.
Uppsala den 24 december 1828  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1829 (förnyad auktion Hammarby N:o 1, Björklinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1829 (förnyad auktion Ö och V Forsa, Tensta socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1829 (auktion Årby, Lena socken)
Efterlysning, Uppsala den 9 januari 1829 (6 personer, postväska, sto)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1829 (lagtima bergsting)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1829 (indragning av två marknader i Älvkarleby.
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1829 (auktion på N:o 2 och 3 i kvarteret Örn, Vårfruroten)
Efterlysning, Uppsala den 14 januari 1829 (stöld ur postväska, inbrott hos fyra bönder)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 21 januari 1829 ( prins Oscars födelse)
Kungörelse, Uppsala den 27 januari 1829 (utdelning av utsäde av korn)
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1829 (medelpriset på svenskt silver)
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1829 (tillåtelse att lämna råg istället för korn i

Kronomagasinet
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1829 (klagomål över försummad vinterväghållning)
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1829 (upphittad säck med persedlar vid Verka kvarnar,

Märsta)
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1829 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 30 januari 1829 (förlorat guldur)
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1829 (förnyad exekutiv auktion Hånsta, Lena socken)
Efterlysning, Uppsala den 30 januari 1829 (3 personer)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1829 (lösöresauktion, Frövi överstesäte, Skultuna socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1829 (reststämmor för Livregementets Dragon Korps)
Efterlysning, Uppsala den 5 februari 1829 (2 personer, återfunnen postväska)
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1829 (hästvakanser)
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1829 (auktion Säby, Villberga socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1829 (förnyad auktion på Åkerby Åkerby socken)
Efterlysning, Uppsala den 9 februari 1829 (3 personer, smycken)
Berättelse, Uppsala den 12 februari 1829 (revision- och redogörelse för Uppsala Lasaretts- och

Kurhusfond)
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1829 (inbrott i Västlands kyrka)
Efterlysning, Uppsala den 17 februari 1829 (1person, en transportsedel)
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1829  (beredningskommitténs sammanträden)
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Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1829 (markegångspris på soldatmundering)
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1829 (lösöresauktion på Ärna gård, Gamla Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1829 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1829 (förnyad auktion Hammarby, Björklinge socken)
Efterlysning, Uppsala den 28 februari 1829 (1 person, kyrkstöld)
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1829 (bro över Kolbäcksån)
Efterlysning, Uppsala den 4 mars 1829 (3 personer)
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1829 (försäljning av gamla orgelverket i Rasbokils församling)
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1829 (person som flyttat utan att ha betalt sina böter)
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1829 (fortsatt möjlighet att köpa korn till utsäde)
Kungörelse, Uppsala den 13 mars 1829 (förnyad auktion Hånsta By, Lena socken)
Efterlysning, Uppsala den 13 mars 1829 (1 person)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1829 (person, som flyttat utan att betalt sina kronoutskylder)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 18 mars 1829 (Sophia Albertinas bortgång)
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1829 (skuld till Hörlins konkursmassa)
Efterlysning, Uppsala den 19 mars 1829 (inbrott i lägenhet på Fredsgatan)
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1829 (möten med Dragonkorpsen)
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1829 (ådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 21 mars 1829 (upphandling av lägerhalm och proviant)
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1829 (exekutiv auktion Väppeby, Kalmar socken)
Efterlysning, Uppsala den 9 april 1829 (1 person)
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1829 (Owens tröskverk till salu i Balingsta socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1829 (fredande av Uppsala Högar)
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1829 (räkenskaper för lasarettsmedlen)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1829 (äntrade tider för Dragonkorpsens möten)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1829 (frivillig auktion Fanna, Enköpings stad)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1829 (förnyad auktion Årby, Lena socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1829 (försäljning av stämplat papper i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1829 (hingstbetäckning)
Kungörelse, Uppsala den 30 april 1829 (angående mönstring och vapenövning)
Kungörelse, Uppsala den 1 maj 1829 (exekutiv auktion Högsta Gästgiverihemman, Bälinge

socken)
Kungörelse, Uppsala den 2 maj 1829 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1829 (tider och platser för årets bevillningstaxering)
Kungörelse, Uppsala den 18 maj 1829 (entreprenadsauktion för reparationer på slottet)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (rustningshästarnas vård)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (upphandling av tyger för Regementets beklädnadsbehov)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (ombyggnad av Lena bro, Lena socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (stobetäckning)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (arrende Vallösa Hovstalläng, Vallentuna)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (mönstring av beväringar inom Falu län)
Efterlysning, Uppsala den 19 maj 1829 (3 personer, förlorad post)
Kungörelse, Uppsala dem 23 maj 1829 (lagmansting)
Efterlysning, Uppsala den 23 maj 1829 (1 person, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 27 maj 1829 (strandade engelska fartyg)
Kungörelse, Uppsala den 27 maj 1829 (uppskjutet lagmansting)
Kungörelse, Uppsala den 4 juni 1829 (lösöresauktion Taxinge, Frösslunda)
Kungörelse, Uppsala den 5 juni 1829 (pension ur Arméns Änke- och Pupillkassa)
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Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1829 (arrendeauktion Hovstallängen i Uppsala.)
Kungörelse, Uppsala den 17 juni 1829 (försäljning av Reserv- och Beneficiehemmanens

räntespannmål)
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1829 (personer som inte betalt skatt eller böter)
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829 (arrende på en lott i Vallösa Hovstalläng, Vallentuna

socken)
Efterlysning, Uppsala den 26 juni 1829 (3 personer, sedlar)
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829 (ersättning för boställe för fjärdingsman i Slaka socken)
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829 (ombyggnad av bron vid Norrsunda Fattigstuga)
Efterlysning, Uppsala den 26 juni 1829 (1 person)
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829 (varning för skogsbrand)
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829 (mönstring av Dragonkorpsens hästar)
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829  (auktion Mälby, Gamla Uppsala)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 3 juli 1829 (angående ersättning vid utmätningsförrättning)
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1829 (lövtäckt på Allmänningarna)
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1829 (ombyggnad av Åby Strömbro, Funbo socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1829 (mönstring av hästar tillhörande Livregementets

Dragonkorps)
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1829 (tid och plats för avlöningsmöten)
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1829 (exekutiv auktion Snallby, Boglösa socken)
Efterlysning, Uppsala den 4 juli 1829 (3 personer)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1829 (möte för utdelning av gratialer)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1829 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 15 juli 1829 (4 personer, 2 hästar, silkesschalar)
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1829 (auktion å kronotionde spannmål)
Kungörelse, 20 juli 1829 (markegångspriset)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 24 juli 1829 (utnämning av svensk konsul i Brasilien)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1829 (upphandling av hö, halm och havre)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1829 (förnyad auktion Väppeby, Kalmar socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1829 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 27 juli 1829 (4 personer, återfunna kistor och silverfickur)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1829 (efterlyses 1 person, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1829 (medelpriset på en svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 6 augusti 1829 (tid för prövningskommitténs sammanträde)
Kungörelse, Uppsala den 11 augusti 1829 (auktion kvarteret Oxen, gården  N:o 2,

Kungsängsroten här i staden)
Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1829 (upphandling av sängkläder till Länshäktet)
Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1829 (utbetalning av medaljpensioner)
Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1829 (upphandling av bröd åt fångarna)
Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1829 (ytterligare försök till upphandling av persedlar till

Hospitalshjonen)
Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1829 (salpetersjudning vid Stabby)
Kungörelse, Uppsala den 17 augusti 1829 (ändrad tid för Sala marknad)
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (upphandling av hö, halm och havre)
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (tider och platser för höstens ådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (förnyad auktion Gottsunda Säteri)
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Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (exekutiv auktion på Lidingby, Vallby socken och
Back Norrby, Vårfrukyrka socken

Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (exekutiv auktion Nibble, Kungshusby socken, Trögds
härad)

Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (ändring av tiden för höstmarknaden i Nyköping)
Efterlysning, Uppsala den 20 augusti 1829 (10 personer, stölder, hästar)
Kungörelse, Stockholm den 24 augusti 1829 (nya hästfiltar till Dragonkorpsens hästar)
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1829 (Berättelsen om Brandstoden finns att tillgå)
Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1829 (exekutiv auktion Mickelsbo, Björklinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1829 (frivillig auktion två väderkvarnar på åsen i Enköping)
Efterlysning, Uppsala den 29 augusti 1829 (1 person, två hästar, en oxe)
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1829 (förnyad auktion Väppeby)
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1829 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1829 (ändrad tid för auktionen av Gottsunda Egendom)
Efterlysning, 9 september 1829 (4 personer)
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1829(mönstring av Dragonkorpsens kolletter)
Kungörelse, Uppsala den 11 september 1829 (lösöresauktion vid Ärna, Gamla Uppsala)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 18 september 1829 (salpetergärden)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 18 september 1829 (häktade personers arbetsplikt)
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1829 (exekutiv auktion Bista, Kalmar socken, Håbo

Härad)
Efterlysning, Uppsala den 19 september 1829 ( 1 person, stöld i hus i staden)
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1829 (vård av rustningshästar)
Efterlysning, Uppsala den 3 oktober 1829 (9 personer, två båtar, hästar, tillvaratagna hästar,

sterbhusägare)
Kungörelse, Uppsala den 10 oktober 1829 (entreprenadsauktion på reparation av 8

tackjärnskanoner)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1829 (skyldighet att anmäla brännvinsbränning vid

mantalsskrivningen)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1829 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1829 (lösöresauktion Vittulsberg, Vaksala socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 oktober 1829 ( lösöresauktion Frötuna, Rasbo socken)
Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1829 (Prinsessan av Oraniens diamanter är stulna)
Efterlysning, Uppsala den 17 oktober 1829 (2 personer, kyrkstöld, annan stöld, 2 hästar)
Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1829 (tillvaratagen häst på marknad)
Kungörelse, Uppsala den 21 oktober 1829 (medelpriset på en svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1829 (1830 års skattskrivning)
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1829 (tid för remonteringsmöte)
Efterlysning, Uppsala den 23 oktober 1829 (4 personer)
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1829 (efterlysning för förklaring i mål)
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1829 (förnyad auktion Väppeby, Kalmar socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1829 (förnyad auktion Svallby, Boglösa socken)
Efterlysning, 4 november 1829 (prinsessan av Oraniens smycken)
Efterlysning, Uppsala den 4 november 1829 (6 personer, kappsäck, tre ur, två hästar, en

tillvaratagen)
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1829 (auktion Löjtnants bostället Berga, Åkers socken)
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Kungörelse, Uppsala den 11 november 1829 (ytterligare auktion på lösöre Frötuna Sätesgård,
Rasbo socken)

Kungörelse, Uppsala den 18 november 1829 (frivillig auktion Järsta By, Tensta socken)
Kungörelse, Uppsala 19 november 1829 (kronotionde spannmålen får lösas efter

markegångspris)
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1829 (Danviks Hospitals spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1829 (akademisekreterare Bergströms i Lantränteriet

deponerade böter)
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1829 (försäljning av stall, vagnslider m m vid Uppsala

Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 25 november 1829 (rekryteringsmöte för att fylla vakanser)
Kungörelse, Uppsala den 25 november 1829 (rekryteringsmöte för att fylla vakanser)
Efterlysning, Uppsala den 25 november 1829 (1 person, två okända rövare)
Efterlysning, Uppsala den 26 november 1829 (inbrott i Sund, Löfsta socken)
Kungörelse, Uppsala den 2 december 1829 (entreprenadsauktion på proviantpersedlar för

hospitals hjonen)
Kungörelse, Uppsala den 2 december 1829 (upphandling av brandredskap)
Kungörelse, Uppsala den 3 december 1829 (tider och platser för leverans av krono- avrads tionde

och arrende spannmål) 
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1829 (tider och platser för
avlöningsmöten)

    Kungörelse, Uppsala den 22 december 1829 (uppbördsmöte med skvadronerna)
    Efterlysning, Uppsala den 22 december 1829 (5 personer)
    Kungörelse, Uppsala den 22 december 1829 (belöning för smyckestölden i Bryssel)
    Kungörelse, Uppsala den 22 december 1829 (auktion Mälby, Gamla Uppsala )
    Kungörelse, Uppsala den 24 december 1829 (förnyad auktion Frötuna sätesgård, Rasbo socken)
    Efterlysning, Uppsala den 30 december 1829 (2 personer, kläder stulna och borttappade)
    Kungörelse, Uppsala den 30 december 1829 (remonteringsmöte)
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Landshövdingens Ämbetets Kungörelser 1829
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2004-03-05

Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1829 (auktion rusthållet Ytterby, Breds socken)
Vid frivillig auktion säljs den 7 februari i Åsunda tingshus, Enköpings stad, 1 mantal kronoskatte rusthåll
Ytterby, Breds socken, Åsunda Härad, på 5 års fördelaktiga betalningsvillkor. Nämligen 1 /5 av
köpeskillingen vid köpebrevets mottagande och sedan 1/5 varje år den 14 mars till köpeskillingen är
betald.
      Egendomen, som ligger vackert vid Sagån, 1 ¾ mil från Enköping, ¼ mil från kyrka och kvarn samt 2
¼ mil från Västerås har 26 tunnors utsäde, 60 lass mest hårdvallshö, tillräcklig skog för egendomens hägn
och stängsel, samt vedbrand, även något timmer, tillräckligt bete i inhägnade hagar, fiske i Sagån,
trädgård med 30 fruktträd, är värderad till 5.712 riksdaler utom trädgårdens och ladugårdens avkastning.
      Åbyggnaden består av 1 brädfodrad  byggning om 4 rum och kök samt 2 vindskamrar, en drängstuga
med 2 rum, 1 brygghus med 3 rum, 1 spannmålsbod, stall och 2 fähus, loge badstuga, smedja, 4 lider samt
2 svinhus och hönshus
      Hela egendomen kan säljas i två delar och kan mottagas den 14 mars med rättighet till vårsådd
Enköping den 20 december 1828  A G MORÉN
Uppsala den 5 januari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1829 (förnyad auktion Hammarby N:o 1, Björklinge socken)
Ingen spekulant inställde sig vid utmätningsauktionen den 23 december, när bonden Olof Olssons
fastighet 23/152 mantal skatte under N:o 1 Hammarby, Björklinge socken, skulle säljas. Ny auktion den
20 februari.
Uppsala den 5 januari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1829 (förnyad auktion Ö och V Forsa, Tensta socken)
I brist på anbud har hemmanen N:o 13, 1 mantal frälse i Västerforsa och N:o 10 3/8 mantal kronoskatte i
Österforsa, vilka blivit tagna i mät för domfästa skulder, inte kunnat säljas. Ytterligare offentlig auktion
den 23 februari.
Uppsala den 5 januari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1829 (auktion Årby, Lena socken)
För att gälda domfäst utmätningsskuld till rusthållare Eric Ersson i Väslinge, Ekeby socken, kommer
rusthållare Jonas Källander att sälja sitt i mät tagna ½ mantal skatterusthåll N:o 94 vid Norra Upplands
Skvadron under N:o 8 Årby, Lena socken genom auktion den 23 april.
     Rusthållsdelen är värderad till 2.000 riksdaler. Fastigheten är för närvarande utarrenderad, säljs i det
skick den befinner sig. Köpeskillingen inbetalas auktionsdagen eller en månad därefter med 6 % ränta .
      Utmätningssökande skall förete bevis om, att inteckningsinnehavare blivit meddelade försäljningen.
Uppsala den 9 januari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 9 januari 1829 (6 personer, postväska, sto)
1:o Skeppsgossen vid Göteborgs Flottstation, N:o 9 Johan Rosenblom har olovligen avvikit den 27
november.
       Han är 15 år gammal, rött hår, stora ljusblå ögon, långlagt ljuslätt ansikte, trubbig uppstående näsa.
2:o Drängen Olof Andersson från Sten, Nysocken, Karlstads län har avvikit från orten, sedan han blivit
tilltalad för delaktighet i stöld
3:o Från Stockholms Södra Korrektions Inrättning uttagna manspersonen Anders Nyström, har avvikit
från sin tjänst på gården Tilltorp i Nyköpings län.
     Han är född 1801 i Västmanland, ordinär växt, ljust hår, mörka ögon
4:o Gardisterna Lars Blom och Petersson har vid fiskeläget Renskalla tillgripit 3 fickur i silver, varav
ägaren återfått ett. Bägge har dubbla boetter och pitschaft av silver.
      Blom är född i Söderala och Petersson i Norrala socken, Gävleborgs län.
5:o Drängen Lars Olsson har rymt ur sin tjänst hos bonden Jon Jonsson på N:o 6 i Östra Kyrkbyn, Arbrå
socken
      Han är 16 – 17 år gammal, smal med ljust hår
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6:o F d soldaten Eric Snyggs son har inte inställt sig i sin lagstadgade tjänst hos bonden Pehr Pehrsson i
Norrbo, Bollnäs socken.
      Han är 25 år gammal, kort och stadig till växten, mörklätt ansikte, mörkt hår.
7:o Vid inbrott hos bonden Lars Olsson, Östra Skärstrad, Järvsö socken stals en förgylld märkt
silverbägare om 37 ½ lod, en mindre märkt om 20 lod med guldsmeden Collins namnstämpel, en om 4
lod med årtalet 1771, en om 3 lod med guldsmed Sedelli namnstämpel. Ett brännvinsglas, en tumlare, två
matskedar om 7 lod, fyra runda matskedar tillsammans 8 lod, 50 alnar finare linneväv, märkt med N:o 5,
5 blångarnsvävar om vardera 30 alnar, tre märkta med N:o 6 och en med N:o 20 och en med 31 samt en
kopparkruka med 7 ½ kannor brännvin, en låda med ett lispund ljus, 15 marker smör, och ett par nya
mansskor.
8:o 38 skilling stals och några handlingar blev sönderrivna när, en postväska tillhörig fältpostmästare A
Sjölin vid Myske gästgivargård i Mo socken, blev sönderbruten. Väskan skulle föras till Lugnö gård i
Gävle
9:o Ett sto tillhörigt bonden Jan Larsson i Askestad, Söderala socken har bortkommit på betet. Hon är 14
år gammal, svart med vita bakfötter och en vit fläck i lokstaden
Uppsala den 9 januari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1829 (lagtima bergsting)
Den 5 maj hålls lagtima bergsting med Bruken och Bergverken i Uppland och Roslagen i Dannemora
Tingsstuga. Stämningar till tinget kan fås hos Bergmästare G Tham och Bergfogde Geschworen H M
Weijel vid Dannemora.
Uppsala den 9 januari  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1829 (indragning av två marknader i Älvkarleby.
Hos Befallningshavande har gjorts hemställan om indragning av de två frimarknader som hålls i Östanå
By, Älvkarleby socken under juli och oktober, så att endast det av ålder brukliga utbytet av spannmål mot
strömming och andra skärgårdsprodukter bibehålls.
      De innevånare som vanligtvis brukar besöka  marknaderna i Älvkarleby får utlåta sig om den
föreslagna indragningen. De skall lämna sina skriftliga yttranden på Landskansliet innan aprils slut, om
de vill höras innan ärendet förekommer till Kongl Maj:ts nådiga avgörande.
Uppsala den 9 januari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1829 (auktion på N:o 2 och 3 i kvarteret Örn, Vårfruroten)
Den 31 januari kommer på Uppsalas auktionskammare att ånyo uppbjudas och försäljas för Eric Janssons
i Kolje, Ärentuna socken, räkning och äventyr, den av honom inropade landskanslisten E D S Linds
konkursmassas gård N:o 2 och 3 i kvarteret Örn, Vårfruroten här i staden.
Uppsala den 14 januari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 14 januari 1829 (stöld ur postväska, inbrott hos fyra bönder)
1:o Genom stöld ur en från Örebro till Nora avskickad postpåse förlorades en sedel på 300 riksdaler insatt
av J A Willberg, en på 100 riksdaler av James Poton & Comp två på tillsammans 60 riksdaler, en oval
träask adresserad till Demoiselle Louise Wictorin i Nora innehållande en ringklocka av silver om 6 lods
vikt försedd med guldsmeden Carlssons namnstämpel samt ett järnkors
2:o Vid inbrott hos bönderna Pehr Hansson i Stråsjö, Jan  Pehrsson och Lars Jonsson i Ångo samt Lars
Pehrsson i Spångmyra, Bjuråkers socken stals kläder, en fårskinnsfäll, dunkuddar, stövlar, 12 par röda
klädesstrumpor, en servett, ett stycke svart taft, halsdukar, en kopparpanna om 30 – 40 kannors rymd med
metalltappar.
3:o Avskedade soldaten Henric Örn har avvikit från Hammarby Bruk  där han varit skattskriven som
dagkarl
      Han är 5 fot 4 tum lång, mörkt hår, bryter på finska
Uppsala den 14 januari 1819  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Brev från Carl Johan, Stockholm den 21 januari 1829 ( prins Oscars födelse)
Kronprinsessan har denna dag, klockan halv ett på förmiddagen lyckligen blivit förlöst med en Prins som i dopet
kommer att få namnet Oscar och titel av Hertig av Östergötland. Då Vi nu under hembärande av de livligaste
tacksamhetsoffer åt den Högste härmed meddelar den för Oss och alla Våra trogna undersåtar glada tidning, är det
Vår vilja och befallning att ni inom ert anförtrodda län, kungör detta för allmänheten.
Stockholm den 21 januari 1829  CARL JOHAN
Uppsala den 22 januari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 januari 1829 (utdelning av utsäde av korn)
På grund av sista årets svaga kornskörd, är de flesta av länets jordbrukare satta i förlägenhet i avseende på
utsädeskorn. Kongl Maj:t har på min Nådiga hemställan behagat tillåta  att det fröbara kornet av 1827 års
skörd, som fortfarande finns kvar i Uppsala Kronomagasin, sedan rikets Statskontor disponerat en större
kvantitet, får utlämnas till jordbrukarna i små kvantiteter och mot kontant betalning. Kongl Maj:t har
bestämt priset till 6 riksdaler 8 skillingar tunnan
      Den hemmansbrukare som önskar bli delaktiga av detta utsädeskorn, skall inskränka sig till minsta
möjliga kvantitet. Han anmäler sig hos magasinsförvaltare Neijber, där säden avhämtas alla
vardagsförmiddagar från den 16 februari.
Uppsala den 27 januari 1829

Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1829 (medelpriset på svenskt silver)
Statskontoret tillkännager att medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållandet till växelkursen i
Hamburg, är 2 riksdaler 25 skilling 10 runstycken och att ett lod kontrollerat omyntat silver kostar 1
riksdaler 2 skilling 9 1/6 runstycken.
      Meddelas dem som vill avbörda sig kredit på erhållen undsättningssäd i silver.
Uppsala den 28 januari 1829

Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1829 (tillåtelse att lämna råg istället för korn i
Kronomagasinet)
Genom Brev en 16januari har på min hemställan, Kongl Maj:t behagat bifalla, att de räntegivare, som i
saknad av avradsgillt korn, hellre önska betala med lika kvantum råg  till Kronomagasinet har tillåtelse
därtill.
Uppsala den 29januari 1829  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1829 (klagomål över försummad vinterväghållning)
Befallningshavande har mottagit flera klagomål på försummad vinterväghållning i åtskilliga trakter av
länet. Han erinrar hemmansinnehavare på landet och väghållningsskyldiga i städerna deras plikter för att
undvika böter och legokostnader enligt Brevet den 10 maj 1825.
      Magistraterna i städerna, kronobetjäningen på landet och Befallningshavande är ansvariga att någon
försummelse med vägarnas farbara skick inte förekommer. Vägarna skall vara öppna till laglig bredd och
fria från gropar.
Uppsala den 30 januari 1829 B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1829 (upphittad säck med persedlar vid Verka kvarnar,
Märsta)
En säck med åtskilliga persedlar, hittades den 16 december mellan Verka kvarnar och Märsta
gästgivargård. Persedlarna kan återfås mot vedergällning hos orgelnisten vid Bondkyrkoförsamlingen, P
Petersson.
     Anmodas Befallningshavande i Stockholms län vänligen utfärda en lika lydande Kungörelse.
Uppsala den 30 januari 1829  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1829 (värvning)
Vaktmästaren vid Livgardet till Häst, D Spaak, har blivit beordrad att inom länet värva rekryter till
Regementet.
Uppsala den 30 januari 1829  B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 30 januari 1829 (förlorat guldur)
Under gående från Handelsmannen Lennqwists Handelsbod här i staden till Svartbäcks tullen
eller vid vidare resa mot Västlands bruk, har förlorats ett guldur. Var och en som har kännedom,
som leder till urets återfående skall sådant tillkännage. Höglovlig vedergällning till den som
avlämnar uret i Handelsman Lennqwists Salubod
Uppsala den 30 januari 1829  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1829 (förnyad exekutiv auktion Hånsta, Lena socken)
Vid Läby Gästgivargård anställs den 3 mars förnyad försäljning av bonden Eric Erssons ägande i mät
tagna 3/8 mantal kronoskatte N:o 3 i Hånsta, Lena socken.
Uppsala den 30 januari 1829  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 30 januari 1829 (3 personer)
 1:o Artilleristen vid Tredje kompaniet Vendes Regemente, Carl Magnus Boman har olovligen avvikit
från garnisonen i Kristianstad.
      Han är 26 år gammal, 5 fot 10 tum lång, svart hår, blå ögon, blekt ansikte.
2:o Från Åby Härads häkte i Kristianstad har rymt soldaten Nils Nejd och förre husaren Nils Svensson,
båda tilltalade för stöld.
      Nejd är av stark kroppsbyggnad, svart hår, något upptryckt näsa men i övrigt vackert ansikte
      Svensson är magerlagd, klen till växten, ljust hår.
Uppsala den 30 januari 1829  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1829 (lösöresauktion, Frövi överstesäte, Skultuna socken)
Den 3 och 4 mars kommer genom öppen och fri auktion på Överstesätet, Frövi i Skultuna socken,
Västmanlands län, att till högstbjudande säljas möbler till två förmak och en sängkammare, draperade
gardiner, husgerådssaker, trä- och laggkärl, sommar- och vinterkörredskap, en ny trossvagn, flera tält, en
engelsk såmaskin, oxar, kor, ungnöt och får.
      Betalning innan 1 oktober. Borgen för mindre kända inropare, Spiskvarter finns vid gården och även
hö till de resandes hästar mot betalning. Nattkvarter i närliggande byar.
Uppsala den 5 februari 1829  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1829 (reststämmor för Livregementets Dragon Korps)
Tider och platser för reststämmor.
       Norra Uppland Skvadron 23 och 24 februari Högsta gästgiveri och assessor Didrons gård
       Majorens Skvadron 27 och 28 februari vid Korskrogen och i Enköping
       Livskvadronen den 4 mars vid Rotebro och Nysätra
       De räntegivare som inte har betalt sina räntor bör för undvikande av vite slutligen likvidera sina
rester.  Uppsala den 5 februari 1829  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 5 februari 1829 (2 personer, återfunnen postväska)
1:o Drängen Gustaf Gustafsson har efter förövat snatteri rymt från sin husbonde på Forssala inom
Lindköping.
      Han är 18 år gammal, liten till växten, mörkbrunt hår, ljuslätt koppärrigt ansikte
2:o Drängen Lars Petersson, som från Korrektionsanstalten i Stockholm, blivit antagen hos bonden
Anders Ålund i Skämby, Nyköping, men därifrån avvikit
      Samtidigt meddelas att den som stal postväskan från Örebro till Nora har häktats och de stulna och
efterlysta pengarna har kommit tillrätta och förvaras på Postkontoret i Örebro.
Uppsala den 5 februari 1829  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1829 (hästvakanser)
De rustande vid Livregementets Dragon Korps:
med N:o 103 och 105 vid Livskvadronen
med N:o 4, 30, 54, vid Majorens Skvadron
med N:o 16, 56, 63, 94 vid Norra Upplands Skvadron förständigast härmed att vid Remonteringsmötet
den 3 mars till inskrivning uppvisa antagliga remonter för dessa nummer, vid förlust av rättigheten att om
Remonteringen själva besörja
Uppsala den 9 februari 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1829 (auktion Säby, Villberga socken)
Kronskattehemmanet N:o 3 om 2/3 mantal i Säby, Villberga socken, tillhörigt avlidne bonden Eric
Mårtenssons Sterbhusdelägare, kommer att säljas på offentlig auktion den 12 april, till möjligast
förmånligaste betalningsvillkor. Upplysningar ges vid auktionen.
Uppsala den 9 februari 1829  J A CARLSSON   A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1829 (förnyad auktion på Åkerby Åkerby socken)
I brist på spekulanter kommer förnyad auktion att hållas på ¼ mantal frälseskatte N:o 2 i Åkerby By,
Åkerby socken den 20 mars.
Uppsala den 9 februari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 9 februari 1829 (3 personer, smycken)
1:o Förre vaktdrängen Nils Kihlmark som genom Kils Häradsrätt i särskilt brottmål, blivit förelagd att på
femte rättegångsdagen av nästa vinterting inställa sig för att avlägga den i honom i målet uppdragna
Värjemålseden..
2:o Fältjägaren Bengt Jansson Sävman har av samma Häradsrätt blivit tilltalad för slagsmål
3:o Gossen Anders Gustaf Engström har i somras begivit sig ifrån sin moder i Kumla socken av Västerås
län.
      Han är 10 år gammal, lång och smal, blå ögon, ljuslätt ansikte, seende under lugg, enfaldig och
fåordig.
4:o En guldfingerring med hårmatta omgiven av 24 briljanter inlagd i ett rött skinnfodral, en guldring med
en solitär rosensten på blått glas, 1 ring åttkantig med Gustaf III: s porträtt, en ring med äkta pärlor och
silhuett på guldbotten. Ett par guldörringar med rosenstenar, tre par vanliga guldörringar, två guldörringar
i rött skinnfodral, en medaljong med hårmatta infattad i guld, en trädnål, en knytnål av guld, ett
broderiskaft av elfenben, med infattning av guld, två skärpspännen av slipade granater infattade i guld
med emalj, en bonbonjär av sköldpadd har i oktober kommit bort för ägaren. För återskaffandet och
avlämnandet hos landskansliet i Västerås erhålls en belöning på 50 riksdaler.
5:o Två karlar har med avtal om handel stulit två hästar med släde och sele från bonden Eric Fredriksson i
Långgången, Västra Vingåker socken, under pågående marknad i Örebro
      Den ena hästen var 18 år gammal, svartbrun med bläs, svart svans och man
      Den andra 10 år gammal blekröd med ljus ståndman, ljus svans och stjärna i pannan.
Uppsala den 9 februari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Berättelse, Uppsala den 12 februari 1829 (revision- och redogörelse för Uppsala Lasaretts- och
Kurhusfond)
Sedan Uppsala läns prövningskomitté har uppdragit åt undertecknade att pröva 1827 års räkenskaper över
Uppsala kurhusmedel samt granska inrättningens tillstånd, avger vi följande berättelse.
Tillgångarna i kontanta medel är insatta i Lantränteriet 4.276
Innestående kurhusavgifter hos skattskyldiga                                   27
Obetald legosängsavgifter                                                                106
Avgifter från fögderierna                                                        2.841
Befordringsavgifter                   42 skilling
Kollekt                                                                                          327
Legosängsavgift för 1827                                                          100
Serafimer Gillets anslag                                                         362
Avkortningar och balancer samt fordran vid årets slut                       377
                                                                                                                                Summa   8.423

Utgifter.
Fordran från 1826 års räkning                                                         275
Avskrivning på kurhusavgifterna                                                 115
Underhållskostnad för sjuka                                                        2.078
Dito för Osbeckska kuren                                                                 178
Extra underhåll och extra sköterska                                              105
Medicin                                                                                            220
Avlöning                                                                                           804
Ved, ljus och olja                                                                                       308
Skrivmaterial och expenser                                                                  28
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Diverse                                                                                              82
Reparationer                                                                                  137
Inventarier                                                                                                          79
Kontant behållning i lantränteriet                                                   3.949
Obetald legosängsavgift för 1826                                                  9
Dito för 1827                                                                                  35
                                                                                                                               Summa     8.423

Vissa anmärkningar gjordes vid prövning av räkenskaperna, både till nackdel och till förmån.
Innestående kurhusavgifter är upptagna på fel år. Verifikationer saknas.

Under loppet av 1827 har 9 män, 31 kvinnor och 20 barn med venerisk sjukdom varit intagna på kurhuset.
De har utspisats med 3.863 portioner till en kostnad av 925 riksdaler
       För dem som begagnat Osbeckska kuren har 712 portioner till en kostnad av 172 riksdaler blivit
utbetalade.
       Dessutom har sjukvård till andra personer, som inte varit behäftade med venerisk smitta eller
Radesyge givits och 5.075 dagsportioner till en kostnad av 1.231 riksdaler utbetalats.

Inkomsterna har varit 3.632 riksdaler, men utgifterna 4.028 riksdaler, varigenom fonden minskat med 395
riksdaler. Revisorerna vågar inte sänka avgiften på 3 skilling per mantalsskriven person, särskilt som
Serafimer Orden Gillets tillgångar, där Uppsala län bidrar med betydligt kvantum spannmål och
räntepengar, under 1828 inte medgivit något tillskott till kurhuset. Samt att de i Ränteriet nedsatta
kontanta medel, måste anlitas för löpande utgifter, innan årets uppbörd blir disponibel.
      Enligt protokoll av den 24 november 1827 har kostnaden för dagsportionen blivit fastställd efter
sysslomannens förslag. Revisorerna har däremot funnit att i 7 § av Instruktionen av den 17 december
1817, entreprenadsauktion på mathållningen bör verkställas. Orsaken att så inte har skett kan vara att
Direktionen inte förmodat att någon skulle vilja åtaga sig denna utspisning. Men de anmärker, att försök
ändå borde gjorts för att pröva om besparing för fonden kunnat uppnåtts.
       Enligt § 9 i Instruktionen kan man förmoda att Länets kurhus möjligen skulle kunna ha något att
påräkna av de 5.000 riksdaler, som är ställda under Sundhets Kollegiet, vilket revisorerna fäster
direktionens uppmärksamhet på.
      Vad revisorernas utväljande och sammanträde vidkommer torde föreskriften av Instruktionen den 17
december 1817, jämförd med Kungörelsen den 10 mars 1824, nogare kunna tillämpas, så att revisorerna
inte sakna upplysningar, som kan vara oumbärliga.
      Slutligen är det en tillfredställelse för Revisorerna att erfara med vilken omsorg och ordning det råder
i hela inrättningen, som till alla delar motsvarar sitt välgörande ändamål.
Uppsala den 12 februari 1829  J H DIDRON,  P SJÖBRING, JON MAG LITTORIN

Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1829 (inbrott i Västlands kyrka)
Natten till den trettonde dennes gjordes inbrott i Västlands kyrka, varvid stals 15 riksdaler, ur kyrkans
kassakista, 1 ankare och 1 butelj där vin förvarats.
      Sedlarna är sannolikt fläckade med blod då tjuvarna under det begångna våldsbrottet fått inte
obetydliga sår.
Uppsala den 17 februari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 17 februari 1829 (1person, en transportsedel)
1:o Drängen Jan Andersson från Stora Berga i Gårdeby socken av Linköpings län har rymt ur sin tjänst.
     Han är 21 år gammal, liten till växten, ljust hår, blå ögon, krokig näsa.
2:o En banko transportsedel på 100 riksdaler som blivit insatt av Norén, men borttappades på Vadstena
marknad. Hederlig vedergällning.
Uppsala den 17 februari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1829  (beredningskommitténs sammanträden)
Tider och platser för Fjärde och Femte Fögderiet.
Uppsala den 29 februari 1829
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Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1829 (markegångspris på soldatmundering)
Priset på soldatmundering är under nästlidna år fastställt till 27 riksdaler 21 skilling 8 runstycken, varav
såväl Rotehållarens och Kronans bidrag utgörs av en sjättedel, nämligen 4 riksdaler 27 skilling 7
runstycken på varje rote.
Uppsala den 20 februari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1829 (lösöresauktion på Ärna gård, Gamla Uppsala)
Den 19 och 20 mars hålls frivillig auktion på Ärna gård, Gamla Uppsala socken, varvid åtskillig
lösegendom säljs, bestående av silver-, koppar-, malm-, mässing-, tenn-, järn och blecksaker, duktyger,
linne, sängkläder, bättre möbler, sängar, skåp, soffor, stolar, byråer
och bord av alla slag, speglar, lampetter, väggur i foder, lackerade tebrickor, litet positiv, barometer,
lantmäteriinstrument, skjutgevär, beslagna sjöskumspipor, porslin, glas, manskläder, två vargskinnspälsar,
en stor not med blysänken, andra fiskeredskap, en större vågbalance med vikter, en jaktvagn med sufflett
och selar, schäser, slädar, åker- och körredskap, 10 hästar, bärande kor, ungboskap, får, svin, spannmål.
     Godkända köpare får anstånd till årets slut med betalningen. Under auktionen finns tillgång på mat för
resande och foder för deras hästar.
Uppsala den 28 februari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1829 (värvning)
För att fylla vakanser vid Svea Livgarde samt Andra Majorens Kompani har gardisten N:o 20 Carl Gustaf
Höckenberg anställts för att till den 1 april anställa värvning inom länet.
Uppsala den 28 februari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1829 (förnyad auktion Hammarby, Björklinge socken)
Förnyad auktion på bonden Olof Olssons ägande med för skulder i mät tagna 23/152 mantal N:o 1 i
Hammarby, Björklinge socken, anställs den 3 april.
Uppsala den 28 februari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 28 februari 1829 (1 person, kyrkstöld)
1:o Drängen Anders Olson har olovligen avvikit från sin tjänst hos kronolänsman A Forssell i Nordahls
Härad inom Vänersborgs län.
      Han är 31 år gammal, liten till växten, svart hår.
2:o Vid inbrott i Halmby kyrka, Malmöhus län, stals kyrkans kalk och patén av silver, vägande 45 7/8
lod. På paténen står ”tager och äter” och på kalken ”tager och dricker”. Där står också förfärdigade av E
Holmberg, Lund, 1788, samt vikten och tillhörig Halmby kyrka samt Häradsprosten Abraham Mönbecks
namn. Vidare en förgylld silvergloria, som  bortryckts från mässhaken. I mitten en massiv silvertrekant
med orden ”Gud var i Christo, 2 Cor. 5 Cap. W 19”.
Uppsala den 28 februari 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1829 (bro över Kolbäcksån)
Den 1 juni kommer på Kolbäcks gästgivargård att förrättas entreprenadsauktion för att till minstbjudande
upplåta byggandet av en ny bro över strömmen där, med bottenläggning av hophugget rostvirke,
landfästen, fem valvöppningar och betäckning, allt av sten. Det mesta på grunt vatten och med en
sträckning av 135 alnars längd med 10 alnars bredd efter ritning och förslag som finns att tillgå före
auktionstillfället vid Gästgivargården, om anmälan görs hos förre handlaren Weström.
Uppsala den 4 mars 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 4 mars 1829 (3 personer)
1o Rotebåtsmannen vid Norra Hallands Kompani N:o 73, Måns Länta, skulle efter att uträttat
angelägenheter begiva sig från Göteborg till Känsö den 11 februari. Trots att han varit synlig vid Nya
Varvet har han inte avhörts.
2:o Livstidsfången Hans Magnus Steinbeck har fått tillfälle att under arbetet vid Garnisonssjukhuset i
Göteborg komma på flykten
     Han är 31 år gammal, 6 fot lång, smal med magerlagt och brunaktigt ansikte, ljusbrunt hår.
3:o Drängen Anders Andersson i Leby Nästgård, är tillsammans med en annan person tilltalad för
slagsmål av Oppunda Häradsrätt. Han är med hämtnings påföljd förelagd att infinna sig vid vintertinget
den 19 mars på Stensjö, men har avvikit från orten.
Uppsala den 4 mars 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1829 (försäljning av gamla orgelverket i Rasbokils församling)
Då Rasbokils Församling beslutat anskaffa ett nytt orgelverk till kyrkan, kommer det gamla att säljas vid
auktion, den 15 juni i Rasbokils kyrka. Orgelverket förmenas kunna repareras och användas i en mindre
kyrka, vilket på begäran tillkännages.
Uppsala den 4 mars 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1829 (person som flyttat utan att ha betalt sina böter)
Denna person har flyttat från skattskrivningsorten utan att ha betalt sina böter, varför han efterlyses av
kronofogde Wibelius.
       Giersta socken, drängen Adolf Granholm böter 4 riksdaler 32 skilling. Då han påträffas skall
bötesmedlen skyndsamt uttagas och insändas. Saknar han tillgång skall bevis härom meddelas.
Uppsala den 10 mars 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1829 (fortsatt möjlighet att köpa korn till utsäde)
Sedan Kongl Maj:t i Brev av den 16 januari i år behagat tillåta, att det korn av 1827 års skörd, som
förvarats i Uppsala Kronomagasin, får sälja till länets jordbrukare i små partier och betalas kontant med 6
riksdaler 8 skilling tunnan, har många begagnat sig av detta tillstånd.
      Men som tillgång ännu finns av detta utsädeskorn, anser Befallningshavande lämpligt att ytterligare
tillkännage, att den som önskar, anmäler hos Magasinsförvaltaren Neijber, som träffas alla
vardagsförmiddagar intill april månads utgång.
Uppsala den 11 mars 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 13 mars 1829 (förnyad auktion Hånsta By, Lena socken)
Den 14 april kommer ytterligare auktion att hållas av 3/8 mantal kronoskatte N:o 3 i Hånsta By, Lena
socken, vilket för nu avlidne bonden gamle Eric Ersson blivit i mät taget.
Uppsala den 13 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 13 mars 1829 (1 person)
Tjänsteflickan Brita Bohm har av sin husbonden torpare  Jan Pehrsson i Obygden, Toresunds socken, den
2 februari skickats ett ärende till Mariestad och har inte återkommit eller avhörts.
      Hon är 17 år gammal med mörkt hår.
Uppsala den 13 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1829 (person, som flyttat utan att betalt sina kronoutskylder)
Kronofogde Floderi efterlyser Lösdrivaren  E Söderberg för obetalda kronoutskylder av 2 riksdaler 12
skilling.
      Då han påträffas skall medlen genast uttas och i brist på tillgång bevis härom lämnas.
Uppsala den 17 mars 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Brev från Carl Johan, Stockholm den 18 mars 1829 (Sophia Albertinas bortgång)
Sedan Försynen efter Sitt allvisa råd i går klockan sex eftermiddagen från det jordiska behagat hädankalla
Vår älskliga kära Faster, Den Högvälborna Furstinnan Sophia Albertina, Sveriges, Götes och Vendes
prinsessa, Hertiginna till Schlesswig-Hollstein, Stormarn och Ditmarsen, Grevinna till Oldenburg och
Delmenhorst, Abedissa i Stiftet Qvedlingsburg.
      Vi tillkännager denna smärtande händelse för att ni och alla  trogna undersåtar skall dela denna djupa
och rättmätiga sorg och ömma förlust.
Stockholm den 18 mars 1829  CARL JOHAN
Uppsala den 21 mars 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1829 (skuld till Hörlins konkursmassa)
På begäran meddelas följande:
De som har skuld till viktualiehandlande Jonas Hörlins, den äldres, konkursmassa, vare sig enligt reverser
eller för på borgen tagna varor, anmanas att inom april ovillkorligen till undertecknad God Man i
konkursen betala sina skulder, vid påföljd av lagsökning. Efter denna tid kommer lagligen att uppbjudas
de panter, som är outlösta.
Uppsala den 18 mars 1829  Er Brundin, viktualiehandlande.
Uppsala den 19 mars 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 19 mars 1829 (inbrott i lägenhet på Fredsgatan)
Genom inbrott i rummen en trappa upp i huset N:o 2 i kvarteret Johannis Större vid Fredsgatan stals den 2
februari omkring 836 riksdaler i diverse dels banko och dels riksgäldssedlar, en assignation av Falu
Kopparbergslag, en svensk dukat. Ett collierur av guld innefattat med rubiner, ett par virkade armband, en
fingerborg av guld, 11 bordsknivar med skaft av silver, 5 fyrbladiga gafflar, 8 teskedar, en gräddkanna,
alla persedlarna försedda med guldsmed Grönvalls namnstämpel, en senapskanna med guldsmeden
Troselii namnstämpel, en såssked och två ostknivar av silver med guldarbetaren Zethelii namnstämpel.
Skedarna har elfenbensskaft. En mindre saltsked i form av en skovel, en sockertång med guldsmed
Burmans namnstämpel, en förgylld silverbägare märkt ” E Du Pun”
Krono- och stadsbetjänter i länet skall sorgfälligt efterspana såväl, pengarna, sakerna som tjuven och vid
anträffande gripa och till slottshäktet föra tjuven samt tillvarata och behörigen anmäla det stulna.
Uppsala den 19 mars 1829  J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1829 (möten med Dragonkorpsen)
Sekundchefen tillkännager följande möten med Korpsen, nämligen
      Befälsmöte till häst vid Drottningholm i 12 dagar 2 – 13 april
      Skvadronmöte till fots på vanliga mötesplatser i 6 dagar, 18 – 23 maj. Livskvadronen vid Säby,
Majorens Skvadron vid Gran gästgivargård, Roslags Skvadronen vid Wemlinge Rusthåll och Norra
Upplands Skvadron vid Husby
      Rekryt och remontmöte vid Drottningholm i 60 dagar 10 april – 8 juni
      De rustande erinras att ha sina häst- och karlmonderingar i fullgott skick. Det åligger dem att sätta i
brukbart stånd följande persedlar av senast kasserade monderingen nämligen: kollett, vidbyxor,
sabelkoppel
     Vid kommenderingarnas samlingsställen skall Kronolänsman i distriktet infinna sig för att övervara
besiktningen av hästarna och anskaffa möjligen bristande kapitulationsfourage och monderingspersedlar
eller reparationer därpå.
     Tider och platser för samlingarna.
Uppsala den 19 mars 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1829 (ådermöten)
Tider och platser där de olika korpralsskapen skall inträffa för att förrätta ådermöten.
Då Rekryt- och Remontmötet kommer att ske strax efter ådermötet, behöver de rusthållare, vars hästar är
kommenderade till dessa möten inte uppvisa sina hästar vid ådermötet.
Uppsala den 19 mars 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 21 mars 1829 (upphandling av lägerhalm och proviant)
Upphandling av proviant och fouragepersedlar jämte lägerhalm för Livregementets Dragon Korps samt
proviant och lägerhalm för Livbevärings Regementet under förestående möte på Ladugårdsgärde i
Stockholm i början av juni, anställs auktion i Krigs Kollegiet den 7 april.
Uppsala den 21 mars 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 april 1829 (exekutiv auktion Väppeby, Kalmar socken)
För gäldande av domfästa skulder kommer Väppeby egendom N:o 1,2,3 och 4 tillsammans 3 1/8 mantal
kronoskatte samt skattlagd vädermjölkvarn och två torp, belägna i Kalmar socken, Håbo Härad, att säljas
på auktion den 23 juli.
      Egendomen är värderad till 11.640 riksdaler. Upplysningar fås hos Kronofogde M G Groth,
Västtibble i Tibble socken. Köpeskillingen erläggs vid auktionen eller senast en månad efter, då med 6 %
ränta.
Uppsala den 9 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 9 april 1829 (1 person)
Bonden unge Eric Andersson i Åkerby, Löfsta socken, har efter misstanke om inbrottsstöld undanhållit
sig från sin hemvist.
     Han är 42 år gammal, lång och smal, ljust hår, långlagt ansikte och ett s k flenhus (ett slags böld eller
växt) i pannan. Han var klädd i gul- och blårandig ylleväst, blå långbyxor och stövlar, pälströja, mörkblå
kapprock med enkel krage, rödbottning kattunshalsduk med gröna och gula prickar samt vintermössa med
kanter av gråaktiga hundskinn.
Uppsala den 9 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 9 april 1829 (Owens tröskverk till salu i Balingsta socken)
Ett av Brukspatron Owens gjutna tröskverk i gott skick säljs vid Balingsta prästgård, tillika med två
stackar råg- och kornhalm. Handeln kan avslutas med Professor E Bergström här i staden
Uppsala den 9 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 april 1829 (fredande av Uppsala Högar)
Då det av Landshövdinge Ämbetet redan den 19 maj 1773 utfärdade och den 29 november 1820 förnyade
vitesförbud mot åverkan på Ättehögarna i Gamla Uppsala, inte förmått att fullkomligt freda dessa dyrbara
forntida minnesmärken från obetänksamma människors tillgrepp och grushämtning, kommer
Landshövdinge Ämbetet att enligt Kongl Maj:ts Förordning av den 17 april 1828 angående forntida
minnesmärkens fredande och bevarande att höja vitet från 13 riksdaler 16 skilling  till 25 riksdaler. Det
blir angivarens ensak och förhöjer det ansvar vartill den eller de gör sig skyldiga till som genom
grushämtning eller på andra sätt skadar de i Gamla Uppsala befintliga Ättehögarna.
Uppsala den 9 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 25 april 1829 (räkenskaper för lasarettsmedlen)
Efter granskning av Uppsala läns Lasaretts räkenskaperna för år 1827 har följande upplysningar angående
denna angelägna Inrättning meddelats länets innevånare.
Till underhåll och sjukvård har inräknade de 26 från 1 maj 1827 kvarliggande patienter, varit 125 stycken.
Därav är 4 döda, 89 friska, 2 förbättrade och 30 kvarliggande.
       Sjuksängarnas antal har varit 20 med stundom ökats till 30 – 40 eftersom alla veneriska patienter,
som upptäckts tagits emot. Inrättningens huvudsakliga ändamål är att förekomma venerisk smitta, men i
mån av tillgång lämnas tillfälle för andra fattiga personer från Församlingarna att åtnjuta läkarvård till
lindring för tillfälliga åkommor, när dessa personer anmäls efter den ordning. som föreskrivs i
Befallningshavandes Kungörelse av den 7 april 1820. Uppmärksamhet skall fästas vid att detta sker
säkrast i den mån församlingarna vid frivilliga sammanskott med välvilja omfatta och ihågkommer
fonden för länets lasarett.
      Här redovisas sammanskotten för varje Församling i länet.
Uppsala den 25 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1829 (äntrade tider för Dragonkorpsens möten)
Befälsmötet till häst hålls vid Drottningholm 13 – 22 maj.
Skvadronsmötet till fots på vanliga mötesplatser hålls 1 – 6 juni
Regementsmötet på Ladugårdsgärde hålls 19 juni – 5 juli
Uppsala den 27 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1829 (frivillig auktion Fanna, Enköpings stad)
Den 30 juni hålls frivillig auktion på lägenheten Fanna, inom Enköpings stads ägoområde. Lägenheten
består av 40 geometriska tunnland, som antingen i förening eller i särskilt utrop säljs tillsammans med
Fanna Vattenkvarn med 2 par stenar och därtill lydande jordägor.
Uppsala den 27 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1829 (förnyad auktion Årby, Lena socken)
På grund av brist på spekulanter säljs rusthållare Jonas Källanders i mät tagna ½ mantal N:o 2 i Årby,
Lena socken, vid nytt tillfälle den 5 juni.
Uppsala den 27 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1829 (försäljning av stämplat papper i Uppsala)
Till allmänhetens underrättelse meddelas att rådmannen och handlanden Eric Carlsson i egenskap av
utsedd Charta Sigillata Försäljare, har i sin handelsbod vid Köpmangatan här i staden stämplat papper av
åtskilliga storlekar.
Uppsala den 27 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 april 1829 (hingstbetäckning)
Stallmästare Olof Malmerfelt här i staden har språngsedlar till betäckning av de på Akademiens stall
varande 4 hingstar från Strömsholms Stuteri, mot erläggandet av 2 riksdaler för varje sto som betäcks.
Betäckningen börjar i maj månad och endast ston fria från ärftliga fel kommer i fråga.
Uppsala den 27 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 30 april 1829 (angående mönstring och vapenövning)
I avseende på beväringsmanskapets sammandragande till vapenövning har Kongl Maj:t behagat i Cirkulär
av den 16 mars förordna följande:
    Befallningshavande skall med biträde av Regementets ombud förrätta de vanliga mönstringar med
innevarande årsklass, eller de som är födda 1808. Det bör noga iakttas att endast vapenfört manskap
approberas.
     Även de, som är äldre, men var frånvarande vid förra årets mönstring eller står på tillväxt skall infinna
sig, för att definitivt approberas eller kasseras.
     De som är födda 1808 och väljer att tjäna till lands kallas i år till de vanliga mötesplatserna för
vapenövningar under 12 dagar.
     Varje man skall ha med sig prästbevis som granskas och påtecknas för att undvika att vanfrejdade
ynglingar blandas med de övriga. Manskapet underhålls under övningen av Krigs Kollegiet. In- och
utryckningsdagarna får de kontant avlöning i stället för portioner in natura, på samma sätt som skett
tidigare. De som önskar kan erhålla skor att använda under mötestiden i den mån tillgäng finns i
persedelförrådet. Manskapet väljer om de vill ha egna skjortor och strumpor och får kontant ersättning på
20 skilling. De som under hela tiden har egna skor, skjortor och strumpor får 1 riksdaler i ersättning.
      Besiktnings- och approbationsmönstring hålls för alla på slottet den 13 juni Ynglingarna skall inträffa
i staden dagen innan, sedan de av länsmannen blivit samlade sockenvis. Vite på 6 riksdaler 32 skilling för
den som uteblir.
      Efter mönstringen inrycker de nästa dag till lägret vid Polacksbacken, där de avtågar efter fulländad
vapenövning den 25 juni. De återfår sina privata kläder och följs av nödvändigt militärbefäl till
distriktsamlingsplatserna, där kronobetjäningen tar över och följer manskapet till hemorten. Ingen
oordning tolereras.
      De enda som är undantagna från beväringsplikten är de som har lyte eller sjukdom, som gör honom
oduglig till krigstjänst, vidare lotsar, och tjänstemän i inrättningar. Man har rätt att sätta annan i sitt ställe,
men ynglingar och föräldrar varnas för denna överflödiga kostnad, då varje svensk mans plikt är att
personligen delta i Fosterlandets försvar.
Uppsala den 30 april 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 1 maj 1829 (exekutiv auktion Högsta Gästgiverihemman, Bälinge socken)
Sedan Högsta Gästgiverihemman 1/5 mantal frälseskatte i Bälinge socken, Bälinge Härad, blivit i mät
dömt till gäldande av änkan G E Neosanders intecknade fordran på 1.189 riksdaler 32 skilling 10
runstycken, kommer auktion att hållas vid Häradets tingsställe den 14 augusti. Hemmanet är vid
saluvärdering uppskattat till 2,650 riksdaler utom en åbyggnad som särskilt värderats till 240 riksdaler
      Värderingsinstrument finns hos Kronofogde Joh Floderus här i staden
Uppsala den 1 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 2 maj 1829 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Statskontoret tillkännager att under januari, februari och mars har medelpriset på en svensk silverriksdaler
varit 2 riksdaler 28 skilling 10 runstycken och ett lod kontrollerat omyntat silver 1 riksdaler 4 skilling 1/6
runstycken. Till rättelse för dem som vill avbörda sig betalning för kredit på erhållen undsättningssäd i
silver.
Uppsala den 2 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1829 (tider och platser för årets bevillningstaxering)
Tider och platser för årets bevillningstaxering, enligt 1823 års Bevillningsstadga.
      Beredningskommitténs ledamöter erinras om att inställa sig försedda med sina förordnanden för att
välja ledamöter i taxeringskommittén.
Uppsala den 14 maj 1829  B  W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 18 maj 1829 (entreprenadsauktion för reparationer på slottet)
Åtskilliga brister på Uppsala slott skall åtgärdas. Entreprenadsauktion hålls den 15 juni på Landskontoret.
       Inroparen bör vara försedd med bestyrkt proprieborgen så väl för arbetets sorgfälliga och giltiga
utförande som för det förskott som till äventyrs kommer att beviljas. Kostnadsförslaget finns att tillgå
härstädes.
Uppsala den 18 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (rustningshästarnas vård)
Då Regementsmötet för Dragonkorpsen på grund av den kalla väderleken blivit uppskjutet till den 19 juni
och Kongl Brevet av den 11 februari 1695 föreskriver, att då Regementsmöte inträffar på sommaren,
rustningshästarna inte får utsläppas på gräsbete förr än efter mötets slut, har  Landshövdingen velat erinra
de rustande vid Korpsen att även om de nu får hålla hästarna på stall längre än vanligt, de inte får
åsidosätta skyldigheten att väl fordra dem och vid Regementets uppbrott till mötet avlämna dem vid gott
hull.
Uppsala den 19 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (upphandling av tyger för Regementets beklädnadsbehov)
Inför Upplands Regementets Beklädnadsdirektion hålls auktion här på slottet den 29 juni för att
upphandla 5.050 alnar och 16 tum blått kläde, valksköljt och väl genomfärgat, 122 alnar 3 tum gult, 277
alnar 8 ½ tum rött samt 35 alnar 1 ½ tum grönt kläde alla av 2 1/4 alnars bredd inom listerna.
      329 alnar 14 tum svart halvkläde av 3 alnars bredd, 1.465 alnar 12 tum gul boj, 229 alnar 12 tun grön
boj av 9 kvarters bredd
     5.650 alnar vitt väl blekt linnelärft om minst 1 !/8 alns bredd
     8.475 alnar vit foderväv om 1 alns bredd, 706 alnar 6 tum svart foderväv och 125 alnar 13 1/3 tum
kanvas.
      2.260 dussin nummerknappar, 753 och 1/3 dussin kompositionsknappar, 1.130 stövlettknappar
      1.130 stycken skärp av redgarn samt 1.130 pressade läderhalsdukar med spännen
       Prover och modeller finns att tillgå på Majorsexpeditionen i Uppsala. Persedlarna skall kostnadsfritt
levereras till Direktionens Reservförråd före 1 oktober, där de kommer att besiktigas. Förseglade anbud,
som för att gälla, skall skrivas särskilt för varje vara och på omslaget innehålla uppgifter om varan.
Borgen krävs och i kontrakten bör inskrivas eventuella viten för leverantörernas åtaganden. Betalning
sker genast efter godkänd leverans och förskott kan erhållas mot borgen.
Uppsala den 19 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (ombyggnad av Lena bro, Lena socken)
Ombyggnad av Lena bro kommer att börja den 1 juni, varför resande mellan Uppsala och Uggelstavall
skall ta vägen förbi Ekeby By i Gamla Uppsala, Storvreta By i Ärentuna socken samt Årby och Ängeby
byar i Lena socken fram till Vattholma bruk med skjutsombyte vid Lenaberg, där gästgiveri under
byggnadstiden inrättas och varifrån skjuts går till Uppsala 2 mil och till Andersby gästgivargård 1 ¼ mil.
Uppsala den 19 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (stobetäckning)
Stallmästare Malmerfelt meddelar att tillfälle till stobetäckning av Akademistallets befintliga hingstar för
N:o 10 och 12 vid Norra Upplands Skvadron börjar i juni. Anmälan sker till stallmästaren, som utan
betalning meddelar språngsedlar. Stona skall vara fria från ärftliga fel.
Uppsala den 19 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (arrende Vallösa Hovstalläng, Vallentuna)
Nytt arrende av lotten N:o 11 på Vallösa Hovstalläng, Vallentuna Härad för 13 återstående år auktioneras
ut den 5 juni dels på Kammar Kollegiet och dels på Häradets tingsställe Åbyholm. Borgen för de första 10
åren krävs.
Uppsala den 19 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1829 (mönstring av beväringar inom Falu län)
Tider och platser för besiktnings- och approbationsmönstringar med allmänna Beväringsmanskapet
tillhörande Falu län, meddelas dem som kan befinna sig här i länet.
Uppsala den 19 maj 1829  J A CARLSSON  AWISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 19 maj 1829 (3 personer, förlorad post)
1:o Soldaten vid Konungens Eget Värvade Regemente samt Kapten Montelii Kompani N:o 50 Johannes
Flor har olovligen avvikit från Garnisonen i Landskrona.
     Han är 32 år gammal 5 fot 7 tum lång, runt ansikte, ljusa ögon, blont hår.
2:o Rekryten vid Värmlands Infanteriregemente och Älvedals Kompani N:o 5 Isak Hahl har olovligen
avvikit från Kompaniet.
Han är född 1791, 5 fot 11 tum lång, svart hår, bruna ögon, stort rött ansikte, uppstående näsa.
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3:o Skepparen och Borgaren i Härnösand Bernhard Söderberg, som var tilltalad vid Hudiksvalls
Sjötullsrätt för olaga lossning m m och ålagd att innan avresan ställa borgen för sin person, har avvikit
från orten
      Han är 26 år gammal, undersättsigt växt av stark kroppsbyggnad, ljust hår, blå ögon, bryter i sitt tal på
sitt tyska modersmål.
4:o Över 600 riksdaler i numrerade sedlar transporterade på olika personer har försvunnit under postens
forslande från Filipstad till Kristinehamn i ett av kronolänsman Magnus Andersson på Postkontoret i
Filipstad inlämnat och därifrån under rekommendation på Kristinehamn till fältkamrer och kronofogden
Alster avsänt fribrev
Uppsala den 19 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 23 maj 1829 (lagmansting)
Häradshövding E U Stagnelius har i Ämbetsskrivelse av den 20 februari, vilken först i dag kommit med
posten från Visby, utsatt innevarande års ordinarie lagmansting med detta läns lagsaga att börjas i
Enköping den 11 juni.
Uppsala den 23 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 23 maj 1829 (1 person, stöldgods)
På begäran av stadsfiskal E A Elfström härstädes efterlyses boktryckerigesällen Carl Platzes, som efter
det han redan år 1825 för förfalskning och tjuvnad blivit dömd att förlora äran och straffad med 33 par
spö samt avsänd att avtjäna 3 års arbete på Malmö Fästning.
       Han är varit synlig här i staden och är skäligen misstänkt för stölden hos studenterna Öhman och
Hammarsköld. Där tillgreps ett större engelskt guldur med dubbla boetter och över oron inuti verket
bokstäverna J O B samt i svart band nyckel och två fjäderringar av guld, en bonjourrock av blått fint
kläde med sidenknappar och foder av kalikå, en gul och blå större silkesnäsduk, ett par fina halvstövlar
fodrade med gult saffian, en lärftsskjorta, märkt A H och nummer samt årgångarna av Poetisk Kalender i
åtta nya gredelina Välska Band.
       Platzes är lång och smal till växten med stora ljusa polisonger och var under vistandet i staden klädd i
grön rock samt mössa med vaxduksöverdrag.
Uppsala den 23 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 maj 1829 (strandade engelska fartyg)
Kongl Maj:t har den 28 mars förordnat att engelska fartyg som standar eller lider sjöskada hädanefter inte
skall underkastas Dykeriets behandling. Skeppare och besättning äger rätt att bärga fartyg och last bäst de
kunna.
      Landshövdinge Ämbetet tillkännager beslutet till efterrättelse och uppmanar innevånarna vid kusten,
att vid tillfällen av strandning mot skälig ersättning lämna engelska fartyg det biträde de begär.
Uppsala den 27 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 maj 1829 (uppskjutet lagmansting)
Tillförordnad Lagman Häradshövding E U Stagnelius har på förekommen anledning uppskjutet
lagmanstingen till den 5 augusti.
Uppsala den 27 maj 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 4 juni 1829 (lösöresauktion Taxinge, Frösslunda)
Den 29 – 30 juni hålls auktion på Taxnäs gård i Frösslunda socken. Då säljs till högstbjudande 1
silverkaffekanna, 2 sockerskålar i form av urnor jämte annat silver, koppar, tenn, malm, järn- och
blecksaker, bättre möbler en del av mahogny, bestående av sängar, soffor, bord, stolar och taburetter,
byråar, och ett bokskåp, ljuskronor, speglar, väggur, marmorljusstakar, damast- och drälltyger, linne,
sängkläder, gardiner, engelskt och svenskt porslin och glas, hästar, oxar, kor, ungnöt, får, svin, sommar-
och vinteråkdon av kalescher, jaktvagn, trilla , schäs och reskärra, selar, åker- och körredskap, laggkärl,
mangel med ekskiva, brännvinspanna av koppar on 50 kannors rymd, vete, råg och blandsäd,.
       Anstånd med betalningen till 1 december. Spisning under auktionen erhålls mot betalning även hö
eller bete för hästarna.
Nåstuna den 3 juni 1829  GUSTAF WIBELIUS
Uppsala den 4 juni 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 5 juni 1829 (pension ur Arméns Änke- och Pupillkassa)
Vid Direktionen över Arméns Änke- och Pupillkassa verkställda pensionsreglering kommer följande
änkor att erhålla denna pension.
Andra klassen: Överste von Diederichs änka, Justina Ottiliana född von Nylen och överstelöjtnant
Lagerbergs änka, Hedda Rosen att erhålla 150 riksdaler vardera.
Tredje klassen: Major Freijdenfelts änka, Anna Lovisa född Bethén 125 riksdaler
Fjärde klassen: Major Löwenborgs änka, Jeamette H född Lindsfelt, Överkommissarien Törnemans änka,
Maria född Hedmansson, Överste Sederholms änka M F född Hägerflyckt och Major Welanders änka,
Beata Elise född Rosentwist 100 riksdaler vardera.
Femte klassen: Överstelöjtnant Thersners änka, Anna Gustava född Beckman 75 riksdaler
Sjunde klassen: Löjtnant Lindströms änka, Anna född Hollender, Fanjunkare Huggers änka, Maija född
Persdotter 40 riksdaler
Åttonde klassen: Löjtnant Willkessons änka, Maria Elisabeth född Frehn, Fältväbel Granbecks änka,
Chatarina M född Ellers 30 riksdaler vardera
      Pensionerna utdelar två gånger om året i juni och december.
Stockholm den 21 maj 1829  B FRANC SPARRE
Uppsala den 5 juni 1829

Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1829 (arrendeauktion Hovstallängen i Uppsala.)
Den 30 juni hålls auktion på Uppsala Hovstallsängs lotter N:o 47, 48 och 49 att utarrenderas med
innevarande års skörd under 12 års tid. Arrendet betalas i hö, som löses efter markegångspris. Borgen för
10 år krävs.
Uppsala den 6 juni 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 17 juni 1829 (försäljning av Reserv- och Beneficiehemmanens
räntespannmål)
Den 16 juni kommer ytterligare auktion att förrättas på den i Uppsala Kronomagasin upplagda Reserv-
och Beneficiehemmans räntespannmål, bestående av hälften råg och hälften korn som vid auktionen den 8
maj inte blev såld på grund av för låga bud. Betalningsanstånd mot borgen kan medges till den 15
oktober.
Uppsala den 17 juni 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1829 (personer som inte betalt skatt eller böter)
Åtskilliga personer från Första, Tredje och Femte Fögderiet som flyttat från orten utan att betalt
kronoutskylder eller böter.
Uppsala den 20 juni 1829  J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829 (arrende på en lott i Vallösa Hovstalläng, Vallentuna socken)
På Vallentuna Härads tingsställe Åbyholm kommer ytterligare auktion att förrättas för arrende på lotten
N:o 11 på Vallösa Hovstalläng, Vallentuna Härad på 13 års tid
Uppsala den 26 juni 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 26 juni 1829 (3 personer, sedlar)
1:o Artilleristen vid Svea Artilleri Regemente och 4:de Kompaniet, Carl Fredric Brink, som fått ett dygns
permission för att besöka Färentuna prästgård på Svartsjölandet, har inte återvänt till Regementet
     Han är 30 år gammal, 5 fot 8 tum lång, stark kroppsbyggnad och ljust hår
2:o Gardisten vid Svea Livgarde och kapten Claes Flemings kompani N:o 72 Blomqwist, har rymt från
Regementet och förmodas begivit sig till Häggeby socken
3:o Gardisten vid Kongl Maj:ts Andra Livgarde, 1:sta Majorens Kompani N:o 43 Anders Frisk, har
olovligen avvikit från Regementet.
       Han är 33 år gammal, 11 kvarter 5 tum lång, undersättsig till växten med koppärrigt ansikte ljust hår
4:o Två sedlar på tillsammans 200 riksdaler har förkommit för ägaren vid Hindersmässo Marknaden i
Örebro. !/3 av summan utlovas i belöning.
Uppsala den 26 juni 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829 (ersättning för boställe för fjärdingsman i Slaka socken)
Ett mål rörande ersättning för åbyggnaden på lägenheten Månstorp, Slaka socken, Hanekinds Härad är
anhängit Befallningshavanden i Linköping. Lägenheten har blivit anordnad till boställe åt en av
fjärdingsmännen i Häradet. Förre ägaren numera avlidne Jon Liljedahls efterlämnade arvingar föreläggs
att inom 1 september vid talans förlust inge förklaring i målet och styrka sitt släktskap. Vilket kungörs i
händelse någon släkting vistas här i länet.
Uppsala den 26 juni 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829 (ombyggnad av bron vid Norrsunda Fattigstuga)
Landshövdinge Ämbetet i Stockholm tillkännager att bron över allmänna landsvägen vid Norrsunda
Fattigstuga mellan Rotebro och Märsta gästgivargårdar kommer att ombyggas med början den 20 dennes.
      Resande mellan Uppsala och Stockholm bör under de 10 dygn arbetet pågår, ta vägen över Marma till
Åshusby över Långåsen förbi Lindskrog
      De som färdas från Rotebro tar vägen förbi Åshusby åt Marama Gästgivargård.
Uppsala den 26 juni 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 26 juni 1829 (1 person)
På begäran är drängen Johan Eric Brink efterlyst. Han har denna månad rymt från sin lagstadgade tjänst
hos Sekreterare J A Stockenborg, Jädra i Vårfrukyrka socken.
      Han är 27 år gammal, född i Skultuna socken, Västerås län, 11 kvarter 4 tum lång, smal med svart hår.
Han talar i näsan vid försvinnandet klädd i mörkblå surtut, svart kamlottsväst och mörkblå underplagg.
Uppsala den 26 juni 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829 (varning för skogsbrand)
Den ovanligt starka torkan varmed landet hemsökes fordrar största försiktighet för att förekomma
skogsbrand och andra eldsvådor. Landshövdinge Ämbetet har ansett sig erinra Allmänheten om vad som
stadgas i kapitlet 15 och 24 Byggninga Balken. Varöver städernas styrelser och kronobetjäningen på
landet oavbrutet bör hålla sin hand.
Uppsala den 26 juni 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829 (mönstring av Dragonkorpsens hästar)
Generalmajoren Greve O Mörner har förordnats att förrätta approbations- och kassationsmönstring med
hästarna vid Livregementets Dragonkorps vid årets höstådermöte.
      Kongl Maj:t har i nåder befallt att generalmönstring med Upplands Regemente inte kommer att ske i
år, men att Regementets rekryter bör vid det till i höst uppskjutna Regementsmötet approberas eller
kasseras.
Uppsala den 26 juni 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1829  (auktion Mälby, Gamla Uppsala)
Den 31 juli kommer på Stora Gottsunda att försäljas fastigheter tillhörande Kronobefallningsman Jöns
Sahlmans konkursmassa, nämligen:
     Mälby skatterusthåll och Gottsunda Säteri. Mälby är beläget 5/8 mil norr om Gamla Uppsala i Vaksala
Härad och har omkring 30 tunnors årligt utsäde i god jordmån och 30 lass hö och gott bete.
     Gottsunda Säteri beläget omkring ½ mil sydväst om Uppsala. Där utsås 25 tunnor vete, råg och korn i
odal jord jämte några tunnor havre på plogland. Ängen ger 60 lass hö, skog och bete finns samt 4 torp.
     Värderingsinstrument och upplysningar finns att tillgå hos syssloman i konkursen Doktor Wijkman i
Uppsala
Uppsala den 26 juni 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Brev från Carl Johan, Stockholm den 3 juli 1829 (angående ersättning vid utmätningsförrättning)
Med anledning av uppkommen fråga har Vi funnit av nöden att närmare bestämma rätt till arvode för
utmätningsförrättningar i privata mål i städerna. Undantagna Stockholm och Göteborg, där särskilda
föreskrifter är givna.
      Den som har ansvar för utmätningen har rätt till dagtraktamente på 1 riksdaler och skjuts efter två
hästar. Lösen för förrättningsinstrumentet då det begärs skriftligt är 24 skilling för första och 12 för
följande ark
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      Stadsbetjänt eller vaktmästare som biträder, ersätts med dagtraktamente på 24 skilling samt vid resa
skjuts efter en häst. Görs flera förrättningar på samma dag får inte ersättning utgå för var och en utan
fördelas mellan alla.
Stockholm den 3 juli 1829  CARL JOHAN
Vilket till underdånig efterrättelse kungörs.
Uppsala den 27 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1829 (lövtäckt på Allmänningarna)
Det finns anledning förmoda, att på grund av den foderbrist som drabbat hemmansinnehavarna i år, de
som inte har egen lövtäckt, är sinnade att söka understöd i utfordringen vid Allmänningarna. För att detta
understöd skall kunna utdelas i rätt tid och med all möjlig ordning och billighet har Landshövdinge
Ämbetet velat förordna, att var och en som i år åstundar att bryta löv till sina kreatur, bör innan 1 augusti
inlämna till Landskansliet en skriftlig ansökan, med antal kärvar som önskas och bifogade bevis av två
trovärdiga män om sitt behov och om storleken på hemmanet.
     Den som försummar detta får skylla sig själv om han går understödet förlustig eller inte får det i tid.
     I sammanhanget vill Landshövdinge Ämbetet varna den som infinner sig på Allmänningarna för att
bryta löv, att gå till väga efter vederbörandes anvisning och inte skada träden, så vida ansvar vill
undvikas.
Uppsala den 4 juli 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1829 (ombyggnad av Åby Strömbro, Funbo socken)
Den 20 dennes kommer ombyggnad av den s k Åby Strömbro i Funbo socken att börja. Arbetet väntas
pågå 4 – 5 dagar, då vägfarande från Uppsala måste begagna sig av den Byväg som vid Brunnby Grind
löper till vänster förbi Locksta, Åkerby, Halmby och Broby samt stöter på Allmänna landsvägen nära
berörde bro. Resande till Uppsala bör vika in på denna  byväg, vilken vid denna årstid bör befinna sig i
gott skick.
Uppsala den 4 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1829 (mönstring av hästar tillhörande Livregementets
Dragonkorps)
Generalmajor A O Mörner har förordnats att förrätta innevarnade års approbations- och
kassationsmönstring med Livregementets Dragonkorps hästar. Tider och platser meddelas
     Detta är tillkännagivet för de rustande vid ovannämnda Korps med förständigande att själva eller
genom ombud övervara förrättningarna.
Uppsala den 4 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1829 (tid och plats för avlöningsmöten)
Tider och platser för Krigsmanshuskassans gratialister att erhålla 1:sta hälften av årets underhåll. De skall
vara försedda med prästbevis och underhållsbrev.
Uppsala den 4 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1829 (exekutiv auktion Snallby, Boglösa socken)
För att gälda domfästa skulder kommer bonden Jan Pehrssons ägande 9/32 mantal frälseskatte N:o 4
Snallby, Boglösa socken, Trögds Härad att säljas på offentlig auktion den 23 oktober. Hemmanet är
värderat till 806 riksdaler och upplysningar fås hos auktionsförrättaren assessor Morin i Enköping.
Uppsala den 4 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 4 juli 1829 (3 personer)
1:o Tjuven Johan Danielsson har fått tillfälle att komma på flykten inom Jönköpings län, innan han
inställt sig till kyrkoplikt, efter att ha blivit dömd för andra resan stöld.
      Han är 23 år gammal, född i Värnamo socken, smal, ljusblåa ögon, ljusbrunt hår.
2:o Båtsmannen vid Södermanlands Andra Båtsmans Kompani N:o 62, Johan Peter Sund har avvikit från
hemorten.
      Han är 25 år gammal,. liten och undersättsig till växten, ljust hår, koppärrigt ansikte
3:o Ogifta kvinnspersonen Charlotta Johnsson har avvikit från hemorten, Tillingeby, Mörlunda socken,
Kalmar län
      Hon är 25 år gammal och misstänkt för att ha fött ett barn och det på lönn lagt
Uppsala den 4 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1829 (möte för utdelning av gratialer)
Fösta hälften av årets gratialer vid Majorens och Norra Upplands Skvadroner vid Livregementets
Dragonkorps hålls här i staden den 30 juli och den 31:sta i Balingsta By, Balingsta socken
Uppsala den 15 juli 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1829 (värvning)
Fanjunkaren vid Södermanlands Infanteriregemente Jacob Gabriel Lagerwall utsedd att anställa värvning
för Svea Artilleriregementes Tredje Kompani.
Uppsala den 15 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 15 juli 1829 (4 personer, 2 hästar, silkesschalar)
1:o Statdrängen vid Söderby Gård i Näs socken, Johan Hagelin har olovligen avvikit därifrån.
      Han är 37 år gammal kort och undersättsig till växten, klädd i grå rock och svart hatt.
2:o Koldrängen Samuel Åsberg har sistlidne Pingsthelg avvikit från sin tjänst vid Dådrans Bruk i Falu län
      Han är 26 år gammal, 5 fot 8 tum lång, blå ögon brunt hår och några krutfläckar på näsan och kinden
3:o F d förstärkningskarlen Anders Muhr, som är rubbad till sina sinnen och varit intagen på länets
Hospital, har lyckats rymma och inte kunnat påträffas.
4:o Artilleristen vid Göta Artilleriregemente och 10:de fältkompaniet N:o 14 Carl Sjö, har avvikit från
garnisonen i Göteborg.
      Han är omkring 40 år gammal, 6 fot lång, långlagt ansikte, rödaktigt hår, stora blå ögon, rött skägg oh
polisonger samt något fräknig.
4:o Bonden Eric Ols Ersson i Limsheden, Svärdsjö socken har förlorat två hästar på betet, blacka till
färgen med svart man och svans. Den ena ett sto och den andra en vallack ungefär 17 år gammal
5:o 10 stycken silkesschalar har stulits från handlanden Hans Redlund vid Skafthammars marknad. De
skall innehas och utbjudas av en 20-års yngling.
Uppsala den 15 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1829 (auktion å kronotionde spannmål)
Serafimer Ordens Gille förordnar att auktion förrättas på Uppsala Hospitals i Kronomagasinet upplagde
överskotts kronotionde spannmål. Två månaders betalningsanstånd
Uppsala den 18 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, 20 juli 1829 (markegångspriset)
Innevarande års markegångssättning är utsatt till 3 november, då förrättningen börjar klockan 10 på
slottet.
        Herrar av Ridderskapet och Adeln, som äger rätt att delta i val av Deputerade, anmodas att inom
fjorton dagar insända deras vota ställd till Befallningshavanden och påtecknat :Votum
       Bondeståndet väljer ett eller flera ombud, beroende på socknens storlek, som på domhavandes
kallelse infinner sig på utsatt dag och tid för att välja fullmäktige, en för varje domsaga
      Domkapitlet och magistraterna väljer efter författningarna.
       Kronofogdarna skall inom den 20 oktober insända priskuranter på alla de varor som förekommer i
markegångstaxan. Prästerskapet utlyser sockenstämma för att välja sockenombud, som väljer fullmäktige
för markegångssättningen och deltagande i priskuranternas uppgörande.
Uppsala d3n 20 juli 1829  B W FOCK

Brev från Carl Johan, Stockholm den 24 juli 1829 (utnämning av svensk konsul i Brasilien)
Kejsaren av Brasilien har utfärdat diplom för Anton Joseph Rademacker att vara Generalkonsul för
Sverige och Norge. Vi behagar erkänna denna utnämning med åtnjutande av det skydd samt de fri- och
rättigheter som tillkommer Generalkonsuler.
Stockholm den 24 juli 1829  CARL JOHAN

Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1829 (upphandling av hö, halm och havre)
Den 1 september kommer auktion att anställas vid Krigs Kollegium för upphandling av erforderliga
kvantiteter av havre, hö och halm för Svea Artilleri Regementets hästar. Förseglade anbud mottas vid
Underhålls Departementets Kammarkontor, där kvantiteterna och levereringstiden redovisas.
Uppsala den 27 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1829 (förnyad auktion Väppeby, Kalmar socken)
Vid senaste auktionstillfället infann sig inga spekulanter till försäljningen av Väppeby egendom. Den 4
september hålls ny auktion på N:o 1, 2, 3 och 4 med tillhörande mjölkvarn och två torp belägna i Kalmar
socken, Håbo Härad. Egendomen är värderad till 11.640 riksdaler.
Uppsala den 27 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1829 (värvning)
Gardisten August Påhlman har utsetts att anställa värvning för Överste von Schwerins Kompani av Svea
Livgarde.
Uppsala den 27 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 27 juli 1829 (4 personer, återfunna kistor och silverfickur)
1:o Gardisten vid 2:dra Livgardet och Första Majorens Kompani N:o 4 Jacob Holm, har avvikit från
Regementet.
      Han skall vara född i Ekeby socken detta län, 31 år gammal, 11 kvarter 4 tum lång, undersättsig till
växten, ljust hår
2:o Artilleristen vid Tredje Kompaniet av Vendes Regemente N:o 19 Anders Uhr har avvikit.
      Han är 23 år gammal, 5 fot 10 tum lång, svart hår, blå ögon och kluven haka
3:o Soldaten vid Hälsinge Regemente, Andra Majorens Kompani, N:o 53 Ljus har avvikit från
arbetskommendering vid Qvarnån
      Han är 27 år gammal, 5 fot 10 tum lång, undersättsig till växten med ljust hår
4:o En okänd mansperson, som uppgivit sig heta Lars och komma från Malungs socken kom den 4 april
till bonden Michel Pehrsson i Ånga, Bollnäs socken, där han sysselsatte sig med skinnberedning. Natten
till den 7:de denna månad försvann han och misstänks för att ha tillgripit en grå vadmalslivrock med
mässingsknappar i ärmarna, ett par blå snösockor samt en plånbok med 95 riksdaler
      Han är medelmåttig till växten, svart hår, omkring 30 år gammal samt medförde en skinnsäck med
skinnverktyg
     Meddelas att 3 låsta kistor eller skrin blivit kvarstående på lägerplatsen vid Eklundshov efter
beväringslägrets uppbrott. Rätt ägare kan återfå dem om anmälan görs på Regementets Majorsexpedition.
       Ett engelskt fickur av silver har blivit kvarglömt i ett uthus i staden vid sista Ersmässo marknad och
återfås hos Stadsfiskal Ekström.
Uppsala den 27 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1829 (efterlyses 1 person, stöldgods)
Landshövdinge Ämbetet i Västerås efterlyser den ur kronohäktet där förrymde soldaten Carl Fredric
Lindbäck tilltalad för dråp och eller Swan, vilken är anses ganska vådlig för allmänna säkerheten.
       Han är 40 år gammal medelmåttigt växt, mörkt hår. Bleklagt eller mörkt ansikte samt kunnig i
skomakar- och snickarhantverken.
    Vidare tillkännagives att en smideshandlare i Råcknö By, Tolfta socken, genom inbrott förlorat 95
riksdaler, flera knivar, ett strykjärn och en mortel
Uppsala den 27 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1829 (medelpriset på en svensk silverriksdaler)
Priset var under april, maj och juni i förhållande till växelkursen i Hamburg 2 riksdaler, 29 skilling 5
runstycken och ett lod kontrollerat omyntat silver 1 riksdaler 4 skilling 3 1/12 runstycken.
Uppsala den 30 juli 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 6 augusti 1829 (tid för prövningskommitténs sammanträde)
Den 8 oktober börjar prövningskommitténs förrättning här på slottet klockan 9 förmiddagen. Dit är
följande erfarna och kunniga herrar och män till ledamöter kallade:
Lagman af Klintberg, Överdirektör Ridderbielke, Professor Grubbe, Kyrkoherde Ödman, Vice pastor
Nordlander, Vice pastor Lindgren, Handlanden Gisslén, Ålderman Nordström, Bokbindare Dahlbom,
Rusthållare Carl Pehrsson i Önsta, Bonden Per Nilsson i Väppeby, Nämndeman Lars Pehrsson i
Hammarby, Kapten Holmberg, Ingenjör Löfling och Apotekare Tiwander
      De skattskyldiga, som vill ha rättelse bör antingen till Befallningshavande i förväg eller senast
sammanträdesdagen skriftligen ingiva sina anmärkningar och skälen för att rättelse sökes.
Uppsala den 6 augusti 1829  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 11 augusti 1829 (auktion kvarteret Oxen, gården  N:o 2, Kungsängsroten
här i staden)
Överjägmästare S G Tigerhjielms Sterbhusdelägare har anhållit att den 12 september få hålla auktion på
gården N:o 2, kvarteret Oxen, Kungsängsroten. Auktionen hålls på Staden Auktionskammare.
     Gården består av 1:o en byggnad i två våningar, innehållande i nedre en sal, två kamrar och ett kök, i
övre en sal och tre kamrar. 2:o Ett fähus och ett lider av bräder, tre vedbodar av bräder.
      Underrättelser fås hos Lagman Nensén här i staden.
Uppsala stads auktionskammare den 11 augusti 1829 L G Berglund
Uppsala den 11 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1829 (upphandling av sängkläder till Länshäktet)
Entreprenadsauktion den 22 september för upplåtande till reparationer och åtskilliga sängkläder till
Uppsala Länshäkte. Borgen krävs för att arbetet blir färdigt inom förelagd tid och för eventuella
förskottsmedel. Kostnadsförslaget finns för genomläsning.
Uppsala den 15 augusti 1829

Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1829 (utbetalning av medaljpensioner)
Som blivit förordnat, skall de underofficerare och soldater, som blivit benådade med medaljpensioner från
Direktionen för Konungens Militär Hospitals Fond, erhålla sina pensioner en gång om året.
     De skall senast inom november månad inkomma med prästbevis att de leva och äga god frejd samt
ofelbart uppge numret på pensionsbrevet, så att Befallningshavande kan rekvirera medlen, som sedan
sänds till Kronobetjäningen för att mot kvittens delas ut.
Uppsala den 15 augusti 1829

Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1829 (upphandling av bröd åt fångarna)
Till följd av Kammar Kollegiets förordnande av den 17 mars 1819 kommer entreprenadsauktion att hållas
på Landskontoret den 17 december för att motta anbud att till billigaste pris anskaffa bröd åt fångarna i
Slottshäktet.
Uppsala den 15 augusti 1829

Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1829 (ytterligare försök till upphandling av persedlar till
Hospitalshjonen)
Ytterligare försök görs den 17 december att fullgöra Serafimer Ordens Gillets förordnande i skrivelse den
27 september 1826, att vid auktion upphandla erforderliga proviant persedlar för Hospitalshjonen vid
Uppsala Hospital.
      Så väl spisordningen som förslag till matpersedlar i enlighet med erforderligt belopp för en person,
finns att tillgå så väl vid Landskontoret som vid Uppsala Hospitalskontor.
Uppsala den 15 augusti 1829

Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1829 (salpetersjudning vid Stabby)
Salpetersjuderi Styresmannen  I Ekman har anmält att den 1 september börjar sjudning vid de i Stabby
socken befintliga salpeterladorna.
       Den som är intresserad av att lära sjudningskonsten samt inrättandet av lador och vården av
salpeterjorden kan få möjlighet till undervisning.
       De socknar, som har brist på kunniga sjudare, har tillfälle att överenskomma med någon nykter och
välfrejdad karl, som har lust att ägna sig åt detta yrke och sedan biträda församlingen. Denna person kan
genast infinna sig vid Stabby gård för att få undervisning. Kost och husrum är gratis.
       Ekman erinrar länets Kronosjudare att de inom oktober skall insända sina årliga rapporter om
sjudningens fortgång.
Uppsala den 15 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 17 augusti 1829 (ändrad tid för Sala marknad)
Borgerskapet i Sala har anhållit att få flytta sin marknad, som skulle vara den 16 september till annan tid,
då Västerås marknad är den 15 september. Man vill bereda trafikerande att kunna besöka båda städerna.
Kommers Kollegium tillstyrker deras begäran och marknaden i Sala förläggs till den 11 september
Stockholm den 17 augusti 1829  F Hertzman,  Joh Ad, Leijonmark  A P von Sydow
Vilket till vederbörande efterrättelse kungörs.
Uppsala den 20 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (upphandling av hö, halm och havre)
Erforderliga kvantiteter av hö, halm och havre för Hovstallets behov kommer att upphandlas vid auktion
den 3 september på Stadskontoret.
     Höet och halmen levereras dels i oktober, dels i januari och februari och dels i maj och juni. Omkring
200 tunnor havre levereras i månaden från och med oktober.
     Skriftliga anbud kan inlämnas före auktionen.
Uppsala den 20 augusti 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (tider och platser för höstens ådermöten)
Höstådermöten med Livregementets Dragonkorps hålls dagen före de redan kungjorda approbations- och
kassationsmönstringarna.
       Rusthållarna förständigast att vid mönstringarna underhålla sina karlar och hästar i två dagar.
Uppsala den 20 augusti 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (förnyad auktion Gottsunda Säteri)
Vid den tidigare utsatta auktion på Kronobefallningsmannen I Sahlmans konkursmassa om egendomen
Gottsunda, 2 mantal och Mälby 1 1/8 mantal skatterusthåll, kunde de inte säljas. Ytterligare auktion är
utsatt till 12 oktober på Stora Gottsunda, Bondkyrko socken
 Uppsala den 20 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (exekutiv auktion på Lidingby, Vallby socken och Back
Norrby, Vårfrukyrka socken)
För domfästa skulder har följande fastigheter tagits i mät, nämligen 7/32 mantal kronoskatte i Lidningby,
Vallby socken tillhörigt bonden Matts Andersson och uppskattat till 1.000 riksdaler. Auktionen hålls den
3 december på Litslena Gästgivargård
Samt 1/4 mantal frälseskatte tillhörigt bonden Anders Jansson uppskattat till 353 riksdaler 6 skillingar.
Auktionen hålls den 4 december på Åsunda Härads tingshus i Enköping.
     Om beskaffenheten av dessa hemman  finns underrättelser hos auktionsförrättaren Assessor A G
Norén.
Uppsala den 20 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (exekutiv auktion Nibble, Kungshusby socken, Trögds
härad)
Bonden Carl Ersson och hans hustru Greta Carlsdotter säljer sitt i mät tagna hemman ¼ mantal
kronoskatte N:o 1 i Nibble, Kungshusby socken, Trögds härad, värderat till 720 riksdaler 6 skilling 8
runstycken.
      Auktionen hålls den 4 december på Landskansliet, där värderingsinstrumentet finns.
Uppsala den 20 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1829 (ändring av tiden för höstmarknaden i Nyköping)
Kommers Kollegium bifaller, att Nyköpings Höstmarknad i stället för den i almanackan utsatta tiden,
skall börja den 25 september.
Uppsala den 20 augusti 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 20 augusti 1829 (10 personer, stölder, hästar)
1:o Gardisterna vid Andra Livgardet och Major von Hohenhausens Kompani N:o 69 Carlsson och N:o 16
Henric Robert Berg, har avvikit
      Carlsson är 20 år gammal, 11 kvarter 5 tum lång
      Berg är 21 år gammal, 11 kvarter 5 tum lång
2:o Lumpsamlaren och vallackaren Bergsten har den 23 april hos gästgivare Ander Olsson i Gnesta,
Nyköpings län, som kvarlämnat ett lass lump och åkdon, men lånat en s k säckkärra och ett rött sto, har
inte återkommit.
3:o Artilleristerna  vid 12:te Fältkompaniet av Göta Artilleri Regemente N:o 5 Anders Fogel, N:o 44
Anders Svensson och N:o 58 Peter Svensson Blanck har avvikit från Regementet.
       Fogel är 22 år gammal, 5 fot 8 ½ tum lång, svart hår, bruna ögon, sunt fylligt ansikte och undersättsig
växt
      Svensson 5 fot 8 ¼ tum lång, 26 år gammal, ljust hår, blå ögon, fylligt ansikte, stark och undersättsig
växt
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      Blank 5 fot 9 tum lång, 31 år gammal, har lika utseende som Svensson, men är grövre och stakare till
kroppsbyggnaden
4:o Förrymda pigan Maria Jonsdotter, Hagby, Södra Möre, Kalmar län är misstänkt att ha fött det barn,
som den 27 juni hittades dött på stranden vid Halltorps socken i samma Härad.
     Hon är lång och vacker
5:o Murarlärlingen Samuel Petersson, Ängelholm, som är tilltalad för slagsmål och försåt mot
Kammarherren von Hauswolff, har sedan länge saknats i orten
6:o Gardisten vid Andra Livgardet och Första Majorens Kompani N:o 52 Eric Andersson avvek den 28
juli 1827 från Regementet. Han förmodas ha nedsatt sig i Alfta socken Hälsingland, där han dock inte
kunnat återfinnas.
     Han är född i Leksands socken, nära 3 alnar lång, 22 år gammal, stadig växt, mörkt hår
7:o Sockenskrivaren Lars Norberg från Hassela socken i Norra Hälsingland har avvikit från orten och
medtagit åtskilliga angelägna räkenskaper och handlingar, som tillhör socknen.
       Han är också kunnig i skräddarhantverket.
8:o Från änkan Märta Persdotter i Nordanåker, Åsunda socken, har stulits halvkvarterskoppar i silver, en
rosig märkt Olof Larsson och Märta Pehrsdotter, den andra omärkt.
9:o Ett ljusrött sto och en brun häst, litet till växten med stjärna i pannan och försett med skälla, har
kommit bort från betet hos bonden Jon Olsson i Långede, Delsbo socken
10:o Vid Flögfors kopparverk i Ramsbergs socken, Örebro län, stals ur en fruntimmerbyrå stående i ett
överrum, 200 riksdaler

Tillkännages att från en misstänkt person från Döderhults köping tagits i förvar en bankotransportsedel på
200 riksdaler. Den som förlorat en sådan sedel kan ge sig till känna hos Befallningshavanden där och om
möjligt uppge nummer och datum samt insättarens namn.
     På anmodan av Befallningshavande i Älvsborgs län, förständigas handlaren A Borin från Borås på
ansökning av Anders Persson, Gretlanda, att inom 2 månader vid talans förlust infinna sig på Vänersborgs
landskansli för att utta ansökning och förklara sig över Anders Perssons påstående och att av Borin
utkomma sin fordran på 60 riksdaler.
Uppsala den 20 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Stockholm den 24 augusti 1829 (nya hästfiltar till Dragonkorpsens hästar)
Sekundchefen för Dragonkorpsen meddelar, att ett större antal hästfiltar vid regementsmötet blev
kasserade. Enligt Författningarna skall ingen allmän beställning göras, utan de rustande själva skall
anskaffa nya.
      Jag anser mig skyldig att meddela att dess filtar skall vara 3 alnar 1 kvarter långa, 2 alnar 3 kvarter
breda, utan slaghål eller knutar, fyrskaftade samt lika ullrika som modellen
      Jag får därför anhålla att Befallningshavande underrättar de rustande att sådana filtar finns färdiga hos
Fabrikörerna P & L Lamm på Kungsholmen i Stockholm till ett pris av 8 riksdaler styck.
Stockholm den 24 augusti 1829  G A HJERTA sekondchef för K L R D CORPS
      De rusthållare som vill begagna sig av sekundchefens biträde gör anmälan inom september.
Uppsala den 29 augusti 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1829 (Berättelsen om Brandstoden finns att tillgå)
Av ”Berättelsen om revisionen av Brandförsäkringsverkets Lantfonds Förvaltning och Räkenskaper år
1828” finns 4 exemplar att tillgå för dem som är intresserade, ett på Landskansliet och ett hos varje
kronofogde.
Uppsala den 24 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1829 (exekutiv auktion Mickelsbo, Björklinge socken)
Den 9 december kommer för skuld utmätta fastigheten ¼ mantal frälseskatte N:o 2 i Mickelsbo,
Björklinge socken, tillhörigt bonden Jan Pehrsson och uppskattat till 933 riksdaler samt avlidne bonden
unge Pehr Erssons i Forssa sterbhusdelägares äganden hemmansdelar i Forssa By, Tensta socken, under
N:o 1 1/6 mantal och under N:o 3 3/10 mantal uppskattat till 66 riksdaler 32 skilling att säljas.
Fastigheterna drivs i sambruk och med gemensam åbyggnad.
Uppsala den 29 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1829 (frivillig auktion två väderkvarnar på åsen i Enköping)
Den 16 september hålls offentlig och frivillig auktion på stället, då två vädermjölkvarnar med vardera två
par stenar säljs med tillhörande manbyggnad och uthus. De har fördelaktigt läge på åsen i Enköping.
Uppsala den 29 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 29 augusti 1829 (1 person, två hästar, en oxe)
1:o Gardisten vid 2.dra Livgardet och 1:sta Majorens Kompani N:o 2 Johan Eric Grönberg har rymt från
Regementet.
      Han är 27 år gammal, 3 alnar lång, spenslig växt, född i Botkyrka socken, Stockholms län, klädd i
buldanströja, byxor och läderskor
2:o På natten till den 8:de kom ett 11 årigt sto, något krokryggigt, apelkastat till färdgen med vita ränder
på bägge öronen och hängman, bort från bonden Olof Olsson, Hovdesta, Tillinge socken.
3:o Från betet vid Ulltuna Kungsgård har bortkommit en mager rödbrun oxe med stora horn
för tillrättaskaffandet av detta kreatur utlovas vedergällning
       Befallningshavande i nästgränsande län anmodas låta efterlysa kreaturen .
Uppsala den 29 augusti 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 4 september 1829 (förnyad auktion Väppeby)
Vid den tidigare utlysta auktion på Väppeby Egendom, infann sig inga spekulanter, varvid ny auktion är
utsatt till 20 oktober.
      Egendomen under N:o 1, 2, 3 och 4 tillsammans 3 1/8 mantal kronoskatte med tillhörande skattlagd
vädermjölkvarn och 2 jordtorp är belägna i Kalmar socken och Håbo Härad och  tagen i mät för obetalda
skulder. Egendomen är värderad till 11.640 riksdaler.
Uppsala den 4 september 1829  J A CARLSSON  LL TOURÉN
Vilket härmed kungörs.
Uppsala den 9 september 1829  J A CARLSSON  L L TOURÉN

Kungörelse, Uppsala den 9 september 1829 (värvning)
Sekundchefs Ämbetet för Svea Livgarde förordnar gardisten vid Livkompaniet N:o 58 Joh W Eggers att
här i länet anställa värvning av välfrejdat och målfylligt manskap till kompletterande av Kompaniets
vakanser.
Uppsala den 9 september 1829  J A CARLSSON  L L TOURÉN

Kungörelse, Uppsala den 9 september 1829 (ändrad tid för auktionen av Gottsunda Egendom)
Auktion på Gottsunda Egendom kommer att hållas den 9 oktober i stället för som tidigare meddelats den
12:te.
Uppsala den 9 september 1829  J A CARLSSON  L L TOURÉN

Efterlysning, 9 september 1829 (4 personer)
1:o Lumpsamlare Carl Fredric Melin från Nyfors pappersbruk i Stockholms län är tilltalad vid Aspelands
Häradsrätt i Kalmar län för missbruk av annans namn
2:o Förre vice kronolänsmannen J O Björkdahl är förelagd av Sjötullrättten i Kristianstad att den 20
oktober personligen infinna sig, för att övervara handläggningen av det återvisade beslagsmålet, som
Björkdahl gjort anhängit i anledning av visitation hor änkan Bengta Nilsdotter och Nils Heljeson i
Skipparslöv
3:o Torparen Eric Pehrsson i Hammarstugan under Sörby säteri, Torsåkers socken, Nyköpings län, som
tillsammans med hustrun Kajsa Andersotter olovligen avvikit.
      Båda är omkring 30 år och mycket ljushåriga
Uppsala den 9 september 1829  JA CARLSSON  L L TOURÉN

Kungörelse, Uppsala den 9 september 1829(mönstring av Dragonkorpsens kolletter)
Generalmajor A D Mörner tillkännager att Kongl Maj:t i Nåder behagat befalla honom att vid
approbations- och kassationsmönstringar på hästarna vid Livregementets Dragon Korps även hålla
besiktning på Korpsens kolletter (halskragar) för att utröna om de genom vändning kan göras brukbara
för längre tid och i sådant fall med kraft och verkan av Generalmönstring sådan åtgärd besluta.
Uppsala den 9 september 1829  J A CARLSSON  L L TOURÉN
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Kungörelse, Uppsala den 11 september 1829 (lösöresauktion vid Ärna, Gamla Uppsala)
Den 28 och 29 denna månad kommer lösöresauktion att hållas på avlidne bokhållaren J M Sahlmans
sterbhusdelägares tillhöriga lösegendom. Bestående av guld, ett spanskrör med guldknopp, silver, koppar,
en större brännvinspanna, tenn, järn och mässing, möbler av alrot och andra träsorter, större och mindre
speglar, glas och porslin, en myckenhet duktyger, linne och sängkläder, böcker, lantmäteriinstrument,
barometrar, termometrar, en tub, åkdon och körredskap, en bod, mangel, rävsax, positiv, trä- och laggkärl,
hästar, en tjur, kor och svin
       För resande finns förtäringsvaror, mat och foder för hästar.
Berga den 11 september 1829 I W Askeroth
 Uppsala den 11 september 1829  J A CARLSSON  L L TOURÉN

Brev från Carl Johan, Stockholm den 18 september 1829 (salpetergärden)
Liksom föregående år tillåts de hemmansägare, som inte kan erlägga salpetergärden med egen eller
inhemsk tillverkad salpeter, att lösa denna gärd med 7 riksdaler 24 skilling lispundet.
Stockholm den 18 september 1829  CARL JOHAN
Vilken Nådiga skrivelse härmed kungörs  för vederbörande.
Uppsala den 3 november 1829  B W FOCK

Brev från Carl Johan, Stockholm den 18 september 1829 (häktade personers arbetsplikt)
I anledning av fråga rörande bötfälld persons inställande i arbete hos den som erlagt plikt för honom, har
Vi i likhet med Cirkulärbrevet av den 19 oktober 1824 stadgat, att i häktet inställa försvarslösa, men inom
orten kända personer vilka i brist på tillgång till viten eller böter skall undgå fängelse med eller utan
vatten och bröd. Vi förordnar att viten eller böter bör med arbete hos enskild person avtjänas. Den
bötfällde skall vid äventyr av hämtning inställa sig hos den person, som nedsatt fulla beloppet på böterna
för honom. Arbetet skall utföras i det län, där den häktade skall sättas i fängelse, om han borde undergå
sådant straff.
Stockholm den 18 september 1829  CARL JOHAN
Vilket till vederbörlig efterrättelse härmed kungörs.
Uppsala den 17 oktober 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 september 1829 (exekutiv auktion Bista, Kalmar socken, Håbo Härad)
Jungfru Fredrica Wilhelmina Stenbergs tillhöriga men i mät tagna hälft av så väl Kronoskattehemmanet
N:o 1 i Bista om 5/8 mantal och därtill hörande i sambruk och med gemensam åbyggnad lägenheten
Fånästet, Kalmar socken, Håbo Härad, kommer den 30 december att säljas på offentlig auktion, vid Grans
Gästgivaregård.
      Denna egendom äger utmärkt läge vid en vik till Mälaren. Värderingsinstrument visas av
Kronobefallningsman M S Groth på Väst Tibble.
Uppsala den 19 september 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 19 september 1829 ( 1 person, stöld i hus i staden)
1:o Avskedade soldaten Anders Tapper, som är tidigare straffad för stöld och nu misstänkt för dylikt brott
har sedan midsommartiden undanhållit sig från sitt hemvist i Forsby By, Björklinge socken
2:o Ett guldur med slät, enkel boett och smala guldvisare, den ena avbruten, samt vidhängande i hårband
en karneolsring med De Geerska Adliga Vapnet, 2 matskedar, 2 4-kloade, räfflade gafflar, 2 räfflade
teskedar, allt i silver märkt med fyrkantig stämpel och bokstäverna H D G, en fin blå klädeskapprock med
sammetskrage, förgyllda häktor och liten rund hängkrage, en svart frack med sidenknappar, har stulits
från ett rum två trappor upp i Ullgrenska huset här i staden.
Uppsala den 19 september 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 september 1829 (vård av rustningshästar)
Erinras rusthållarna att hästarna tillhörande Regementets Dragon Korps skall hållas inne efter den 1
oktober på nätterna. Landshövdinge Ämbetet stadgar att rustningshästarna inom Uppsala län får nyttja
gräsbete på dagarna om ägarna anser det kan ske utan skada. Detta bör dock i år upphöra 1 november
1829.
Uppsala den 19 september 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 3 oktober 1829 (9 personer, två båtar, hästar, tillvaratagna hästar,
sterbhusägare)
1:o Dövstumma pigan Maja Jansdotter, Harrås By, Norrbärke socken, har i april bortgått från sin hemort.
       Hon är 16 år, stor och fast växt, blå ögon, ljust hår.
2:o Drängen Pehr Larsson har i maj förlupit sin tjänst hos bonden Jan Nilsson i Dombäcks mark,
Grundsunda socken.
3:o Gossen Eric Ledin från Sidensjö, som var antagen i segeltjänst hos Skeppare Anders Lindberg har
olovligen avvikit och medtagit Lindbergs sjömanströja av mörkblått kläde, ett par mörkblå klädesbyxor,
förstärkta med svart skinn, nya halvsulade stövlar, en grå klädesväst, en ny skjorta, en kambrick halsduk
broderad i hörnen, blå klädesmössa, och ett par ullstrumpor.
4:o Bonden Abraham Michelsson, Ede, Borgsjö socken, är misstänkt för stöld och har sedan februari
saknats i hemorten.
      Han är 50 – 60 år gammal och går på kryckor.
5:o Drängen Abraham Hansson har avvikit från sin tjänst hos bonden Eric Larsson, Nordanede, Torps
socken.
      Han är 20 år gammal, medelmåttig till växten, brunt hår, blå ögon
6:o Avskedade och för stöld misstänkte rotebåtsmannen Johan Öring har avvikit ur sin tjänst inom Boteå
socken
      Han är 25 år gammal, medelmåttig till växten, ljust ansikte och bokstäverna J Ö instuckna på ena
handen
7:o Drängen Jon Jonsson Domeij har avvikit ur sin tjänst hos bonden Sven Henriksson, Västeralnö,
Självevads socken.
      Han är 18 år gammal, 5 fot lång, trint rödlätt ansikte, ljust hår samt läspande tal.
8:o Olaus Andersson i Nättletorp, Sexdrega socken, Älvsborgs län har övergivit hemorten. Han är
misstänkt för mordet på Hans Kronander och dennes bror gamle drängen Johannes Kronander
      Han är 30 år gammal, något mindre än medelmåttigt växt, rödlätt ansikte, brunt hår
9:o Mästerlotsen vid Gävle- och Limö lotsplats, Anders Söderhäll, företog en sjöresa från Gävle den 2
september, utan att sedan återkomma, varför han antas ha omkommit med sin båt
     Båten var nybyggd, fyrbolad och nyss tjärad med s k stampått akterut, försedd med järndrag för och
under akter köl, stäven obeslagen, gammal mast, storsegel och fock av Enångers Tältduk med vit
lotssignal på spritoppen samt roder och rorspinne.
10:o Natten den 4 september utgick en manlös skötbåt från Alnö hamn med inneliggande 17
strömmingsskötar. 16 var brandmärkta med A B L och en med M L H, 15 skötlinor med vackar i form av
halvmåne, 2 pressenningar i gott skick av tjärad buldan, 1 notrep om 39 famnar
11:o Från Allmänningen Sneden här i länet bortkom ett sto, 4 år gammalt, järngrått till färgen, tillhörigt
nämndeman Olof Jansson, Ekeby, Vårfrukyrka socken. Vedergällning utlovas.

Meddelas att bonden Johan Tapper i Åkern, Roglösa socken tillvaratagit ett sto, rött till färgen, med
stjärna, försett med skälla och skodd på alla fötterna
     Bonden Olof Andersson i Gryttjom, Tierps socken, har anmält att han på midsommarafton tagit till
vara ett ungefär 10- årigt sto, vitgrått till färgen. Kreaturet återfås mot ersättande av underhåll och andra
kostnader.
     Befallningshavande i Jönköpings län har utfärdat kungörelse att avlidne löjtnanten C U Westerlings
arvingar och sterbhusägare måste inom 3 månader vid äventyr att annars inte höras, avgiva förklaring på
kapten Staffan Löwenadlers yrkande, att i följd av Westerlings i livstiden den 8 mars 1823 på Brustaholm
utgivna förbindelse, få de 500 riksdaler med ränta som kaptenen i egenskap av löftesman för Westerlings
i Järnkontoret upptaget lån
     Westerling har förbundit sig att hålla honom skadelös i sammanhang med yrkande. Då kvarstad även
blivit påstådd på så stor del av vad löjtnant Westerlings Sterbhus genom Kongl Maj:ts Nådiga Dom den 1
maj vunnit i Westerlings konkurs, som kunde motsvara de 500 riksdalerna. Då man inte känner
sterbhusägarnas vistande kungörs detta på begäran.
Uppsala den 3 oktober 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 10 oktober 1829 (entreprenadsauktion på reparation av 8
tackjärnskanoner)
Den 27 oktober kommer entreprenadsauktion för reparationer av 8 tackjärnskanoner och lavetter att
hållas. Kanonerna förvaras vid Uppsala slott och kostnadsförslag finns att tillgå
Uppsala den 10 oktober 1829  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1829 (skyldighet att anmäla brännvinsbränning vid
mantalsskrivningen)
Genom Nådigt Brev av den 3 oktober har Kongl Maj:t behagat förordna att de som vill utöva
husbehovsbränning, bör vid mantals- och skattskrivningarna hädanefter alltid uppge hela den stämplade
kannrymden av deras brännvinspannor, utan avdrag för kokrummet, vilket avdrag skall iakttagas vid
debiteringen.  Uppsala den 15 oktober 1829

Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1829 (personer som inte betalt skatt)
14 namngivna personer från alla fögderierna som inte betalt skatt eller böter, innan de flyttat från orten.
     De är efterlysta och skall när de påträffas påföras medlen, som  skyndsamt uttas och insändas hit. Har
de brist på tillgång skall bevis därom meddelas.
Uppsala den 15 oktober 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1829 (lösöresauktion Vittulsberg, Vaksala socken)
Den 12 november säljs på Sätesgården Vittulsberg, Vaksala socken, framlidne Kammarherren Baron Em
De Geers efterlämnade och till borgernärer avstådda lösegendom bestående av koppar, bleck och
järnsaker, husgeråd, kör- och åkerredskap, verktyg för bränneri, smedja,  trädgård, träsaker, hästar, oxar,
kor och svin samt åtskilligt annat.
      Säkra köpare kan få anstånd med betalningen till september 1830. Anstalt för mat och foder till egna
hästar kommer att finna mot kontant betalning.
Uppsala den 19 oktober 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 oktober 1829 ( lösöresauktion Frötuna, Rasbo socken)
Offentlig auktion hålls 3 – 4 november och vidare i veckan vid Frötuna Sätesgård, Rasbo socken, då
framlidne Kammarherren Friherre Emanuel De Geers efterlämnade och till borgernärerna avstådda
lösegendom säljs, bestående av guld och nipper, silver, argenthachée, saker av koppar, malm, mässing,
tenn och järn, porslin, glas och kristall, krukkärl, duktyg, linne, sängkläder, träsaker, laggkärl, möbler,
ljuskronor, en biljard, en elektrisk maskin, ekipage och seltyg, hästar, oxar, kor, får och svin, kör- och
åkerredskap, redskap för kvarnar, smedja, trädgård, och fiske, bränneriverktyg, redskap och verktyg,
tröskverk och mycket annat.
      Säkra köpare får anstånd med betalningen till september 1830. Mat för resande och foder för egna
hästar finns mot kontant betalning.
Uppsala den 19 oktober 1829  JA CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1829 (Prinsessan av Oraniens diamanter är stulna)
Konungens av Nederländerna i Stockholm varande sändebud har tillkännagivit, att i Prinsens Palats i
Bryssel har varit inbrott i Prinsessans av Oraniens Kabinett. Där stals alla hennes diamanter och pärlor
värderade till ett högst betydligt belopp.
      Till följd härav antyds för undvikande av laga ansvar, att den som på något sätt har vetskap om
stölden eller om utbjudandet och försäljning av smyckena, skall genast anmäla sig hos
Överståthållarämbetet.
     Beskrivning av det stulna kommer att meddelas senare,
Uppsala den 17 oktober 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 17 oktober 1829 (2 personer, kyrkstöld, annan stöld, 2 hästar)
1:o Artilleristen vid Göta Artilleri Regemente och 4:de Belägringskompaniet, N:o 51 Gustaf Renström
har avvikit från regementet.
       Han är 26 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, frisk ansiktsfärg, blå ögon, ljust hår.
2:o Smedslärlingen Anders Carlsson har avvikit från sin mästare E F Hellmuth i Göteborg.
       Han är 20 år gammal, runt koppärrigt ansikte, bunt hår, och av ordinär växt.
3:o Vid inbrott i Frinnaryds kyrkas sakristia, Jönköpings län, har stulits en brudkrona om 55 lod med
infattade glaspärlor och 2 äkta pärlor, en silverkanna i form av en urna, om 75 lod med graverade
prydnader på handtaget och en änglabild under pipen samt löv runt knappen på locket, en kalk med patén
med skrift ”Gratia Fideque” och bokstäverna J E S U S. Nederst på foten står Jacob Jacobsson Swab och
under foten står ”25 lod 1602”, en oblatask med inskription ”omgjord, tillökt och förgylld anno 1749”, ett
kalkkläde av ljusblå taft med guldspetsar i kanterna ett lamm med segerfana sytt i silver och en
blomsterkrans av silke med paljetter av guld och silver samt bokstäverna ”P J R – anno 1787 den 1
oktober”, 2 stora ljusstakar av oljethen i pyramidform, en lärftservett, 2 riksdaler 12 skilling i löspengar,
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22 riksdaler 2 skilling i riksgäldssedlar varvid är påtecknat på en 2 riksdaler sedel ”för lönskaläge”, på en
annan står ”för otidigt sängelag, en med texten ” Johannes Andersson till kyrkan4 skilling till de fattiga”
och ” Samuel Larsson i Norra Sundhult till kyrkan 4 skilling för de fattiga”
4:o Hos bonden Lars Larsson i Råbo, Hedesunda socken stals 7 märkta silverbägare, 1 tumlare, en
silversked, några skedar av metall, en stopflaska av kristall och en sax
5:o Hos bonden Anders Andersson i Bastfallet, Färnebo socken stals några fårlår, en messmörsost, samt
hos bonden Olof Olsson i Hedåsen en garnsäck, något rågmjöl, samt en kista, med 3 härvor lingarn, något
torrt kött, en stenskål och en bordskniv med svart skaft och silverholk
6:o En häst om 4 år, mörkbrun med svart ståndman och svans, skadat på ena framfoten har stulits från
bonden  Lars Olsson, Löten, Valbo socken och en häst tillhörigt bonden Anders Olsson, Stålbo, Färnebo
socken
Uppsala den 17 oktober 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1829 (tillvaratagen häst på marknad)
Vid sist hållna Mattsmässo marknad här i staden tillvaratogs en lösgående svart häst samt på en gata ett
paket med inneliggande silkesdukar.
Vederbörande ägare förständigast att avhämta sin egendom hos Stadsfiskalen här i staden E A Ekström.
Uppsala den 17 oktober 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 21 oktober 1829 (medelpriset på en svensk silverriksdaler)
Statskontoret har tillkännagivit att en svensk silverriksdaler under juli, augusti och september har i
förhållande till växelkursen i Hamburg varit 2 riksdaler 28 skillingar 11 runstycken bankosedlar och ett
lod kontrollerat omyntat silver 1 riksdaler 4 skilling 7/12 runstycken.
       Detta meddelas dem som vill avbörda sin betalning för erhållen undsättningssäd i silver.
Uppsala den 21 oktober 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1829 (1830 års skattskrivning)
Mantals- och skattskrivning inom Uppsala län hålls på de dagar och tider som nedanstående Förteckning
utvisar. För att undvika ansvar och olägenhet skall följande föreskrifter iakttagas.
     Varje skattskyldig uppförs i mantal och taxeras där han bor. Husbönderna skall på utsatt dag själva
komma eller genom ombud skriftligen avlämna formuläret i två exemplar där tydliga uppgifter skall stå.
1:o Alla som hör till hans hushåll skrivs med namn, kön, ålder, mer eller mindre arbetsförmåga,
bräcklighet varjämte personens ämbete, tjänst rörelse, egendom, fastigheter verk och inrättningar uppges.
2;o Alla som finns i huset eller är hyresmän på ägorna och inhysesfolk skall upptas.
3:o Alla som är berättigade att bränna brännvin uppger hemmanet, pannrymd och pannans beskaffenhet.
      Samma skyldigheter har förmyndare och styrelsemän av bolag, verk, outredda sterbhus och pågående
konkurs
      Allmogen och andra mindre skrivkunniga i städerna har rätt att lämna uppgifterna muntligen.
      Husbonde, som hos sig låter någon skriva sig som inte har är i hans tjänst och njuter underhåll bötar 3
riksdaler 16 skilling. Den som utan laga skäl underlåter att lämna uppgifter bötar 1 riksdaler. Samma
böter för den som lämnar oriktiga uppgifter eller underlåter att ange inhysespersoner även om de inte
skall betala skatt. Undanhåller han någon som skall betala, får han ersätta vad den skattskyldige skulle
betalat och böta dess dubbla belopp.
      De som på grund av sjukdom eller svårare lyten är oförmögna att arbeta skall ansöka om mantalsfrihet
och lämna edsvuren läkares intyg på sin oförmåga.
    Särskilda förteckningar på försvarslösa personer så av man- som kvinnkön skall insändas inom en
månad efter förrättningen.
   Skattskrivaren skall noga tillse att arrende- och hyreskontrakt är skrivna på stämplade papper.
     För att inga upplysningar skall saknas bör länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare ofelbart
inställa sig för att noga angiva alla försvarlösa personer jämte deras frejd och övriga beskaffenhet.
Slutligen anmodas Prästerskapet att samma dag kungörelsen läses från Predikstolen även läsa
förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av den 28 oktober samma år, angående
omständigheterna vilka bör iakttagas i avseende på mantals- och skattskrivningarna. Efter gudstjänsten i
sockenstugan kungöra innehållet härav till allmogens underrättelse samt vid förrättningarna medhava
husförhörsböckerna och därur lämna upplysningar som erfordras, så att ingen skattskyldig blir
förbigången
Uppsala den 23 oktober 1829  B W FOCK
Förteckningar på mantalsskrivnings terminer för samtliga fögderier.
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Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1829 (tid för remonteringsmöte)
Remonteringsmöte är utsatt på slottsborggården för Livregementets Dragon Korps den 27 november med
förständigande till den rustande för N:o 3, 7, 70, 74, 109, och 121 av Majorens skvadron samt ör N:o 24,
26, 66, 75, 81, 99, 120 och 123 av Norra Upplands skvadron och vid samma möte uppvisa antagliga
remonter för att fylla dessa vakanser.
 Uppsala den 23 oktober 1829  B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 23 oktober 1829 (4 personer)
1:o Korrektionisten Nils Petersson Göös, som är tilltalad för stöld vid Lösings Häradsrätt, Linköpings län,
har under transporten därifrån natten till den 8:de dennes fått tillfälle att komma på flykten.
      Han är medelmåttig till växten, trint ansikte, brunt hår.
2:o Manspersonen Petter Jonsson Lindquist som varit tilltalad och dömd för mord inom Hedemarkens
amt, Norge, har rymt ur häktet där.
      Han är 28 år gammal, född i Sverige, av stark växt, bruna ögon, blekt, något koppärrigt ansikte och
mörkt hår.
3:o Åkare A Söderberg, som åsamkat sig åtskilliga skulder har avvikit från orten. Han har i anledning av
hustruns Charlotta Söderbergs yrkande om boskillnad inte hörsammat Rådsturättens där i staden
utfärdade och mottagna kallelse att den 21 september att inställa sig.
4:o Gardisten vid Svea Livgarde och Överste von Schwerins Kompani N:o 2 Peter Blomster eller Öberg
har anmält att han i juni kvarlämnat en kollett, en exercismössa och en sabel i ett torp mellan Skäggesta i
Litslena socken och Ekolsund. Dessa monderingspersedlar är försvunna.
Uppsala den 23 oktober 1829  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1829 (efterlysning för förklaring i mål)
Landshövdinge Ämbetet i Nyköping efterlyser torparen Eric Persson i Lilla Hammarstugan, Torsåkers
socken, som avvikit från hemorten. Han förständigas om han finns här i länet, att inom 3 månader
inlämna förklaring över Carl Södergrens i Hammarstugan ansökning att erhålla 16 riksdaler 24 skilling
för auktionsinrop jämte ränta och kostnadsersättning, vid påföljd att målet i alla fall avgörs.
Uppsala den 23 oktober 1829  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1829 (förnyad auktion Väppeby, Kalmar socken)
Då den tidigare utlysta auktion av Väppeby Egendom i Kalmar socken, inte kunnat försiggå, har ny
auktion utsatts till den 3 december. Då säljs N:o 1, 2, 3 och 4 tillsammans 3 1/8 mantal kronoskatte med
tillhörande skattlagd vädermjölkvarn och 2 jordtorp. Egendomen är tagen i mät för domfästa skulders
gäldande.
     Av köpeskillingen bör en del erläggas genast vid auktionen eller åtminstone en månad efter, då till 6 %
ränta. Återstoden lär till betydligt belopp får innestå i egendomen. Köparen är skyldig att ställa borgen för
sitt inrop om hans vederhäftighet inte är känd.
Uppsala den 24 oktober 1829  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 4 november 1829 (förnyad auktion Svallby, Boglösa socken)
Vid Litslena Gästgivargård förrättas ånyo auktion den 3 december på i mät tagna 9/32 mantal N:o 4 i
Svallby, Boglösa socken
Uppsala den 4 november 1829  B W FOCK

Efterlysning, 4 november 1829 (prinsessan av Oraniens smycken)
De av prinsessan av Oranien i palatset i Bryssel stulna dyrbarheterna efterlyses härmed och består av:
1:o 15 stora briljanter med nätformig guldinfattning och 10 enklare stenar infattade i silver, tecknade med
ett A
2:o En stor bukett, bestående av en törnros, en jonquille, två liljor och några smärre blommor, allt av
briljanter och omgiven av en knut av rubiner
3:o Fem knutar och tre rosetter av briljanter
4:o Ett par örhängen med två stora briljanter i form av päron
5:o Ett stort diadem av briljanter
6:o En stor oval safir, omgiven av briljanter
7:o Ett mellanstycke till halsband, bestående av tre smaragder, därav två päronformade och oslipade
8:o Tre spännen av ametister omgivna av briljanter
9:o Ett par pärlörhängen
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10:o Ett pärlband innehållande 48 pärlor
11:o En rad pärlor av medelmåttig storlek sydda på sammet
12:o En mängd små pärlor
13:o Två liljor av pärlor
14:o Ett mellanstycke till halsband bestående av tre kaméer
15:o Ett lås bestående av en stor kamè omgiven av briljanter
16:o Ett armband med porträtt av D D M M Kejsar Paul och Kejsarinnan Maria med hår under diamanter
och Försynens öga
17:o Ett armband av malakiter med blommor av turkoser, rubiner och briljanter i form av förgätmigej
18:o Ett kors av briljanter
19:o En turkos omgiven av briljanter
20:o Ett kors av topaser omgivna av briljanter
21:o Ett lås av turkoser och briljanter
22:o Ett armband av granater, ametister och briljanter
23:o Ett par örhängen av turkoser i form av päron och över vardera en stor briljant
24:o Ett lås bestående av en stor topas omgiven av briljanter
25:o Ett armband av guld och turkoser, talisman (amulett)
26:o Ett dito av turkoser och briljanter, med lås av en stor pärla omgiven av briljanter
27:o Ett skärpspänne av turkoser och briljanter
28:o En kam av turkoser och briljanter omgiven av mycket stora briljanter
29:o En liten Sevigné (ett slags fruntimmerssmycke att bäras på bröstet och uppkallat efter en fransk
författarinna, markisinnan de Sevigné), av turkos och briljanter
30:o En pil av dito
31.o Ett spänne av pärlor och briljanter
32:o En Sevignè av pärlor i päronform
33:o Ett päron av topas omgiven av briljanter
34:o En topas omgiven av stora briljanter
35:o En graverad smaragd med stora briljanter
36:o Två överdelar till örhängen av pärlor med briljanter
37:o Ett par örhängen i päronform av oslipade smaragder med en briljant infattad, var och en omgiven av
en ring av briljanter
38:o Ett armband av guld med safirer och smaragder
39:o Ett par örhängen med två långa pärlor och överdelen av briljanter
40:o En oslipad safir omgiven av briljanter
41:o Ett armband av guld och agater
42.o Ett dito av guld med H M Kejsar Nicolaii porträtt graverat i ametist
43:o En fjäril av briljanter, turkoser och rubiner
44:o En solfjäder av guld med styvmorsblommor och förgätmigej
45:o Fyra broderade solfjädrar
46:o Fem solfjädrar av elfenben
47:o Två kinesiska solfjädrar
48:o Ett litet armband av turkoser i form av förgätmigej
49:o Ett armband av ädla stenar i form av två knäppta händer
50:o Två armband av guld med chrysopraser (agat) och turkoser
51:o Två armband med D D M M Konungens och Drottningens och Deras Barns Namnskiffer av turkoser
på hår
52:o Ett lås av guld med briljanter och turkoser
53:o Ett armband i form av en orm
54:o Ett stort armband, talisman, omgivet av äkta stenar och guldkedjor och förgätmigej
55:o Ett armband, talisman, med förgätmigej och 22 briljanter
56:o Ett armband av lazur
57:o Två spännen av malakit och silver
58:o Halsband och örhängen av smaragder och rubiner med en krona överst
59:o En s k Noeud de S:te Cecile i guld med rubiner och smaragder
60:o En kedja av matt guld formad av ringar med vidhängande sigill
61:o Ett spänne av guld och turkoser
62:o Ett kors i form av förgätmigej av guld och turkoser
63:o En stor guldhake, talisman



29  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan97 1829.doc   Skapat den 05-01-02 17:41   Senast utskrivet 05-01-07 17:48

64:o En poir av topas omgiven av briljanter
65:o En chryopras infattad med små briljanter
66:o En briljant infattad som lås
67:o Ett garnityr av kaméer, bestående av diadem, en stor kedja, halsband, ett lås av tre kaméer, en dito av
en kamé och örhängen
68:o Ett garnityr av ametister bestående av en stor kedja och örhängen
69:o Ett garnityr av opaler bestående av en mycket stor kedja, lås, örhängen
70:o En mängd äkta pärlor av olika storlek infattade till halsband, armband och en Reseaur
71:o En girlang av pärlor i form av liljor med gröna blad
72:o En solfjäder av massivt guld med briljanter
73:o Omkring 1.000 briljanter infattade i silver var och en försedd med ett skiffer dels uppträdda på
silvertråd, dels sydda på band
74:o En kvist av äkta pärlor av blåaktig färg med infattning av silver
75:o En gammal solfjäder
76:o Flera gamla porträtt av Storfurstarna Alexander, Konstantin, Nicolaus och Michael målade i deras
ungdom.
       I händelse något av detta skulle påträffas här i länet, skall den som antingen därigenom eller
annorledes får sig något bekant, som kan leda till tjuvens eller de tillgripna sakernas upptäckande genast
tillkännage det här eller hos Överståthållarämbetet i Stockholm.
Uppsala den 4 november 1829 B W FOCK

Efterlysning, Uppsala den 4 november 1829 (6 personer, kappsäck, tre ur, två hästar, en
tillvaratagen)
1o Artilleristerna vid 7:de Kompaniet av Svea Artilleri Regemente N:o 16 Anders Jonsson och N:o 39
Johan Eklund har avvikit från Regementet.
     Jonsson är född i Löts socken, 23 år gammal, 5 fot 9 ½ tum lång
     Eklund född i Vallby socken, 24 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång
2:o Bondsonen Adolf Fredric Engedahl, Stenstugu, Hejde socken på Gotland har avvikit från hemorten.
Han är misstänkt för delaktighet i mord.
     Han är 25 år gammal, liten undersättsig till växten, bruna ögon, små ljusblå ögon.
3:o Spinnhushjonen N:o 40 Olof Herman Norberg och N:o 43 J E Rundvik har avvikit från Göteborgs
Spinnhus.
      Norberg är 18 år gammal, liten till växten, ljust hår, blå ögon, trint ansikte
      Rundvik är 34 år gammal, brunt hår, blå ögon, magert långlagt koppärrigt ansikte
4:o En fyrkantig sälskinnskappsäck innehållande linne och åtskilliga livrékläder med snören, knappar och
Leijonhuvudska vapnet har förlorats av Presidenten Baron Leijonhuvuds betjänt, under transport på en
förebudskärra från Norrköping till Jönköping. Den blev troligen bortbytt mot ett i stället orätt
medkommet paket, där det fanns en blå kappa, några böcker samt ett mindre paket med fransk etikett.
5:o 3 fickur stals från Sollefteå Prästgård. Ett var tillverkat av Waston i London N:o 2598 med dubbla
silverboetter, mässingsram för glaset och hängd i ett virkat band med urnyckeln och en större flussten.
Den andra har också dubbla boetter med glas över spindelkronan och uppdragning åt nummertavlan samt
urnyckel och mörkbrun flussten hängande i silkesband. Den tredje utan nummer och namn med enkel
silverboett.
6:o Försvarslöse drängen Jan Elieson från Oppsjö, Södersjö socken har fått tillfälle att rymma från
Härnösands Läns Häkte.
      Han är kort och stadig till växten, yvigt hår, runt och stort ansikte.
7:o Ett medelålders, brunt sto med bläs blev stulet från Hans Lås, Rishögen, vid senaste marknaden i
Sollefteå
8:o Ett ljusrött, 7-årigt sto med bläs, vit ståndman och svans stals från bonden Hans Ulander i Nånsjö,
Gudmundeå socken.
      Torparen Mats Carlsson, Graninge Bruk har tillvaratagit ett sto, 10-12 år gammalt, blackt med svart
man och svans.
Uppsala den 4 november 1829  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 7 november 1829 (auktion Löjtnants bostället Berga, Åkers socken)
Till följd av Krigs- och Kammar Kollegiets förordnande kommer arrendeauktion att hållas den 10 mars
nästa år på Löjtnants bostället Berga, ett mantal i Åkers socken. Arrendet löper på 7 år och för att anbud
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skall kunna antas krävs med domares vederhäftighetsbetyg försedd proprie arrendeborgen för hela
arrendetiden
        Prästerskapet anmodas att läsa denna kungörelse två gånger från predikstolen, sista gången ungefär
en månad innan auktionen. Befallningshavande i angränsande län anmodas också låta denna kungörelse
utgå.
Uppsala den 7 november 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 11 november 1829 (ytterligare auktion på lösöre Frötuna Sätesgård,
Rasbo socken)
Ytterligare auktion hålls vid Frötuna Sätesgård, Rasbo socken på Friherre Em de Geers efterlämnade och
osålda lösegendom, den 3 – 5 december. Då säljs silver, argenthachée, plaiter, koppar, malm, mässing,
tenn, bleck, järnsaker, porslin, glas, kristall, duktyger, linne, sängkläder, träsaker, laggkärl, möbler,
ljuskronor, en biljard, en elektrisk maskin, ekipage, kör- och åkerredskap, hästar, oxar, kor, diverse
redskap och verktyg, porfyrknivar, bräder, famnved och foder.
      Köparen får anstånd med betalningen till slutet av september år 1830. Mat för resande och foder för
deras hästar finns på stället mot kontant betalning.
Västersta den 7 november 1829 LUDVIG SPORRONG
 Uppsala den 11 november 1829  JA CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 18 november 1829 (frivillig auktion Järsta By, Tensta socken)
Öppen och frivillig auktion hålls den 8 december på avlidne bonden Anders Perssons arvingars ägande
kronoskatte hemman N:o 1 ¼ mantal i Järsta by, Tensta socken. Vid hållen saluvärdering har hemmanet
blivit uppskattat till 983 riksdaler 16 skilling. Högsta anbudet kommer att underställas Förmyndarens i
boet prövning och köpeskillingen skall erläggas inom en månade efter auktionen med laga ränta från
auktionsdagen. Tillträde 14 mars 1830 med utsådd höstgröda av 2 tunnor 10 kappar höstsäd och för lika
mycket vårsäd tillbrukat land.
Vallby Expeditions Kronofogde Kontor den 14 november 1829 J A HOLM JOHANSSON
Uppsala den 18 november 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala 19 november 1829 (kronotionde spannmålen får lösas efter markegångspris)
Kronotionde och övriga verks spannmål som disponeras inom länet får lösas efter markegångspris utan
forlön, så vida räntegivarna inte hellre önskar betala in natura. Tiden för leverans kommer att tillkännages
senare och platsen är de vanliga Magasinen.
      Samma gäller arrendespannmål för kronolägenheter som disponeras av statsverket.
Uppsala den 19 november 1829

Kungörelse, Uppsala den 20 november 1829 (Danviks Hospitals spannmål)
Direktionen för Danviks hospital tillkännager att spannmål som tillkommer Hospitalet skall vid dess
magasin ofelbart in natura levereras inom mars månad, vid äventyr om utmätning, eller hos den
tredskande en förhöjning av 1 riksdaler utöver medelpris per tunna.
     De hemmansinnehavare som har skyldighet att utföra körslor för Hospitalet skall på vinterföre
framföra 72 lass sand eller erlägga 12 skilling per lass.

Kungörelse, Uppsala den 20 november 1829 (akademisekreterare Bergströms i Lantränteriet
deponerade böter)
De nu mera avlidne akademisekreteraren Bergströms i Lantränteriet i livstiden deponerade medel för hans
böter, är över10 år gamla. De som vill få ut sina pengar skall anmäla sig och uppvisa depositionsbevis
samt med utslag styrka sin äganderätt till de nedsatta medlen för att efter prövning få anordning på
beloppet. Annars insätts medlen på en särskild räkning i Ständernas Bank, varefter den som lämnat den
utsatta tiden obegagnad må anmäla sina anspråk hos Statskontoret.
Uppsala den 20 november 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 20 november 1829 (försäljning av stall, vagnslider m m vid Uppsala
Hospital)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets skrivelse av den 7:de november kommer auktion  att förrättas den
22 december på ett gammalt stall, vagnslider och fähus, vilka byggnader är belägna vid det s k Bränneriet
och tillhör Uppsala Hospital.
      Byggnaderna bör under vintern nedtagas och bortföras samt betalning genast erläggas.
Uppsala den 20 november 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 25 november 1829 (rekryteringsmöte för att fylla vakanser)
Då Rekryteringsmöte för Upplands Regemente kommer att förrättas den 11 december, åligger det
rotehållarna för nedannämnda vakansnummer att anskaffa målfylliga och antagliga karlar vid vite av 3
riksdaler 16 skilling, nämligen:
Hesslinge N:o 38 vid Överstelöjtnanten Kompani, Inninge N:o 113 vid 1:sta Majorens Kompani, Vansta
N:o 10 och Öster Läby N:o 117 vd 3:dje Majorens Kompani, Helgesta N:o 68 och Råby N:o 148 vid
Sigtuna Kompani, Fröslunda By N:o 75 vid 2:dra Majorens Kompani och Hjälmsta N:o 103 vid 3:dje
Majorns Kompani.
     Dessutom tillkännages, att rotehållarna för N:o 67 vid Livkompaniet, 13, 21, 96 och 121 vid
Överstelöjtnantens Kompani, N:o 94 vid 1:sta Majorens Kompani, N:o 63 och 145 vid 2:dra Majorens
Kompani, 16, 80, 87, 102 och 143 vid 3:dje Majorens Kompani, N:r 57 och 149 vid Rasbo Kompani samt
N:o 46 och 128 vid Sigtuna Kompani, vilkas rekryterings skyldighet ännu inte är för handen, likväl kan
fullgöra det vid ifrågavarande möte om de så önska.
Uppsala den 25 november 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 25 november 1829 (1 person, två okända rövare)
1:o Livstidsarrestanten Andreas Dahlberg har rymt från Fredrikstens Fästning i Norge.
        Han är 33 år gammal, född i Vasa stad, 62 ¾ tum lång, av vanlig kroppsbyggnad, mörkbrunt hår, blå
ögon, glatt och ljuslätt ansikte
2:o Två okända personer, en undersättsig och mager, klädd i grå jacka, den andra lång och blåklädd,
överföll gårdfarihandlaren Carl Mattson från Ljushult i Kinds Härad, då han tagit en genväg mellan
Vadebacka och Krogstorps Gästgivargårdar i Ale Härad Älvsborgs län.
Han blev rövad på plånboken av brunt skinn med dubbla rum innehållande 500 riksdaler och två reverser,
en på 50 riksdaler utgiven i Redbergslid av Magnus Dahlgren på Bråten, Ljushults socken, den andra av
Lorents Andersson i Hackhult på 6 riksdaler, 5 notor dels kvitterade och dels obetalda över erhållna varor
av judarna Pineus, Heijman, Philipsson och Jacobsson i Göteborg samt åtskilliga notor på varor utgivna
av Johannes Hindricsson i Angasjö, Sekreteraren Freding i Hjärtared, Nils Lindberg och Johan Hålander i
Borås. Även flera egna annotationer samt Mattsons respass.
Uppsala den 25 november 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 26 november 1829 (inbrott i Sund, Löfsta socken)
Enligt inkommen rapport har nämndeman Olof  Pehrsson i Sund, Löfsta socken vid inbrott blivit bestulen
på en mörkblå kapprock med stor krage, en vit dito utan krage, en grön surtut, en brun dito, en
kvinnsklänning av svart kläde samt en ljusblå dito
Uppsala den 26 november 1829  J A CARLSSON  A  WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 2 december 1829 (entreprenadsauktion på proviantpersedlar för hospitals
hjonen)
Erforderliga proviantpersedlar för hospitals hjonen vid Uppsala Hospital kommer att upphandlas vid
entreprenadsauktion den 21 januari nästa år. Minsta anbudet kommer att prövas av Serafimer Ordens
Gille. Så väl spisordningen som förslag till matpersedlarnas belopp för varje person finns på
Landskontoret och Hospitals Kontoret.
Uppsala den 2 december 1829

Kungörelse, Uppsala den 2 december 1829 (upphandling av brandredskap)
Till följd av Kammar Kollegiets förordnande kommer auktion att förrättas den 21 januari, för att till
minstbjudande utbjuda anskaffandet av åtskilliga brandredskapspersedlar vid Uppsala  slott. Borgen krävs
för eventuellt förskott och för arbetets fullgiltiga verkställande inom bestämd tid.
Uppsala den 2 december 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 3 december 1829 (tider och platser för leverans av krono- avrads tionde
och arrende spannmål)
Tider då krono-avrads-tionde-och arrende spannmål skall levereras till Stockholms Magasin och till
Uppsala Magasin från de 6 fögderierna.
Uppsala den 3 december 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1829 (tider och platser för avlöningsmöten)
Tider och platser där under januari månad avlöningsmöten hålls med de olika Kompanierna.
       Åligger det räntegivare, varmed endast förstås innehavare av sådana hemman, som är anslagna till
boställets lönande inom Regementet, inställa sig för att få veta vilken räntan blir och erlägga de s k årliga
penningarna.
      Gratialister, som får underhåll av Vadstena Krigsmanshus och pensionärerna vid Regementets
korprals- och soldatpensionskassa får vid detta tillfälle sina pensioner vid uppvisande av underhållsbrev
och prästbetyg.
      Samtidigt skall alla till regementsmusiken anslagna rotenummer, löner och vakanser enligt kontrakten
ovillkorligen inbetalas av rotarna vid detta möte.
Uppsala den 22 december 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1829 (uppbördsmöte med skvadronerna)
Tider och platser för de vanliga uppbördsmötena vid Majorens och Norra Upplands Skvadron av
Livregementets Dragon Korps.
      Även gratialister vid samma Skvadroner får hämta sitt underhålla mot uppvisande av prästbevis.
Uppsala den 22 december 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 22 december 1829 (5 personer)
1:o Jöns Borgström, Johan Pettersson Busch, Pehr Jonsson och Bengt Jönsson, som var dömda till arbete
på obestämd tid, har lyckats rymma från Malmö Fästning.
Borgström är 6 fot lång, rödlätt ansikte, mörkt hår
      Busch är 5 fot 11 tum lång, bruna ögon, mörkt hår samt ett större ärr under vänstra ögat och på högra
handen
      Jonsson är 5 fot 10 tum lång
      Jönsson är 5 fot 7 tum lång, ljust hår, blå ögon, ovalt ansikte
2:o Från Stadshäktet i Vänersborg har fältjägare Adolf Bergman eller Drille rymt. Han är ytterligare
tilltalad för tjuvnad.
      Han är lång av stark kroppsbyggnad, mörkt hår, bruna ögon, fyllig mörklagt ansikte samt lömskt och
elakt utseende.
Uppsala den 22 december 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1829 (belöning för smyckestölden i Bryssel)
I sammanhang med den tidigare kungjorda stölden i Palatset i Bryssel, meddelar Överståthållarämbetet i
Stockholm att den som tillrätta skaffar dyrbarheterna eller lämnar upplysningar för deras återfående,
erhåller en belöning på 25.000 gyllen och den som säkert upptäcker vilken eller vilka som förövat stölden
får 50.000 gyllen. Återskaffas delar av det stulna erhålls belöning lämpad därefter.
Uppsala den 22 december 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1829 (auktion Mälby, Gamla Uppsala )
Mälby skatte rusthåll, 1 1/3 mantal beläget i Gamla Uppsala och Vaksala Härad vid pass 5/8 mil från
staden, kommer att försäljas den 14 januari på Berglins källare i Uppsala.
Rörande denna kronofogde Sahlmans konkursmassa tillhöriga egendom lämnar auktionsförrättaren G
Wiblius i Nåstuna och v häradshövding S J Wijkman här i staden upplysningar.
Uppsala den 22 december  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 24 december 1829 (förnyad auktion Frötuna sätesgård, Rasbo socken)
Ytterligare auktion hålls vid Frötuna Sätesgård, Rasbo socken, för framlidne Kammarherre Em de Geers
konkursmassas räkning. Där säljs åtskillig ännu oföryttrad lösegendom bestående av guld, silver, koppar,
malm, mässing, tenn, bleck- och järnsaker, porslin, glas, krukkärl, laggkärl och träsaker, möbler, hudar
och skinn, trädgårds- och fiskeredskap, redskap för kvarn och såg, hästar, dragoxar, kor, tröskverk,
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ekipage, kör- och åkerredskap, linne, sängkläder, en biljard, ved, hö och halm, två porfyrskivor samt
åtskilligt annat.
      Säkra köpare får anstånd med betalningen till september 1830. Alla andra betalar sina inrop innan
varan hämtas eller ställer antaglig säkerhet.
Uppsala den 24 december 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 30 december 1829 (2 personer, kläder stulna och borttappade)
1:o Backstugumannen Eric Jansson, Boslätten, Tuna socken, har bortgått från sin hemvist utan att vidare
hörts av.
      Han är 74 ½ år gammal
2:o Under resa antingen mellan Ensta och Pickhus i Stockholms län eller på sistnämnda ställe ur vagnen
borttaget ett paket innehållande en dräkt av svart silkesammet, ett mårdsvansbräm, en sobelkrage, en
klänning av svart sidensarge, mindre bitar av samma tyg, ett pelisövertyg, samt några överdrag av kattun
till dynor.
Den som kan skaffa sakerna tillrätta erhåller hederlig vedergällning. Upplysningar, som kan leda till
anträffandet kan göras antingen hos portvakten i Baron Rålambs hus på Blasieholmen i Stockholm eller
en trappa upp i källarmästare Hjertmans hus vid Trädgårdsgatan här i Uppsala.
3:o Hos inspektor E P Bergström, Tureholms sätesgård stals en järngrå klädespäls med ryskt fårskinn till
foder, en slängkappa av blå vadmal med ljusblått foder, stoppat med ull i livet och uddig krage kantad
med svart sammet, en sämskad skinntröja fodrad med fyrskäftad vit blångarnsväv, ett stickat ullskärp med
fransar, en bomullsmadrass halsduk.
      10 riksdaler i vedergällning.
4:o Rekryten vid 3:dje Kompaniet av Svea Artilleriregemente N:o 50 Nils Kjäck har undanhållit sig från
Regementet.
     Han är född 1811 i Ullångers socken, Härnösands län, 5 fot 7 tum lång, runt rödlätt ansikte, brunt hår,
blå ögon. Han var vid avvikandet klädd i Regementets arbetsmundering.
Uppsala den 30 december 1829  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 30 december 1829 (remonteringsmöte)
På Slottsborggården förrättas den 8 februari nästa år Remonteringsmöte för Livregementets Dragon
Korps, då 6 rustande vid Majorens Skvadron och 6 vid Norra Upplands Skvadron skall för undvikande av
3 riksdaler 16 skilling i böter uppvisa målfylliga och antagliga remonter till inskrivning för de lediga
numren.
Uppsala den 30 december 1829 J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1830 (exekutiv auktion Hållmyra, Kulla socken)
Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1830 (exekutiv auktion N:o 4 Garns By, Biskopskulla

socken)
Efterlysning, Uppsala den 8 januari 1830 (1 person, stöldgods, upphittad surtut)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1830 (gemensamt sockenmagasin i Vassunda och Haga

socknar)
Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1830 (förnyad lösöresauktion på Frötuna Sätesgård i Rasbo

socken)
Berättelse, Uppsala den 20 januari 1830 (revision och redogörelse för Uppsala  lasaretts och

kurhusfond för år 1828)
Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1830 (lösöresauktion, Gryttjom, Dannemora socken)
Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1830 (ändring av tiden för Köpings vintermarknad)
Efterlysning, Uppsala den 21 januari 1830 (2 personer, stölder i enköping och Uppsala) 
Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1830 (höjd avgift vid vindbryggan vid Flottsund)
Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1830 (förnyad auktion Nibble, Kungs Husby socken)
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1830 (förteckning över församlingarnas lasarettsavgifter)
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (underhåll av lands- och häradsvägarna)
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (försummad betalning för undsättningssäd)
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (förnyad auktion Svallby, Boglösa socken)
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (tid och plats för reststämmor)
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (tid och plats för laga Bergsting)
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 29 januari 1830 (5 personer, en för förfalskning, stöld av ur och

kläder)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1830 (medelpris på svensk riksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 6 februari 1830 (auktion på lotter i Krisslinge kronopark, Danmarks

socken)
Kungörelse, Uppsala den 6 februari 1830 (arrendeauktion Vissteby, Rasbo socken)
Kungörelse, Uppsala den 7 februari 1830 (exekutiv auktion komminister bostället Rörby,

Forkarby socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1830 (entreprenadsauktion på reparationer vid Uppsala

hospital)
Kungörelse, Uppsala den 16 februari 1830 (kreatursauktion Fröjeslunda socken)
Kungörelse, Uppsala den 26 februari 1830 (auktion på skog, Sunnersta)
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Kungörelse, Uppsala den 26 februari 1830 (lösöresauktion vid Hallkved, Funbo socken)
Kungörelse, Uppsala den 26 februari 1830 (ändrad tid för Lanthushålls Sällskapets

sammanträde)
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1830 (efterlysning av skollärare Ben, Sparrsätra)
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1830 (upphandling av portioner och fourage inför
vapenövningarna)
Brev från Carl Johan den 5 mars 1830 (angående djurläkare)
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1830 (Höganäs tegel)
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1830 (förnyad auktion Nibble, Kungs Husby socken)
Brev från Djurläkare Zaars den 2 mars 1830 (hans förbindelse gentemot sockenborna)
Efterlysning, Uppsala 5 mars 1830 (4 personer, stöldgods, häst, bössa, spanskrör)
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1830 (tid för rekryt- och remontmöte)
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1830 (flyttning av Gästgiveriet i Husby, Aspö socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1830 (efterlysningar 4 personer)
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1830 (auktion Västerby, Läby socken)
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1830 (avskaffade frimarknader)
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1830 (Höganästegel finns att köpa i Stockholm)
Efterlysning, Uppsala den 18 mar 1830 (stöldgods, tillvaratagen släde)
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1830 (två hingstar finns för betäckning)
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1830 (förnyad auktion Järsta, Tensta socken)
Efterlysning, Uppsala den 27 mars 1830 (2 personer, stöld av ur)
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1830 (kapten Ekman mot auditör Bersselli)
Kungörelse, Uppsala den 31 mars 1830 (entreprenadsauktion på reparationer på Slottet i Uppsala
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1830 (skuld till Herbsts sterbhus)
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1830 (försäljning av korn och havre ur Uppsala Krono

Magasins lager)
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1830 (nyplanterade träd förstörda)
Efterlysning, Uppsala den 3 april 1830 (stor stöld i Löfsta socken, häst)
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1830 (personer som flyttat utan att betalat skatt eller böter)
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1830 (befälsmöte)
Efterlysning, Uppsala den 13 april 1830 (5 personer)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 24 april 1830 (prinsessan Charlotta Eugenia Augusta

Amalia född)
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1830 (arrendeauktion Berga, Åkers socken)
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1830 (ytterligare auktion på korn från Krono Magasinet)
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1830 (ådermöte)
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1830 (förnyad auktion Hallmyra, Kulla socken)
Kungörelse, Uppsala 5 maj 1830 (förnyad auktion Garns By, Biskopskulla socken)
Efterlysning, Uppsala den 5 maj 1830 (4 personer, stöld av kläder, tillvaratagen häst)
Kungörelse, Uppsala den 8 maj 1830 (försäljning av råg och korn)
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1830 (generalmönstring Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1830 (vådeld i Ryby By, Ärentuna socken)
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1830 (lösöresauktion Ådö Säteri, Låssa socken)
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1830 (frivillig auktion Hjortslunda, Alunda socken)
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1830 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1830 (auktion Eke och Trädlösa, Vaksala socken)
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Kungörelse, Uppsala den 22 maj 1830 (auktion Bista, Kalmar socken, Håbo Härad)
Efterlysning, Uppsala 22 maj 1830 (5 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 3 juni 1830 (ytterligare auktion på kornförrådet vid Uppsala Krono

Magasin)
Efterlysning, Uppsala den 3 juni 1830 (5 personer, väv, instrument)
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1830 (förnyad auktion Nibble, Kungshusby socken)
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1830 (obetald köpeskilling)
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1830 (ombyggnad av 3 broar mellan Grans och Tibble

Gästgivargårdar)
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1830 (auktion på lotter i kronoparken Örlösan, Vaksala socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1830 (försäljning av salpeterlada i Tuna socken, Olands Härad)
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1830 (änkepension ur Arméns Pensionskassa)
Kungörelse, Uppsala den 12 juni 1830 (försäljning av råg och korn ur Uppsala Krono Magasin)
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1830 (auktion Västerby, Läby socken)
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1830 (engelsk resande förlorade koffert)
Kungörelse, Uppsala den 30 juni 1830 (frivillig auktion Fjuckby, Ärentuna socken)
Kungörelse, Uppsala den 1 juli 1830 (auktion Gnista Rusthåll, Vaksala socken)
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1830 (förnyad auktion Västerby, Läby socken)
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1830 (entreprenadsauktion för reparationer och inköp av nya

vapen till fånggevaldigern)
Kungörelse, Uppsala den 9 juli 1830 (gratialers utbetalande)
Efterlysning, Uppsala den 9 juli 1830 (5 personer)
Kungörelse, Uppsala den 9 juli 1830 (förbättrad postgång Uppsala – Enköping)
Kungörelse, Uppsala den 9 juli 1830 (förnyad auktion, Nibble Kungshusby socken)
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1830 (avskedade soldater vid generalmönstringen)
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1830 (ombyggnad av bro Uppsala stad – Kronoparken)
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1830 (rekognoseringsövning för blivande officerare i Trögds

Härad)
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1830 (begränsad framkomlighet på Fyrisån under reparationen

av Flottsundsbron Brev från Carl Johan, Uppsala den 15 juli 1830 (angående prästerskapets
löner)

Brev från Carl Johan, Uppsala den 26 juli 1830 (angående skallgång)
Brev från Carl Johan, 26 juli 1830 (beväringsmanskap till sjöss skall övas på kanonslupar)
Kungörelse, Uppsala den 26 juli 1830 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 26 juli 1830 (3 vuxna, 1 sexåring)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1830 (auktion Taxnäs, Fröjelunda socken, Lagunda Härad)
Kungörelse, Uppsala 27 juli 1830 (tid för markegångssättning)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1830 (kommitté att granska Kurhus Räkenskaperna)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1830 (främmande personer begår stölder vid

Västmanlandsgränsen)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1830 (upphävt vite på gångvägar över landshövdingens äng)
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1830 (prövningskommitténs sammanträde)
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1830 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1830 ( ytterligare auktion på löjtnants bostället Berga, Åkers

socken)
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1830 (efterlysning av bötfälld person)
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1830 (auktion på reservhemmans räntespannmål)
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Kungörelse, Uppsala den 7 augusti 1830 (passevolance avgiften)
Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1830 (riksmarkegångspriset på munderingar)
Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1830 (auktion på Krigsmanshus spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (auktion Eke och Trädlösa i Vaksala socken)
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (auktion för upphandling av hö, halm och havre för

Hovstallets behov)
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 14 augusti 1830 (7 personer, flera ur, stöldgods, häst)
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (ändrad tid för Höstmarknad i Norrtälje)
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet)
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (medaljpensioner)
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (entreprenadsauktion för anskaffande av bröd till

fångarna)
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (att genom auktion anskaffa proviant till Hospitals

hjonen)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1830 (ådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1830 (ej anskaffade nya hästfiltar)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1830 (ombyggnad av bro utanför Kungsängstullen)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1830 (olaglig hämtning av grus vid galgbacken)
Efterlysning, Uppsala den 18 augusti 1830 (2 gardister)
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1830 (salpetersjudning)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1830 (överlåtelse av åborätten till Rickomberga i

Bondkyrko socken)
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1830 (dragonhästarnas skötsel)
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1830 (angående tider för auktioner)
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1830 (förnyad auktion Bista, Kalmar socken)
Efterlysning, Uppsala den 16 september 1830 (1 person, 2 drunknade, häst, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1830 (värvning)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 17 september 1830 (angående salpetergärden)
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1830 (generalmönstring med arbetskompanierna)
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1830 (exekutiv auktion Norr Skulla, Jumkils socken,

Ulleråkers Härad)
Efterlysning, Uppsala den 4 oktober 1830 (4 personer en farlig, schatull, kappsäck, häst,

tillvaratagen häst)
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1830 (kassationsmönstring av nummerhästar)
Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1830 (flera auktioner i Enköpingstrakten)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1830 (auktion på säd)
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1830 (mantals- och skattskrivnings föreskrift för år 1831)
Efterlysning, Uppsala den 16 oktober 1830 (5 personer, åtskilligt stöldgods, tillvarataget silver,

häst och ko)
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1830 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1830 (arrendeauktion på lott i Hovstallängen i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1830 (angående kronouppbördsmedel)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1830 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1830 (auktion på de Geers egendom)
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1830 (förnyad auktion Bista, Kalmar socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1830 (aktieteckning för Dykeri – och Bärgningsbolag)
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Efterlysning, Uppsala den 27 oktober 1830 (2 personer, 2 hästar och 1 kärra)
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1830 (utdelning av Handbok för Skogshushållare)
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1830 (arrendeauktion Löjtnants bostället Berga)
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1830 (personer som inte betalt kronoutskylder eller böter)
Kungörelse, Uppsala den 2 november 1830 (årsmöte med Lanthushållningssällskapet)
Kungörelse, Uppsala den 2 november 1830 (upphandling av säd)
Kungörelse, Uppsala den 2 november 1830 (rekryteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1830 ( kronans avrads- och kronotionde spannmål får

lösas)                     
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1830 (överfall i Långåsen)
Efterlysning, Uppsala den 12 november 1830 (4 personer, oxe, tygstycke)
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1830 (försäljning av lotter i kronoparken Örlösa, Vaksala

socken)
Kungörelse, Uppsala den 24 november 1830 (fastställd markegångstaxa)
Kungörelse, Uppsala den 25 november 1830 (spannmål tillhörigt Danvikens Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1830 (ytterligare auktion på lott i Hovstallängen)
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1830 (entreprenad på fällbro vid Slottets spruthus)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1830 (ändrade förhållanden vid Uppsala lasarett)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 4 december 1830 (angående skjuts och traktamente för
    bataljonsläkare) 
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1830 (salpetergärdens erläggande)
Kungörelse, Uppsala den 14 december 1830 (avlöningsmöte för Upplands Regemente)
Efterlysning, Uppsala den 14 december 1830 (2 personer, mycket stöldgods. Lotterivinst)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 4 december 1830 (angående skjuts och traktamente för

bataljonsläkare)
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1830 ( tid och plats för leverans av årets krono- och

tionde spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1830 (personer som inte betalt sina skatter)
Kungörelse, Uppsala den 30 december 1830 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 30 december 1830 (premier för hingsthållning)
Efterlysning, Uppsala den 30 december 1830 (11 personer,1 häst, 500 riksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 30 december 1830 (upphittad häst, värja)
Efterlysning, Uppsala den 30 december 1830 (1 häst)
Kungörelse, Uppsala den 30 december 1830 (auktion Gränby utjord)
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1830
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2004-03-23

Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1830 (exekutiv auktion Hållmyra, Kulla socken)
Den 27 april kommer som författningarna stadga till högstbjudande säljas, bonden Lars Ersson tillhöriga
men för skuld intecknad och i mät tagen och till 2,266 riksdaler 38 skilling 8 runstycken uppskattad, ¾
mantal frälseskatte hemman N:o 2 i Hållmyra, Kulla socken, Lagunda Härad.
Uppsala den 8 januari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1830 (exekutiv auktion N:o 4 Garns By, Biskopskulla socken)
För att gälda obetald köpeskilling kommer ½ mantal skatte och ¼ mantal frälse N:o 4 i Garns By,
Biskopskulla socken att säljas på offentlig auktion den 29 april. Dessa hemmansdelar är uppskattade till
5.500 riksdaler och för närvarande upplåtna till arrende. 8 januari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 8 januari 1830 (1 person, stöldgods, upphittad surtut)
1:o Jägaren vid Hälsinge Regemente och Överstelöjtnantens Kompani N:o 98 Matts Skytt har avvikit från
sin hemvist.
     Han är 38 år gammal, 5 fot 7 tum lång, mörkt hår, mörkblå ögon
2:o Hos bonden Abraham Mårtensson i Räste, Bollnäs socken, har vid inbrott stulits 67 riksdaler 4
skilling i Riksgäldssedlar. Han utlovar 10 riksdaler i belöning.
3:o Vid inbrott i Kalsra, (? texten trasig) Floda socken, Nyköpings län, stals en kapott, 2 par skor, ett par
nya ullstrumpor en ny skjorta ur rotekistan samt åtskilliga halsdukar och tygbitar, en hatt, två par
handskar, pengar och en flaska med något brännvin tillhörigt Anders Jansson.
     Anmäls att en mörkblå vadmals surtut med endast en ärm och en vid surtuten fästad silvermedalj i gult
och blått band samt litet pengar i en ficka blivit funnen i ett åkdon här i staden.
Uppsala den 8 januari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1830 (gemensamt sockenmagasin i Vassunda och Haga socknar)
Vassunda och Haga Församlingar har beslutat upplåta verkställigheten av ett gemensamt sockenmagasin.
De som är hugade att åtaga sig denna byggnad kan brevväxla med församlingarnas pastor A W Löhman
med adress Brandehammar och Vassunda prästgård.
Uppsala Den 9 januari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1830 (förnyad lösöresauktion på Frötuna Sätesgård i Rasbo
socken)
Auktion den 11 – 12 februari vid Frötuna Sätesgård, Rasbo socken, på ännu osåld lösöresegendom
tillhörig Kammarherre Baron Em de Geer till dess borgenärer avträdda bo.
Vid auktionen säljs trä- och laggkärl, ett positiv eller mindre orgelverk, trädgårdsredskap, redskap för
kvarn och såg, tackjärnsurnor, porfyrknivar, kör- och åkerredskap, seldon, en täckvagn, täcksläde, en
rack, franskt vin och mycket annat.
Uppsala den 19 januari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND.

Berättelse, Uppsala den 20 januari 1830 (revision och redogörelse för Uppsala  lasaretts och
kurhusfond för år 1828)
Undertecknade har blivit anmodade av Uppsala läns 1829 års prövningskommitté att granska
räkenskaperna över Uppsala läns Kurhusmedel samt inrättningens tillstånd i allmänhet.
Inkomster har varit
Behållning från förra året                          3.949
Obetalda avgifter för 1826 och 1827              55
Kurhus avgift för fögderierna                    2.924
Befordringsavgifter                                         32
Kollekter                                                         315
Legosängsavgift                                   175
Anslag av Serafimerorden                             275
                                             Summa:               7.706
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Utgifter:
Redogörarens fordran från 1827                      262
Avskrivningar på kurhusavgiften                       86
Innestående hos skattskyldiga                            24
Underhållskostnad för sjuka                            1.556
Dito för de Osbeckska                                       202
Extra underhåll                                                    23
Medikamenter                                                   177
Avlöning                                                           347
Ved, ljus och olja                                                310
Skrivmaterial och expenser                                  35
Extra utgifter                                               111
Begravningskostnader                                          12
Reparationer                                                       253
Inventarier                                                          279
Nybyggnad                                                         550
                                                  Summa:          4.734

Vid granskningen hade revisorerna inget att anmärka utom den befordringsavgift på 16 skilling som
fattades samt att den innestående kurhusavgiften borde som balans till 1829 uppföras.
      Åtskilliga nödvändiga varor för inrättningen synes vara väl dyra. Revisorerna fäster Direktionens
uppmärksamhet på att varje inköp till denna välgörande inrättning, borde ske den tid på året när priset är
lägst och genom entreprenad anskaffas. En sådan hushållning är angelägen, då tillgångarna i år minskats.
      Utom de 30 personer som var liggande vid inrättningen från förra året har 114 personer blivit intagna
och vårdade.
      Slutligen må nämnas, att det för revisorerna var ett särdeles nöje att förnimma att ordning i allmänhet
och vid sjukvården i synnerhet med största noggrannhet har iakttagits.
Uppsala den 20 januari 1830  RIDDERBIELKE, NORDLANDER GISSLÉN JANSSON

Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1830 (lösöresauktion, Gryttjom, Dannemora socken)
Genom öppen och frivillig auktion säljs den 15 – 16 februari vid Gryttjom, Dannemora socken till
mestbjudande åtskillig lösegendom bestående av guldur, silver, koppar däribland en salpetersjudarpanna,
en brännvins- och bryggarpanna, tenn, mässing, malm, järn, blecksaker, porslin, glas, linne. Duktyger,
sängkläder, möbler bestående av speglar, dragkistor, soffor, bord och stolar, en större boksamling med bl
a svensk Botanik, Flintbergs lagfarenhets bibliotek, sufflettvagnar med selar och slädar, hästar, kor, får
och svin, ett större parti hö samt något halm.
      Säkra köpare får betalningsanstånd till september, andra betalar genast eller ställer borgen innan varan
hämtas.
Risby den 18 januari 1830  ERIC JANSSON
Uppsala den 21 januari 1830

Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1830 (ändring av tiden för Köpings vintermarknad)
Vintermarknaden i Köpings stad kommer att börja den 26.te februari och inte som står i almanackan den
27:de.               Uppsala den 21 januari 1830

Efterlysning, Uppsala den 21 januari 1830 (2 personer, stölder i Sala och Enköping)
1:o Från Bärby gård, Lundby socken, Västerås län har sistlidne julhelg en vansinnig ogift kvinnsperson
försvunnit.
      Hon är 30 år gammal, stark och undersätsigt byggd, ljust hår och ansikte. Hon var klädd i randig
bomullsklänning, linneförkläde, halskrage, kattunshalsduk och klippingshandskar. Hennes anhöriga
betalar kostnaderna för hennes återförande till Bärby.
2:o Bondsonen Lars Andersson, Vesde, Fläckebo socken, Västerås län har avvikit från hemorten
      Han är 26 år gammal, stor och grov till växten, mörkt hår, blå ögon, långlagt ansikte.
3:o I änkefru C Claessons hus i Sala har bortkommit ett guldur tillverkat av Jacob Kock i Stockholm och
försett med hans namn på tavlan och verket. Vedergällning utlovas och om uret är pantsatt önskar fru
Claesson lösa det.
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4:o I Enköping stals ett guldur med infattade stenar i glasramen och stenar bildande ett tempel på boettens
baksida, uret tillverkat  av Hoffe  i Paris, oval urnyckel av guld med graverade figurer, en guldberlock
utvisade namnen på dagarna i veckan, en guldring med karneol, en guldkedja 3 alnar lång, med lås märkt
C H, ett par ljusstakar av silver, vilkas pipor vilar på svanhalsar och tillverkade av guldsmed C M Candin.
Uppsala den 21 januari 1830

Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1830 (höjd avgift vid vindbryggan vid Flottsund)
Hos Kongl Maj:t har anhållits att för att begagna den bro med vindbrygga, som så fort sig göra låter,
kommer att uppföras över Uppsala å vid Flottsund högre avgifter får tas ut än de som är bestämda i
gällande taxa.
    Kongl Maj:t förordnar att undersökning görs i domstol på orten den första rättegångsdagen av
Ulleråkers Härads Vinterting eller den 29 mars klockan 4 på eftermiddagen då alla skall bevaka sin rätt
och talan i ärendet inför Häradsrätten.
      Till kännedom anmodas Befallningshavande i Stockholms Län att utföra likalydande kungörelse.
Uppsala den 21 januari 1830

Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1830 (förnyad auktion Nibble, Kungs Husby socken)
I brist på köpare kommer ny auktion på bonden Carl Erssons och hans hustrus Greta Carlsdotters ägande
¼ mantal kronoskatte N:o 1 i Nibble, Kungs Husby, förrättas den 5 mars.
Uppsala den 21 januari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1830 (förteckning över församlingarnas lasarettsavgifter)
Uppsala läns Lasaretts Räkenskaper för år 1828 har behörigt granskats och Befallningshavande lämnar
innevånarna följande upplysningar rörande denna angelägna Inrättning.
     Till underhåll och sjukvård har intagits 144 personer, inräknade de 30 som var kvarliggande sedan
förra räkenskapsåret. Därav dog 11, 102 blev friska, 5 förbättrade, 2 obotliga, och ännu kvarliggande den
1 maj 1829 24 personer.
      Sjuksängarnas antal har varit 20, men ibland ökats till 30 – 40, emedan alla veneriska patienter som
blivit anmälda eller kunnat upptäckas intagits.
      Denna nyttiga inrättning, vars huvudändamål är att förekomma venerisk smitta, bör lämna tillfälle för
andra fattiga personer från Församlingarna att njuta läkarvård för tillfälliga sjukdomar. Detta sista
ändamål vinnes säkrast i den mån församlingarna vid insamlingar av frivilliga sammanskott är generösa
och ihågkommer lasarettsfonden.
     Redovisas alla församlingarnas frivilliga sammanskott under räkenskapsåret, vilket sammanlagt blev
summa 331 riksdaler 40 skilling 2 runstycken.
Uppsala den 28 januari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (underhåll av lands- och häradsvägarna)
Underhållet på allmänna lands- och häradsvägarna har även denna vinter skötts dåligt på sina håll.
Åtskilliga hemmansinnevånare erinrar sig inte det ansvar, som är förenat med försummelse.
Landshövdinge Ämbetet  meddelar ånyo vad Kongl Brevet av den 10 maj 1815 stadgar för den, som
åsidosätter skyldigheten, att vid snöfall genast förrätta plogning och skottning. Böterna är 3 riksdaler 16
skilling och kronobetjäningen är pliktig att på den tredskandes bekostnad sätta vägen i stånd.
      Det åligger Kronbefallningsmännen och Kronolänsmännen att vaka över noggrann efterföljd av
Författningens stadgande samt inför Befallningshavande ansvara härför.
Uppsala den 29 januari 1830

Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (försummad betalning för undsättningssäd)
Vaksala Häradsrätt förordnar att avskedade soldaten Eric Tiger eller Rask, bör höras i ett mål mellan
Expeditions Kronobefallningsman J W Askeroth, å tjänstens vägnar samt bönderna Anders Hansson,
Kumla och Hans Andersson, Knivsbrunna å andra sidan, angående betalning för undsättningssäd, som
erhållits från Kronomagasinet. Tiger har inte kunnat anträffas och är härmed efterlyst och kallad, att vid
laga påföljd inställa sig andra rättegångsdagen vid sommartinget med Vaksala Härad
Uppsala den 29 januari 1830
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Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (förnyad auktion Svallby, Boglösa socken)
Vid auktionen på bonden Jan Pehrssons i mät tagna hemmansdel 9/32 mantal frälseskatte N:o 4 i Svallby,
Boglösa socken har i brist på anbud inte kunnat säljas. Ytterligare auktion att hållas den 25 februari.
Uppsala den 29 januari 1830

Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (tid och plats för reststämmor)
Räntegivarna skall för att undvika utsatt vite inställa sig och betala sina återstående pengar och lösa den
ouppsagda avradsspannmålen.
Majorens Skvadron den 22 februari vid Korskrogen, Frölunda socken och dagen därpå i Enköping.
Norra Upplands Skvadron den 26 och 27 vid Yvre gästgivargård, Tierps socken, 1 mars i assessor
Didrons gård här i staden.
Uppsala den 29 januari 1830

Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (tid och plats för laga Bergsting)
Lagtima Bergsting med Bruken och Bergverken i Uppland och Roslagen kommer att hållas i tingstugan
vid Dannemora Gruvor den 7 juni.
      Stämningar till tinget kan uttas hos Bergsmästare Gust Tham på Ovansjö Kungsgård eller hos
tjänsteförrättande Bergsfogden Bergsmästare Johan Beronius vid Dannemora.
Uppsala den 29 januari 1830

Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1830 (värvning)
För att värva rekryter till vakanserna vid Svea Livgarde och Överste Lagerheims Kompani har förordnats
Kammarskrivare Carl Eric Birgersson.
Uppsala den 29 januari 1830

Efterlysning, Uppsala den 29 januari 1830 (5 personer, en för förfalskning, stöld av ur och kläder)
1:o Handlanden av Judiska Nationen i Göteborg, N A Philipp, som av några av sina borgenärer blivit
anmäld hos Rådhusrätten här i staden, har avvikit och inte inställt sig till undersökning av förfalskning på
stora penningbelopp, där han varit löftesman
2:o Från Älvsborgs fästning har livstidsfångarna Johan Thorresson Modig och Anders Blom rymt.
      Modig är 36 år gammal, 5 fot 7 ¼ tum lång, trint ansikte, spetsig näsa, blå ögon, brunt hår.
      Blom ä 27 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, trint ansikte, mörkblå ögon, svart hår
3:o Från Back Pehr Andersson i Hjortnäs, Leksands socken, har vid inbrott stulits10 riksdaler, en svart
vadmalsrock, en skinnpäls med s k tyskulls bräm, ett skinnlivstycke, med rött foder på kragen, en ny hatt
med sammetskant och band, ett par skinnbyxor, med remmar och röda tofsar i ändarna, 2 par ullstrumpor,
ett par nya skor, 3 nya och en begagnad blångarnsskjorta, 2 lärftshalsdukar, 1 tobaksdosa av mässing, 1
brännvinskagge om 18 jungfrurs rymd, ett par blå snöstrumpor, ett par sämskskinnshandskar.
      För stölden misstänks för stöld tidigare straffade skräddaren Daniel Danielsson, Plintsberg, Leksands
socken, som efter att länge varit borta från orten, infann sig vid tiden för stölden och nu åter är försvunnen
4:o Drängen Pehr Pehrsson från Kvarnberg, Orsa socken, har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Pehr
Ersson och misstänks ha tillgripit ett av Erssons tillhörigt låst skrin innehållande 68 riksdaler och några
handlingar.
      Pehrsson är 18 år gammal, lång med blekt ansikte, ljust hår
5:o Ett silverfickur med vidhängande kedja av guld och ett pitchaft men en större slät karneol, en
tagelring samt urnyckel av mässing har kommit bort på Gästgivargården i Hedemora. Stämpeln i uret är
ändrad från Paris till Borås.
6:o Löjtnant Carl Johan Konstans Hermansson har avvikit från sin boning i  Stockholm, sedan han
angivits för att satt i omlopp och till belåning med hans namn utgivna skuldbrev med påsatta falska
kautionspåskrifter och namnteckningar. Det åligger honom att genast infinna sig i Stockholms
poliskammare att svara för sig.
      Han är 29 år gammal, lång med stark kroppshållning, något fetlagd, fylligt något koppärrigt ansikte,
blå ögon, mörkt hår.
Uppsala den 29 januari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1830 (medelpris på svensk riksdaler)
Under oktober, november och december har medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till
växelkursen i Hamburg, varit 2 riksdaler 34 skilling 5 runstycken och ett lod silver 1 riksdaler 6 skilling 4
runstycken. Meddelas dem som vill avbörda sig betalning för undsättningssäd i silver.
Uppsala den 1 februari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 6 februari 1830 (auktion på lotter i Krisslinge kronopark, Danmarks
socken)
Till följd av Kammar Kollegiets förordnande kommer auktion att hållas den 30 mars, att till den som ger
högsta anbudet i pengar utom fastställd årlig spannmålsränta, sälja skatte- och äganderätten till lotter i
Krisslinge kronopark, Danmarks socken. Vederhäftig borgen för så väl köpeskillingen som den därpå
belöpande Krigsmanshus avgiftens riktiga utgörande.
Uppsala den 6 februari 1830

Kungörelse, Uppsala den 6 februari 1830 (arrendeauktion Vissteby, Rasbo socken)
Arrenderätten till Fänriksbostället Vissteby vid Upplands Regemente, 1 mantal, beläget i Rasbo socken
och härad. Arrendetiden är 8 år.
      För att anbud skall antas krävs arrendeborgen för alla åren, ingången av två vederhäftiga män, vilka
borga en för bägge och bägge för en, som för egen skuld.
Uppsala den 6 februari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 7 februari 1830 (exekutiv auktion komminister bostället Rörby, Forkarby
socken)
Den 1 mars säljs på exekutiv auktion Komminister bostället Rörby, avlidne vice pastor J R Sjöbergs
efterlämnade och till borgenärerna avstådda fasta egendom om ¼ mantal, beläget i Forkarby, Bälinge
socken. Egendomens beskaffenhet och köpevillkoren lämnas av undertecknad Lars Ehrengren, syssloman
i konkursen och organist.
Uppsala den 9 februari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1830 (entreprenadsauktion på reparationer vid Uppsala
hospital)
Den 30 mars kommer entreprenadsauktion att hållas på åtskilliga reparationer vid Uppsala Hospital. Vid
samma tillfälle kommer en gammal byggnad att säljas till högstbjudande. För att anbuden skall antas skall
spekulanterna avlämna vederhäftig borgen för att arbetet utförs riktigt och inom rätt tid samt för
eventuellt förskott.
Uppsala den 10 februari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 16 februari 1830 (kreatursauktion Fröjeslunda socken)
Frivillig auktion hålls vid Torslunda, Fröjeslunda socken, den 8 och 9 mars, då en större mängd kreatur bl
a flera par dragoxar, bärande kor, ungnöt, får, svin, hästar, kör- och åkerredskap, slädar, schäser,
snickarverktyg, svarvstol, kastmaskin av gjutjärn, gröpmaskin, sädesharpa, och ärtsåll av mässingstråd,
trä- och laggkärl, däribland stora järnbandade liggare, möbler och linne.
Uppsala den 16 februari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 26 februari 1830 (auktion på skog, Sunnersta)
Den 26 mars förrättas auktion på skogen, som blivit fälld inom  Sunnersta och Lilla Djurgårdens
kronoparker. Auktionen verkställs på begäran av Hovjägmästare Tottie och förrättas i hans närvaro av
Kronolänsman Brunnberg. Sammanträdet sker vid Flottsund och betalningen erläggs genast.
Uppsala den 26 februari 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 26 februari 1830 (lösöresauktion vid Hallkved, Funbo socken)
Den 18 och 19 mars kommer offentlig auktion att hållas vid Sätesgården Hallkved, Funbo socken, Rasbo
Härad. Då säljs lösboet efter framlidna änkefru Majorskan Didron bestående av koppar, mässing, tenn,
järn- och blecksaker, soffor, sängar, bord, stolar, spelar, en ljuskrona, skåp, större och mindre koffertar,
häcklor, porslin, glas, krukkärl, trä- och laggkärl, fiskeredskap, grövre sängkläder, vagnar, slädar, kör-
och åkerredskap, hästar, oxar, kor, samt åtskilligt annat.
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      Säkra köpare får anstånd med betalningen till den 1 september, andra betalar innan varan hämtas. Mat
för resande och foder för hästarna finns mot kontant betalning på platsen.
Uppsala den 26 februari 1830  B W OCK

Kungörelse, Uppsala den 26 februari 1830 (ändrad tid för Lanthushålls Sällskapets sammanträde)
På grund av inträffat förhinder kommer Lanthushålls Sällskapets sammanträde att flyttas till den 30 mars.
Uppsala den 26 februari 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1830 (efterlysning av skollärare Ben, Sparrsätra)
Skolmästaren i Sparrsätra Församling, Peter Ben, bortgick den 10 oktober och har sedan inte hörts av.
Underrättelse om honom lämnas till kontraktsprost Elias Wallinder, Sparrsätra, Enköping.
       Ben har sjukt och blekt utseende, varit plågad av sinnesoro och var vid bortgåendet klädd i utslitna
kläder.
      Befallningshavande i angränsande län anmoda vänligen utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 27 februari 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1830 (upphandling av portioner och fourage inför
vapenövningarna)
Upphandlingsauktioner av underhåll för varje Regemente och Korps, som fordras inför årets
vapenövningar att levereras vid Regementets mötesplatser senast inom april. Auktioner på antal portioner
jämte kokved och lägerhalm så väl för Upplands Regemente som för Beväringsmanskapet hålls den 13
april på Landskansliet, där spekulanter kan få upplysning om antal och kvantitet av varor, som för varje
portion efter fältstat erfordras.
Uppsala den 5 mars 1830

Brev från Carl Johan den 5 mars 1830 (angående djurläkare)
Hos Ständerna vid senaste Riksdag har blivit hemställt att Staten måtte anvisa anslag för att avlöna en
djurläkare i varje län. Han borde bo mitt i länet och vara förbunden att två gånger om året genomresa
socknarna och lämna de behövande biträde.
      Ständerna anser att djurläkares antagande och avlönande skall ankomma på länets innevånare, men är
av den övertygelsen att Statsverket inom de län, som inte har djurläkare bör uppmuntra att anskaffa sådan
och lämna ett bidrag till lönen dock inte huvuddelen.
     Vi förmodar alltså att Ni uppmanar länets innevånare till att skaffa denna fördel, som bevarar
jordbrukarens dyrbaraste lösa egendom, hans dragare och husdjur, särskilt under tider då farsoter börjar
uppträda och som nu genom läkarkonsten kan hindras sprida sig.
      Statverket har nu beviljat 24 läkare inom lika många län 50 riksdaler var, alltså en summa på 1.200
riksdaler att uppföras på Riksstatens 2:dra huvudtitel.
     Vid förständigande av detta sålunda av Ständerna vidtagna och av oss i nåder bifallna beslut,
anbefalles att där Veterinär saknas i det Eder anförtrodda län, Ni ofördröjligen går i författning om att
anta en sådan.
Stockholm den 23 januari 1830  CARL JOHAN

Då Landshövdinge Ämbetet meddelat denna skrivelse till allmän kännedom, kallas Häradernas
innevånare att välja ombud från varje socken till nästa sommarting för att höras och utlåta sig över den
årliga avlöning till en djurläkare med 6 skilling och 10 runstycken på varje mantal och de mindre
hemmansdelarna i förhållande härtill.
      Redan 1828 har Befallningshavande föreslagit detta, som endast Håbo Häradsbor samt Tierps för 2 år
redan antagit. Villkoren kan inhämtas i redan antagne djurläkare J W G Zaars skrift, som prästerskapet
anmodas uppläsa i sockenstämman.
      Då erfarenheten ådagalagt nyttan och nödvändigheten för lantmannen att ha biträde av en skicklig
Djurläkare; då antagandet att en sådan tjänsteman bestäms av Kongl Maj:ts och Ständernas gemensamma
vilja; då icke någon kan fordra , att djurläkaren skall arbeta utan ersättning utan påräkna ett tarvligt
livsuppehälle och den föreslagna avgiften inte kan vara alltför betungande, hoppas Landshövdinge
Ämbetet att innevånaren med omtanke för sin egen förmån vilja bifalla att helst en i Uppsala, som länets
medelpunkt bosätt djurläkare ofelbart bör kunna hinna att med råd och upplysningar biträda alla trakter av
länet samt personligen infinna sig, då nöden så kräver.
Uppsala den 5 mars 1830
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Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1830 (Höganäs tegel)
Direktionen för Höganäs Stenkols Verk har anmält, att de nu lyckats bringa tillverkningen av eldfast tegel
till den fullkomlighet och vidd samt ett lågt pris, så  att utländskt tegel helt kan undvaras. Då priset nu är
så lågt borde man i riket kunna använda detta tegel även till eldstäder och skorstenspipor, som hittills
byggts endast av vanligt tegel. Detta skulle vara en fördel för Stenkols Verket men också till stor nytta,
besparing och säkerhet som bruket av detta eldfasta tegel innebär.
      Direktionen har underdånigt anhållit att genom Kongl Maj:ts omsorg vederbörandes uppmärksamhet
måtte fästas på nyttan och säkerheten vid alla slags eldstäder till ställen som omedelbart omge elden eller
är särskilt utsatt för hetta eller yttre våld att använda det eldfasta, som är hårdare och starkare samt mindre
utsatt för upplösning av väta och frost och numera kan erhållas i tillräcklig mängd och av lika storlek så
att de kan med de förra sammanbindas.
Uppsala den 5 mars 1830

Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1830 (förnyad auktion Nibble, Kungs Husby socken)
På grund av brist på köpare kunde inte heller vid den tredje auktionen på  bonden Carl Erssons och hans
hustrus Greta Carlsdotters ägande ¼ mantal kronoskatte N:o 1 i Nibble, Kungs Husby socken, säljas.
Ytterligare auktion den 16 april.
Uppsala den 5 mars 1830

Brev från Djurläkare Zaars den 2 mars 1830 (hans förbindelse gentemot sockenborna)
Mot att Uppsala läns sockenbor samfällt ingå att till länets djurläkare Zaar som lön erlägga 6 skilling 10
runstycken på mantalet, förbinder sig  djurläkaren detta.
1:o Att varje vår på egen bekostnad göra en resa till alla socknar. Tiden för hans ankomst meddelas i
kyrkorna. Han kommer att kastrera hingstar till en ringa avgift av 2 riksdaler samt tjurar och mindre djur
efter råd och lägenhet. Är hingsten liten och djurägarens tillgångar knappa kan någon avkortning på priset
ske. I vidsträckta socknar kommer han att förrätta kastreringen på flera platser, då opererade djur inte bör
gå längre vägar. Lantmannen blir fri från att härbärgera vallackare, som stundom påtruga sin tjänst och
stundom medföra flera kärror med kvinnor och barn, vilka skada lantmannen med kostnad, men också
genom tiggeri och hotelser, då de kan stanna flera dagar. Deras hästar inför ofta skabb och andra
smittsamma sjukdomar i byarna, vilket lantmannen dyrt fått erfara.
2:o Djurläkaren förbinder sig att till honom anförtrodda sjuka djur lämna säkra, kraftiga och oförfalskade
medikamenter till 12 % bättre pris än på apoteken.
3:o Djurläkare Zaar kommer att bo vid Invalidinrättningen utanför Svartbäcks tullen vid Uppsala.
Direktionen för Inrättningen har lämnat sitt bifall, att han fått bygga ett sjukstall med 6 spiltor, där sjuka
djur, som skulle åsamka ägaren för mycken möda att sköta hemma, kan bli vårdade.
4:o Skulle sockenborna slutligen vilja ingå på ovannämnda lön med 6 skilling 10 runstycken per mantal,
är djurläkaren sinnad att anta en eller flera lärlingar, på det att sockenborna skall slippa vänta på hjälp om
djurläkaren är nödsakad att vistas på annat håll.  J W G ZAAR  Djurläkare

Efterlysning, Uppsala 5 mars 1830 (4 personer, stöldgods, häst, bössa, spanskrör)
1:o Från häktet i Enköpings stad har rymt manspersonen Lars Pettersson eller Dahlstrand, som var häktad
för stöld
      Han är 17 – 18 år gammal, 10 – 11 kvarter lång, spenslig till växten, mörkt hår, mörka ögon med en
fläck i det högra.
2:o Drängen Pehr Jonasson är dömd för våld mot vansinnige drängen Gunnar Jönsson, att undergå ett års
fängelse på Kristianstads fästning, eftersom han saknar medel till böter på 33 riksdaler 16 skilling och
dessutom hållas 4 månader i häkte. Han har inte kunnat anträffas i hemorten Malmöhus län, för
verkställighet av straffet.
     Han är 30 år gammal av medel växt
3:o Drängen Eric har olovligen avvikit ur sin tjänst hos torparen Lundberg i Stora Källstugan, Nicolai
socken, Nyköpings län,.
      Han är 48 år gammal, medelmåttigt undersätsigt växt, svart hår, mörka ögon, trint ansikte
4:o Drängen Magnus Fredric Lekberg har olovligen avvikit från källarmästare Widegren i Nyköping
      Han är av ordinär växt, brunt lurvigt hår, och tittar under lugg
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5:o En käpp av spanskrör med guldknopp har förkommit för Landshövding Adlersparre. Den förmodas ha
blivit tappad under resa på vägen mellan Åby och Svärdsbro Gästgivargårdar
6:o Från torparen Carl Carlsson från torpet Berlin, Över Selö socken, har under hemresa från Stockholm
på Adelsjöfjärden undankommit ett sto, mörkbrunt med mörkare fötter, svart ståndman och svans, nära 20
år gammal tillika med en rödmålad skrindsläde där förvarades ½ lispund tobak, ½ lispund snus, ½ lispund
fisk, 2 kappar salt, en handduk, en näsduk, flera säckar, en gammal blå kapprock, ett hästtäcke, ett skrin
med däri liggande mat, en kopparflaska med sirap, en silvertumlare, kaffe och socker i särskilda paket
7:o Ur ett åkdon vid Stäkes Bro stals en räfflad hagelbössa med patentskruv och knallpulverlås. På pipan
och låset inlagt med guld och bokstäverna P R B. Hederlig vedergällning till den som återskaffar och
lämnar bössan hos traktören Nylund vid Stäkes Bro
8:o Vid rån på hemmanet Gård i Nyckelby socken, Göteborgs län, hos änkefru M E Petri stals ett
emaljerat guldur tillverkat av Lindquist i Stockholm, ett par emaljerade guldknappar, en halskedja av
guld, två genombrutna guldörhängen, ett par släta av guld, en s k döljring av guld, en smalare med pärlor
och bokstäverna B E A, en guldring med plåt märkt J U, två guldringar en sönder, en låda med juveler av
flera slag, ett halsband av svarta pärlor, guld- och silverpengar, en kaffekanna om 57 ½ lod silver märkt i
botten D L W, en förgylld silverbägare med lock om 40 lod, två sockerströdosor om 42 lod, en sockerask
om 33 lod, en förläggssked om 15 lod, 17 teskedar om 24 lod, 2 matskedar om 16 lod, ett par silverplåtar
om 30 lod, 6 matskedar om 24 lod, en förgylld matsked med namnet Greta Cicilia Arvidsson, 3 matskedar
med särskilda namn, en slät silversnusdosa om 5 lod, ett brännvinsglas av silver om 5 lod, en silvertesil,
en förgylld dosa med upphöjt arbete på locket, två avlånga snusdosor, 6 syringar av silver, 3 fingerborgar,
två sockertänger, ett par silverhakar, en porslinsask innehållande nipper och ringar med pärlor, två gröna
sidenplånböcker, och en rosenröd dito med åtskilliga banko- och riksgäldssedlar, varav en på 200
riksdaler en på 100, och flera på 30, 20, 10 jämte mindre valörer.
Uppsala den 5 mars 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1830 (tid för rekryt- och remontmöte)
Secondchefen för Livregementets Dragon Korps tillkännager att Kongl Maj:t har befallt att Korpsen
innevarande år skall ha rekryt- och remontmöte vid Drottningholm i 75 dagar, från den 26 mars.
De rustande förständigas att i tid fullt iståndsätta sina karlar och hästmunderingar och i brukbart skick
bringa nedannämnda persedlar av senast kasserade munderingen, nämligen kollette, ridbyxor,
sabelkoppel, som enligt de rustandes önskan komma att begagnas vid rekryt- och remontmöte för att
spara den nya munderingen.
Uppsala den 9 mars 1830

Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1830 (flyttning av Gästgiveriet i Husby, Aspö socken)
Befallningshavande i Nyköping har meddelat att Gästgiveriet vid Husby, Aspö socken, Selebo Härad,
som ligger närmast detta län, kommer att flyttas den 1 april till Botholm i samma socken. Avståndet
mellan dessa gästgivargårdar är 1 mil.
Uppsala den 9 mars 1830

Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1830 (efterlysningar 4 personer)
Med anledning av därom skedda rekvisitioner efterlyses:
1:o Ynglingen Lars Petersson eller Dahlstrand, som rymt ur Enköpings Stadshäkte
       Han är 17 år gammal, 10 – 11 kvarter lång, spensligt växt, mörkt hår, mörka ögon med en fläck på
det högra. Han var klädd i blå frack, blå långbyxor och s k suwarows stövlar
2:o Bonden Gustaf Jonasson, Tråkshult i Kalmar socken, som med en yxa så illa sårat en annan person,
att det är fara för hans liv.
      Han är 27 år gammal, lång och smal, mörkt hår, ljusblå ögon och blekt ansikte
      Gårdfarihandlande bönderna Gustaf Jonsson eller Svensson, Rångedala, Rås Härad och Nils
Söderström från Gulleryds socken, Redvägs Härad, efterlyses på begäran av Befallningshavande i
Linköpings län med förständigande att infinna sig inför Rådstugu Rätten i Vadstena den 19 april klockan
9 f m för att svara i ett lurendrejerimål. De kommer att hämtas om de inte infinner sig godvilligt.
Uppsala den 9 mars 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1830 (auktion Västerby, Läby socken)
Krigs-och Kammar Kollegierna förordnar att auktion hålls den 12 maj på Regements pastors och
Bataljons predikantens bostället Västerby vid Upplands Regemente, 1 ½ mantal i Läby socken, under
arrende för de återstående 7 åren. Arrendeborgen för hela tiden krävs.
       Vördige prästerskapet anmodas att läsa denna kungörelse från predikstolen två gånger, den sista en
månad innan auktionen. Detsamma anmodas Befallningshavande i angränsande län.
Uppsala den 10 mars 1830 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1830 (avskaffade frimarknader)
Sedan vederbörande blivit hörda och Kommerskollegium uttalat sig, kommer de två frimarknader, som
hållits i Östanå, Älvkarleby socken, i juli och oktober och varit både onyttiga och skadliga för orten att
avskaffas och endast det av ålder brukliga utbytet av spannmål mot gårdsprodukter att tillåtas.
      Kongl Maj:t har inhämtat att platsen för dessa frimarknader ligger endast 2 ½ mil från Gävle stad, så
innevånarna i socken och angränsande socknar kan utan olägenhet avsätta sina egna produkter och köpa
erforderliga stadsmannavaror där. Den byteshandel med spannmål och strömming som sedan lång tid
tillbaka idkats vid Östanå by, må få fortfara.
      Kronobetjäningen har ansvar att meddela detta till allmän kännedom
       Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen
att utfärda en likalydande kungörelse.
Uppsala den 18 mars 1830

Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1830 (Höganästegel finns att köpa i Stockholm)
Till tjänst för dem som vill begagna sig av eldfast tegel från Höganäs tillverkning, meddelar
Landshövdinge Ämbetet att sådana tegel finns i Stockholm samt att beskrivning av sättet att mura dem är
att tillgå här på Landskansliet samt hos Magistraterna i Uppsala och Enköping och på samtliga
Kronofogdekontor i länet.
Uppsala den 18 mars 1830

Efterlysning, Uppsala den 18 mar 1830 (stöldgods, tillvaratagen släde)
1:o Hos bonden Matts Olsson, Försäter, Löfsta socken, har vid inbrott stulits 60 riksdaler, en blå
vadmalskapprock med ljusblått yllefoder samt en med mörkblå vadmal överklädd skinnpäls.
2:o Bancosedel N:o 79157 utgiven 22 december1829 på 50 riksdaler av Wåhlbergs namn har i brev med
posten avsänts den 5 januari och inte kommit till adressaten Vice Häradshövding E G Schweder i
Mönsterås
3:o Vid inbrott i Främlingshems Gästgivargård stals 23 brunbottniga halvsiden halsdukar, 5 röda mindre
ullmössor och 4 alnar blått vadmal.

Hos Slottsvaktmästare Foraeus kan rätta ägaren återfå en liten bredsläde, gulmålad med svarta ränder
samt en lika målad stol. Denna släde hade trädgårdsmästare Johan Ahlgren, som nu avlidit i Slottshäktet,
vid häktande och den antas vara stulen.
Uppsala den 18 mars 1830

Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1830 (två hingstar finns för betäckning)
Två hingstar från Strömsholms Stuteri har blivit stationerade vid Hargs Bruk, Stockholms län och från
den 27 april till den 28 maj vid Fors Herrgård. De som vill få sina ston betäckta anmäler till
stationscheferna och betalar 1 riksdaler 16 skilling i språngavgift.
Uppsala den 18 mars 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1830 (förnyad auktion Järsta, Tensta socken)
Avlidne bonden Anders Pehrssons arvingars ägande kronoskattehemman N:o 1, ¼ mantal i Järsta, Tensta
socken, har vid två utsatta auktioner inte kunnat säljas i brist på köpare. Ny auktion den 15 april.
Hemmanet är värderat till 983 riksdaler 16 skilling.
Vallby den 20 mars 1830  J A HOLM JOHANSSON
Uppsala den 27 mars 1830
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Efterlysning, Uppsala den 27 mars 1830 (2 personer, stöld av ur)
1:o Ett fickur i silver tillverkat av Eric Wellenius i Norrköping med vidhängande urnyckel av guld med
infattad karneolsten, stals på eftermiddagen den 8:de dennes hos snickare Eric Hedlund i Nyköping. För
stölden är lumpsamlare Lars Dahlstrand eller Dahlström skäligen misstänkt. Han blev genast efterspanad,
men hann avvika från sitt tillhåll.
2:o Förre lumpsamlare Johan Eric Bergsten, som är straffad för stöld och bedrägeri, men blivit uttagen till
tjänst från Nyköpings länshäkte hos bonden Carl Andersson, Sörkärr, Valla socken, har avvikit därifrån.
       Han är 30 år gammal, 11 kvarter lång med ovalt något koppärrigt ansikte, mörkbruna ögon.
3:o Förre trumslagaren Johan Peter Westberg mot vilken är anmält, att han genom inbrott i ett rum på
Rådhuset i Liköping stulit åtskilliga kläder från trumslagaren Carlberg, vilka sedan kommit tillrätta. Han
är också misstänkt för en stöld på Slottet därstädes av en mörkblå klädesrock med vitt yllefoder i livet
men utan foder i skörten .
Uppsala den 27 mars 1830

Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1830 (kapten Ekman mot auditör Bersselli)
Efter meddelad resolution på Auditör P Bersselli ansökan har Befallningshavande i Linköpings län
förelagt handlanden förre kapten J G Ekman att inom 6 månader skriftligen förklara sig över Bersselli
påstående, att av Ekman bekomma återstående skuld på 1.069 riksdaler 12 skilling med ränta efter en
skuldsedel av den 20 augusti 1821, annars avgörs målet på de skäl som föreligger.
Uppsala den 27 mars 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 31 mars 1830 (entreprenadsauktion på reparationer på Slottet i Uppsala )
Entreprenadsauktion förrättas den 22 april för att till minstbjudande under entreprenad utbjuda åtskilliga
reparationer vid Uppsala Slott.
Uppsala den 31 mars 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 8 april 1830 (skuld till Herbsts sterbhus)
De som vet sig häfta i skuld till avlidne järnkramhandlare Carl Gustaf Herbsts Sterbhus, anmodas att
betala före 15 maj. Därefter kommer lagsökning genast att anställas för det som är obetalt.
Uppsala den 2 april 1830 SV S:ON LUNDBERG
Uppsala den 8 april 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 3 april 1830 (försäljning av korn och havre ur Uppsala Krono Magasins
lager)
Till följd av Statskontorets skrivelse den 26 mars har Befallningshavande utsatt auktion till den 22 april
på korn och havre av det lager, som finns i Uppsala Kronomagasin. Betalning sker antingen kontant eller
med tre månaders anstånd mot borgen. Om sädens beskaffenhet kan underrättelse fås av
magasinsförvaltaren Neijber, som kan uppvisa prov.
Uppsala den 3 april 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 3 april 1830 (nyplanterade träd förstörda)
Man kunde förvänta att de nyplanterade träden i Uppsala och dess omgivningar skulle, som skyddade av
lagen och ämnade att försköna orten och förhöja innevånarnas trevnad, få vara orörda av människovåld.
Dock har under vintern flera unga träd blivit dels sönderbrutna och dels med kniv avskurna.
       Befallningshavande får därför erinra, att den som hugger ner eller förstör andras till prydnad eller
lugn planterade träd enligt 20 kapitlet 11 § i Missgärningsbalken samt Förordningen av den 30 april 1777
och den 1 augusti 1805 är förfallen till 3 riksdaler  16 skilling i böter och skall en söndag undergå
stockstraff. Han skall då hålla en gren i handen medan det från predikstolen kungörs för vad brott han
straffas.
      Jag vill anmoda stadens och landsortens välsinnade innevånare att medverka till avböjande av allt
våld på de unga träden och även stadsfiskalen och polisbetjäningen i staden att allvarligen söka upptäcka
och överbevisa dem, som med skamligt okynne hädanefter beträder eller redan gjort sig skyldiga därtill.
Uppsala den 3 april 1830

Efterlysning, Uppsala den 3 april 1830 (stor stöld i Löfsta socken, häst)
1:o Vid inbrott hos bonden Olof Olsson i Vidvåg, Löfsta socken, har ur två skrin stulits reverser utgivna
av olika personer till ett sammanlagt värde av 700 riksdaler till en ränta på 5 – 6 % och 72 lispund hö för
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6 riksdaler samt en förgylld silverbägare om 28 lod märkt D B S, 5 silvermatskedar lika märkta, ett
silverfickur tillverkat i Norrköping, en silvermedalj för odlingsflit, en urnyckel av franskt guld, en ¾ aln
lång silverkedja, några silvermynt och sedlar på 140 riksdaler.
2:o Från torparen Anders Jansson i Stubbtorp, Tuna socken, har ur hans stall stulits en häst, 15 år
gammal, rödsotig till färgen                                         Uppsala den 3 april 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 10 april 1830 (personer som flyttat utan att betalat skatt eller böter)
6 namngivna personer som flyttat från orten utan att betalt sin skatt eller böter, gäller Första och Sjätte
Fögderiet samt Uppsala stad.
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och samtliga Befallningshavande anmodas utsända samma
kungörelse. Dessa personer bör eftersökas och när de påträffas genast från dem uttaga och hitsända
pengarna. I brist på medel skall behörigt bevis insändas.
Uppsala den 10 april 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 13 april 1830 (befälsmöte)
På anmodan av Sekundchefen vid Livregementets Dragon Korps underrättas de rustande att Befälsmöte
kommer att äga rum på Drottningholm den 25 dennes och räcka i 14 dagar. De skall ha sina karlar och
hästar fullständigt iståndsatta samt i brukbart skick sätta  nedannämnda persedlar av den senast kasserade
monderingen, nämligen: kollett, ridbyxor och sabelkoppel, vilka persedlar såväl enligt Kongl Brev av den
30 maj 1750 som med anledning av de rustandes önskan kommer att användas för att spara den nya
monderingen.
Uppsala den 13 april 1830

Efterlysning, Uppsala den 13 april 1830 (5 personer)
1:o Jägaren vid Dalregementet och 2:dra Majorens Kompani N:o 41 Lapp Jon Jonsson, som bortgått från
sitt hem i Kallmora, Orsa socken,
      Han är 35 år gammal, 11 kvarter 2 ½ tum lång, svart hår, bruna ögon
2:o Soldaten vid Ränvils (?) Kompani samma Regemente N:o 146 Smed Eric Hansson, som försvann
under hemgång från Svärdsjö socken till Sundborns socken. Han har troligen omkommit på den svaga
isen
     Han är 48 år gammal, 11 kvarter 3 ½ tum lång
3:o Artilleristen vid Göta Artilleri Regemente 4:de Belägringskompaniet N: 51 Gustaf Adamsson
Rehnström har rymt iförd artillerimundering och en ny kapott
     Han är 26 år gammal, 5 fot 8 tum lång med frisk ansiktsfärg, blå ögon, ljust hår
4:o Sjöartilleristen vid det på Nya Varvet förlagda Sjöartilleri Kompaniet N:o 61 Carl Lund, har rymt
    Han är 5 fot 7 tum lång, mörklätt ansikte, mörkblå ögon, ljust hår och liten näsa
5:o Hyttarbetaren vid Näverkvarns Bruk, Nyköpings län, Anders Åman hade den 4:de mars begivit sig till
Norrköping över Bråviken och sedan inte återkommit. Det förmodas att han omkommit på isen
      Han är 38 år gammal.
Uppsala den 13 april 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Brev från Carl Johan, Stockholm den 24 april 1830 (prinsessan Charlotta Eugenia Augusta Amalia
född)
Meddelas att kronprinsessan den 24 april klockan 7 förmiddagen lyckligen blivit förlöst med en prinsessa,
som kommer att få namnen i det heliga Dopet av Charlotta Eugenia Augusta Amalia.
       Jämte det Vi, under livlig tacksamhet mot Försynen för detta förnyade prov på Dess fortfarande
omvårdnad om Kungahuset och Fäderneslandet, i Nåder meddela eder denna fröjdefulla nyhet, vill Vi
anbefalla er att inom ert anförtrodda län allmänneligen kungöra  detta.
Stockholm den 24 april 1830  CARL JOHAN

Vilken Nådiga och fröjdefulla underrättelse Landshövdinge ämbetet skyndar att meddela länets
innevånare.
Uppsala den 25 april 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 29 april 1830 (arrendeauktion Berga, Åkers socken)
Till följd av Kammar Kollegiets förordnande kommer arrendeauktion att förrättas den 16 juni på löjtnants
bostället Berga, 1 mantal i Åkers socken. Arrendet är på 7 år och för att något anbud skall antas krävs
borgen för hela arrendetiden
       Vördiga prästerskapet anmodas att läsa denna kungörelse två gånger från predikstolen, den sista en
månad innan auktionen. Befallningshavande i angränsande län uppmanas vänligen utfärda samma
kungörelse.
Uppsala dem 28 april 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1830 (ytterligare auktion på korn från Krono Magasinet)
Ytterligare auktion på korn från Uppsala Krono Magasin hålls den 3 juni. Betalningsanstånd i tre månader
mot borgen.
Uppsala den 3 maj 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1830 (ådermöte)
Sekundchefen vid Livregementets Dragon Korps har tillkännagivit att ådermöte kommer att hållas med
Majorens Skvadron 1:sta Korpralskapet i Gran den 17:de dennes och 2:dra Korpralskapet i Litslena den
18:de och 3:dje Korpralskapet i Säva den 19:de samt   med Norra Upplands Skvadron i Uppsala stad den
18:de dennes.
Uppsala den 5 maj 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1830 (förnyad auktion Hallmyra, Kulla socken)
I brist på spekulanter kunde inte bonden Lars Erssons ägande och i mät tagna frälsehemman N:o 2 i
Hallmyra, Kulla socken, Lagunda Härad, säljas vid tidigare utfärdad auktion. Ny auktion kommer att
hållas den 10 juni.    Uppsala den 5 maj 1830

Kungörelse, Uppsala 5 maj 1830 (förnyad auktion Garns By, Biskopskulla socken)
Vid förut utlyst auktion på ½ mantal skatte N:o 2 och ¼ mantal frälse N:o 4 i Garns By, Biskopskulla
socken, Lagunda Härad, inte kunnat säljas, anställs ytterligare auktion den 12 juni.
Uppsala den 5 maj 1830

Efterlysning, Uppsala den 5 maj 1830 (4 personer, stöld av kläder, tillvaratagen häst)
1:o Soldaten vid 2.dra Majorens Kompani av Dalregementet N:o 94 Bäck Pehr Jansson, som är tilltalad
för tjuvnad, har avvikit från hemorten
       Han är 44 år gammal, 11 kvarter 2 ½ tum lång, undersättsig, mörkt hår, blå ögon
2:o Från Södra Korrektionsinrättningen i Stockholm uttagne drängen Eric Hansson Nordgren, har avvikit
ur sin tjänst hos Komministern i Söderbärke vice Pastor Crom och medtagit kläder, som han fått i förskott
på lönen, bestående av en ny klädesklädning av mörkblå rock och byxor mörkblå vadmalsklädning av
rock, byxor, väst och snösockor, strumpor, vantar, en ny svart hatt, randigt bomullslivstycke. Dessutom
stal han från drängen Anders Göransson i Nor två nya nattkappor ett livstycke, och ett par metall
knäspännen
     Han är 38 år gammal, lång till växten, långlagt ansikte, stora ljusblå hemska ögon, mörkt hår, kal på
hjässan, ärr på kindbenet samt ett inbränt märke på handen
3:o Johan Sundström, Gallsjön, Sundborns socken, Falu län har, då han för bristande betalning av ett mot
hans borgen i Diskontoverket upptaget lån, skulle sättas i Bysättningshäkte, avvikit från orten
4:o Rekryten vid Älvsborgs Regemente och Ås Kompani N:o 496 Petter Blank har olovligen avvikit från
roten
      Han är 27 år gammal, 5 fot 8 tum lång, rödlätt ansikte, blå ögon, mörkt hår
5:o Skräddardrängen Anders Gustaf Westerberg har sistlidne påskhelg begivit sig från sockenskräddare
Lars Westerlund, Carlsborg, Skultuna socken och då tillgripit hans tillhörigheter, nämligen en mörkblå
sjuhörnig klädesmössa, med präglad skärm, en brun friskapprock med yllefoder, en svart klädesfrack, en
ny bomullsväst, ett par mörkblå vadmalsbyxor, ett par stövlar, en lärftsskjorta, en nattkappa, en halsduk
en mindre halvsiden schal
      Han är 19 år gammal, född i Ersta socken medelmåttigt växt, ljust hår.
      Hos bonden Eric Ersson i Willinge, Danmarks socken, har nyligen tillvaratagits ett sto, brunt med bläs
och hängman, omkring 8 –9 år gammal. Återfås mot ersättning för foderkostnad.
Uppsala den 5 maj 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 8 maj 1830 (försäljning av råg och korn)
Direktionen över Civilstatens Pensionsinrättning har beslutat att vid auktion den 3 juni kommer att säljas
15 tunnor 28 kappar råg och lika mycket korn med avdrag för avskrivningskappar. Spannmålen är
upplagd i Uppsala Krono Magasin och av 1828 års skörd.
      Anbuden underställs Direktion om värdet inte uppgår till årets markegångspris med forlön. Tre
månaders betalningsanstånd mot borgen.
Uppsala den 8 maj 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1830 (generalmönstring Upplands Regemente)
Kongl Maj:t har Nådigt behagat befalla att Upplands Infanteri Regemente skall undergå generalmönstring
detta år. Tillförordnande mönsterherren generallöjtnant G Lagerbring har utsatt förrättningen till den 11
juni under Regementsmötet här i staden. Detta tillkännagivet rotehållarna, så att de kan infinna sig och
bevaka sin rätt.  Uppsala den 11 maj 1830

Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1830 (vådeld i Ryby By, Ärentuna socken)
Berättelse som blivit meddelad Befallningshavande.
     ” I går den 5 maj, klockan mellan ½  2 och ½  3 på eftermiddagen hände här i Ärentuna den stora
olyckan, att under en rasande storm, hela Ryby By med 6 grannar i grund avbrändes genom vådeld. Elden
uppkom av en gnista, som genast antände ett halmtak på sergeant Carlmarks Boställe.
      Flera djur innebrändes, men det bedrövligaste var, att bonden Jan Olssons enda dotter, ett 7 års barn,
blev rov för lågorna innan föräldrarna hann hem från gärdet.
      Flera handsprutor och en slangspruta var till hands, men ingenting hjälpte! 27 personer blev husvilla
och förlorade allt – utom tårar – och hopp på Gud och medmänniskor!” Ärentuna prästgård den 9 maj
1830  J J Alner, kyrkoherde i Ärentuna.

Denna rysliga olyckshändelse har jag velat tillkännagiva för länets innevånare, med allvarligaste
förnyande uppmaning att alltid fästa uppmärksamheten på vad som hör till eldens behöriga vård, i
synnerhet under stark blåst och torka, samt att överallt vidta ändamålsenliga åtgärder, att en eldsvåda
genast i sin början kan upptäckas och dämpas innan den tagit överhanden.
Uppsala den 11 maj 1830

Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1830 (lösöresauktion Ådö Säteri, Låssa socken)
Tillkännagives att auktion kommer att hållas på Ådö Säteri, Låssa socken, den 7 juni och nästföljande
dagar då silver, koppar, tenn, järn- och blecksaker, damast- och drällduktyger, finare och grövre linne,
bättre sängkläder, sängställen, soffor, stolar, bod, byråar med och utan marmorskivor, ljuskronor, väggur,
pendyler, engelskt, kinesiskt och svenskt porslin, glas, krukkärl, te- och kaffekoppar, vagnar, slädar, kör-
och åkerredskap, smides- och slöjdredskap, laggkärl av flera sorter, oxar, kor, ungnöt, får och svin m m
säljes.
       Anstånd med betalningen lämnas säkra köpare till den 14 oktober. Alla andra betalar när varan
hämtas och tjänstefolket skall vara försedda med behörig borgen. Husrum i mån av tillgång och mat för
resande och foder för hästarna finns.
Uppsala den 11 maj 1830

Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1830 (frivillig auktion Hjortslunda, Alunda socken)
Frivillig auktion hålls på stället den 9 juni på 4/9 mantal Hjortslunda N:o 3 i Alunda socken.
      Hemmanet äger 5 tunnors utsäde till större delen i god jord, äng med 15 lass mest hårdvall, 4
instängda beteshagar, god lövtäckt, tillräcklig husbehovsskog och försvarlig åbyggnad.
     Köpeskillingen erläggs med ¼ en månad efter köpet, ¼ 3 månader senare och resten vid tillträdet den
14 mars 1831 Uppsala den 11 maj 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1830 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Under januari, februari och mars har medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till
växelkursen i Hamburg varit 2 riksdaler 34 skilling 7 runstycken och ett lod kontrollerat omyntat silver 1
riksdaler 6 skilling 4 44/48 runstycken.
      Detta tillkännages dem som vill avbörda sig betalning för undsättningssäd i silver.
Uppsala den 12 maj 1830  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1830 (auktion Eke och Trädlösa, Vaksala socken)
Genom öppen auktion den 4 juni säljs först var för sig och sedan sammanslaget följande, avträdda boet
efter kammarherre Emanuel de Geers i Vaksala socken och härad belägna fasta egendomar.
1:o 1 ½ mantal berustat Säteri med 37 tunnor utsäde, äng och bete, åbyggnad för ståndspersoner,
augmentsränta av 3/4 mantal skatte i Stångby By, Vaksala socken
2:o Trädlösa 5/8 mantal med erforderlig åbyggnad omkring 20 tunnor utsäde jämte äng och bete
3:o Trädlösa 3/8 mantal Säteri med nödig åbyggnad, 10 tunnors utsäde, äng och bete för närvarande
utarrenderat mot 20 tunnor spannmål årligen
    Egendomarna Eke och 5/8 mantal Trädlösa får till trädas 14 mars 1831 med verkställt höstsäde: 1 tunna
10 kappar vete, 28 tunnor 12 kappar råg samt väl skött och brukad jord till vårsäde
     Av köpeskillingen kommer en mindre del att betalas inom en månad och resten vid tillträdet. Okända
köpare måste lämna godkänd borgen.
       Beskrivningar med värdering av egendomarna finns att tillgå hos vaktmästaren i Svea Hovrätt i
Stockholm och hos undertecknade auktionsförrättare.
Uppsala och Vaksala den 8 maj 1830  JOH FLODERUS  LUDV SPORRONG
Uppsala den 13 maj 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 22 maj 1830 (auktion Bista, Kalmar socken, Håbo Härad)
Auktion anställs och där försäljs det för intecknad skuld pantbeviset på lagfarna ½ mantal frälse N:o 3 i
Bista, Kalmar socken, Håbo Härad tillhörigt Aron Bartelsson i Aronsborg. Egendomen ligger i sambruk
och har gemensam åbyggnad med ett lika beskaffat ½ mantal i samma by och är uppskattat till 3.400
riksdaler. Hemmanet har god åker och ängsmark, skog och fiske
Det åligger utmätningssökande att i behörig tid underrätta övriga inteckningshavare om auktionen.
Uppsala den 22 maj 1830

Efterlysning, Uppsala 22 maj 1830 (5 personer, stöldgods)
1:o Avskedade underlöjtnanten Carl Johan Constantin Hermansson, som är tilltalad för förfalskningsbrott
och ställd inför Krigsrätten vid Fortifikations Brigaden, undanhåller sig.
     Han är 29 år gammal, lång och av stark kroppsbyggnad, något fetlagd, fylligt koppärrigt ansikte blå
ögon, mörkt hår
2:o Från Krono Spinnhuset i Norrköping rymde om aftonen den 29 april, för lösdriveri häktade
kvinnspersonerna Christina Berggren, Beata Klosterman, Stina Rosengren och Greta Erina Ericsson
     Berggren är 30 år gammal, lång och smal, kortklippt brunt hår, grå ansiktsfärg samt koppärrig
      Klosterman är 23 år gammal, kort och undersättsig med mörkrött hår, blå ögon, trint, fräknigt ansikte
     Rosengren är 26 år gammal, lång och smal, ljusbrunt hår, blå ögon, trint och rödlätt ansikte
     Ericsson är lång och tjock, ljust hår, blå ögon, frisk ansiktsfärg och starkt lomhörd
3:o Vid inbrott hos fältkamrer Finerus i Ängelholm stals omkring 300 riksdaler i diverse sedelmynt, 2
påsar med lösmynt till 2 lispunds vikt, en grovlodig bössa med namnet Vedel graverat på pipan vid låset,
3 par glasögon varav ett par med gröna glas, 1 mejsel, 2 eldstål, 1 taskbok av brunt skinn, 1 ny röd
saffianstaskbok, 1 mindre hammare, märkt A J F, 1 matsked märkt H A E och guldsmed H Elfströms
namnstämpel årsbokstaven 2 R och Stadsstämpeln 3 kronor.
Uppsala den 22 maj B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 3 juni 1830 (ytterligare auktion på kornförrådet vid Uppsala Krono
Magasin)
Ytterligare auktion förrättas den 1 juli, då större eller mindre partier av det i Uppsala Krono Magasin
upplagda kornförrådet. Tre månaders betalningsanstånd.
Uppsala den 3 juni 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Efterlysning, Uppsala den 3 juni 1830 (5 personer, väv, instrument)
1:o Bonden Olof Isaksson, Vad, Västlands socken, är tilltalad för en inbrottsstöld, har avvikit från
hemorten och håller sig undan.
    Isaksson är av vanlig kroppsstorlek, mörkt hår, ser under lugg. Vid försvinnandet var han klädd i grå
långbyxor och jacka av vadmal, hatt och stövlar
2:o Drängen Jan Jansson har rymt från sin husbonden Marcus Larsson i Kårbo, Västlands socken, och
därvid medtagit åtskilliga kläder.
3:o En lärftsväv och något garn, som legat ute till blekning har stulits från Stynsbergs gård, Tierps socken
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4:o En skjutväska av brunt läder innehållande Kirurgiskt Veterinär Bestick i rött saffian, en plånbok av
röd saffian, ett grönt saffiansfodral med en silvermatsked märkt C F R, en kniv och gaffel med grönt
hornskaft, ett kruthorn med mässingsbeslag och lång mässingsfjäder samt flera andra saker har förlorats.
5:o Artilleristen vid Göta Artilleri Regemente Första Belägrings Kompaniet N:o 48 Sven Fogelberg har
rymt från Garnisonen på Karlstens Fästning.
      Han är 5 fot 8 tum lång, ljust hår, blå ögon, spetsig näsa, rödlätt ansikte, smärt växt
6:o Artilleristen vid Andra Fältkompaniet vid Göta Artilleri Regemente Johannes Olsson har undanhållit
sig
     Han är 5 fot 10 tum lång med långlagt ansikte, mörkt hår.
7:o Drängen Fredric hos djurförare Schanzelli skall enligt Rådsturättens i Alingsås beslut genom
hämtning inställa sig i nämnda domstol för att vittna i ett brottmål.
Uppsala den 3 juni 1830

Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1830 (förnyad auktion Nibble, Kungshusby socken)
Bonden Carl Erssons och hans hustrus Greta Carlsdotters ägande ¼ mantal kronoskatte N:o 1 i Nibble,
Kungshusby socken, kunde inte säljas vid föregående auktion. Ny auktion utlyses till den 9 juli 1830.
Uppsala den 8 juni 1830

Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1830 (obetald köpeskilling)
Bonden Anders Mattsson, som på offentlig auktion inropade bonden Jan Pehrssons i mät tagna
hemmansdel, ¼ mantal skatte N:o 2 i Michelsbo, Björklinge socken för 1.160 riksdaler, har inte betalat.
Alltså kommer fastigheten att på Anders Mattssons äventyr att säljas igen vid Läby Gästgivargård den 5
augusti. Uppsala den 8 juni 1830

Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1830 (ombyggnad av 3 broar mellan Grans och Tibble
Gästgivargårdar)
Då tre större broar behöver byggas om på allmänna landsvägen mellan Grans och Tibble gästgivargårdar,
kommer vägen att vara avstängd mellan den 28 juni och 3 juli.
      Resande måste under denna tid begagna sig av Häradsvägen mellan Tibble och Ryds socknar, med
ombyte i Bälby By, Tibble socken, belägen 1 1/4 mil från Grans och 1 ½ mil från Tibble Gästgivargårdar.
I byn kommer att finnas 14 skjutshästar dagligen för de resandes fortkomst.
      Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen att låta utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 8 juni 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1830 (auktion på lotter i kronoparken Örlösan, Vaksala socken)
Auktion den 13 augusti, då till högstbjudande i pengar och den fastställda årliga spannmåls räntan, säljs
skatte och äganderätten till den i lotter fördelade Kronoparken Örlösan i Vaksala socken. Kongl Maj:t
prövar anbuden och borgen för så väl köpeskillingen som Krigsmanshus avgiftens riktiga erläggande
under 6 år.
Lott N:o 1, utgör 14 tunnland 30 kappland med 7 ½ kappar årlig ränta
Lott N:o 2, 40 tunnland 25 kappland med 1 tunna 19 kappar årlig ränta
Lott N:o 3, 38 tunnland 10 kappland med 4 ½ kappar årlig ränta
Lott N:o 4, 23 tunnland 29 kappland, med 24 kappar årlig ränta
Lott N:o 5, 38 tunnland 28 kappland med 2 tunnor 2 kappar årlig ränta
Lott N:o 6, 47 tunnland 6 kappland med 24 ½ kappar ränta
Lott N:o 7, 34 tunnland 18 kappland med 18 kappar ränta
      Närmare upplysningar finns hos Kammarkollegiets Första provins Kontor och på Landskontoret
härstädes.
Uppsala den 8 juni 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1830 (försäljning av salpeterlada i Tuna socken, Olands Härad)
Den 7 juli kommer genom frivillig auktion att säljas en salpeterlada vid Nyvalla By i Tuna socken,
Olands Härad, innehållande i längd 32 och i bredd 11 alnar, med inneliggande 250 lass salpeterjord. Ingen
sjudning har skett de senaste 4 åren, Godkänd köpare får anstånd med betalningen till 1 oktober.
Spånga den 8 juni 1830  A J BJÖRKMAN anmodad auktionsförrättare
Uppsala den 9 juni 1830  B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1830 (änkepension ur Arméns Pensionskassa)
Direktionen över Arméns pensionskassa har verkställt pensionsreglering för änkor och barn och tilldelat
följande änkor årlig pension:
Första klassen
Generalmajor G Bergenstråhles änka Fredrica Wilhelmina född Lybecker  har fått 250 riksdaler
Fjärde klassen
Överste F E Bäckmans änka, Eva Gustava född Silversvan
Kapten E A von Essens änka, Christina Margareta Pettersson
Kapten M G Stenfelds änka, Fredrika Gustava född friherrinnan von Rosen
Regementsläkaren D F Meijers änka Christina född Wingenblixt
Kapten G Lidströms änka, Elleka född Eklund har samtliga fått 100 riksdaler vardera
Femte klassen
Fältkamrer J P Holmströms änka, Lovisa Eleonore född Norgren
Tygvaktaren J G Tillanders änka, Sophia Magdalena född Lindfelt har fått 75 riksdaler vardera
Sjätte klassen
Bataljonsläkaren S M Jägerströms änka, Nanna Jacobina född Brantin har fått 50 riksdaler
Sjunde klassen
Fanjunkare J Elvfors änka, Catharina Margareta född Bergenson
Fanjunkare J Skoglunds änka, Beata Maria född Ström har fått 40 riksdaler vardera
Till följd av föreskriften i 3 artikeln 22 § av Kongl Maj:ts Reglemente för Arméns Änke- och Pupillkassa
av den 11 juli 1827 anmodas Befallningshavande att genom denna utfärdade kungörelse, som skall
uppläsas i kyrkorna, låta detta  allmängöras
Stockholm den 24 maj 1830  J P LEFRÉN  A MÖLLERHJELM  G H KUNCKEL
Denna skrivelse är härmed allmänneligen kungjord.
Uppsala den 9 juni 1830

Kungörelse, Uppsala den 12 juni 1830 (försäljning av råg och korn ur Uppsala Krono Magasin)
Krigs Kollegiet förordnar i skrivelse av den 3 juni att ett parti spannmål, bestående av råg och korn, som
finns i Uppsala Krono Magasin, kommer att säljas på auktion den 1 juli. Om anbuden ej uppgår till 6
riksdaler 32 skilling för rågen och 5 riksdaler 16 skilling för kornet kommer de att underställas Kollegiets
prövning.    Uppsala den 12 juni 1830  B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1830 (auktion Västerby, Läby socken)
Den 28 juli säljs på Kvarnbo Värdshus genom öppen och frivillig auktion Västerby kronoskatte rusthåll
under N:o13 av Norra Upplands Skvadron, hörande till Livregementets Dragon Korps, beläget ¾ mil från
Uppsala i Läby socken, Ulleråkers Härad, förmedlat till 1 ½ mantal, 40 riksdaler kontant och 10 tunnor 12
4/5 kappar spannmål augmentsränta.
    Hemmanet har 18 tunne- 20 kapplands utsäde i god jord samt en vret nyodling omkring 8 tunnland,
ängen ger medelår 90 lass hö dels hård- och dels starrvall varav 16 boskapskreatur 1 dragonhäst och 6
verkhästar samt 20 får blivit framfödda. Bete i instängda hagar och backar till 20 tunnlands vidd utom
skogen som är 125 tunnland och ger tillräckligt gärdselfång och vedbrand.
      Kronotionde är 1 tunnor 18 kappar och hemmanet är lika med andra i socknen befriade från hållskjuts.
Åbyggnaden består av ett Corps de logie under spåntak, indelad i bottenvåningen med sal, tre kamrar, kök
och förstuga, övervåningen innehåller sal, 2 kamrar samt ett stort oinrett rum. Därovan finns stor vind och
under byggnaden två goda välvda källare. Huset omges på tre sidor av trädgård, försedd med fruktträd
och bärbuskar samt land för jordfrukter. Nedanför flyter en å som ger tillfälle till fiske höst och vår. En
stugbyggnad med två rum varav ett är försett med bakugn samt en byggnad bestående av två stugor,
kammare och förstuga samt särskild källare, bränn- och brygghus med pump från ån invändigt uppförd.
En stor spannmålsbod med två våningar, matbod, två trösklador, ett fähus, ett rymligt stall med foderlada
utom andra nödvändiga hus, av vilka en stor del är dels ombyggda och dels nybyggda de senaste tionde
åren.
       Tillträde den 14 mars med utsådd gröda och tillbrukade vårland.
       Köparen ikläder sig ansvaret för en intecknad skuld på 2.333 riksdaler 16 skilling. Köpeskillingen
betalas senast efter 14 dagar med 600 riksdaler och 1.000 riksdaler vid tillträdet. Borgen krävs.
       Närmare upplysningar kan erhållas på stället, där karta och beskrivning finns samt uppgift på de 2
torp som tillhör egendomen.
Uppsala den 21 juni 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1830 (engelsk resande förlorade koffert)
Den 16 dennes förlorade engelska resande, Herr James And (?) en koffert innehållande en pung med 80 –
90 danska speciedaler, en bankosedel på 100 riksdaler, 100 riksdaler i sedlar, en växel på Schikler &
Comp i Berlin, åtskilliga klädespersedlar, ett antal engelska, tyska och svenska böcker, ett par pistoler, en
termometer med spiritus av Campell & Comp i Hamburg, samt ett för honom utfärdat pass av engelska
konsuln i Hamburg.
       Detta gods och den person som misstänks för stölden efterlyses återigen. Den misstänkte beskrivs
vara omkring 30 år gammal, liten till växten, ljuslätt ej obehagligt ansikte, mörkt knollrigt hår. Hederlig
vedergällning vid godsets återskaffande kan påräknas.
Uppsala den 22 juni 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 30 juni 1830 (frivillig auktion Fjuckby, Ärentuna socken)
Frivillig auktion hålls den 20 juli på kronoskatte hemmanet Fjuckby N:o 4, ½ mantal i Ärentuna socken,
Norunda Härad samt utjorden Solvallen i samma socken.
     Ägorna består av 22 tunnland 25 kappland öppen åker, 17 tunnland 9 kappland äng, mulbete i två
hagar, 17 tunnland skog, 10 tunnland backar och annan mark, åbyggnaden är hjälplig.
      Egendomen kan tillträdas den 14 mars mot extra betalning för bruk och höstutsäde.
      1/6 av köpeskillingen betalas en månad efter auktionen, 1/6 i december, resten kan innestå en längre
tid mot 6 % ränta Beskrivning finns att tillgå hos undertecknad anmodad auktionsförrättare.
Ärentuna och Överbacka den 28 juni 1830  LARS EHRENGRÉN
Uppsala den 30 juni J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 1 juli 1830 (auktion Gnista Rusthåll, Vaksala socken)
Frivillig auktion hålls den 4 september på Glädjens Värdshus, nära Uppsala stad, Gnista rusthåll, Vaksala
socken, under Livregementet, på 1 mantal skatte rusthåll N:o 68 och 1 ½ mantal N:o 69 samt 1 mantal
augment och en utjord om 9 tunnland bebyggd för ståndspersoner.
     Egendomen består av 154 tunnland åker, 120 parlass hö. Samtidigt säljs ett till N:o 69 hörande
augments skattehemman Engeby om 1 mantal beläget i Lena socken, Rasbo härad.
Detta äger 36 tunnland åker 64 tunnland ängs- och betesmark och 149 tunnland skog
      Beskrivningar finns på landskanslierna i Stockholm och Uppsala samt vid Gnista, där kartor med
beskrivning finns att tillgå.
Uppsala den 13 juli 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1830 (förnyad auktion Västerby, Läby socken)
Kammar Kollegiet förordnar förnyad auktion på Regementspastors och Bataljonspredikants Bostället
Västerby, Läby socken. Inget anbud kan antas, om inte vederhäftighetsintyg upprättat i laga ordning kan
företes.
Uppsala den 7 juli 1830

Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1830 (entreprenadsauktion för reparationer och inköp av nya vapen
till fånggevaldigern)
För att reparera och inköpa nya vapen, som begagnas av länets fånggevaldiger, kommer
entreprenadsauktion att förrättas den 18 augusti här på slottet.
Uppsala den 7 juli 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 juli 1830 (gratialers utbetalande)
Till de på Upplands Regemente anvisade Krigsmanshus Gratialister avlönande kommer hälften av årets
underhåll att utbetalas vid avlöningsmöten den 26 dennes på Yvre gästgivargård, den 27 i Uppsala stad,
den 28 på Skottsilla Mönsterskrivare boställe i Knivsta socken. Underhållsbrev och prästbevis skall
medtagas.
Uppsala den 9 juli 1830

Efterlysning, Uppsala den 9 juli 1830 (5 personer)
Sjöartilleristerna vid Flottans på Nya Varvet förlagde 9:de Sjöartilleri Kompaniet N:o 28 Fredric
Andersson Grund och N:o 39 Gustaf Jonsson vilka avvikit från stationen
     Grund är 26 år gammal, 5 fot 8 tum lång, med brunett långlagt magert ansikte, blå ögon, brunt hår
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      Jonsson är 24 år gammal, 5 fot 6 tum lång, smal växt och rödlätt ansikte, ljusblå ögon, mörkt hår
2:o Artilleristen vid Göta Artilleriregemente, 1:sta Fält Kompaniet N:o 32 Rosendahl har avvikit får
regementet
      Han är 5 fot 7 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon, trint ansikte
3:o För passlöshet och på skäliga misstankar om delaktighet i tjuvnader inom Härnösands län gripne, men
sedan förrymde manspersonen Pehr Gustaf Holmström
     Han är 23 år gammal, medelmåttig till växten, mörklagt ansikte, mörkt hår,
4:o Gossen Pehr Bjerm har rymt ur sin tjänst hos torparen Johan Byström, Lögdö Bruk
5:o Gardisten vid 2.dra Livgardet och Major von Hohenhausens Kompani N:o 1 Carlsson har olovligen
avvikit från Regementet.
     Han är 11 kvarter 5 tum lång 2 streck lång,
Uppsala den 9 juli 1830

Kungörelse, Uppsala den 9 juli 1830 (förbättrad postgång Uppsala – Enköping)
I samband med en förbättrad postreglering har Kongl Maj:t bifallit inrättande av dubbel postgång mellan
Uppsala och Enköping. Posten från Uppsala till Enköping och västra orterna avgår numera varje måndags
och torsdags eftermiddag så tidigt att den i god tid hinner fram innan posten därifrån avsänds till Västerås.
      Från Enköping sänds posten till Uppsala tisdags och lördags eftermiddagarna genast efter västra
posten till Stockholm passerat.
Uppsala den 9 juli 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 9 juli 1830 (förnyad auktion, Nibble Kungshusby socken)
Bonden Carl Erssons och hans hustrus Greta Carsldotters kronoskatte hemman N:o 2 i Nibble,
Kungshusby socken, har inte kunnat säljas i brist på spekulanter. Ny auktion den 20 augusti.
Uppsala den 9 juli 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1830 (avskedade soldater vid generalmönstringen)
Till åtlydnad av Kongl Maj:ts Nådiga Kungörelse av den 21 december 1824 tillkännages att vid
Generalmönstringen med Upplands Regemente den 11 juni innevarande år Mönsterherren har avskedat 8
soldater vid Livkompaniet, 11 vid Överste löjtnantens Kompani, 15 vid 1:sta Majorens Kompani, 11 vid
2:dra Majorens Kompani, 8 vid 3:dje Majorens Kompani, 15 vid Rasbo Kompani, 6 vid Sigtuna
Kompani.
      Han har kasserat soldater: 2 vid Överste Löjtnantens Kompani, 1 vid 1:sta Majorens och 1 vid 2:dra
Majorens Kompani samt 1 vid Rasbo kompani.
      Samtidigt kasserades som uttjänta 1.130 jackor av kläde, 1.130 par klädesbyxor, 1.128 par linnebyxor
med stibbletter (en sorts damasker, som knäpptes på utsidan av byxorna och hade hälla under foten)
1.128 halsdukar av kläde, 1.200 scharper av kläde, 1.426 par ullstrumpor, 1.426 skjortor och 113 par skor.
      De rustande som inte är nöjda, skall ställa sina besvär hit inom 60 dagar från den 25 dennes, då denna
kungörelse skall läsas från predikstolarna i alla länets kyrkor. Kronobefallningsmännen insänder
skyndsamt besvären, som inte kommer att hindra verkställigheten av Generalmönsterherrens beslut, så
framt inte Kongl Maj:t finner för gott att förordna annorlunda.
Uppsala den 13 juli 1830 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1830 (ombyggnad av bro Uppsala stad – Kronoparken)
En nödvändig ombyggnad av en bro på allmänna landsvägen mellan Uppsala stad och Kronoparken
kommer att göras den 26 – 28 dennes, varför resande mellan Staden och Flottsund, måste ta Häradsvägen
öster om Fyrisån över Kungsängen genom Nontuna By. Denna väg är dock inte så bred att två med tre
förspända hästar kan köra förbi varandra.
     Befallningshavande i Stockholms län anmodas utfärda lika lydande kungörelse.
Uppsala den 13 juli 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1830 (rekognoseringsövning för blivande officerare i Trögds
Härad)
På Kronprinsens befallning, i egenskap av Chef för Artilleriet, kommer de vid Artilleri Läroverket på
Marieberg nu studerande 23 officerare, att under ledning av kapten Stråhl i Trögds Härad företaga
rekognoseringsövningar under augusti månad.
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Innevånarna i Häradet anmodas därför att tillåta den för rekognoseringen nödvändiga gående på sådana
åkrar, ängar och övrig mark, som genom obetydlig trampning inte kan skadas samt i kvarter mottaga
dessa officerare och tillhandahålla husmanskost mot skälig betalning och i övrigt med all välvilja gå dem
till handa.                                            Uppsala den 13 juli 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1830 (begränsad framkomlighet på Fyrisån under reparationen av
Flottsundsbron)
Då brobyggnadsarbetet vid Flottsund fordrar att segelfarten stängs kan smärre fartyg och båtar tills vidare
endast framkomma på söndagar och på vardagar mellan klockan 5 – 8 förmiddag och 1 – halv tre samt
efter 8 på kvällen. Seglande erlägger en billig avgift till Byggnadsentreprenören för inrättandet av en
särskild svängbro.
Uppsala den 13 juli 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Brev från Carl Johan, Uppsala den 15 juli 1830 (angående prästerskapets löner)
Vid riksdagen anmäldes motioner angående prästerskapets avlöning särskilt de extra ordinarie inkomster
för prästerliga förrättningar och framställdes den önskan, att de borde bestämmas efter taxor lämpade
efter tid och bruk  De borde i de församlingar som inte har överenskommelser mellan pastor och
församlingen, träda i kraft vid nytillsättning av präst.
      Vi bifaller nådigt Ständernas hemställan och med ändring av kungörelse av den 21 september 1810
vill Vi anbefalla er att främja överenskommelser om prästrättigheter i de gäll av ert anförtrodda län, där
sådana inte redan finns.
      Överenskommelsen bör omfatta alla prästrättigheter av vad namn som helst inte bara den särskilda
stadgan för tionde utan även likstolar och de s k Jura Stolae taxerade efter de olika grunder som
omständigheterna kan föranleda.
Under vakanstiden må vara tillåtet att begära och avsluta dylika överenskommelser, varvid den blivande
kyrkoherdens rätt skall bevakas av kontraktsprosten. I övrigt förfars enligt Författningarna av den 3 april
1816 och 12 november 1819
Stockholm den 28 maj 1830  CARL JOHAN

Till följd härav skall Landshövdinge Ämbetet uppmana vederbörande att söka frivilliga
överenskommelser angående prästrättigheterna inom de församlingar, som ännu inte har sådana
Uppsala den 15 juli 1830 J A CARLSSON  A WISTRAND

Brev från Carl Johan, Uppsala den 26 juli 1830 (angående skallgång)
Vi har funnit att förutom dödandet vid skallgång en höjning av skottpengar på björn, varg, och lo, som är
de rovdjur här i landet som orsakar skada, skulle medverka till att den enskilde vore mer angelägen att
delta i dessa rovdjurs utödande.
   De skottpengar som nu utbetalas utgår från 1808 års jaktstadga. Vi har dock upplysts om att en höjning
inte kan ske i brist på tillgångar. Därför anbefaller Vi er att uppmana innevånarna i länet att utse
fullmäktige, som inställer sig hos er och under villkor av Jaktstadgan åtager sig att upprätta en fond för en
jaktkassa för länet.
     Varje helt hemman betalar 8 skilling om året och mindre hemmansdelar i proportion därtill Denna
avgift kan inte anses för hög, med tanke på förmånen att bli befriad från varggårdar och varggropars
byggnad och underhåll. Det kan då bli möjligt att betala i skottpengar för björn, varg och lo en riksdaler
för varje skott.
      En fångad eller dödad björn räknas för 12 skott och kommer att betalas med 12 riksdaler, en varg med
9 riksdaler och ett lo med 6 riksdaler.
       De som inte vill ingå i fonden skall förbinda sig att distriktvis genom sammanskott av varje matlag
som har kreatur betala för varje dödat rovdjur inom sitt område dessa belopp
      På orter där det redan finns överenskommelser kan de undantas för en tid
      Ni äger att inkomma med sammanträdes protokollet och ert eget utlåtande i ämnet.
Stockholm den 19 juli 1830  CARL JOHAN

Till åtlydnad av detta meddelande kallas innevånarna att genom behöriga ombud, som valts i
sockenstämmor infinna sig här på Landskansliet den 2 september för att höras i ärendet och meddela sina
yttrande.
Uppsala den 26 juli 1830
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Brev från Carl Johan, 26 juli 1830 (beväringsmanskap till sjöss skall övas på kanonslupar)
Beväringsmanskapet, som valt att tjänstgöra till sjöss, kommer från och med nästa år att få tillfälle till
övning i manöver och sjötjänst på kanonslupar eller mindre fartyg vid Flottans Stationer.
      Det åligger er att underrätta den bevärningsskyldige vid mönstringen, så att säkerhet vinns om verklig
böjelse för sjötjänst hos dem som anmäla sig.
Stockholm den 1 juli 1830  CARL JOHAN
Uppsala den 26 juli 1830

Kungörelse, Uppsala den 26 juli 1830 (värvning)
 Fältväbel A E Stålhammar har blivit förordnad att för 2:dra Livgardet och Majorens Rudbecks Kompani
anställa värvning.
Uppsala den 26 juli 1830

Efterlysning, Uppsala den 26 juli 1830 (3 vuxna, 1 sexåring)
1:o En person, som under en kort tid vistats som dräng hos torparen Pehr Ersson i Fjällen, Tierps socken
och kallat sig Eric Johansson. har blivit tilltalad för att begagnat falskt prästbetyg och falsk orlovssedel,
har innan rannsakningen givit sig bort under förevändning att besöka släktingar
    Han är 27 år gammal, av vanlig längd, ljust hår, blekt ansikte och skall sagt sig  vara född i Järlåsa
socken
2:o Soldaten Svärds son, 6 år gammal, smal till växten och med blekt ansikte och mörkblå ögon har
bortgått från sina föräldrar utan att sedan kunnat påträffas. När han försvann var han klädd i grårandig
kolt och gammal skjorta.
3:o Avskedade Artilleristen Gustaf Bergman och
4:o Anders Pettersson Englund, vilka båda är tilltalade för fickstöld av Kämnärsrätten i Kalmar stad har
kommit på flykten får häktet där.
      Bergman är 49 år gammal, medelmåttig längd, stark kroppsbyggnad, mörkt hår, blå ögon samt högra
sidan av näsan infallen
       Englund är lång och smal med blekt utseende.
      Krono- och Stadsbetjänterna skall sorgfälligt efterspana berörde rymmare och vid gripandet införa
dem till Slottshäktet. Men om gossen Svärd dra öm omvårdnad och återskaffa honom till fadern.
Uppsala den 26 juli 1830 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1830 (auktion Taxnäs, Fröjelunda socken, Lagunda Härad)
På begäran meddelas följande:
Den 18 september kommer för lagman N E Sunessons konkursmassas räkning, att genom offentlig
auktion sälja Taxnäs egendom, Fröjeslunda socken, Lagunda Härad, 2 ½ mil från Uppsala 1 ¼ mil från
Enköping och ¼ mil från lastageplats vid Mälaren. Egendomen består av Taxnäs berustade Säteri 1 ½
förmedlat mantal och hemmanet Noppsgärde !/4 mantal skatte med tillhörande lägenheten Korsskrogen.
Vid egendomen utsås i god jordmån 29 tunnor spannmål, ängen ger 100 lass utom ymnigt sjöfoder,
tillräckligt bete finns i tre hagar, och skogen av mindre vidd är växtlig och sparad. Fisket i Alsta sjö är
förmånligt. Till egendomen hör 4 jordtorp med nödvändiga hus.
      Taxnäs är angenämt beläget vid Alsta sjö och åbyggnaden består av tvåvånings karaktärsbyggnad med
14 rum och 7 välvda källare samt i övrigt erforderlig hus. Såväl mangården och ladugården omges av en
större fruktträdgård och en väl anlagd park.
     Vid domhavandes i orten  värderingen är egendomen uppskattad till 13.232 riksdaler 45 skilling 7
runstycken.
     Auktionen förrättas vid Taxnäs och egendomen säljs med utsått höstsäde. Värderingsinstrument finns
hos konkursmassans ena syssloman Löjtnant Fr Holmberg på Landsberga, som också lämnar
upplysningar om egendomens beskaffenhet.
Uppsala den 27 juli 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala 27 juli 1830 (tid för markegångssättning)
Den 1 november klockan 10 f m börja här på slottet årets markegångssättning.
     De herrar av Ridderskapet och Adeln, som äga rätt att delta i val av Deputerade, skall inom fjorton
dagar insända sina val hit märkta : Votum.
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     Bondeståndet som äger rättighet att delta i förrättningen skall efter socknens storlek välja en eller flera
ombud, som på Domhavandes kallelse infinner sig och utser fullmäktige, en för varje Domsaga, så att
antalet blir tre för länet
     Jag anmodar Domkapitlet och Magistrater att som författningarna föreskriva välja Deputerade för
Prästerskapet och Borgarstånden.
     Magistraterna och Kronofogdarna förständigas att med sockenfullmäktige upprätta och inom den 20
oktober ofelbart insända priskuranter på alla de varor som finns i markegångstaxan, lämpade efter ortens
gångbara priser. Prästerskapet skall genast besörja att sockenstämmor utlyses för att välja sockenombud,
som sammanträder med kronofogdarna för att upprätta priskuranterna.
Uppsala den 27 juli 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1830 (kommitté att granska Kurhus Räkenskaperna)
Deputerade, en för varje Tingslag och en för varje Stad kallas till slottet den 2 september för att med mig
rådpläga och besluta om sammansättningen av den Kommitté, som skall granska Kurhus räkenskaperna.
      Magistraterna och Kronofogdarna bör föranstalta om val av Deputerade på sätt, som står i Kong
Maj:ts Kungörelse av den 9 juli detta år, om uttag av en årlig avgift till Veneriska smittans hämmande.
Uppsala den 27 juli 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1830 (främmande personer begår stölder vid
Västmanlandsgränsen)
Det har anmälts att främmande och misstänkta personer visat sig och dels förövat stölder, dels gjort
försök till sådana i de mot Västmanland gränsande trakter av Ulleråkers och Bälinge Härader. Jag har inte
allenast antytt samtliga Krono- och Stadsbetjänter i länet, att på det allvarligaste efterspana brottslingarna
och genast gripa dem, utan också uppmanat innevånarna att lämna kronobetjäningen ofördröjlig och
verksam handräckning samt för att undvika laga ansvar skyndsamt anmäla varje sådan omständighet, som
kan leda till upptäckt av dessa personer och deras tillhåll.
Uppsala den 29 juli 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1830 (upphävt vite på gångvägar över landshövdingens äng)
Landshövdingen förklarar sig inte vilja begagna det i Landshövdinge Ämbetets Kungörelse av den 4 juni
1808 utfärdade vitesförbud mot nyttjande av två gamla gångvägar över den äng, som är anslagen till
Landshövdingen. Ängen, Tegelhagen kallad, har två gångstigar, en följer Uppsala å och den andra leder
snett över ängen från Slottskällans utlopp åt gamla landsvägen till nuvarande Länslasarettet. Dock
kommer vitesförbudet på 5 riksdaler att gälla för obehörigt avvikande från de nu befintliga, redan
upptrampade stigarna.
Uppsala den 29 juli 1830  J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1830 (prövningskommitténs sammanträde)
Prövningskommitténs sammanträde, för att granska Taxeringskommittéernas åtgärder och meddela
rättelse i anledning av anmärkningar är utsatt till 7 oktober.
      Följande erfarna och kunniga ledamöter är härmed kallade, nämligen
      För Adeln: Major Kröningsswärd, Kapten von Post, Stallmästare von Bahr
      För Prästeståndet: Prostarna Ödmann och Y Wallinder samt vice Pastor Nordlander
      För Borgarståndet: Rådman Lundblad, Handlare Lenngren och Snickare Holmgren
      För Bondeståndet: Nämndemännen  Bäckström och Hoffsten samt Häradsdomare Jan Jansson.
      Ståndspersoner: Professor Sjöbring, Brukspatron Tottie och Räntmästare Boraeus
       De som önska rättelse skall senast den dag då sammanträdet äger rum hos Befallningshavande
skriftligen inge sina anmärkningar, skälen för rättelsen som söks och vad mera som kan bestyrka deras
anspråk.
Uppsala den 2 augusti 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1830 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Under april, maj och juni har medelpriset för en svensk silverriksdaler i förhållande till växelkursen i
Hamburg varit 2 riksdaler 36 skilling 2 runstycken och för ett lod kontrollerat omyntat silver 1 riksdaler 7
skilling 1 runstycke. Detta meddelas dem som vill avbörda sig skuld för undsättningssäd i silver.
Uppsala den 3 augusti 1830
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Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1830 ( ytterligare auktion på löjtnants bostället Berga, Åkers
socken)
Den 22 september kommer ytterligare arrendeauktion att hållas på Löjtnants Bostället, Berga, Åkers
socken, 1 mantal. Gäller återstående 7 år. För att anbud skall godkännas, skall spekulanten avlämna i
vederbörlig ordning författad och med Domarens intyg försedd proprie arrendeborgen för hela
arrendetiden.
      Prästerskapet anmodas att läsa denna kungörelse från predikstolarna två gånger, sista gången en
månad före auktionen. Befallningshavande i angränsande län skall låta enahanda kungörelse utgå.
Uppsala den 3 augusti 1830

Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1830 (efterlysning av bötfälld person)
Jan Nilsson, Berga, Haga socken, som 1819 inom Första Fögderiet vid Häradsrätten blivit fälld till 6
riksdaler 32 skilling i böter, men inte kunnat betala. Sedan Häradsrätten förvandlingsutslag har han inte
kunnat påträffats.
      Han är nu allmänt efterlyst med vänlig anmodan till samtliga Befallningshavande i riket att noga
eftersöka denna person. Vid påträffandet genast utta böterna och sända dem hit eller om han fortfarande
inte kan betala förpassa honom till slottshäktet.
Uppsala den 3 augusti 1830  A WISTRAND   SV S:SON LUNDBERG

Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1830 (auktion på reservhemmans räntespannmål)
Den 2 september kommer 18 tunnor 10 ½ kappar korn, reservhemmans räntespannmål, som är upplagd i
Uppsala Krono Magasin att säljas till högstbjudande.
Uppsala den 4 augusti 1830  A WISTRAND   SV S:son LUNDBERG

Kungörelse, Uppsala den 7 augusti 1830 (passevolance avgiften)
Tider och platser där Regementets rotehållare skall erlägga årets passevolance avgifter.
      Rotehållarna eller deras ombud inom varje Kompani skall på dessa tider vara mig till mötes och äga
tillfälle att avgiva yttrande, om de vill yrka eller avsäga sig rättighet till ersättning av sina soldater för
passevolance (understucken karl vid mönstring, avgift i pengar för något, som måste utgöras för
krigsmaktens underhåll)
 Det vore önskvärt att intressenterna inom varje rote på förhand sins emellan överenskomma om ett
gemensamt beslut.
      Befallningshavande har inhämtat, hur länets aktningsvärda rotehållare vid sammanträdet 1813 med
enhällig välvilja omfattat sina soldaters härunder till en del beroende knappa löneförmåner, och vid de nu
förestående överläggningarna visar sin bevågenhet för soldaten, vars villkor inte blivit förbättrade.
Uppsala den 7 augusti 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1830 (riksmarkegångspriset på munderingar)
Riksmarkegångs priset på munderingar är 27 riksdaler 32 skillingar 6 runstycken. Det är fastställt att så
väl kronans som rotehållarens bidrag för 1830 kommer att vara 1/8 därav, nämligen 3 riksdaler 22
skillingar 1 runstycke för varje nummer
Uppsala den 10 augusti 1830

Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1830 (auktion på Krigsmanshus spannmål)
Den 2 september kommer ett parti Krigsmanshus spannmål att säljas till högstbjudande med 3 månaders
betalningsanstånd mot borgen. Om anbuden inte uppgår till markegångspris kommer de att underställas
Krigs Kollegiets prövning.
Uppsala den 10 augusti 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (auktion Eke och Trädlösa i Vaksala socken)
Auktion kommer att hållas på värdshuset Glädjen den 14 september då framlidne Kammarherre Emanuel
de Geers avträdda bo säljs till högstbjudande.
1:o Eke, 1 ½ mantal berustat Säteri
2:o Trädlösa, 5/8 mantal med erforderlig åbyggnad
3:o Trädlösa 3/8 mantal Säteri med nödvändig åbyggnad
      Egendomarna tillträds den 14 mars med 1 tunna 10 kappar vete och 28 tunnor 12 kappar råg i
verkställt höstsäde och väl skött och brukad jord till vårsäde.
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Av köpeskillingen betalas en mindre del inom en månad och resten vid tillträdet. Okänd köpare måste
lämna borgen.
Uppsala den 14 augusti 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (auktion för upphandling av hö, halm och havre för
Hovstallets behov)
Den 8 september på Statskontoret sker auktion för upphandling av hö, halm och havre för Hovstallets
behov. Höet levereras i oktober, januari och vid öppet vatten inom juni månad. Havren, omkring 200
tunnor, levereras varje månad. Skriftliga förseglade anbud kan göras.
Uppsala den 14 augusti 1830

Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (värvning)
Till rekryter vid Svea Livgarde samt Kapten G Hägerflychts Kompani för de befintliga vakanserna, har
vice Korpral N:o 33  Carl Brandin och Gardisten N:o 72 Mattias Schön blivit förordnade att anställa
värvning inom länet.
Uppsala den 14 augusti 1830

Efterlysning, Uppsala den 14 augusti 1830 (7 personer, flera ur, stöldgods, häst)
Hos bonden Anders Ersson, Ingstarbo, Löfsta socken har stulits omkring 286 riksdaler i sedlar, två
snusdosor av silver om 8 lods vikt vardera, en märkt brännvinstumlare av silver.
Drängen Anders Skog, Skeppsviken, i samma socken är misstänkt för stölden och efterlyses härmed.
      Han är lång till växten, ser under lugg, mörkt hår, högra långfingret ovanligt krokigt
1:o Fanjunkare Georg Johan Anders Cöster, som på grund av beslut av Stockholms Rådhusrätt blivit
skyldig att hålla sig på sina rum under bevakning, har lyckats undkomma. Han är anklagad av sina
Borgenärer.
      Han är 22 år gammal, liten till växten, trint ansikte, mörkt hår.
2:o Gästgivare Carl Håkansson från Ramslätt, som är tilltalad för svek mot sina Borgenärer vid Marks
Häradsrätt i Vänersborgs län kan inte hittas.
3:o Livstidsfången kvinnspersonen Christina Lovisa Rosenqvist har avvikit får Krono Spinnhuset i
Norrköping.
      Hon är kort och spenslig, ljust hår, blå ögon, långlagt ansikte
4:o Handlaren av Judiska Nationen S Eliaesson, som av Överståthållare Ämbetet i Stockholm blivit
förbjuden att lämna staden, har avvikit.
     Han är 31 år gammal, liten och undersättsig, mörkt hår, bruna ögon samt litet trint rödlätt något
koppärrigt ansikte
5:o Livstidsfästningsfången Måns Serman har fått tillfälle att rymma från Malmö Fästning.
      Han är 52 år gammal, 5 fot 6 tum, brunt hår, spetsig näsa och något låghalt
6:o Soldaten vid Järvsö kompani av Hälsinge Regemente N:o 189 Olof Palm, har avvikit från
Arbetskommendering vid Kärböle i Färila socken.
       Han är 29 år gammal, 5 fot 9 tum lång, stadigt växt, mörklagt ansikte
7:o Hammarsmeds Mästersvennen Eric Forsberg har avvikit ur sin tjänst vid Liljefors Hammare, Storfors
Bruk, Kroppa socken, Karlstads län.
      Han är 31 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår, livliga blå ögon, spetsig näsa.
8:o Från urmakare N Berg i Karlstad stals ett nytt engelskt silverur med silverkapsel och dubbla boetter,
ett stort dito med enkel boett, ett litet dito med trasig tavla, två silverboetter till ett engelskt och ett franskt
silverur med namnet Vallenius på tavlan, ett nytt ur av Ward med två röda stenar på ruckverket samt en
guldboett med ett i silver och stenar innefattat ovalt fruntimmersporträtt. Hederlig vedergällning utlovad.
      Återfinns det stulna inlämnas det hos Stadsfiskal Ruus i Karlstad.
9:o Ur handlare A Myrins hus i Karlstad stals ett guldur tillverkat i av  Orbin i Stockholm med
vidhängande stålkedja, en fjäderring av guld, ett sigill av guld med infattad karneol samt en liten
pennkniv med pärlemoskaft. Vedergällning utlovad.
10:o På betet vid Livbron i Bondkyrko socken bortkom natten till den 4:de ett sto tillhörande bonden Eric
Larsson i Nysta, samma socken.
      Stoet är 9 år gammalt, brunt med svart hängman och svans och något vit på nosen. Vedergällning
utlovad.
      Krono- och Stadsbetjänterna skall noga efterspana dessa rymmare och det stulna godset och vid
gripandet föra rymmarna till Slottshäktet och tillvara ta och anmäla godset
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Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (ändrad tid för Höstmarknad i Norrtälje)
Höstmarknaden i Norrtälje kommer att hållas den 8 oktober istället för den 5:te, som tidigare angivits.
Uppsala den 14 augusti 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet)
Den 2 september kommer entreprenadsauktion att hållas för åtskilliga reparationer på Slottet. För att
något anbud skall antas fordras borgen.
Uppsala den 14 augusti 1830

Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (medaljpensioner)
De avskedade underofficerare och soldater som blivit benådade med medaljpension skall få hela
pensionen utbetalad en gång om året från Militär Hospitals Fonden.
Pensionärerna skall senast november inlämna sina prästbevis att de leva och äga god frejd samt uppge
numren på pensionsbrevet till Befallningshavanden, som rekvirerar pengarna och sänder dem till
Kronobetjäningen, som mot kvitto delar ut dem.
Uppsala den 14 augusti 1830

Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (entreprenadsauktion för anskaffande av bröd till
fångarna)
Den 17 december kommer entreprenadsauktion att hållas för att motta anbud, att till billigaste pris
anskaffa bröd åt fångarna i Slottshäktet.
Uppsala den 14 augusti 1830

Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1830 (att genom auktion anskaffa proviant till Hospitals
hjonen)
Ytterligare försök att fullgöra Serafimer Ordens Gilles förordnande av skrivelse den 27 september 1826
att genom entreprenadsauktion anskaffa proviant till hospitals hjonen. Auktionen kommer att ske den 17
december både för erforderliga proviant persedlar under ett år, som till mathållningens bestridande i
enlighet med föreskriven spisordning mot viss betalning för varje hospitals hjon.
       Lägsta anbudet kommer att underställas Serafimer Ordens Gillets prövning. Spisordning och förslag
till matpersedlar finns på Landskontoret och vid Uppsala Hospitals kontor.
Uppsala den 14 augusti 1830 R von KRAEMER  (uppläst i Låssa den 29 augusti 1830)

Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1830 (ådermöten)
De rustande vid Livregementets Dragon Korps tillkännages härmed, att ådermöten är utsatt att förrättas
dagarna näst före de förut bestämda approbations- och kassationsmönstringarna.
Med Majorens Skvadron vid Grans Gästgivargård den 22 september
Med Norra Upplands Skvadron här i staden den 23:dje
Med Livskvadronen i Åsbyhus den 24:de
Med Roslags Skvadron i Svanberga gästgivargård den 26:te
       Då bör dragoner så väl som hästar underhållas på mönstringsställena i två dagar.
Uppsala den 18 augusti 1830

Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1830 (ej anskaffade nya hästfiltar)
Sekundchefen vid Livregementets Dragon Korps har tillkännagivit att de rustande för 101, 102, 106, 108,
110, 111, 121, 122, och 123 vid Livskvadronen samt N:o 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 27, 33, 34, 36, 37, 49,
57, 66, 67, 70, 72, 73, 87, 92, 93, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 113, 114, 116, 118, 119, 121, 123, 124
vid Majorens Skvadron inte skaffat nya hästfiltar istället för dem som vid Generalmönstringen blev
kasserade. De rustande förständigas att till de i september blivande approbations- och
kassationsmönstringarna vara försedd med nya filtar, enligt Krigs Kollegiets fastställda modell. De finns
att tillgå hos fabrikör Lamm, som bor på Kungsholmen i Stockholm.
Uppsala den 18 augusti 1830

Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1830 (ombyggnad av bro utanför Kungsängstullen)
Med början den första september kommer en bro att ombyggas utanför Kungsängstullen. Resande mellan
Böksta och Marma måste ta av vid Gnista Gård åt Slavsta och Vaksala kyrka för att komma in i staden
genom Vaksala tull.
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     Befallningshavande i Stockholm anmodas utfärda lika lydande kungörelse.
Uppsala den 18 augusti 1830

Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1830 (olaglig hämtning av grus vid galgbacken)
Drätselkammaren i staden har anmält att väglottsinnehavare börjat hämta grus utanför Svartbäckstullen, i
en sandgrop på den s k galgbacken från den sida som vetter mot stora landsvägen. För att förekomma den
skada på landsvägen, som ofelbart måste komma vid ett sådant obetänksamt förfarande har
Befallningshavande fastställt ett vite på 3 riksdaler 16 skilling utom särskild skadeersättning för den som
hädanefter beträds med att ta grus från gropen.
      Detta vitesförbud skall årligen kungöras från predikstolarna i kyrkorna i Uppsala stad och
nästgränsande Församlingar.
Uppsala den 18 augusti 1830  R von KRAEMER

Efterlysning, Uppsala den 18 augusti 1830 (2 gardister)
Gardisterna vid Kapten Hägerflychts Kompani av Svea Livgarde N:o 17 Lars Gustaf Wallin och N:o 37
Anders Lundgren har rymt från Regementet.
      Wallin är 19 år gammal, 5 fot 9 tum lång, ljust hår
       Lundgren är 28 år gammal, 5 fot 11 tum lång mörkt hår.
       Krono- och Stadsbetjänter skall efterspana dem och vid gripandet under säker bevakning föra dem till
Slottshäktet. En var, som har kännedom om deras tillhåll, åligger det att vid laga ansvar göra vederbörlig
anmälan.  Uppsala den 18 augusti 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1830 (salpetersjudning)
Salpetersjuderi Styresmannen J J Edman har anmält att sjudning ur de vid Staby Gård i Giersta socken,
befintliga salpeterladorna kommer att börja den 8 september. Den som är hugad att inhämta kunskap om
sjudningssättet, om ladornas inrättande och jorden skötsel, kan få tillfälle till undervisning med fritt
åtnjutande av husrum och kost.
       Salpetersjuderi Styresmannen begär, att Kronosjudare i länet skall erinras om att lämna sina rapporter
om sjudningens gång före oktober månads utgång.
Uppsala den 30 augusti 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 13 september 1830 (överlåtelse av åborätten till Rickomberga i
Bondkyrko socken)
Byggmästare E M Söderstedt har ansökt, att i stället för Kronobefallningsman Fältkamrer Holm, som
sedan 4 februari 1806 innehar åborätten av 3/8 mantal Rickomberga, Bondkyrka socken, Ulleråkers
Härad, bli laglig åbo på egendomen, som genom träffad överenskommelse blivit överlåten.
      Den som tror sin rätt förnärmad skall inom natt och år efter denna kungörelses uppläsande, anmäla
hos Befallningshavande och i laga ordning styrka sina anspråk.
Uppsala den 13 september 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 15 september 1830 (dragonhästarnas skötsel)
Rustningshästarna vid Liv Regementets Dragon Korps skall efter den 1 oktober varje år ovillkorligen
hållas på stall om nätterna, oberoende av väderleken. Rusthästarna får dock nyttja gräsbetet på dagarna,
om ägarna själva anser det kan ske utan att kreaturen skadas. Dock måste allt gräsbete upphöra senast 1
november för undvikande av en påföljd på 10 riksdaler i böter.
Uppsala den 15 september 1830

Kungörelse, Uppsala den 15 september 1830 (angående tider för auktioner)
Jag har erfarit att de föreskrifter om tider för auktioner, som utfärdats den 18 december 1793 och 24
november 1807 inte alltid iakttages. Auktionerna fortsätter långt fram på kvällen, då köparen inte för
mörkret kan avgöra varornas godhet och värde, utan gör inrop, som de senare inte är belåtna med. För att
förekomma dessa och flera andra olägenheter, som följer på denna oordning, har jag ansett mig böra
förnya och genom Kungörelse förordna följande:
       Alla auktioner som anställs under tiden 1 april till 1 oktober börjar klockan 9 på morgonen och
utdrages aldrig längre än till klockan 8 om aftonen.
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Under andra tider av året börja auktionen klockan 10 på morgonen och upphör klockan 5 på
eftermiddagen.
     Den auktionist som bryter häremot bötar 1 riksdaler 32 skilling. Den som ropat in en vara senare än
angiven tid och inte är nöjd, behöver inte svara för sitt inrop.
     Samtliga Kronbetjänter anbefalls på det allvarsammaste, så vida tjänsteansvar vill undvikas handha
Författningarna mot olovlig brännvinsförsäljning vid auktionen samt genast åtala vid förbrytelse häremot.
Uppsala den 15 september 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 16 september 1830 (förnyad auktion Bista, Kalmar socken)
I brist på spekulanter kunde  inte ½ mantal frälse N:o 3 i Bista, Kalmar socken, säljas. Ny auktion den 19
oktober med samma villkor.
Uppsala den 16 september 1830

Efterlysning, Uppsala den 16 september 1830 (1 person, 2 drunknade, häst, stöldgods)
1:o Hautboisten vid Bohus Regemente A Lundberg har avvikit från sin station.
     Han är född 1799, lång och smal, ljust krusigt hår, blå ögon
2:o Hos bonden Eric Mattsson i Grän, Långtora socken, stals en silverbägare, tre tumlare, tre matskedar,
en silverkopp, två par skospännen och ett par örhängen.
3:o Fiskare Eric Granberg 32 år gammal och hans hustru Beata Garnberg 36 år gammal har förmodas
omkommit den 7:de denna månad, De har sjöledes begivit sig från fiskeskäret Prästgrundet till
Söderhamn. Vid olyckan gick 10 ½ tunnor strömming inpackad i en hel och 19 halvtunnor förlorade.
4:o Vid inbrott hos bonden Pehr Larsson, Höle, Regnsjö socken, Gävleborgs län, stals 2 silverriksdaler,
en 10 riksdaler sedel, något vetebröd.
5:o Ett 10 år gammalt sto, mellan 9 – 10 kvarter högt, svartbrunt till färgen med stor och till höger krökt
bläs, stals för bonden Lars Jonsson i Ede, Ljusdals socken
Uppsala den 16 september 1830

Kungörelse, Uppsala den 16 september 1830 (värvning)
Fältväbeln G Blomberg skall anställa värvning här i länet för Majoren Rudbecks Kompani vid 2:dra
Livgardet.
Uppsala den 16 september 1830  J A CARLSSON  L L TOURÉN

Brev från Carl Johan, Stockholm den 17 september 1830 (angående salpetergärden)
Kongl Maj:t tillåter även i år dem som inte kan erlägga inrikes tillverkad salpeter, att lösa salpetergärden
med pengar, nämligen 7 riksdaler 24 skilling för lispundet.
Stockholm den 17 september 1830  CARL JOHAN

Vilken nådig skrivelse härigenom är allmänneligen kungjord.
Uppsala den 29 september 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1830 (generalmönstring med arbetskompanierna)
Den av Kongl Maj:t befallda generalmönstring med den del av Upplands Regemente, som under
innevarande sommar varit använd till arbetskommendering, kommer av Kommendören Lagerbring att
utsättas till:
den 2 november med Livkompaniet och 1:sta Majorens, 3:dje Majorens, Rasbo, Sigtuna och Hundra
Härads kompanier här i staden
den 4 november med Överstelöjtnantens och 2:dra Majorens Kompanier i Enköping
       Detta tillkännages vederbörande rotehållare, så de kan infinna sig och bevaka sina rättigheter.
Uppsala den 4 oktober 1830

Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1830 (exekutiv auktion Norr Skulla, Jumkils socken, Ulleråkers
Härad)
För att gälda arrendator Uno Kumlings intecknade skuld hos Bryggare J W Wretman på 3.000 riksdaler,
kommer Kumlings ¼ mantal N:o 3 i Norr Skulla, Jumkils socken, Ulleråkers Härad att säljas på auktion
den 13 januari 1831.
      Hemmansdelen är uppskattad till 2.160 riksdaler
      Upplysningar erhålles hos Kronobefallningsman G Wibelius i Nåstuna, Vänge socken.
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      Köpeskillingen erläggs senast en månad efter auktionen och då med 6 % ränta från auktionsdagen.
Uppsala den 4 oktober 1830

Efterlysning, Uppsala den 4 oktober 1830 (4 personer en farlig, schatull, kappsäck, häst,
tillvaratagen häst)
1:o Förre soldaten Lars Fredrik Lindbeck eller Swahn, som var dömd till döden, lyckades den 29:de
september tidigt på morgonen undkomma från de två fånggevaldiger, som skulle föra honom till
avrättningsplatsen i Skinnskatteberg.
      Swahn anses ganska farlig för allmänna säkerheten och är kunnig i skomakare-, snickare och
smideshantverken. Han är 30 år gammal, medelmåttigt stor men med stark kroppsbyggnad, fylligt blekt
ansikte, brunt hår, grå ögon. Han hade vid avvikandet en betydlig blånad över höger öga. Han var klädd i
blå kort rock, grå byxor, vita strumpor, smårandig väst, mössa med vaxduksöverdrag samt skor
2:o Soldaten vid Hälsinge Regemente och Livkompaniet N:o 100 Lars Löf har olovligen avvikit från
roten
      Han är 26 år gammal, 6 fot ½ tum lång, blå ögon.
3:o Drängen Söderman har avvikit från fiskköpare Daniels Rolings vid Hartsö, Nyköpings län, liggande
sumpfartyg. Han medtog en liten båt av furu med ett par åror och sprisegel, samt till matsäck något kött
och bröd.
       Han är 30 år gammal, mörkbrunt hår, koppärrigt ansikte, stammande tal.
4:o Glasförare drängen Gustaf Erlandsson, som var kallad till Örebro Häradsrätt för Undersökningsmål
rörande det på bonden Lars Larsson från Västra Granhammar förövade dråp, har utan förfall uteblivit.
    Han är 22 år gammal, medelmåttigt växt, svart hår, bruna ögon och ett ärr över vänster kindben.
5:o Från ett fordon vid Stigmo Gästgivargård, Jönköpings län, stals ett schatull av grön marmorsfärg. Där
förvarades en 3 alnars lång guldkedja, två guldringar märkta E F B, en med
guldsmeds Åkerbergs namnstämpel, den andra en plåtring, med fransk devis, 2 svenska dukater, några
silverdaler, ett kedjelås med infattad topas, tillverkat av guldsmed Fryberg, ett guldkors, ett litet silverur,
med vidhängande urnyckel av guld, en liten dosa av porslin med blommor, en pung av silverbrokad och
grön sammet. Nöjaktig vedergällning utlovas.
6:o Från en resande stals under vägen mellan Fröjde och Bergs gästgivargårdar en svart läderkappsäck,
som var placerad bak på åkdonet. Där förvarades två frackar, en bonjour av fint kläde, en sammetsväst
med blå stenkolsknappar, ett dussin fina skjortor, ett dussin vita halsdukar, två dussin halskragar, ett halvt
dussin vita bomullsstrumpor, några kulörta silkesnäsdukar, en kråsnål av guld med sju större rosenstenar
och några mindre briljanter infattade i silver samt ett par skjortknappar av guld. Nöjaktig vedergällning
utlovas.
7:o Från bonden Anders Andersson i Sörbo, Bollnäs socken stals från betet en 6 årig häst, mörkbrun med
svart man hängande till höger.
       10 riksdaler utlovas i belöning till den som skaffar hästen tillrätta.

Rätt ägare kan återfå en 4 år gammal hingst, som tillvaratagits av klockare Jonas Höglund, Högs socken,
Norra Hälsingland. Den är svart med hängman och en växt i bringan
Uppsala den 4 oktober 1830

Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1830 (kassationsmönstring av nummerhästar)
Vid kassationsmönstring av nummerhästarna vid Livregementets Dragon Korps kasserades
rustningshästarna för N:o 121 vid Livskvadronen, N:o 5, 11, 22, 33, 48, 58, 82 vid Majorens skvadron
samt N:o 9, 17, 21, 51, 53, 96, 105 vid Norra Upplands skvadron .
      På 6 månaders förbättring har ställts hästarna N:o 14 och 43 vid Norra Upplands skvadron. De
rustande förständigas att de som inte låter sig nöjas med beslutet skall ställa sina besvär till Kongl Maj:t
inom 60 dagar efter att kungörelsen upplästs från predikstolen. Dock hindras inte verkställigheten av
mönsterherrens beslut därigenom.
Uppsala den 4 oktober 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1830 (flera auktioner i Enköpingstrakten)
Den 30 denna månad hålls auktion på Enköpings stads Källare:
Listerlås N:o 2 och 3 i Åsunda Härad, Tillinge socken sammanbyggda till en gård
Tibble frälse utjord, som för närvarande är utarrenderad och ger 5 tunnor spannmål årligen
I samma Härad, Teda socken, Risberga N:o 2 och 3
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I Trögds Härad, Boglösa socken, Kärrby N:o 6
Frälseräntan, 12 tunnor spannmål och 4 riksdaler årligen av hemmanet N:o 5 i Hämsta
     Dessa hemman som brukas av bönder kan tillträdas med nästa års avkastning
     Kärrby hemman och Hemsta frälseränta har ett större kassalån som kan innestå mot räntans
erläggande. Undertecknad auktionsförrättare lämnar beskrivning över fastigheternas beskaffenhet på
auktionsstället före auktionen, då även betalningsvillkoren för varje fastighet bestäms.
Hässlinge den 14 oktober 1830  P GULLBERGSSON
Uppsala den 18 oktober 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1830 (auktion på säd)
Den 4 november kommer auktion att hållas på 70 tunnor 7 ¼ kappar Krigsmanshus spannmål hälften råg
och hälften korn samt 19 tunnor 10 ½ kappar korn tillhörigt Militie Boställskassan. Tre månaders anstånd
med betalningen beviljas mot borgen. Anbuden underställs Krigskollegiet så vida priset inte uppgår till 5
riksdaler per tunna för råg och korn samt Boställskassans korn till 4 riksdaler tunnan.
Uppsala den 15 oktober 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1830 (mantals- och skattskrivnings föreskrift för år 1831)
Tider och platser för 1831 års mantals- och skattskrivning, varvid följande föreskrifter skall iakttagas för
att undvika ansvar och olägenheter.
     Varje skattskyldig taxeras där han bor. Alla husbönder och andra, som är sina egna, komma till
förrättningen och skriftligt enligt formulär avlämnar uppgifter, vilka bör innehålla:
1:o alla till ens hushåll hörande personer utsätts med namn, kön, ålder, mer eller mindre arbetsförmåga.
Vidare innehav av tjänst eller befattning, fastigheter, verk och inrättning
2:o alla som i huset eller på ägorna boende inhysesmän och hyresfolk
3:o alla som är berättigade att bränna brännvin och vilja begagna sig av det uppger hemmanet där
tillverkningen kommer att ske, pannrymd och pannans beskaffenhet. Behörigt mätningsbevis för
ostämplade tackjärnspannor skall lämnas.
     Samma skyldigheter gäller för förmyndare och styresmän i verk och inrättningar, outredda sterbhus,
eller konkursbon
      Allmogen och mindre skrivkunniga får lämna uppgifter muntligt.
      Husbonde, som låter någon som inte är i hans tjänst eller njuter hans underhåll bo på ägorna, bötar 3
riksdaler 16 skilling enligt legostadgan. Den som utan laga förfall uteblir inom tre timmar från
förrättningens början bötar 1 riksdaler. Samma böter för den som inte uppger inhyses på ägorna, även om
de inte skall betala skatt eller den som lämnar oriktiga uppgifter eller bidrar till att någon utan skäl
utesluts från att betala skatt. Han betalar då den uteslutnas skatt och bötar dess dubbla belopp
      Den, som önskar mantalsfrihet, skall uppvisa läkarintyg att skadan eller sjukdomen är obotlig
       Skattskrivarna skall noga tillse att arrende- och hyreskontrakt samt kartor är belagda med stämplade
pappersavgifter
      För att inga upplysningar skall saknas bör länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare ofelbart
inställa sig vid mantalsskrivningen och noga ange försvarslösa personer av bägge könen samt deras frejd
och beskaffenhet.
      Samtidigt anmodas prästerskapet att när kungörelsen uppläses från predikstolen även läsa
Förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av 28 oktober samma år angående de
omständigheter som gäller för mantals- och skattskrivningar. De skall efter slutad gudstjänst i
sockenstugorna kungöra innehållet av dessa till allmogens underrättelse, samt vid förrättningarna medföra
husförhörsböcker och därur lämna upplysningar, så att ingen skattskyldig blir förbigången.
Uppsala den 16 oktober 1830 R von KRAEMER
Förteckning på mantalsterminer. Tider och platser där förrättningen skall ske.

Efterlysning, Uppsala den 16 oktober 1830 (5 personer, åtskilligt stöldgods, tillvarataget silver, häst
och ko)
1:o Båtsmannen vid Norra Hallands Kompani N:o 63 Peter Carlsson Fribom och N:o 78 Johan Johansson
Krampa har en längre tid undanhållit sig från rotarna.
      Fribom är 40 år gammal, liten och undersättsig till växten
      Krampa är 27 år gammal och även han liten och undersättsig till växten
2:o Vallackaren Eric Wallberg har den 3 september avvikit från Fjällsbo, Bollnäs socken utan att för sin
hustru och barn berättat vart han skulle begiva sig och sedan inte heller  hörts av.



29  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan99 1830.doc  Skapat den 05-01-02 21:16  Senast utskrivet 05-01-07 17:44

      Han är 34 år gammal undersättsig, med mörkt avklippt hår
3:o Pigan Margta Olsdotter har den 4 september olovligen förlupit sin tjänst hos kolaren Jan Ersson vid
Annefors Bruk i Bollnäs socken och där efterlämnat sitt treåriga gossebarn
      Hon är omkring 25 år gammal.
4:o Gruvarbetare Erik Lindberg har olovligen bortgått ur sin tjänst vid Carls Gruva i Konung Carls
Socken, Västerås län.
     Han är 45 år gammal
5:o Från Kungsängen i Västerås har bortkommit en brun oxe märkt med bokstaven D. Nöjaktig
vedergällning till den som lämnar upplysningar till Änkefru Grevinnan Mörner, Lilla Trädgårdsgatan i
Stockholm
6:o Hos färgare A E Cöster i Köping, stals 300 alnar vadmal i fyra stycken, som ännu inte torkat efter
mörkblå färgning. 20 riksdaler i belöning utlovad.
7:o En rund avlång kappsäck tillhörig studerande Friherre Sten Sture har bortkommit på Bokbindare
Sundbergs gård i Västerås den 29 september. Där fanns ett par stövlar, ett par galoscher, blå och svarta
frackar och byxor, en brun bonjour, skjortor, västar, halsdukar, strumpor, åtskilliga böcker och noter, ett
paket silverstycken däribland en couvert (tallrik)
en dyrbar dosa av mosaik, en pipa jämte fler persedlar.
8:o Ett emaljerat pinspacksur, där emaljen föreställer en oxe, en häst och en hund. Uret tillverkat i Paris
av Breguet, stals ur bageriidkerskans Söderquists försäljningsbod i Sala.
9:o Från Spegelfabrikör J Falkengren stals ett schatull vid Unnareds Gästgivargård, Jönköpings län. Där
förvarades en plånbok med 180 riksdaler i, ett respass från magistraten i Jönköping, ett silverbeslag till en
pipa och tre flaskor
10:o Vi inbrott hos Grosshandlare J Stenberg vid Gripsholms Kungsladugård stals omkring 90 riksdaler i
olika sedlar.
11:o Drängen Pehr Jönsson i Råby, Råby socken, Nyköpings län, förlorade ett litet fickur med dubbla
silverboetter och två urnycklar av stål vid senaste marknaden i Nyköping.
12:o På Enköpings stads betesmark bortkom en liten åttaårig häst, rödfoxig med bläs och åt bägge sidor
hängande man samt en spricka i vänstra hoven

Därjämte tillkännages att rätta ägaren kan hos kronofogde Hallberg i Kungsbarkarö, Västerås län, återfå
två matskedar märkta med L L S    B J D samt en silverbägare som hittats i en skogsbacke på Ellholmen i
Arboga socken
     På Gideonsberg nära Västerås tillvaratogs vid sista marknaden en mörkbrun ko
     Hos bonden Olof Abrahamsson i Rogsta, Gnarps  socken, Gävleborgs län tillvaratogs en blekröd häst
vid midsommar.
    Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län ombedes att efterlysa det
i N:o 12 nämnda hästkreaturet.
Uppsala den 16 oktober 1830

Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1830 (värvning)
Vid Livkompaniet av Svea Livgarde har förordnats korpralerna vid samma kompani N:o 61 Strömberg
och N:o 58 J B Eggers att söka rekryter till vakanserna fram till 1 april 1831.
Uppsala den 16 oktober 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1830 (arrendeauktion på lott i Hovstallängen i Uppsala)
Till följd av skrivelse av den 15 oktober kommer auktion, som förrättas så väl i Kammar Kollegiet som
här, att hållas på Lott N:o 51 av Uppsala Hovstalläng för arrende på 10 år till den som ger högsta budet i
lispund hö, som kommer att lösas med pengar efter markegångspriset
     Styrkt borgen kravs för uppfyllandet av skyldigheterna även i händelse att arrendatorn skulle avlida
under tiden    Uppsala den 20 oktober 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1830 (angående kronouppbördsmedel)
Till följd av flera Kongl Maj:ts Nådiga Brev är de av kronofogdarna utgivna kvittenser för
Kronouppbördsmedlen, som erläggs av de skattskyldiga, inte gällande förrän Häradsskrivaren har skrivit
under. Då dessa stadgande kan synas vara bortglömda har jag ansett mig föranlåten att erinra om ett
noggrant iakttagande härav, då det leder till allmän och enskild säkerhet.
Uppsala den 20 oktober 1830
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Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1830 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Under juli, augusti och september har medelpriset på svens silverriksdaler i förhållande till växelkursen i
Hamburg varit 2 riksdaler 35 skilling 9 runstycken och ett lod omyntat kontrollerat silver  1 riksdaler 6
skilling 10 3/4 runstycken.
    Tillkännages för dem som önskar avbörda sig skuld för undsättningssäd i silver.
Uppsala den 20 oktober 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1830 (auktion på de Geers egendom)
Öppen auktion på Värdshuset Glädjen 1/8 mil från Kungsängstullen i Uppsala den 2 december då för
tredje gången utbjuds, först var för sig och sedan sammanlagt, avträdda boet efter framlidne
Kammarherre Emanuel de Geers tillhöriga egendomar.
1:o Eke, 1 ½ mantal berustat säteri med omkring 37 tunnors utsäde, äng och bete, åbyggnad för
ståndspersoner samt med augmentsränta av ¾ mantal skatt i Stångby By, Vaksala socken
2:o Trädlösa 5/8 mantal frälse med erforderlig åbyggnad omkring 10 tunnors utsäde, äng och bete, för
närvarande utarrenderat för 20 tunnor spannmål årligen
3:o Trädlösa 3/8 mantal säteri med nödvändig åbyggnad omkring 10 tunnors utsäde, äng och bete för
närvarande utarrenderat för 20 tunnors spannmål årligen.
     Eke och Trädlösa 5/8 mantal får tillträdas 14 mars 1831 med verkställt höstsäde, 1 tunna 10 kappar
vete och 28 tunnor 12 kappar råg samt väl skött jord till vårsäde.
     Av köpeskillingen kommer en mindre del att betalas inom en månad efter auktionen och återstoden vid
tillträdet. Fullständiga upplysningar, beskrivningar och värderingar finns hos undertecknade
auktionsförrättare och hos vaktmästaren i Svea hovrätt.
Uppsala och Västersta den 19 oktober 1830  JOH FLODERUS   LUDV SPORRONG
Uppsala den 27 oktober 1830.

Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1830 (förnyad auktion Bista, Kalmar socken)
I saknad av spekulanter kommer ytterligare auktion att hållas den 3 december på ½ mantal frälse N:o 3
Bista, Kalmar socken.
Uppsala den 27 oktober 1830

Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1830 (aktieteckning för Dykeri – och Bärgningsbolag)
För åtlydnad av Kongl Maj:ts Kungörelse av den 23 september och med anledning av Förvaltningen av
Sjöärenden, tillkännages härmed att de som önska teckna aktier i ett grundat bolag för Dykeri och
Bärgningsanstalternas främjande i riket, kan göra det så väl på Landskansliet som hos Magistraterna i
Uppsala och Enköping till den 23 mars nästa år
     10 % av aktien, 10 riksdaler betalas vid tecknandet..
Uppsala den 27 oktober 1830

Efterlysning, Uppsala den 27 oktober 1830 (2 personer, 2 hästar och 1 kärra)
1:o Rekryten vid Älvsborgs Regemente N:o 496 Peter Plank, som är tilltalad för rymnings- och
förfalskningsbrott har lyckats komma på flykten under transport inom Vänersborgs län.
      Han är 27 år gammal, 5 fot 8 tum lång, rödlätt ansikte, blå ögon, mörkt hår.
2:o Artilleristen vid Göta Artilleriregementes !:sta Depokompani, N:o 59 Torsten Lasson har avvikit från
kommendering i Jönköping
     Han är 24 år gammal, 5 fot 7½ tum lång trint ansikte, ljust hår
3:o Från torparen Pehr Ehn i Östby, Ugglebo socken, har i Gävle stad stulits en svartbrun häst med
hängman och lång svans och en kärra. Där fanns en tunna råg, tre fjärdingar salt, ett matskrin, tre byttor,
en dricksflaska, av trä, en blå kapprock och två säckar märkta P E.
4:o Före midsommar försvann från betet på Tierps skog ett treårigt blackt hästkreatur med svart ål på
ryggen, svart man och svans från bonden Eric Nilsson, Västerensta, Tierps socken.
Uppsala den 27 oktober 1830

Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1830 (utdelning av Handbok för Skogshushållare)
På Kongl Maj:ts befallning utdelas till varje Moderkyrka 1 exemplar av Hovjägmästaren J A Ströms
Handbok för Skogshushållare, vilket jag vill underrätta allmänheten och med vänlig anmodan till
prästerskapet att besörja, att samma bok tillhandhålls av de sockenmän som så önska.
Uppsala den 27 oktober 1830 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1830 (arrendeauktion Löjtnants bostället Berga)
Arrendet för återstoden av arrendetiden av Löjtnants Bostället Berga vid Upplands Regementet, utbjudes
genom auktion den 15 december. Inroparen skall vara försedd med arrendeborgen och upplysningar kan
fås här och i Krigs Kollegium.
Uppsala den 30 oktober 1830

Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1830 (personer som inte betalt kronoutskylder eller böter)
7 personer efterlyses, då de flyttat från orten och inte betalt skatt eller böter. Bl a en piga Brita Kajsa
Larson böter på 32 skillingar från 1825.
      Överståthållarämbetet i Stockholm och samtliga Befallningshavande anmodas noga eftersöka dessa
personer och när de anträffas utta medlen, som  skyndsamt sänds hit eller om de inte har tillgångar
meddela bevis härom.
Uppsala den 30 oktober 1830 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 2 november 1830 (årsmöte med Lanthushållningssällskapet)
De av Uppsala Läns Kongl Lanthushålls Sällskaps ledamöter eller andra personer, som har något att
andraga i ämnen, som enligt Kungl Maj:ts gillade stadgar, är föremål för Sällskapets omtanke och
åtgärder, anmodas vänligen insända sina meddelande till Sällskapet en månad före den årliga
sammankomsten, som inträffar den 26 januari
Uppsala den 2 november 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 2 november 1830 (upphandling av säd)
På Statskontoren kommer offentlig auktion att hållas den 19 dennes till upphandling av 2.00 tunnor råg att
kostnadsfritt för kronan levereras på angivet ställe i Stockholm. Leveransen sker i november, december,
januari, februari och mars mot kontant betalning .
    Rågen bör vara strid och ren och fasta tunnan väga 13 lispund 10 marker eller minst 13 lispund 5
marker. Utropen görs på partier om 100 tunnor.
    Förseglade anbud kan lämnas, som bryts vid auktionstillfället. Anbuden prövas vid Statskontoret och
försäljare skall ställa två vederhäftiga personers borgen, som ikläder sig leveransens fullgörande, så ock
för den kostnad och skada kronan finge vidkännas om ny upphandling kommer att anställas.
Uppsala den 2 november 1830

Kungörelse, Uppsala den 2 november 1830 (rekryteringsmöte)
Rekryteringsmöte kommer att hållas för Upplands Regemente den 6 december, då rotehållarna skall
uppvisa målfylliga och välfrejdade karlar till inskrivning i rullorna. Det gäller 20 vakanser.
Uppsala den 2 november 1830

Kungörelse, Uppsala den 10 november 1830 ( kronans avrads- och kronotionde spannmål får lösas
med pengar)
Statskontoret tillkännager att Kronans Avrads- och Kronotionde spannmål samt övrig Stats Verkets
behållna spannmål inom Uppsala län, får lösas efter markegångspris, så vida inte räntegivarna uppsäga att
leverera hos Kronofogdarna in natura, då leveransen sker till de vanliga magasinen. Lösen uppbärs före
den 1 maj.
Uppsala den 10 november 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 12 november 1830 (överfall i Långåsen)
Det är anmält till Befallningshavande att rusthållare Erik Andersson, Valkeby, Husby Långhundra
socken, på eftermiddagen den 8 dennes, blivit överfallen i skogen vid Långåsen i Stockholms län. Okända
personer slog honom illa, tog hans hästar, vagn och lass.
      Dragarna var två ston, det ena rött med vit man och svans, 9 år gammalt, det andra gulblekt med röd
man och svans, spräckligt huvud och 15 år gammalt. Vagnen var en vanlig färdvagn med brädbur och
skruvmuttrar på järnaxlarna.
     På vagnen fanns en slaktad ko, ett slaktat svin, 4 tunnor havre i säckar märkta A E, två fyrskäftade
blångarnslakan och en liten omålad färdkoffert. Vagnen har blivit sedd, körd av en ung, blek och mager
karl av medelmåttig växt, som brutit på Västmanländska. Han var klädd i en gammal smutsig
fårskinnspäls, prickig gotlandströja och svart hatt.
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      Nämnda gods och våldsverkare efterlyses härigenom med allvarligaste förständigande till en och var,
som äger eller får kännedom därom, att genast för att undvika ansvar behörigen anmäla. Krono- och
Stadsbetjänter skall lämna verksammaste tjänsteåtgärd.
Uppsala den 12 november 1830

Efterlysning, Uppsala den 12 november 1830 (4 personer, oxe, tygstycke)
1:o Soldaten vid Södermanslands Regemente och Överstelöjtnantens kompani, Anders Sund, har
olovligen avvikit från roten
      Han är 28 år gammal, 5 fot 7 tum lång, mörkt hår, litet trint ansikte och felaktigt uttal
2:o Torparen Peter Dahlsten i Djupsand, Linköpings län har efter att ha köpt kläde hos Fabriksidkaren
Salldin i Norrköping hypothiserat (pantsatt) en skuldsedel och en borgensförbindelse, som visat sig vara
falska. Han har sedan inte kunnat ertappas.
      Han är 40 år gammal, lång och smal, mörkt hår och stammande uttal.
3:o Maria Bergström eller Hult har rymt från Spinnhuset i Norrköping.
      Hon är född på Åland, medelmåttigt växt, mörkt ansikte, bruna ögon, mörkbrunt hår och något lam i
bägge armarna.
4:o Johannes Svensson, Nödsnäs i Göteborgs län är tilltalad för stöld och rån vid häradsrätten i
Smedseröd, men fått tillfälle att rymma
       Han är 26 år gammal 3 alnar lång, blekt ansikte, blå ögon, mörkt hår
5:o En oxe, ljusröd till färgen med vitt huvud, märkt på låret med ”K.26”, har kommit bort ur en vret vid
Strängnäs. Den som hittar oxen och avlämnar den hos Fältkamrer Hedin i Strängnäs utlovas
vedergällning.
6:o Ur en handelsbod i staden stals under Höstmarknaden ett svart sidenlevantins stycke, 4 ½ kvarter brett
och 30 – 40 alnar långt, tillverkat hos Mazérs & Comp i Stockholm och försett med Hallstämpel.
       För tillrättaskaffandet erhålls vedergällning om det lämnas på Stadsfiskalkontoret här eller ger
tillförlitlig upplysning var det kan återfås.
       Överståthållarämbetet i Stockholm samt övriga Befallningshavande anmodas efterlysa levantins
stycket.
Uppsala den 12 november 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 november 1830 (försäljning av lotter i kronoparken Örlösa, Vaksala
socken)
Ytterligare auktion på lotter i kronoparken Örlösa, Vaksala socken. Då säljs äganderätten till lotterna till
högsta anbudet i pengar och den fastställda årliga spannmåls räntan. Anbuden underställs Kongl Maj:ts
prövning och inroparna skall vara försedda med borgen för så väl köpeskillingen som avgiften till
Krigsmanhuskassan. Redogörs för lotternas storlek
Uppsala den 20 november 1830 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 24 november 1830 (fastställd markegångstaxa)
Kongl Maj:t och Rikets Kammar Kollegium har behagat tillkännage att den av Ständernas Deputerade för
Uppsala län upprättade markegångstaxa blivit fastställd med den rättelse att priset på ett lass tallved utgör
1 riksdaler 18 skilling 8 runstycken banko eller 2 riksdaler 4 skilling Riksgäldsmynt
Uppsala den 24 november 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 25 november 1830 (spannmål tillhörigt Danvikens Hospital)
Direktionen för Danvikens Hospital har tillkännagivet, att den spannmål som tillkommer Danvikens
Hospital skall levereras till dess magasin inom mars månads utgång, vid äventyr att utmätning anställs
och tredskande får en förhöjning av 1 riksdaler utöver medelpriset.
       De hemmansinnehavare som har skyldighet att leverera körslor till Hospitalet skall på blivande
vinterföre köra 72 lass sand per mantal eller erlägga 12 skillingar för lasset
Uppsala den 25 november 1830 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 1 december 1830 (ytterligare auktion på lott i Hovstallängen)
Den 11 februari kommer ytterligare arrendeauktion på lott N:o 52 av Uppsala Hovstalläng. Arrendet
utbjudes till högstbjudande i lispund hö, vilket dock kommer att lösas efter länets markegångspris.
Arrendet är på 10 år och om anbudet skall antas av Kammar Kollegium bör arrendeborgen företes för de
10 åren, även om arrendatorn skulle dö                         Uppsala den 1 december 1830
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Kungörelse, Uppsala den 1 december 1830 (entreprenad på fällbro vid Slottets spruthus)
Den 15 december hålls entreprenadsauktion för anskaffandet av den fällbro vid Slottets Spruthus samt
järnkrokar och linor till att hänga brandredskapen på.
Uppsala den 1 december 1830 K von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 4 december 1830 (ändrade förhållanden vid Uppsala lasarett)
Då ändrade förhållanden inträffat vid Uppsala lasarett och Befallningshavande endast vidtar nödvändiga
åtgärder för veneriskt smittade patienter som en polisanstalt, bör de som i övrigt önskar intas på Lasarettet
för läkarvård eller undergå provkur, hädanefter ställa sina ansökningar till Direktionen över lasarettet. De
skall bifoga läkarattest och betyg från prästerskapet i församlingen, där den sjuke vistas, med
upplysningar om hans stånd och villkor. Avgiften kommer att lämpas efter behörig klass av hel, halv eller
fjärdedels underhållskostnad eller helt utan avgift.
      Prästerskapet anmodas för att undvika omgång och skriftväxling noga uppgiva patientens stånd eller
rätta benämning och villkor, om han har utväg att erlägga avgiften eller är utfattig.
Uppsala den 4 december 1830  R von KRAEMER

Brev från Carl Johan, Stockholm den 4 december 1830 (angående skjuts och traktamente för
bataljonsläkare)
Hos Oss i underdånighet väckt fråga rörande skjuts och traktamente för läkare vid Indelt Regemente, som
besöker sjuka soldater i deras rote och om kostnaderna för medikamenter till dem, har Vi övervägt vad
som stått i både tidigare och senare författningar.
      I Resolution av den 7 februari 1688  § 1 står ”på det att de sjuka hemma i landet inte i deras svaghet
och vanskötsel fördärvas, åligger det rotarna att ha all god omvårdnad för soldaterna och så ofta någon
sjukdom påkommer, låta hämta Fältskärn att kurera dem”.
      I Resolution av den 18 maj 1690 § 3 står ”att när någon knekt insjuknar hemma på roten, så att
fältskärn behöver hämtas, skall roten skjutsa honom fram och tillbaka, men inte ge honom något
underhåll”.
      I nu gällande Resereglemente står att skjuts och traktamente endast åtnjutes vid extra förrättning.
Därför har Vi förordnat att: Då Regements- eller Bataljonsläkare kallas av rotehållaren till en sjuk soldat
på roten, är den rustande skyldig att hämta och återföra läkaren, men utan att underhålla honom.
     Om läkaren beordras av Regementsbefälet till en sjuk soldat på roten skall ingen fråga om skjuts eller
traktamente uppstå. Vid alla berörda sjukdomstillfällen åligger det rotehållarna att stå för kostnaden för
använda medikamenter, sedan beloppet blivit styrkt.
Stockholm den 4 december 1830  CARL JOHAN

Vilken skrivelse till efterrättelse härmed kungjord varder.
Uppsala den 26 januari 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 13 december 1830 (salpetergärdens erläggande)
Tider och platser för att motta årets salpetergärd i Uppsala län.
I Uppsala stad den 10 med Hagunda, Ulleråkers och Bälinge Härader, den 11 med Vaksala, och Rasbo
Härader, den 14 med Örbyhus och Norunda Härader och den 16 med Olands Härad, Dannemora och
Löfsta Tingslager
Den 8 med första och andra Fögderierna och Lagunda Härad
      Uppbörden börjar klockan 9 förmiddagen och kvittenserna meddelas på eftermiddagen vart efter de
hinner expedieras. De som har salpeter till salu, kan inställa sig försedda med sockenstämmans intyg efter
inrättat formulär, att salpetern är av inhemsk tillverkning
       Kungjort på begäran av salpeteruppbördsmannen Bergmästare Sköldberg.
Uppsala den 13 december 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 14 december 1830 (avlöningsmöte för Upplands Regemente)
Tider och platser för de olika Kompanierna vid Upplands Regemente rörande avlöningsmöte.
      Innehavarna av sådana hemman som är anslagna till lön av Befäl inom Regementet, skall inställa sig
för att erhålla underrättelse om till vilken löningsräntan skall utgöras samt erlägga räntepengar och de s k
årliga penningarna.
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      De, som njuter gratialer från Vadstena Krigsmanshus och pensionärer vid Regementets Korprals- och
Soldatpensionskassa, skall vid detta tillfälle utbekomma vad var och en tillkommer. De skall vara
försedda med sina underhålls- och pensionsbrev samt behöriga prästbevis.
       Slutligen förständigas alla till Regements Musiken anslagna och vakanta rotenummers innehavare att
ovillkorligen inbetala rotelöner och vakansmedel.                  Uppsala den 14 december 1830

Efterlysning, Uppsala den 14 december 1830 (2 personer, mycket stöldgods. Lotterivinst)
1:o En häst och kärra stals den 24 november klockan 6 på aftonen utanför s k Slotts Tullen, när ägaren
bonden Pehr Pehrsson, Nibble, Dahlby socken, en stund avlägsnade sig.
2:o Vid inbrott vid Gimo Bruk stals 5 borddukar av damastdräll, 88 lika servetter, 3 borddukar av
Västgötadräll, 8 lika servetter, ett divanstäcke av charlakansrött fint kläde, 7 ½ alnar långt och 1 !/4 aln
brett med fransar i grönt och vitt.
3:o Vid inbrott hos bonden Marcus Olsson i Skästra, Järvsö socken stals silverbägare,  tumlare,
matskedar, teskedar, och 31 silverriksdaler och lika mycket i andra valörer.
       30 riksdaler utlovade i belöning.
4:o Vid inbrott hos bönderna Jon Jonsson i Säljestad samt Anders och Pehr Olsöner i Ulvstad, Järvsö
socken stals märkta silverbägare, halskedja med kors, spännen, tennsked, en riksgälds sedel på 10
riksdaler, 4 silkeshalsdukar, 4 fina lärftskjortor, 2 gottlandströjor, 2 servetter, ett yllekläde, 2 yllekjolar, 2
kattunsförkläden, 2 linneförkläden, 6 lintyg, två lövspännen i silver, 2 par gardiner, en livpäls, ett par
vadmalsbyxor, ett paraply med ljusblått tyg, ett par lappskor, 8 kakor bröd,
      Jon Jonsson utlovar 10 riksdaler i belöning till den som återskaffar det stulna.
5:o Vid Lundby, Torps socken, Nyköpings län, stals kläder. För stölden misstänks knivsmedsgesällen
Carl Magnusson.
     Han är kort och har mörkt ansikte.
6:o Ur ett hus i Vadstena stals under sommaren två medaljonger med mansporträtt. Den  ena  med
fruntimmersporträtt på baksidan och orden ”Trés Cher Souvenir” flera ringar, örhänge, mindre kniv och
gaffel. En saffianspung med silverlås och innehållande silverpengar, några skedar, guldkedja, urnyckel,
pipbeslag, rakask av silver, två silverbeslagna flaskkorkar, ett gädddrag av silver. Vedergällning utlovad.
7:o Artilleristen vid 1.sta Depotkompaniet i Landskrona N:o 73 Ernst August karst har avvikit.
      Han är 19 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, ljust hår.
8:o Urmakare Eric Gustaf Landgren, som vistats i Björksta socken, Västmanland har avvikit och medtagit
klockor, som han skulle reparera. Ett silverfickur med dubbel boett av Ward i London med silverkedja
och nyckel, två silver fickur med enkla boetter av Ward i London, ett av Wallenius i Norrköping, ett av
Field i London, ett av Norton i London samt en sjöskumspipa med silver beslag
       Landgren är 62 år gammal, medelmåttig till växten, stark kroppsbyggnad, trint ansikte, mörkt hår.
9:o Från skomakare gesällen Johan Wilhelm Koopts i Sala, stals ett av ÖverståthållarÄmbetet i
Stockholm utfärdat respass samt kläder, rakkniv, kristallflaska, och några skomakarverktyg. För stölden
misstänks skomakare gesällen Hans Fredric Murberg som samma natt vistats där men hemligen avvek.
     Han är född i Hälsingborg, 23 år gammal, lång  och svartmuskig.

Flickan Stina Lisa Olofsdotter från Eskilstorp i Vinteråsa socken, Lekebergs Härad, Örebro län, har vid
Kongl Nummer Lotteriets 962 dragning vunnit en Brudgåvevinst på 33 riksdaler 16 skilling . Hon
underrättas härmed om hon befinner sig i länet,. Medlen utfås när betyg om hennes Giftermål avlämnas
till Direktionen för Nummer Lotteriet.
Uppsala den 14 december 1830  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 20 december 1830 ( tid och plats för leverans av årets krono- och tionde
spannmål)
Tider där de olika häraderna skall leverera Krono avrads- och tionde Spannmål vid Stockholms och
Uppsala Magasin.
       För att inte hinder skall uppstå, skall de som leverera till Stockholms Magasin infinna sig tidigt dagen
innan och få sina lass inburna i Magasinet, så att följande dagen mätning och leveransen kan förrättas.
Uppsala den 20 december 1830

Kungörelse, Uppsala den 20 december 1830 (personer som inte betalt sina skatter)
Från Uppsala Akademi: Extra stalldrängen A Lundgren utskylder 3 riksdaler 8 skilling 8 runstycken och
från Uppsala stad: förre skräddaren E W Hörlin utskylder 3 riksdaler 2 runstycken.
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       Överståthållarämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas att noga eftersöka dessa
personer och då någon anträffas skyndsamt utta de påförda medlen och sända dem hit, kan de inte betala
skall behörigt bevis insändas.
Uppsala den 20 december 1830 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 30 december 1830 (värvning)
För att rekrytera befintliga vakanser vid Svea Livgarde och Kapten Staël von Holsteins Kompani har
förordnats Bataljonsadjutanterna Lars Broman och Lars Brodin.
Uppsala den 30 december 1830

Kungörelse, Uppsala den 30 december 1830 (premier för hingsthållning)
Kongl Maj:t har bifallit ändring i villkoren för hingstpremiering, så att premium på 50 riksdaler tilldelas
två hingsthållare vid Skånska och en vid de övriga Kavalleri Regementena. Hingsthållare måste uppvisa
minst 15 föl efter en hingst för att komma ifråga för något premium.
Uppsala den 30 december 1830

Efterlysning, Uppsala den 30 december 1830 (11 personer,1 häst, 500 riksdaler)
1:o Trädgårdsmästare Carl Peter Apelquist vid Tynnelsö bortgick den 4 november i avsikt att besöka
Toresunds prästgård i Nyköpings län. Han har därefter inte återkommit. Han skall ha varit synlig den 7:de
i Mariefred och den påföljande natten vid Läggesta Gästgivargård.
     Han är medelmåttigt växt, mörkt hår, ett större ärr på vänstra kindbenet och klädd i grå vadmalspäls,
ljusgrå byxor och väst med släta mässingsknappar.
2:o Manspersonen Anders Norström från Ovansjö socken i Gävleborgs län, har efter att någon tid i höst
betjänat med arbete i Hallsta by, Tuna socken och där lurat till sig åtskilliga manskläder som lån, men
sedan bortgått utan att kunna ertappas.
     Han är 29 år gammal, kort till växten, stadig, något koppärrigt fett ansikte, ljusgult hår.
3:o Klensmedsdrängen Anders Engberg, som av Kämnärsrätten i Kristinehamn blivit pliktfälld  till 6
riksdaler 32 skilling i böter, för fylleri under marknaden, har avvikit.
       Krono- och Stadsbetjänterna skall efterspana Engberg och vid anträffandet avfordra honom
bötesbeloppet, som hitsänds. I händelse Engberg saknar tillgång, bör han insändas till Länshäktet.
4:o Anders Rödin från Serdrega, Älvsborgs län, som är tilltalad för förfalskningsbrott och torparen eller
inhysesmannen Johannes Jonasson från Varnum, häktad för tredje resan stöld, beredde sig natten till den
13 och 14 denna månad tillfälle att komma på flykten ur Stadshäktet i Borås.
      Rödin är 28 år gammal, lång och smal, blekt ansikte, klädd i blå surtut, svart frack, blå byxor, stövlar
och utan hatt.
      Jonasson är 21 år gammal, medelmåttig och smal till växten, ljust hår, blekt ansikte, klädd i mörk
rock, långbyxor, strumpor och skor.
5:o Torparen Olof Jönsson, Selånger och Granlo i Härnösands län har avvikit
       Han är 45 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår och bryter på dalmål. Han medförde en brun
ofärdig häst.
6:o Torparen Olof Lindgren från Holm och Anundgård i samma län har bortgått från sitt hemvist i  avsikt
att söka arbete.
       Han är 30 år gammal, kort till växten och mager samt stundom besvärad av fallandesot.
7:o Lappmannen Jon Johansson eller Wallin, som är misstänkt för delaktighet i förfalskningsbrott har
avvikit från sitt hemvist i Jurunda Kyrkmo i Västernorrlands län.
8:o Hattmakare gesällen Jonas Åström, är eftersökt på flera ställen, då så väl lagman D Hedenstjerna som
stadsfiskal D Koraen hos Göta Hovrätt anfört besvär över Rådhusrättens i Växjö den 18 februari 1826
givna utslag i målet mellan Koraen och Åström, angående slagsmål. Han har inte kunnat påträffas för att
motta besvärshandlingarna och avge sin förklaring. Om han inte inom tre veckor infinner sig på Växjö
landskansli för att erhålla besvärshandlingarna är han förklaringsrätten förlustig.
9:o Från betet bortkom för bonden Nils Nordin i Ås en treårig vrensk häst med liten stjärna i pannan,
ståndman och mörk rand efter ryggen.
10:o Gifte drängen Anders Ersson Ekman i Vismen i Örebro län, som förmenas vara delaktig i
barnamord, har avvikit.
11:o 500 riksdaler stals natten till den 15 dennes ur gatboden vid Löfsta Brukskontor här i länet.
       50 riksdaler utlovas i belöning.
Uppsala den 30 december 1830
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Kungörelse, Uppsala den 30 december 1830 (upphittad häst, värja)
I mitten av förra månaden tillvaratogs en häst i Söderhamns stad, som rätta ägaren kan återfå mot
beskrivning hos Stadsfiskalen G Levenius mot erläggande av ersättning för hästens framfödande.

Avskedade soldaten  Tulls hustru Greta boende på Lilla Annerbäcks ägor, Tuna socken, Nyköpings län
hittade en värja på landsvägen mellan Tuna och Bergshammars kyrkor, vilket blivit anmält. Ägaren kan
återfå värjan hos soldathustrun mot ersättning för kostnaden.
Uppsala den 30 december 1830

Efterlysning, Uppsala den 30 december 1830 (1 häst)
Från rusthållare Eric Ericsson i Skölsta, Vaksala socken stals en röd häst, omkring 7 kvarter hög och 9 år
gammal med bläs och röd hängman och svans samt skodd på fötterna. Samtidigt försvann en arbetssele
med järnkrok och en tjärad bredsläde, med fimmelstänger.
        Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen
utfärda likalydande efterlysning.
Uppsala den 30 december 1830

Kungörelse, Uppsala den 30 december 1830 (auktion Gränby utjord)
För att gälda sin skuld till skorstensfejaren här i staden F W Krall, stor 2000 riksdaler, kommer garvare
Eric Dahlström att vid offentlig auktion den 12 april 1831, sälja Granby utjord belägen i Vaksala socken
och Härad.
      Upplysningar lämnas hos Kronobefallningsman  Joh Floderus här i staden. Tillträdet sker efter vad
som stadgas i 5 kapitlet 8 § Utsökningsbalken.  Köpeskillingen inbetalas hit inom en månad med 6 %
ränta från auktionsdagen
      Det åligger utmätnings sökanden att i behörig tid mot bevis underrätta övriga inteckningshavare om
auktionen.
Uppsala den 30 december 1830  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1831 (deponerade medel)
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1831 (entreprenadsauktion för reparation av fönstergallren i

Slottshäktet
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1831 (frivillig auktion Malma By, Bondkyrko socken)
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1831 (obehindrad fri handel)
Efterlysning, Uppsala den 14 januari 1831 (2 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1831 (möte med Lanthushålls Sällskapet)
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Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1831 (personer som inte betalt skatt)
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Berättelse, Uppsala den 27 januari 1831 ( redogörelse för lasaretts medlen för 1829)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1831, (medelpris på silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1831 (tider och platser där beredningskommittén

sammanträder)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (öppettider på landskansliet och landskontoret)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari (tid för laga bergsting)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (värvning)
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Efterlysning, Uppsala den 5 februari 1831 (16 personer, postväska, borttappat ur, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (upphittade handlingar)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (försiktig körning i staden)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (auktion Lytta, Bälinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (leverering av hö till Hovstallet)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (tid och plats för reststämmor vid Livregementets

Dragon Korps och Norra Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1831 (förändring av länets Enöres Kassa)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1831 (auktion Säby, Danmarks socken)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1831 (auktion Norrby, Vaksala socken)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1831 (inställelse till rättegång)
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Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1831 (tillvarataget skrin)
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Uppsala den 22 februari 1831 (stölder)
Kungörelse, Uppsala den 24 februari 1831(entreprenadsauktion för underhåll vid

vapenövningsmötet
Kungörelse, Uppsala den 24 februari 1831 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 25 februari 1831 (val av ledamöter till Beklädnads Direktionen)
Kungörelse, Uppsala den 1 mars (överlåtelse av Kronohemman)
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1831 (auktion Lågbo, Tierp socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1831 (årets skörd)
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1831 (auktion Kvartersmästare Bostället i Boglösa by,

Boglösa socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1831 (auktion på 85 tunnor säd)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1831 (förnyad auktion Aronsborg, Kalmar socken)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1831 (efterlysning angående konkursmassa)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1831 (anmärkning mot redovisning av Livregementets räntor)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1831 (kvarglömda pengar Åby gästgivargård)
Efterlysning, Uppsala den 17 mars 1831 (6 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1831 (angående kronobrevbärningen)
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1831 (auktion på virke fällt vid Sunnersta)
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1831 (försäljning av 426 tunnor överskotts spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1831 (lösöresauktion Ådö Säteri, Låssa socken)
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1831 (rekryteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1831 (förslag att allmogens söner studerar jordbruk i trakten

av Falun)
Kungörelse, Uppsala den 5 april 1831 (riksmarkegångspriset på soldatbeklädnaden)
Kungörelse, Uppsala den 5 april 1831 (arrendeauktion Uggelsta N:o 1, Åkerby socken och

Nysätra N:o 4, Nysätra socken
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1831 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet)
Kungörelse, Uppsala den 12 april (bolagsstämma med Flottsunds Brobyggnads Bolag)
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1831 (ullmarknad i Norrköping)
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1831 (hingstbetäckning)
Efterlysning, Uppsala den 12 april 1831 (3 personer, en 6-åring, fickur)
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1831 (auktion Hånsta och Norr Tensta)
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1831 (uppskjuten auktion Gränby utjord)
Kungörelse, Uppsala den 20 april 1831 (uppskjuten undersökning av lägenheter i Kronoparken

Högskogen)
Kungörelse, Uppsala den 20 april 1831 (tider och platser för bevillningstaxering i länet)
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1831 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1831 (auktion Bista, Kalmar socken)
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1831 (otillåten grustäkt inpå Näsvägen vid Flottsund)
Efterlysning, Uppsala den 23 april 1831 (1 person en 11-årig gosse, stöldgods, 13 som rymt från

beväringsplikt)
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1831 (påträffad rymmare och tjuv)
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1831 (upphittad plånbok vid Örsundsbro)
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1831 (broar vid Kolbäck Västmanlands län)
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 831 (inbrott i Husby, Lena socken)
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1831 (Svinnegarns källa förstörd)
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Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1831 (anbud från Hushållningssällskapet att få undervisning i
jordbruket)

Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1831 (ådermöte)
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1831 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1831 (tider för regementsmöten)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1831 (tider och platser för mönstringar)
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1831 (arrendeauktion Boglösa)
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1831 (nybyggnad av Läby Bro)
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1831 (generalmönsterherre)
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1831 (tillvaratagen brygga)
Efterlysning, Uppsala den 24 maj 1831 (6 personer)
Kungörelse, Uppsala den 11 juni 1831 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1831 (änkepensioner)
Kungörelse, Uppsala den 17 juni 1831 (uppskjuten bevillningstaxering)
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1831 (avlöningsmöten)
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1831 (auktion på överflödiga persedlar ur Beklädnadsfonden)
Efterlysning, Uppsala den 23 juni 1831 (6 personer, stöld, stulen koffert)
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1831 (entreprenadsauktion för reparation av ett stall vid Slottet)
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1831 (ändrad tid för Enköpings marknad)
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1831 (auktion på persedlar ur reservförrådet)
Kungörelse Uppsala den 6 juli 1831 (Läby bro klar)
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1831 (förnyad auktion Bista och Dyarna, Kalmar socken)
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1831 (exekutiv auktion Kumla, Balingsta)
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1831 (exekutiv auktion Rönna, Biskopskulla socken)
Efterlysning, Uppsala den 6 juli 1831 (5 personer, stöld)
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1831 (kallelse till taxeringskommittén)
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1831 (inställd exercis med sjöbeväringarna)
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1831 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1831 (ombyggnad av Backbro bro i Tierps socken)
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1831 (skuld till järnkramhandlare Henrikssons konkursmassa)
Efterlysning, Uppsala den 20 juli 1831 (7 personer, urstöld)
Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1831 (avskedade soldater)
Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1831 (Enöreskassan)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1831 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1831 (dispositionsrätt på ekskog)
Efterlysning, Uppsala den 26 juli 1831 (2 personer)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1831 (efterlysning av en häst)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1831 (försäljning av överskottssäd)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1831 (utdelning av medaljpension)
Kungörelse, Uppsala 1 augusti 1831 (entreprenadsauktion på persedlar till hospitalshjonen)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1831 (kallelse till markegångssättning)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti (inköp av Modellvävstolar)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1831 (fruktträdsodling)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1831 (Häradsallmänningar bl a Bro)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1831 (Häradsallmänningar i Trögden)
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1831 (föreskrifter vid koleraepidemi)
Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1831 (kolera)
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Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1831 (tillvarataget stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1831 (en lagsökt person)
Efterlysning, Uppsala den 10 augusti 1831(stöldgods efter 4 stölder, en häst, 7 personer)
Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1831 (arrendeauktion Kungsörs Södra Kungsladugård,

Åkerbo Härad, Västerås län)
Kungörelse, Uppsala den 12 augusti 1831 (kolera)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (Brev från Carl Johan angående stuteri på Ottenby)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (exekutiv auktion i Rickberga By, Björklinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (auktion Skälby, Vaksala socken)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (frivillig lösöres auktion Finstaholm, Häggeby socken

och Järsta kvarn och Hänsta ängsfjäll)
Efterlysning, Uppsala den 18 augusti 1831 (8 personer, 2 små barn, 3 stölder)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (auktion Lydinge)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (ändrad tid för höstmarknad i Nyköping)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1831 (auktion på avverkningen av Kronoparken

Ramningshult)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1831 (kolera)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1831 (felaktig uppgift om generalmönstring)
Kungörelse, Uppsala den 25 augusti 1831 (efterlyst dömd person)
Kungörelse, Uppsala den 27 augusti 1831 (Brev från Carl Johan rörande prins Nicolaus Augusts

födelse)
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1831 (koleran)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (revisionsberättelse från Brandförsäkringsverket)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (för lite vatten vid Sigtunafärjan)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (inställd auktion Kumla, Balingsta)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (upphittad häst vid Ramsta kyrka)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (ändrade marknadstider)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (lagsökt person eftersökt)
Efterlysning, Uppsala den 5 september 1831 (9 personer, 3 stölder, 2 hästar)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (lösöresauktion Nyborg, Håtuna socken och auktion

på Norr Tensta i Tenstasocken)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (Läby gästgivargård säljs vid offentlig auktion)
Kungörelse, Uppsala den 7 september 1831 (inköp av råg och korn för Statsverkets behov)
Kungörelse, Uppsala den 7 september 1831 (ytterligare auktion på Regements kvartermästare

bostället i Boglösa)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (ändrad plats för kreatursmarknaden i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (rustningshästarnas vård)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (hästskojeri)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (efterlyst lagsökt person)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (tillvarataget sto)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (beslag av tyger)
Efterlysning, Uppsala den 14 september 1831 (4 personer, 2 inbrott)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (bär- och fruktförsäljning vid kyrkorna under

gudstjänsttid)
Kungörelse, Uppsala 30 september 1831 (personer som inte betalt skatt och böter)
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Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (deponerade medel i Lantränteriet)
Kungörelse, 1 oktober 1831 (salpetersjudning)
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (undervisning i vävnadskonsten)
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (koleran)
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (värvning)1
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (stöld av en schässele)
Kungörelse, Uppsala den 3 oktober 1831 (ådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 3 oktober 1831 (efterlysning av lagsökt person)

Kungörelse, Uppsala den 3 oktober 1831 (efterlyst vittne)
Efterlysning, Uppsala den 3 oktober 1831 (7 personer, häst och Kronans egendom)
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1831 (exekutiv auktion Mjölkebo Säteri och Ryssjö N:o 2

och 3, Österunda socken)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1831 (tjänstehjonsstadga)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1831 (auktion på järnkramvaror)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1831 (tillvaratagna hästar)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1831 (beslagtaget gods på landsvägen)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1831 (efterlysning av lagsökt person)
Efterlysning, Uppsala den 20 oktober 1831 (7 personer, häst)
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1831 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1831 (tillvaratagen fruntimmerskappa)
Efterlysning, Uppsala den 24 oktober 1831 (6 personer, häst, stöldgods, vargskinnspäls)
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1831 (reparationer på Flottsunds Bro)
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1831 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1831 (ändrad tid för mantalsskrivning i Enköping)
Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1831 (entreprenadsauktion på reparation av Nykvarns Bro)
Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1831 (missad ersättning för beväringsynglingar)
Kungörelse, Uppsala den 3 november 1831 (spannmål till Danviks Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 3 november 1831 (salpeter)
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1831 (ekskogarna)
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1831 (auktion på gården N:o 9, kvarteret Hjorten samt

Hånsta fjälläng)
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1831 (tillvarataget sto vid Kvarnbo gästgivargård)
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1831 (efterlyst person, som lämnat oriktiga uppgifter om

sig)
Efterlysning, Uppsala den 5 november 1831 (1 person, stöldgods, 2 hästar)
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1831 (auktion på avverkat timmer och ved från

Sunnersta)
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1831 (entreprenadsauktion för anskaffandet av bröd till

fångarna)
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1831 (ytterligare auktion på Kvartersmästar bostället i

Boglösa)
Kungörelse, Uppsala den 2 november 1831 (försäljning på Henrikssons varulager)
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1831 (häktad för häststöld m m)
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Efterlysning, Uppsala den 22 november 1831 (7 personer, en stöld)
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1831 (inställd auktion Rickberga, Björklinge)
Efterlysning, Uppsala den 23 november 1831 (förrymda farliga livstidsfångar)
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1831 (rekryteringsmöte med Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1831 (Härads allmänningarnas vård)
Uppsala den 26 november 1831 (ny termin i vävundervisningen)
Kungörelse, Uppsala den 26 november 1831 (ändring i markegångstaxan)
Berättelse, den 29 november 1831 (revision av Lasaretts och Kurhus Medlen)
Kungörelse, Uppsala. 5 december 1831 (auktion på kvarvarande timmer efter skogsbranden vid

Kronoparken Högskogen)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1831 (avlöningsmöte vid Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1831 (förnyad auktion Skälby, Vaksala socken)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1831 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 8 december 1831 (13 personer, en häst och stöldgods)
Efterlysning 8 december 1831, (tillvarataget stöldgods, som kan återfås av rätt ägare)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 10 december 1831 (angående Allmänningarna)
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (förbud mot brännvinsbränning och försegling av

pannor)
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (fåravel)
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (indrivning till gäldbundet sterbhus)
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (efterlysning av lagsökt person)
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (bortbytt säck på Strängnäs Jakt)
Efterlysning, Uppsala den 22 december 1831 (4 personer, stöld, och stöld ut postväska)
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (avlöningsmöte med Livregementets Dragon Korps)
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (remontrar skall uppvisas)
Kungörelse, Uppsala den 29 december 1831 (efterlyst person som bestulit en kvinna på

landsvägen mellan Näs kyrka och Stäket)
Kungörelse, 29 december 1831 (stor stöld på Myntkabinettet i Paris)
Efterlysning, Uppsala den 29 december 1831 (1 gosse)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 17 december 1831 (angående fattigkassorna)
Kungörelse, Uppsala den 31 december 1831 (leverans av avradssäd)
Kungörelse, Uppsala den 31 december 1831 (auktion på Bränneritomten i Uppsala)
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Landshövdinge Ämbetets kungörelser 1831
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2004

Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1831 (deponerade medel)
I Upplands Lantränteri har följande medel deponerats:
Den 4 oktober 1813 av Enköpings Magistrat, 108 riksdaler 16 skillingar för avlidne Kronofogden
Karströms konkursmassa.
Den 12 augusti 1820 enligt Västlands häradsrätts utslag böter för drängen Pehr Lindberg, 32 skilling
Den 30 juli 1820 av Kronobefallningsman A G Norén, auktions medel för sålt gammalt virke vid
reparation av Nykvarns bro, 5 riksdaler 16 skilling
       Då dessa depositions medel är 10 år gamla, erinras att inom natt och år uppvisa depositionsintyget
samt med utslag styrka sin rätt och undfå anordning på beloppet. I annan händelse sätts medlen in i
Ständernas bank och man får anmäla sina anspråk till Statskontoret.
Uppsala den 5 januari 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1831 (entreprenadsauktion för reparation av fönstergallren i
Slottshäktet)
Den 10 februari kommer entreprenadsauktion att till minstbjudande utbjuda reparation av fönstergallren i
Slottsarresterna. Inroparen bör anskaffa borgen för arbetets fullgörande enligt kostnadsförslag, som finns
här att genomläsa.
Uppsala den 10 januari 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1831 (frivillig auktion Malma By, Bondkyrko socken)
Offentlig och frivillig auktion hålls den 1 mars, då 3/8 mantal krono skatte av hemmanet N:o 3 i Malma
By, Bondkyrko socken.
        Hemmanet äger 23 tunnland öppen åker och tillräcklig skog för vedbrand och hägnader, ängen ger
20 lass hö och överflödigt bete finns på en vidsträckt odelbar utmark. Egendomen har behållen åbyggnad
och är värderad till 2.544 riksdaler 22 skilling.
      Underrättelser finns hos undertecknad som hos kansliposten Lundberg i Uppsala.
Uppsala den 12 januari 1831 JOH GUST BRUNNBERG auktionsförrättare
Uppsala den 14 januari 1831

Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1831 (obehindrad fri handel)
Kongl Maj:t har i skrivelse till Kommers Kollegiet den 4 december sistlidne år behagat yttra att
obehindrad frihet i handel med lantmannaprodukter på städernas försäljningsställen, otvivelaktigt skall
leda till ökad tillförsel och fördelaktig tävlan vid försäljningen och följaktligen medföra fördelar både för
innevånarna i städerna och på landet.
       Lantmännen är alltså tillåtna, att vilken söckendag i veckan som helst till städerna införa och på
försäljningsplatser avyttra sina produkter både till stadsbor och lantmän
Uppsala den 14 januari 1831

Efterlysning, Uppsala den 14 januari 1831 (2 personer, stöldgods)
1:o Förre matrosen Löfberg, som är angiven hos Kämners Rätten här i staden för stöld, har lyckats
undkomma innan rannsakningen.
       Den 1 januari skall han ha infunnit sig hos sin bror, bonden Löfberg i Rasbo socken, men därifrån
blivit bortvisad och sedan inte synts till.
       Han är född i Harbo socken, Västerås län, smal och omkring 2 ½ aln lång samt klädd i ljusblå
sommarrock, buldansbyxor och sammetsmössa
2:o Soldaten vid Första Majorens Kompani av Södermanlands Regemente N:o 151 Fredrik Wilhelm
Ström, efterlyses, då man haft skälig anledning tro att han omkommit i den s k Bjursjön, Västra
Vingåkers socken. Hans båt har drivit i land och hans hatt har hittats flytande på vattnet, men Ströms
kropp har trots noggrann eftersökning inte påträffats, därför förmodas
det att han är förrymd.
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3:o Vid inbrott i Råsums kyrkas sakristia, Kristianstads län, har stulits en mässkjorta, en altartavla, ett
sidenband, 2 prästkappsband, en glasflaska med 1 ¼ kanna vin,
4:o Från Färgare Rundgren i Trosa har stulits ett stycke svart vadmal omkring 14 alnar långt och märkt
med nummer 128, ett stycke mörkblått vadmal av lika längd märkt 155, en stor mellanblå ylleschal, en
mindre röd, ett svart halvylletyg om 3 alnar, ett mellanblått halvylletyg 5 alnar, 2 skålpund 2 lod ljusblått
bomullsgarn.
      20 riksdaler i vedergällning till den som upptäcker tjuven och tillrättaskaffar det stulna.
5:o 40 riksdaler och ett prästbetyg har den natten mellan 18 och 19 december borttappats på allmänna
landsvägen mellan Åby och Pilkrog i Nyköpings län
6:o På eftermiddagen den 7 dennes stals från pigan Anna Olsdotter, som var i tjänst hos Bruksbokhållare
Pehr Baijard vid Löfsta Bruk flera schalar och näsdukar, vita kambricksvantar, ett par gröna dito, två
mösstycken, 3 alnar bomullslärft, ett lintyg, ett örngott, samt 10 riksdaler.
       10 riksdaler i vedergällning till den som upptäcker tjuven, så att det stulna kan återfås.
Uppsala den 14 januari 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1831 (möte med Lanthushålls Sällskapet)
Ledamöter i Lanthushålls Sällskapet anmodas att den 26 januari att infinna sig till allmän sammankomst
här på slottet på Sällskapets vanliga högtidsdag.
Uppsala den 14 januari 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 20 januari 1831 (ytterligare auktion Berga, Åkers socken)
Den 9 mars förrättas ytterligare arrende auktion på löjtnants bostället Berga, Åkers socken, för de följande
7 åren.
      Spekulanterna erinras att borgen krävs.
      Vördige prästerskapet anmodas att denna kungörelse två gånger uppläsa från predikstolen, andra
gången fjorton dagar före auktionen.
Uppsala den 20 januari 1831  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1831 (personer som inte betalt skatt)
Tre namngivna personer från andra fögderiet som inte betalt skatt för år 1830.
        Överståthållarämbetet i Stockholm och samtliga Befallningshavande anmodas vänligen att noga
eftersöka dessa personer och då de anträffas, skyndsamt uttaga de påförda medlen eller i brist på tillgång
hitsända bevis härom.
Uppsala den 21 januari 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 26 januari 1831 (Hushållnings Sällskapets premier)
Sällskapet utfäster nedanstående belöningar:
1:o 4 premier på 100 riksdaler för dem av allmogen, som gjort sig känd för någon inte här förut övad
binäringshandaslöjd till förädling av järn eller tråd. T ex förfärdigande av väggur, bord, stolar, soffor,
skåp, verkvagnar och åkerbruksredskap, hästskor och söm, skottkärror, skovlar, härvlar, vävskedar, såll,
kolfat, drickstunnor korgar m m
      2 belöningar á 30 riksdaler till vardera som med prästerskapets, kronobetjänternas eller andra
trovärdiga personer kan styrka att de sålt för minst 60 riksdaler.
      2 belöningar á 20 riksdaler till vardera av dem som kan styrka att de sålt sina tillverkningar för minst
40 riksdalers värde.
       Styrkt ansökan görs hos Lanthushållnings Sällskapets sekreterare inom 1 December
2:o 2 premier á 30 riksdaler och 2 á 20 riksdaler tilldelas allmogens kvinnor som inom loppet av 1831 och
1812 spunnit garn, tillverkat linnevävnad, lärft eller dräll av utmärkt god beskaffenhet. Minst 100 alnar
lärft som blivit sålt för åtminstone 66 riksdaler 32 skilling. Minst 60 alnar dräll som sålts för minst 50
riksdaler eller yllemattvävnad såld för minst 66 riksdaler 32 skilling.
     Ett premium av vardera slaget till den som antingen för sig själv och sitt husfolk använt hemspunnet
lin eller ull till tyg för helgdagskläder eller sålt sådant tyg för minst 66 riksdaler 32 skilling.
      Över både tillverkning, värde och förbrukning eller avsalu bör företes prästerskapet eller
kronobetjäntens eller andra tillförlitliga personers betyg.
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3:o 5 särskilda pris på vardera 100 riksdaler skall utdelas till de av allmogen som inom 5 år härefter vid
sina hemman på länets slättbygd tillvägabrakt det bästa och för framtiden förmånligaste jordbruket, med
antagande och efterföljd av regeln att ”ängen är åkers moder”.
      Ängen skall blivit bringad i sådant förhållande till den öppna åkervidden som bör finnas vid ett
fullkomligt väl inrättat lantbruk.
      Lanthushållnings Sällskapet fäster villkoret att den som ansöker om priset skall lämna styrkt
beskrivning och att Sällskapet må äga rättighet att på plats ta kännedom om förändringarnas beskaffenhet
och fortgång. Ansökningarna av dessa premier bör följas av sockenstämmoprotokoll, som styrker den
sökandes förtjänster i denna väg.
Uppsala den 26 januari 1831 R von KRAEMER

Berättelse, Uppsala den 27 januari 1831 ( redogörelse för lasaretts medlen för 1829)
Revision av 1829 års redogörelse för Uppsala Lasaretts- och Kurhusfond.
Inkomster 6.396 riksdaler. Utgifter avkortning på kurhusavgiften 96 riksdaler, avskrivningar 26 riksdaler,
årskostnader 4.018 riksdaler.
Balance till 1830 6.396.
     Några anmärkningar i räkenskaperna har gjorts. Bl a en verifikation på några kannor brännvin. Skjuts
för byggmästare Ekberg är betald med 1 riksdaler men är 3/8 mil fram och tillbaka och priset borde vara
27 skilling 9 runstycken. För fem patienter saknas intagningsbevis samt att det saknas Direktions
protokollsutdrag, vilket förhållande skall noggrant iakttagas för framtiden.
      Av 123 intagna har 43 utspisats med 2.233 portioner för 491 riksdaler 35 skilling samt för kurhusets
80 personer utspisats med 4.963 portioner  och 715 portioner för Osbeckska Kuren för tillsammans 1.243
riksdaler 39 skilling
      Under året har uppkommit en förlust från föregående år, beroende av den ringa inkomst mot
kostnaden som inkommit. Utom maten är det utgifter för medikamenter, avlöning, ved, ljus, och olja,
skrivmaterial, reparationer och inventarier. Frivilliga gåvor har varit 325 riksdaler.
      Av detta framgår att kurhusfonden har fått bidra till lasarettets underhåll med 80 riksdaler 11 skilling
utom vad som kan belöpa på lasarettets sammanförda utgifter. vilket måste vara en ansenlig andel, som
revisorerna inte kunnat utreda
     Önskvärt vore att Serafimer Ordens Gillet vill lämna något årligt bidrag till lasarettet, särskilt med
tanke på att enligt Kungörelsen av den 9 juli 1830, länets deputerade fattat beslut,  att kurhusavgiften
endast får användas till veneriska smittans hämmande och lasarettet saknar nästan alla andra tillgångar än
de frivilliga gåvorna eller de s k tallrikspengarna, som uppgår till omkring 300 riksdaler. För den summan
kan endast 2 á 3 patienter vårdas.
      Revisorerna inser den svåra belägenhet som direktionen är försatt i, då den måste avvisa medellösa
personer, vilka genom snar hjälp eller enkel operation skulle bli nyttiga för sig själva och samhället. Nu
lämnas de att dö eller bli krymplingar och falla församlingarnas fattigförsörjningar till last, då däremot de
veneriskt smittade har ensam företrädesrätt till vård
      Revisorerna får tillägga den önskan att de frivilliga gåvorna inom församlingarna lämnades mera
frikostigt, då dessa bidrag endast används till nödställda och lidande medmänniskors hjälp.
      Slutligen får revisorerna med tillfredsställelse nämna att all ordning med särdeles omsorg och i
synnerhet sjukvården med störta noggrannhet iakttagits trots att lokalen för mottagandet av ett större antal
patienter synes nog inskränkt.
Uppsala den 27 januari 1831  L U KRÖNINGSVÄRD   P SJÖBRING   C G LENNGREN

Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1831, (medelpris på silverriksdaler)
Under oktober, november och december har medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till
växelkursen i Hamburg varit 2 riksdaler 42 skilling 1 runstycke och ett lod kontrollerat omyntat silver 1
riksdaler 9 skilling 6 5/12 runstycken.
      Vilket meddelas dem som vill avbörda sig betalning för undsättningsspannmål med silver.
Uppsala den 1 februari 1831
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Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1831 (tider och platser där beredningskommittén
sammanträder)
Efterföljande förteckning utvisar tider och ställen där beredningskommittéerna sammanträder för att
upprätta förslag till blivande bevillningstaxeringen. Var och en som är skattskyldig, äger egendom,
rörelse eller innehar näring, ämbete och tjänst skall lämna uppgifter på sätt som mantalsstadgan
föreskriver.
     De som uteblir bötar 2 riksdaler till socknens fattiga. Allmogen och andra mindre skrivkunniga äger
rätt att lämna uppgifter muntligt.
     Genast efter denna Kungörelses uppläsande utlyses allmän sockenstämma där val av ledamöter till
Beredningskommittéerna sker. De äger sedan efter avlagd ed och granskande av mantalslängder samt där
erhållna uppgifterna att tillse att rätt skatt påläggs de skattskyldiga, så att ingen blir från skatt utesluten
och inge som är oförmögen att betala krävs på skatt.
Uppsala den 1 februari 1831 R von KRAEMER
Följer förteckning på tider och platser för samtliga fögderier i länet.

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (remonteringsmöte)
Den 23 februari kommer remonteringsmöte att hållas här på slottsborggården med Livregementets
Dragon Korps. Uppräknas numren på de hästar som skall uppvisas.Uteblir någon rustande bötar han 6
riksdaler 32 skilling.
Uppsala den 5 februari 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (öppettider på landskansliet och landskontoret)
Med stöd av § 43 i Instruktionen för Landshövdingar i Riket, erinras innevånarna i detta mig anförtrodda
län, att deras ansökningar som skall handläggas på Landskansliet och Landskontoret, ofelbart skall
lämnas före klockan 1 alla måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar, så vida ärendet inte är av sådan
vikt att det inte kan vänta. Onsdagar och lördagar är de största postdagarna och upptagna av brevväxling.
     Denna erinran åsyftar lika mycket att förekomma att sökande ej med fåfäng kostnad och tidsspillan
beger sig hit på tider, då omständigheter hindrar dem att bli hjälpta i sina besvär, som att vinna ordning i
ämbetsgöromålens gång. Därför förmodar jag att vederbörande rättar sig därefter. Jag träffas på mitt
ämbetsrum all de uppräknade kanslidagarna mellan klockan 10 och 1, så vida inte något särskilt hinder
någon gång skulle inträffa.
Uppsala den 5 februari 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 februari (tid för laga bergsting)
Den 6 juni hålls årets lagtima Bergsting med Bruken och Bergverken i Uppland och Roslagen vid
Gruvstugan vid Dannemora gruvor. Stämningar till detta ting kan uttas hos Bergmästare Gustaf Tham i
Ovansjö Kungsgård eller hos Bergsfogden Johan Beronius vid Dannemora.
Uppsala den 5 februari 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (värvning)
För att täcka vakanser vid Svea Livgarde och Överste Lagerheims Kompani har förordnats korpralen N:o
21 Johan Nyberg att fullgöra värvning.
Uppsala den 5 februari 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (värvning)
Gardisten vid Kongl Maj:ts Andra Livgarde samt Kapten Fredric af Klerckers Kompani N:o 26, Carl
Wilhelm Lindström, har blivit beordrad att anställa värvning för nämnda kompani.
Uppsala den 5 februari 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (auktion på tröskverk vid Uppsala Näs Prästgård och
Garpeboda egendom i Västra Ryd, Bor Härad)
På begäran meddelas följande:
1:o Vid Uppsala Näs Prästgård finns ett tröskverk till salu med åtföljande gröpekvarn. Verket går med två
dragare och tröskar två tunnor i timmen. 6 personer sköter det bekvämt, varav två barn i tioårsåldern
sköter körningen. Överenskommelse om priset kan träffas med domprosten Doktor Bergström i Uppsala.
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2:o Öppen och frivillig auktion hålls den 24 dennes på Värdshuset Ställmästargården på egendomen
Garpeboda i Västra Ryds socken, Bro härad.
      Beskrivning av egendomen kan fås hos mäklaren vid Auktionsverket C O Bergquist, som träffas alla
dagar mellan klockan 11 och 1 i Handelskollegiets förmak på Rådhuset i Stockholm samt hos
kryddkramhandlare F C Björk i Uppsala.
Garpeboda den 14 januari 1831 P G Marelius
Uppsala den 5 februari 1831

Efterlysning, Uppsala den 5 februari 1831 (16 personer, postväska, borttappat ur, stöldgods)
1:o Handelsdrängarna från Ulricehamn A Hagberg, A Andersson, H Pettersson, J Höglund, J Rydberg
och P Höglund har av Befallningshavande i Älvsborgs län blivit pliktfällda till 2 riksdaler vardera.
Extra Tullvaktmästare Silven har av Åmåls Rådsturätt dömts att böta 13 riksdaler 16 skilling.
Anders Hagberg från Kilatorpet har dömts vid Kinds Häradsrätt att plikta 3 riksdaler 16 skilling,
Josef Berglund från Algränna 3 riksdaler 16 skilling, vilken i brist på tillgång skall undergå 8 dagars
fängelse
H Josefsson från Måssebo Stom dömd till 6 riksdaler 32 skilling böter.
Hustru Carlström är dömd av Bjärke häradsrätt vid 1827 års höstting att böta 1 riksdaler 16 skilling eller i
brist på tillgång 4 dagars fängelse,
Fänrik U Mejer som inte har betalt 1829 års kronoutskylder 21 riksdaler 13 skilling.
Dessa personer vistas på okänd ort
2:o Drängen Peter Andersson har avvikit ur sin tjänst hos skeppare M Amilan i Strängnäs.
       Han är stark till växten, svart hår, bruna ögon samt avlångt ansikte. Klädd i blå vadmalsrock,
linnebyxor, svenska stövlar, förskinn och  skinnkaskett.
3:o Pigan Brita Jansdotter som den 13 december på morgonen gått från förre slaggskjutaren Anders
Wretholm vid Björndammen i Dunkers socken, Nyköpings län till Malmköping. Samma dag klockan 1
återvände hon och tog vägen förbi Malma kvarn över Tvära skogen, men sedan inte visat sig.
       Hon är 45 år gammal, medelmåttig längd, smal och magerlagd samt klädd i mörkblå kapott och
randig linnekjol, svenska becksömskängor.
4:o Fattiga flickan Anna Chatarina under hemmanet Dössebacka, Romelanda socken, Göteborgs och
Bohus län, har i slutet av november ensam begivit sig från hembygden.
      Hon är 11 år gammal och var klädd i en gammal blårandig fyrtrådsklänning.
5:o Olof Ersson, Strand i Älgå socken, Karlstads län har avvikit utan att betalt de vitesböter Jösse Härads
Höstting ådömt honom 1829.
6:o Drängen Johan Peter Pehrsson, Hovs socken, Göstrings Härad, Östergötlands län, är tilltalad för
ryktesspridning och befrämjande av tjuvnad. Den enda beskrivning av honom är att han haft en skadad
näsa och att han innehaft falskt prästbevis.
7:o Bonden Nils Eric Andersson, Mjälgen, Leksands socken, Falu län har natten till den 15 september
1829 bortgått och trots efterlysning inte kunnat återfinnas.
      Vid försvinnandet var han klädd i den i Leksand brukliga vardagsdräkten men med helgdagslivstycke.
8:o Drängen Christian Andersson  Pihl, vilken är angiven för delaktighet i stölden av 40 – 50 får som
skedde förra sommaren i Torsby Skärgård, Göteborgs län.
     Han är född i Torsby socken den 1 november 1810, medelmåttigt växt, stark kroppsbyggnad. Klädd i
grå rock, vita strumpor samt skor.
9:o Den 8 januari stals ur Björnö postväska, som hämtats från postkontoret i Kalmar ett rekommenderat
brev till major greve Posse innehållande 1.002 riksdaler i följande sedlar: en bankosedel på 800 riksdaler
insatt av A P Söderberg, en på 66 riksdaler insatt av P Samuelsson, samt flera riksgäldssedlar på
sammanlagt 202 riksdaler
10:o Vid inbrott hos bruksarbetaren Anders Erssons i Dorkarby, Tolfta socken, stals 3 silvermedaljer en
kambrickshalsduk, några nattkappor, ett lakan, en långhalsduk, ett skrin med 5 riksdaler.
11:o Ett guldur med enkel boett, vit tavla och patentglas med namnet ”Chantelot á Marseille” ingraverat
på tavlan kvarglömdes i gården N:o 21 i Gävle stads Tredje kvarter den 12 januari. Uret hade svart band
och vidhängt en fjäderring, ett pitschaft med karneol, krusig fattning allt av guld. Ägaren handlande i
Gävle A Norman utlovar en belöning på 20 riksdaler.
12:o Soldaten Jonas Rälls, Helgarö socken, Åkers Härad, Nyköpings län, 14-åriga dotter har i april månad
bortgått.
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      Hon är liten till växten, ljust hår. Klädd i brunrandig kjol, skinntröja, nya kängor, svart silkeshalsduk,
randigt huvudkläde.
Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalls att noga efterspana ovannämnda personer samt de stulna och
bortkomna sakerna samt därmed lagligen förfara.
Uppsala den 5 februari 1831.

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (upphittade handlingar)
Förrymde och nyligen ertappade gardisten vid Svea Livgarde och Kapten Aminoffs Kompani N:o 57 Carl
Petter Lundgren har avlämnat åtskilliga handlingar till Chefsämbetet i Nyköpings län. Dessa synes
tillhöra förre sjöartilleristen Anders Lind. Lundgren, som påstår sig ha hittat dem vid sin vandring i
Nyköping. Rätta ägare kan återfå handlingarna.
Uppsala den 5 februari 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (försiktig körning i staden)
Under januari har flera olyckor här i staden skett på grund av överdådigt körande på gatorna. Två
personer har råkat i verklig livsfara.
     Till förekommande av dylika olyckshändelser har Befallningshavande allvarligen velat antyda
landsortens innevånare att vid sin ankomst till staden färdas sakta och försiktigt på dess gator och torg, så
vida laga ansvar vill undvikas.
Uppsala den 5 februari 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (auktion Lytta, Bälinge socken)
För att gälda bönderna Anders Hanssons och Eric Janssons i Vallskog domfästa fordran på omyndige
förklarade bonden Erik Andersson därstädes av 334 riksdaler 26 skilling 8 runstycken utom ränta och
expencer, kommer Eric Anderssons ägande ¼ mantal kronoskatte rusthåll N:o 61 Lytta, Bälinge socken
att säljas på offentlig auktion den 20 maj.
Hemmanet är värderat till 1.400 riksdaler och upplysningar finn hos Kronobefallningsman Johan
Floderus. Köparen skall betala köpeskillingen genast eller senat efter en månad, då 6 % ränta uttas från
auktionsdagen.
Uppsala den 5 februari 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (leverering av hö till Hovstallet)
Leverering av erforderlig kvantitet hö, halm och havre för Hovstallets behov, kommer genom
entreprenadsauktion att förrättas på Stadskontoret den 16 mars. Entreprenaden är på 5 år mot ställande av
borgen och med villkor enligt projektkontrakt.
Uppsala den 5 februari 1831.

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1831 (tid och plats för reststämmor vid Livregementets Dragon
Korps och Norra Upplands Regemente)
Reststämmor förrättas med Majorens och Norra Upplands Skvadroner av Livregementets Dragon Korps
på följande tider och platser.
Med Majorens Skvadron den 25 dennes i Korskrogen, Fröslunda socken
Den 26 i Enköpings stad
Med Norra Upplands Skvadron den 22 i Assessor Didrons gård här i staden samt
 Den 23  på Högsta Gästgivargård.
Räntegivare skall inställa sig för att betala återstående penningränta och lösa den ouppsagda
avradsspannmålen.
Uppsala den 5 februari 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1831 (förändring av länets Enöres Kassa)
Till Kongl Maj:t har Direktionen över Länets Enöres Kassa i underdånighet inlämnat följande ansökan:
Direktionen över den av rotehållarna vid Upplands Regemente inom Uppsala län bildade Enöres Kassan
anhåller att till den 1 mars deputerade från varje socken kallas till Uppsala slott för att överlägga åtskilliga
och ändamålsenliga förändringar i utbetalningssättet. En redogörelse över Kassans förvaltning och
tillstånd skall avgivas och nya förvaltande ledamöter väljas.
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     Innan Direktion framställer sina åsikter till ett förändrat utdelningssätt, utber de sig att inför Ers Maj:t
få avgiva en kort historisk översikt av Kassans tillkomst och de förändringar som inträffat.
      År 1695 åtog sig rotehållarna vid Upplands Regementet att årligen lämna 1 öre silvermynt på varje
öresland i roten till en Kassa. I § 5 av 1725 års Knektkontrakt bestämdes att de rotar, som har många lejda
soldater eller genom olycka inte förmår leja någon soldat skall av detta sammanskott, som kallas Enöres
medel få antingen hela eller halva legan. Detta gällde till 1771 då på Riksdagsfullmäktiges från Uppsala
och Stockholms län gjorda ansökan och med Riksens Ständers tillstyrkan, Kongl Maj:t förklarade att 5 §
av Knektkontraktet skulle ändras så, att den som insätter en godkänd karl må av Enöres kassan få 100
daler kopparmynt i legohjälp. Denna allmänna utdelning pågick i två år. Sedan har partiella utdelningar
ägt rum.
     Räkenskaperna visar att mellan 1695 och 1829 rotehållarnas avgifter till Kassan utgjort 22.964
riksdaler 31 skilling 5 runstycken och deras kvarstående kapital är 8.488 riksdaler som med ränta nu
uppstigit till 44.000 riksdaler, vilka mot säkra inteckningar och hypotek är utlånade.
     Direktionen anser denna förvaltning olämplig och det vore rättvisare om rotehållarna kom i större
åtnjutande därav, antingen genom viss årlig utdelning eller till andra nödvändiga och beständiga utgifter
för soldaten. Likväl får aldrig kapitalet anlitas utan årligen utökas med Enöres avgiften utgörande på 256
riksdaler 16 skilling 5 runstycken, medan räntan upphör att läggas till kapitalet.
     Dessa förslag tror sig Direktionen böra framställa till Deputerade, varefter deras beslut skulle
framläggas för Kong Maj:t till prövning och stadfästelse. Direktionen hoppas på Kongl Maj:ts samtycke,
då Kassan är bildad av en frivillig avgift och således anses som rotehållarnas enskilda egendom.
Uppsala den 15 december 1830

Kongl Maj:t har i skrivelse till Befallningshavande den 15 januari behagat bifalla denna underdåniga
anhållan. Men skrivelsen har inte hitkommit förrän den 5 dennes varför den av Direktionen föreslagna
dagen inte kan gälla.
     Nytt datum blir den 22 mars då rotehållarna kallas till landskansliet för att dels mottaga redovisning
för den hittills skedda förvaltningen dels bland sig utse personer, som skall granska och godkänna
redovisningen, dels för att välja nya ledamöter till Direktionen, dels för att yttra sig över de förslag till
reglemente för kassans handhavande och till räntemedlens billigare och rättvisare utdelning.
Rotehållarnas beslut och direktionens utlåtande kommer att underställas Kongl Maj:ts granskning.
      För detta ändamål anmodas Prästerskapet vänligen att ofördröjligen utlysa lagliga sockenstämmor till
val av Deputerade rotehållare samt att förse dessa ombud med behöriga fullmakter genom
sockenstämmoprotokoll.
Uppsala den 9 februari 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1831 (auktion Säby, Danmarks socken)
På begäran meddelas:
 Den 12 mars kommer öppen och frivillig auktion att förrättas på stället, då säljs kronoskattehemmanet
N:o 2 i Säby, 1 mantal, beläget 3/8 mil från Uppsala i Danmarks socken, Vaksala Härad.
     Hemmanet har i ena årvägen 13 ½ tunnland och i den andra 17 tunnland öppen åker, god äng och
mulbete samt lite skog med åbyggnader. Tillträde genast. Största delen av köpeskillingen kan genom
överenskommelse med inteckningshavaren tills vidare innestå med förbehåll att köparen ställer
vederhäftig borgen, om han är okänd.
      Vi samma tillfälle säljs två verkhästar.
Uppsala den 21 februari 1831  A L ALTIN
Uppsala den 23 februari 1831

Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1831 (auktion Norrby, Vaksala socken)
Den 9 mars kommer offentlig auktion att förrättas av nämndeman Jan Pehrsson i Årsta, då mot betalning i
bankomynt, till mestbjudande säljs ½ mantal Akademi skatte i Norrby, Vaksala socken och Härad.
      Hemmanet har 10 – 11 tunnors utsäde, äng och bete, åbyggnad i försvarligt stånd. Köpeskillingen
skall betalas med en mindre del inom en månad och resten efter överenskommelse mot vederhäftig
borgen.
Uppsala den 22 februari 1831
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Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1831 (inställelse till rättegång)
På begäran av Befallningshavande i Örebro län, är garvare gesäll Wetterström, som är tilltalad för fylleri
och slagsmål vid Karlskoga Häradsrätt, härigenom underrättad, att han vid vite av 10 riksdaler har att
infinna sig på fjärde rättegångsdagen av nästa lagtima Vårting vid nämnda Härad. Tinget börjar den 2 maj
i Kellmo
Uppsala den 22 februari 1831

Efterlysning, Uppsala den 22 februari 1831 (3 personer)
1:oGardisten vid Tredje Majorens Kompani av Andra Gardet N:o 6 Daniel Andersson har avvikit från
regementet och inte kunnat anträffas i hemorten, Svärdsjö socken, Falu län.
     Han är 11 kvarter 5 tum lång och född den 6 juli 1803 i Svärdsjö.
2:o Kopparslagar gesällen Johan Peter Bergmark är tilltalad vid Enköpings Rådsturätt för att ha överfallit
stadsvaktmästare Olenii i tjänsten. Bergmark har avvikit från sin mästare utan vare sig dennes betyg eller
respass.
     Bergmark har lärt kopparslagare hantverket hos Pihl i Linköping och innehar fortfarande dennes betyg
över sitt uppförande. Han är född i Östergötland, 24 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår, mörkblå
ögon, runt ansikte samt var vid avvikandet klädd i surtut och stövlar.
3:o Joseph Hultman i Vist, Redvägs Härad. Älvsborgs län, är tilltalad för att den 7 februari 1829 överfallit
och slagit Peter Håkansson i Vist och våldsamt tagit ifrån honom ett pantsatt fjäderbolster.
      Hultman skall inställa sig inför Redvägs häradsrätt på andra rättegångsdagen vid det den 24 dennes
infallande ting för att avgiva svaromål.
      Krono- och stadsbetjänter skall noa efterspana ovannämnda personer och med dem lagligen förfara.
Uppsala den 22 februari 1831

Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1831 (tillvarataget skrin)
Skräddaren Eric Törnblom, Gryt, har under en resa till Stockholm den 30 oktober i Södertälje av en okänd
person, som sade sig vara stenhuggargesäll vid Kongl Slottet i Stockholm, mottagit ett skrin till forsling.
Sedan har den okände skilt sig från Törnblom utan att återkomma. Törnblom tog då hem skrinet och
härmed kungöres att rätta ägaren kan efter kostnadens erläggande återfå sin egendom hos Törnblom
Uppsala den 22 februari 1831

Uppsala den 22 februari 1831 (stölder)
Från Nils Johansson i Stenvad stals vid Strandskrogen en mjölsäck, vilken blev återtagen i Malmköping
från en smideshandlare, som kallat sig Malmquist och hans som Axel. Efter förlikning gav de Johansson
en rå kohud, som visade sig stulen frän bonden Lars Peter Larsson, Skälbylund, som igenkände och
återfick den.
     Vid samma tid stals en skrinda värderad till 6 riksdaler från bonden Erik Svensson i Mellangården,
Ramsta, Husby socken och man förmodar att smideshandlaren är tjuven, helst då man sett honom och
sonen föra två sådana åkdon till Malmköping De har uppgivit att de är hemmahörande än i Barva socken
under Prostökna, än i den s k Stora Stadsbacken vid Nyköping.
      Dessa personer, som dels kallat sig Malmquist dels Lindquist, är efterlysta. Den ena lång och omkring
40 – 50 år gammal den andra mindre till växten och omkring 20 år gammal.
Uppsala den 22 februari 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 24 februari 1831(entreprenadsauktion för underhåll vid
vapenövningsmötet)
Den 29 mars hålls entreprenadsauktion till upphandling av det antal proviantportioner jämte kokved och
lägerhalm, som Upplands Regemente och länets beväringsmanskap behöver under innevarande års
vapenövningar.
      Upplysningar finns att tillgå härstädes.
Uppsala den 24 februari 1831

Kungörelse, Uppsala den 24 februari 1831 (remonteringsmöte)
De rustande vid N:o 121 vid Livskvadronen och 11, 48 och 58 vid Majorens Skvadron samt 51 och 96 vid
Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragon Korps, som ännu har hästvakanser, skall vid
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remonteringsmöte den 19 mars på Slottsborggården uppvisa fullt antagliga remonter för dessa nummer,
vid vite av 6 riksdaler 32 skilling
Uppsala den 24 februari 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 25 februari 1831 (val av ledamöter till Beklädnads Direktionen)
Enligt Kongl Kungörelse av den 15 januari i år skall rotehållare vid Indelta Infanteri Regementet inom
varje Kompani genom val utse en rotehållare till ledamot i Regementets Beklädnads Direktion, som
inställer sig inför Direktionen och genom lottning får bestämd ordning för inträde dit.
     Till verkställighet av detta Förordnande anmodar jag rotehållarna att sammanträda den 28 mars på
nedannämnda platser för att sins emellan utse ledamot för Kompaniet. Kronofogdarna antyds att närvara
och föra protokollet, som insänds hit, varefter de utsedda den 5 april bör infinna sig på slottet för att inför
Beklädnads Direktionen anställa lottning om ordningen dem emellan till inträde i direktionen.
      Uppräknas de vanliga gästgivargårdarna, där sammanträdena äger rum.
Uppsala den 25 februari   R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 1 mars (överlåtelse av Kronohemman)
Kronohemman, som blivit överlåtna på andra innehavare och vunnit transport resolutioner nämligen:
1:o Eneby N:o 1, ¼ mantal i Litslena socken har överlåtits av Per Jansson, Eric Jansson och dess hustru
Greta Stina Jansdotter, Jan Jansson, Mats Andersson och dess hustru Cajsa Lisa Jansdotter samt
förmyndaren gamle Anders Ersson på klockare Gustaf Julius Öberg för 1.002 riksdaler och fördel för de
omyndiga.
2:o Norrhusen 1/8 mantal i Viksta socken, som Eric Jansson i Skuttunge by överlåtit åt Eric Pehrsson för
450 riksdaler
3:o Torvarbo, 1/16 mantal i Viksta socken, som Eric Ersson innehar i stöd av Eric Anderssons överlåtelse
för 103 riksdaler 32 skilling 3 1/3 runstycke
4:o Östa N:o 3, 1/32 mantal rusthåll i Ärentuna socken, som prästmannen A Cederberg innehar med stöd
av dess avlidne faders oklandrade testamentariska disposition.
Uppsala den 1 mars 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1831 (auktion Lågbo, Tierp socken)
För att gälda Söderfors bruks Intressenters domfästa fordran på bonden Jan Ersson, Lågbo, Tierps socken,
stor 381 riksdaler 39 skilling 1 runstycke, kommer dennes ägande 1/6 mantal kronoskatte N:o 1 Lågbo att
genom offentlig auktion säljas på Yvre gästgivargård den 16 juni
     Hemmanet är uppskattat till 522 riksdaler 21 skilling 4 runstycken. Värderingsinstrument och
upplysningar fås hos Expeditions Kronobefallningsman J A Holm
Uppsala den 4 mars 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1831 (årets skörd)
Sista årets skörd, som i detta länet varit ganska förmånlig, har i andra delar av riket blivit knapp och så
otillräcklig, att brist redan uppstått på flera orter och allmänna penningunderstöd till spannmålsuppköp
måsta anordnas av Kongl Maj:t.
    Då spannmålspriserna väntas stiga, förmodas att den lantman som avhänder sig större delen av den
inbärgade grödan än hans egna behov av utsäde och brödföda till nästa höst kan fyllas, måste återköpa sin
vara till vida högre pris.
Befallningshavande varken bör eller vill blanda sig i länets innevånarnas enskilda angelägenheter och kan
således inte förskriva, hur de skall handha sina tillgångar. Dock vill jag uppmana allmogen att inte till
brännvinsbränning använda eller eljest avyttra större del av sitt sädesförråd än klok och mogen omtanke
om framtiden kan medgiva
        I sammanhang härmed vill jag erinra Styrelserna för Landsförsamlingarnas Socken- och
Fattigmagasin, att på det allvarligaste följa de för Magasinen gällande reglementen och sörja för att de
spannmålsförråd, som där bör finnas, må vara att tillgå om behovet skulle så fordra.
      Befallningshavande får påminna om innehållet av ett från Kongl Lanthushållnings Sällskapets redan
den 2 mars 1820 utfärdade cirkulär, så lydande:
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       Då rågroten om hösten blir ofrusen, blir följden att råggräset om våren, då snön går bort, betäcker
jorden med en fäll av ruttet gräs och hindrar framskjutandet av nya rotskott; rågroten ruttnar, och den på
hösten lovande brodden ger antingen missväxt eller en barfläckig ojämn gröda.
      Att förekomma detta onda är följande medel av erfarenhet såsom nyttig bestyrkt. I mars eller tidigare
medan vinterkölden ännu är stark, grävs hål i den djupa snön ända ned till råggräset, så att det barläggs.
Dessa hål som inte behöver vara större än skovelns bredd, grävs på 3 á 5 famnars avstånd från varandra
och medför den dubbla nyttan, att de ger rågen luft och därigenom hindrar förruttnelsen och att jorden
fryser vid en kall dag. Då visar sig ofta en rök och ett luftdrag uppkommer över hela fältet. När snön
smälter, bör det ruttna gräset med lätt hand borträfsas så att nya skott kan skjuta upp.
Uppsala den 9 mars 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1831 (auktion Kvartersmästare Bostället i Boglösa by, Boglösa
socken)
Den 13 april kommer auktion att hållas på Regementets Kvartersmästare Boställe i Boglösa by, 2 ¼
mantal i Boglösa socken och under arrende utbjudas för de 12 återstående åren.
      Om något anbud, som beror av Kollegierna, skall kunna antas måste arrendeborgen ingången som för
egen skuld upprättas vid auktionen av två vederhäftiga män för kontraktets fullgörande under 10 år, även i
händelse arrendatorn skulle avlida.
Uppsala den 10 mars 1831

Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1831 (auktion på 85 tunnor säd)
Till följd av skrivelse från Direktionen över Arméns pensionskassa av den 28 februari, kommer auktion
att förrättas den 14 april för att till högstbjudande säljas 85 tunnor 20 29/30 kappar spannmål, hälften råg
och hälften korn, som är upplagda i Uppsala Kronomagasin
Uppsala den 10 mars 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1831 (förnyad auktion Aronsborg, Kalmar socken)
På förekommen anledning kunde inte Aronsborg säljas vid tidigare auktion. Ny auktion av Aron
Barthelssons i Aronsborg ägande ½ mantal N:o 3 i Bista, Kalmar socken och Håbo Härad att säljas den
30 juni. Samtidigt säljs 1 mantal N:o 5 med lägenheten Aronsborg och två utjordar till gottgörande av
intecknade skulder.
      Egendomen är värderad till 9.515 riksdaler och närmare upplysningar fås hos Kronobefallningsman M
G Groth.
Uppsala den 17 mars 1831

Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1831 (efterlysning angående konkursmassa)
På begäran meddelas följande:
Kuratorerna i handlande E W Wahlmans konkurs, advokatfiskal E U Nauckhoff och borgmästare H F
Christiersson tillkännager, att Wahlman äger egendom och fordringar i såväl Älvsborgs som andra län,
utan att upplysning har kunnat vinnas. Därför begärs enligt Kapitel 16 § 6 i Handelsbalken  att
Befallningshavande offentligen efterlyser. Jag får därför be Landshövdingen i Uppsala län, att anmana var
och en som häftar i skuld till Wahlman, att  anmäla till kuratorerna.
Karlskrona den 6 mars 1831  CARL GYLLENHAAL  CARL JOHAN MÖLLER
Uppsala den 17 mars 1831

Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1831 (anmärkning mot redovisning av Livregementets räntor)
Överrevisionen vid Advokatfiskals kontoret har i memorial av den 7 februari anmärkt att vinsten på
Indelningsöverskottsräntorna för Livregementet inte blivit Kronan beräknad genom förvandling efter årlig
markegång, utan endast med pengar efter Kronovärdering
       Reservationskrav begärs av Befallningshavande i Västerås på alla indelningshavare vid
Livregementes Brigaden, som haft lön, tagit avsked eller befordrats till andra regementen eller avgått med
döden under åren 1827, 1828 och 1829. De skall inom april till Regementsskrivaren  D G Ahlborg på
Ekeby i Västerås län skriftligen till Kammarrätten lämna upplysningar som kan anses nödvändiga för
anmärkningens vederläggande. Anmärkningsmålets fortgång och avgörande kommer inte att hindras
genom någons uraktlåtenhet härav.    Uppsala den 17 mars 1831
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Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1831 (kvarglömda pengar Åby gästgivargård)
En inte obetydlig penningsumma i småsedlar har blivit funnen i ett av gästrummen vid Stora Åby
Gästgivargård, Nyköpings län, troligen kvarglömd av någon resande i januari. Pengarna återfås hos
Kronobefallningsman C Johansson i Åby efter upplysningar, som rätta ägaren kan föranleda. Ersättning
för kostnader fordras.
Uppsala den 17 mars 1831

Efterlysning, Uppsala den 17 mars 1831 (6 personer, stöldgods)
1:o Artilleristen vid Flottans 8:de Kompani N:o 13, Johan Jansson Blom, har avvikit från sin tjänstgöring
iförd buldanströja, långbyxor och blå mössa.
      Han är 24 år gammal medelmåttigt växt, ljust ansikte och hår. Det har sports att han klädd i grön frack
med blanka knappar, mörka byxor vistas i sin födelseort Munsölandet i Stockholms län.
2:o Bonden Anders Larsson, Torresröd, Inlands Torpe Härad, Göteborgs län, är ställd under
Kämnärsrätten i Göteborg för att från båtskeppare Arvid Arvidsson olovligen tillgripit en julle.
3:o F d båtsman Gabriel Snäll från torpet Skuggebo, Kila socken, Nyköpings län, har den 13 december
bortgått från sitt hemvist, utan att sedan höra av sig.
      Han är född 22 januari 1776 i Linköpings län.
4:o Bonden Ola Nilsson, Ungerup, Kristianstads län, har blivit fälld vid Gerds Härads vinterting för
olovlig brännvinsbränning, men avvikit från orten utan att erlägga böterna på 33 riksdaler 16 skilling.
5:o Genom inbrott vid Hagsta hemman i Klosters socken, Nyköpings län, har natten till 5 november
stulits en del kläder, en sjöskumspipa med silverbeslag. Vid åtskilliga tillfällen under föregående sommar
stals två grårandiga hästtäcken, ett par lädertömmar, två handyxor, två styryxor, en mindre såg, flera
huggjärn, en hovtång, och en plogrist,
     Vid inbrott den 2 mars stals två silvermuggar om 8 lods vikt med tyska penningar i botten, två
silvertumlare, en sjöskumspipa med silverbeslag märkt E C S samt något löspengar och mindre persedlar.
6:o Änklingen Pehr Andersson, som är skäligen misstänkt för ovannämnda stölder har avvikit från orten,
Han var klädd i en gammal blå rock och en grön överrock, grå byxor, stövlar och svart hatt.
      Han är omkring 30 år gammal, född i Barkarö socken, Västerås län samt försedd med prästbevis från
Torshälla till Värmdön.
7:o När torparen Anders Andersson, Alstugan, Stigtomta socken, Nyköpings län skulle föra ett sädeslass
tillhörigt överjägmästaren Strandberg stals vid Krokeks gästgivargård en säck märkt T och innehållande
en tunna blandsäd.
8:o Under en resa mellan Pilkrogs gästgivargård och Nyköping förlorades en röd plånbok med
inneliggande pengar, nämligen: 27 riksdaler.
9:o Gossen Jan Eric  från Glädjen, Vendels socken vilken sista sommaren bortgått från sin moder och
förmodas ha begivit sig till Gävleborgs län.
     Han är född 1818 och av medelmåttig växt för sin ålder. Han var klädd i tröja och byxor av blått s k
halvvadmal.
     Krono- och Stadsbetjänterna skall noga efterspana ovannämnda personer och förkomna egendom och
därmed lagligen förfara.
      Befallningshavande i övriga län anmodas låta efterlysa gossen Jan Eric och om han påträffas hitsända
honom på lämpligt sätt för att vara inställd hos sin moder.
Uppsala den 17 mars 1831

Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1831 (angående kronobrevbärningen)
Enligt Cirkulär av den 4 december förra året har Kongl Maj:t förständigat sina Befallningshavande med
anledning av Ständernas begäran att ordning och kontroll över kronobrevbärningen bör göras.
     Kongl Maj:t förordnar att brevbärningen, som åligger hemmansägarna, må högst två gånger i veckan
äga rum, om inte ärendets vikt kräver större skyndsamhet, som vid Durchmarscher, Kungs- eller
Kronoskjutsar, skallgång eller skogseldar. I sådana fall skall i korthet innehållet antecknas utanpå.
     Uppräknas de veckodagar i de olika socknarna, då brevutdelning sker
     I sammanhang härmed har Befallningshavande förständigat de tjänstemän, som äger rätt att begagna
sig av Kronobrevbärning, att ovillkorligen använda Ordinarie Post så ofta som möjligt och inte genom
Kronobrevbärare fortskaffa sina brev i tjänsteärenden.
Uppsala den 17 mars 1831  R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1831 (auktion på virke fällt vid Sunnersta)
Den 11 april förrättas auktion på skogseffekter som kastved, långved och två timmer, som blivit fällda
inom Sunnersta och Lilla Djurgården efter den huggningsordning som gällt.
       Auktionen verkställs i närvaro av hovjägmästare Tottie genom kronolänsman Brunnberg och hålls
vid Flottsund, där skogseffekterna förut blivit beskådade. Inroparen bör på vinterföret ofördröjligen
avhämta virket på den dag han överenskommer med Hovjägmästaren.
Uppsala den 23 mars 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1831 (försäljning av 426 tunnor överskotts spannmål)
Enligt Serafimer Ordens Gillets skrivelse av den 17 mars kommer genom auktion, att säljas 426 tunnor 10
kappar av Uppsala Hospitals Överskotts Spannmål hälften råg och hälften korn i mindre partier.
Sex månaders anstånd med betalningen mot vederhäftig borgen. Gillet prövar anbuden.
Uppsala den 23 mars 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1831 (lösöresauktion Ådö Säteri, Låssa socken)
Öppen och frivillig auktion hålls den 19 april och nästföljande dagar vid Ådö Säteri, Låssa socken. Då
säljs silver, koppar, tenn, järn- och blecksaker, duktyger och linne, finare och grövre, bättre och sämre
sängkläder, möbler, husgeråd, av flera slag, glas och porslin, kör- och åkerredskap, smides- och
slöjdverktyg, laggkärl, ökstockar, orangeri växter, drivbänksfönster, bikupor, trädgårds- och
kvarnredskap, seldon och stallinventarier, hästar, oxar, kor, ungnöt, får, svin och gäss, ett parti säckar m
m.
      Anstånd med betalning lämnas säkra köpare till den 24 oktober. Alla andra betalar vid varornas
hämtande och tjänstefolk skall vara försedda med borgen.
      Husrum finns i mån av tillgång och även mat för resande samt foder för medhavda hästar.
Ådö den 18 mars 1831  LARS OLOF BERG
Uppsala den 26 mars 1831

Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1831 (rekryteringsmöte)
Den 26 april kommer rekryteringsmöte med Upplands Regemente att förrättas här på Landskansliet,
varvid antagliga rekryter skall uppvisas för nedannämnda vakanta rotar. Följer 72 nummer fördelade på
Livkompaniet, Överste Löjtnantens Kompani, 1:sta Majorens Kompani, 2:dra Majorens Kompani och
3:dje Majorens Kompani eller Bälinge Kompani.
       Vid detta tillfälle erinras att soldatkontrakten skall uppvisas i enlighet med Kongl Maj:ts Stadga om
värvning och manskaps lejande till krigstjänst och att de karlar, som blivit föreslagna till inskrivning i
rullorna, innan dess uppvisas för Kompaniets Befälhavare.
Uppsala den 26 mars 1831

Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1831 (förslag att allmogens söner studerar jordbruk i trakten av
Falun)
Jordbruket i trakten kring Falun och Hedemora har under senare år drivits upp till en nivå, som inte finns
här. Lanthushållnings Sällskapet anser att det vore av nytta för länets innevånare, om några av allmogens
söner årligen kunde beredas tillfälle att vistas där i trakten och inhämta kunskap om hur lantbruket idkas.
      Genom Lanthushållnings Sällskapet finns nu tillfälle för 5 – 6 välfrejdade och för omtanke och
ordentlighet kända söner i tjugoårsåldern, att under sommarhalvåret vistas på lämpliga ställen. Vistelsen
är kostnadsfri mot att de deltar i arbetet.
      Ansökan görs genom prästerskapet.
Uppsala den 26 mars 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 april 1831 (riksmarkegångspriset på soldatbeklädnaden)
Riksmarkegångspriset för Soldatmunderings persedlar vid Indelta Infanteriet är i år fastställt till 27
riksdaler 41 skilling 1 runstycke banko. Såväl kronans som rotehållarnas bidrag utgör en åttondel,
nämligen 3 riksdaler 23 skilling 2 runstycken på varje rote.
Uppsala den 5 april 1831
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Kungörelse, Uppsala den 5 april 1831 (arrendeauktion Uggelsta N:o 1, Åkerby socken och Nysätra
N:o 4, Nysätra socken)
Auktioner kommer att förrättas dels hos Direktionen över Danviks Hospital vid Inspektors Bostället på
Danviken, dels vid Landskansliet här i staden den 2 juli. Försäljningen gäller 25 års arrende från den14
mars 1833 på:
 Uggelsta N:o 1, 1 mantal beläget i Åkerby socken, Bälinge Härad. Åkern består av god jordmån med 15
tunnor årligt utsäde, äng med 16 lass hö, ingen skog samt
Frälsehemmanet N:o 4 Nysätra by, 1 mantal beläget i Nysätra socken, Lagunda Härad. Åkern på 26
tunnland har god jord. Det finns lindor, hagar, vretar och kålgårdar på tillsamman 23 tunnland, hjälplig
skog till vedbrand och gärdsel för hemmanets behov.
     För att anbuden skall antas, skall de vara försedda med borgen av två personer som borgar som för
egen skuld för de 5 första åren, även om arrendatorn avgår med döden. Inspektoren vid Danviks Hospital
prövar anbuden.
Uppsala den 5 april 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 9 april 1831 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet)
Kammarkollegiet förordnar i skrivelse av den 29 februari att entreprenadsauktion kommer att hållas den
10 maj för åtskilliga reparationer vid Uppsala Slott.
     För att anbud skall antas fordras vederhäftig borgen så väl för arbetets riktiga utförande efter förslag,
som för förskottsmedel som till äventyrs kommer att beviljas. Närmare upplysningar om reparationernas
beskaffenhet inhämtas av de i Landskontoret tillgängliga handlingarna.
Uppsala den 9 april 1813 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 12 april (bolagsstämma med Flottsunds Brobyggnads Bolag)
Sedan vid extra bolagsstämma med Flottsunds Brobyggnads Bolag den 7 denna månad och med
Statsrådet Greve af Ugglas bifall, beslöts att den vid Flottsund på Kungshamns ägor belägna krogstugan
med därtill hörande uthusbyggnader må på Bolagets bekostnad flyttas till annan närbelägen plats.
      Bolagets Direktion får härmed till hugade spekulanter meddela, att berörda arbete kommer att
upplåtas till den, som åtar sig det för minsta anbud vid entreprenadauktionen, som hålls på Flottsunds
Värdshus den 28 april.
      Kostnadsförslag och andra upplysningar finns hos länsbokhållare Tourén, som träffas alla
söckendagar mellan 10 – 2 på Landskontoret.
Uppsala den 12 april 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 12 april 1831 (ullmarknad i Norrköping)
Kongl Maj:t har i nådig skrivelse förordnat att en ullmarknad årligen må hållas i juli månad i Norrköping.
    Kommerskollegiet kungör att marknaden innevarande år kommer att påbörjas den 19 juli samt fortsätta
i 3 dagar.
Uppsala den 12 april 1831

Kungörelse, Uppsala den 12 april 1831 (hingstbetäckning)
Betäckning av 2 på Akademins ridstall befintliga hingstar från Strömsholms Stuteri börjar i maj månad.
De som vill begagna sig av detta tillfälle för att vinna en förädlad hästrace, anmäler sig hos Stallmästare C
O v Bahr och erlägger kontant1 riksdaler 16 skilling för varje språngsedel eller avlämnar en förbindelse
att det kommande året betala 6 riksdaler 32 skilling om stoet är dräktigt 10 månader efter betäckningen.
      Språngsedlar till betäckning kan även uttagas på de 2 nummerhingstar tillhörande Norra Upplands
Skvadron av Livregementets Dragon Korps, som finns i samma stall. Stona som anmäls skall var fria från
ärftliga lyten.
Uppsala den 12 april 1831

Efterlysning, Uppsala den 12 april 1831 (3 personer, en 6-åring, fickur)
1:o Rekryten av Andra Majorens Skvadron av Livregementet till häst N:o 58 Johan Eric Spetz har
undanhållit sig från regementet sedan 7 mars.
       Han är 25 år gammal, född i Skoklosters socken, där hans mor, såsom soldatänka, skall ha sin
hemvist
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2:o Sjömanshustrun Greta Stina Sandberg, som är anklagad för andra resan stöld, har i höstas avvikit från
Piteå och medtagit sin 6-årige son
       Hon är 36 år gammal, stadig kroppsbyggnad, mörkt hår samt ljust och trint ansikte
3:o Sjömanshustrun Anna Stina Hillman har den 13 januari bortgått från Gävle
      Hon var klädd i brun tröja, ljusblå kjol och halsduk samt svart förkläde
4:o Från fjärdingsman Eric Gustaf Forssberg i Glösbo, Gävlebors län, har bortkommit ett fickur, tillverkat
i Stockholm av Jacob Rock med årtalet 1779 och nummer 830.
       Belöning på 3 riksdaler till den som återskaffar uret, som i botten har bokstäverna E G F ganska fint
ritade
Uppsala den 12 april 1831

Kungörelse, Uppsala den 12 april 1831 (auktion Hånsta och Norr Tensta)
På begäran meddelas följande:
1:o Den 3 maj kommer frivillig auktion att förrättas på Läby gästgivargård av ½ mantal
kronoskattehemmanet N:o 4 i Hånsta by, Lena socken uppskattat till 1.500 riksdaler.
      Villkoren kan lämpas efter köparens bekvämlighet. Han skall dock vara försedd med borgen.
2:o Den 20 maj kommer genom frivillig auktion att på stället försäljas 1 mantal frälseskatte Norr Tensta,
Tensta socken, Norunda härad, värderat till 1.415 riksdaler 16 skilling.
      Villkoren kommer att bestämmas på plats. Spekulanter kan få upplysningar hos undertecknad.
Altomta den 6 april 1831 A M Bruno
Uppsala den 12 april 1831

Kungörelse, Uppsala den 12 april 1831 (uppskjuten auktion Gränby utjord)
Den till i dag utlysta auktionen på garvare Eric Dahlströms för intecknad skuld i mät tagna fastighet,
Gränby utjord, Vaksala socken, har på förekommen anledning måst uppskjutas till den 26 maj, då den
sker här på Landskansliet efter de villkor som står i Landshövdinge Ämbetets kungörelse av den 30
december förra året.
Uppsala den 12 april 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 20 april 1831 (uppskjuten undersökning av lägenheter i Kronoparken
Högskogen)
Kommissionslantmätare C G Hägg och Kronobefallningsman J Floderus har anmält hos mig, att den
undersökning som varit utsatt och genom min allmänna kungörelse bestämd till den 13 april, angående
lägenheter på Kronoparken Högskogen väl blivit verkställd i avseende på sammanträdet vid hemmanet
Pålsbo, men inte kunnat fullföljas genom markens undersökning och beskrivning, då snö och vårvatten
hindrat.
På anhållan av förrättningsmännen kungör jag härmed att denna undersökning kommer att fortsättas den 1
augusti, då sammanträdet blir i Pålsbo klockan 10 f m.
      Dock kommer fatalietiden (en i lag föreskriven tid) att gälla mot lägenheternas innehavare som
Befallningshavande förut i ämnet utfärdade Kungörelse stadgar och föreskriver.
Uppsala den 20 april 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 20 april 1831 (tider och platser för bevillningstaxering i länet)
Tider och platser 16 – 28 juni för årets bevillningstaxeringar.
     Ledamöterna i Bevillnings Kommittéerna erinras att inställa sig på utsatta dagar, försedda med sina
förordnanden för att sig emellan välja ledamöter till Taxerings Kommittén.
Uppsala den 20 april 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 23 april 1831 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
 Kongl Maj:t har, i avseende på beväringsmanskapets sammandragande till vapenövning inne varande år
förordnat följande:
    Befallningshavande skall med biträde av Regementenas ombud förrätta den vanliga mönstringen med
de ynglingar som är födda 1810. Därvid skall iakttagas att endast vapenfört manskap skall approberas.
För att vinna likhet i beväringspliktens fullgörande skall även de födda 1809 eller tidigare, som inte
mönstrat kallas, för att definitivt kasseras, ställas på tillväxt eller approberas och införas i rullorna.
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      De som valt att tjäna till lands skall kallas till de vanliga mötesplatserna för vapenövningar, som
kommer att pågå i 12 dagar. Den beväringsskyldige skall medföra prästbevis, som granskas och
påtecknas.
      Beväringsmanskapet skall under mötet och marschen dit och därifrån förplägas på sätt som Kongl
Maj:t framdeles vill bestämma. Dock att manskapet erhåller kontant avlöning istället för portion in natura
för in- och utryckningsdagarna. De som önska använda egna skor, skjortor och strumpor för hela
mötestiden får1 riksdaler i ersättning.
      Mönstringen förrättas här på slottet den 13 juni klockan 6 på morgonen. Ynglingarna bör därför
inträffa här den 12:te på eftermiddagen, sedan de blivit samlade sockenvis av kronolänsmannen. Vite på 6
riksdaler 32 skilling för den som undanhåller sig. Kronolänsmannen följer dem hit från de vanlig
samlingsställena. Han skall vara försedd med säkra och ordentliga rullor över manskapet, så inrättade att
en kolumn lämnas för besiktningsläkarens anteckningar.
      De ynglingar som på grund av lyte eller kroppsfel yrka på befrielse skall innan mönstringen vända sig
till provinsialläkaren Schultz och begära hans betyg däröver.
     Alla skall vid ett vite på 1 riksdaler 32 skilling ha behörigt prästbevis med sig om sin frejd.

Efter skedd mönstring utrycker manskapet den 14 juni till Polacksbacken och därifrån efter fulländad
vapenövning den 25 juni, då Beklädnads-, Bevärings- och Utredningspersedlarna återlämnas. Manskapet
återvänder under militärbefäl till distriktsplatserna, där de mottas av kronobetjäningen, som åtföljer dem
till hemorten. För manskapets sjukvård är väl beställt.
       De som väljer att tjänstgöra till sjöss skall hädanefter årligen exercera på kanonslupar eller mindre
fartyg vid Flottans Stationer.
        Ingen är undantagen beväringsplikten än den, som redan är i krigstjänst, har lyten eller större
kroppsfel, lotsar och lotsdrängar samt kronans, städers och av Kongl Maj:t erkända allmänna inrättningars
ordinarie tjänstemän, postförare med beställningsbrev och ordinarie postiljoner.
       Man äger rätt att sätta annan duglig man i sitt ställe, vilken han själv anskaffar och inställer till
mönstring. Sådan karl skall vara från länet, ha god frejd och kunna uppvisa pastors eller borgmästarens
betyg härom. Han skall vara mellan 25 och 37 års ålder.
       De föräldrar eller förmyndare som kan vilja ingå i den överflödiga kostnaden att leja karlar i sina
söners och myndlingars ställe, för att uppfylla den varje svensk man nu åliggande plikt, att personligen
delta i landets försvar, varnas likväl, att icke betala den lejda karlen innan han blivit vid mönstringen
godkänd.
Uppsala den 23 april 1831

Kungörelse, Uppsala den 23 april 1831 (auktion Bista, Kalmar socken)
Enligt borgenärernas i sidenkramhandlare Joachim Stenbergs och myndig förklarade jungfrun Fredrica
Wilhelmina Stenbergs gäldbundna bo fattade beslut, kommer dessa konkursmassor tillhörande
kronoskattehemmanet N:o 1 Bista jämte bebyggda lägenheten Fånäset, Kalmar socken, Håbo härad att
genom auktion säljas till högstbjudande.
       Auktionen hålls på Grans Gästgivargård den 19 maj. Närmare upplysningar om egendomen och
betalningsvillkoren lämnas vid auktionen.
Stockholm den 12 april 1831 P TEMPELMAN, kurator i Stenbergs gäldbundna bo.
Uppsala den 23 april 1831

Kungörelse, Uppsala den 23 april 1831 (otillåten grustäkt inpå Näsvägen vid Flottsund)
Det har visat sig, att obehörig sandtäkt förövats vid Flottsund inpå den  därifrån till Näs socken löpande
häradsvägen, vilken genom ett sådant förfarande snart skulle göras alldeles ofarbar.
       Befallningshavande stadgar 5 riksdaler i vite utom särskild skadeersättning för den eller de som
beträdes med sandtäkt så nära vägen att den därigenom kan skadas.
       Befallningshavande i Stockholms län anmodas utfärda en lika kungörelse.
Uppsala den 23 april 1831
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Efterlysning, Uppsala den 23 april 1831 (1 person en 11-årig gosse, stöldgods, 13 som rymt från
beväringsplikt)
1:o Vinhandlare Claes Fredrik Damm, som var dömd till bysättningsfängelse, har avvikit från sitt hemvist
i Göteborg.
      Han är medelmåttigt växt, undersättsig, bruna ögon, mörkbrunt hår samt rödlätt ansikte
2:o Gossen Eric August Ericsson har den 11 februari begivit sig bort från sin moder, änkan Ericsson här i
staden.
       Han är 11 år gammal klädd i grå klädespäls, ljusblå skinnade långbyxor och mössa
3:o Vid inbrott i Ödesby, Svärta socken, stals 6 märkta guldringar, 2 märkta örringar, en halsknapp, en
avlång snusdosa av silver, ett par skospännen, två par knäspännen, ett nytt betsel, två lädergrimmor, en
slädpiska och 6 – 8 talgljus
4:o Beväringsynglingarna av 1829 års klass: Eric Jansson från Bultbo, Stora Skedvi socken, Olof
Hindriksson, Nybofjället, Äppelbo socken, Gröning Jan Jansson Ytter Svärdsjö, Anders Göransson från
Hästberg, Stora Tuna socken, Pellas Olof Perhsson från Rokima och Pellas Eric Larsson från Västanvik,
Leksands socken, Lund Jan Jansson från Färnäs och Morell Olof Mattsson från Björkvassla Mora socken
       Beväringsynglingar av 1831 års klass: Jan Vestberg från Vikhyttan, Garpenbergs socken, löse C G
Wadman från Strömsberg och drängen Carl från Ålsängsvallen i Husby socken, gesällen G Renberg från
Hedemora och dagkarlen Pehr Olsson från Falun vilka inte mönstrat eller gjort vapenövning.
       De förständigas att vid vite av 10 riksdaler inställa sig i Falu läns snart blivande Besiktnings- och
Approbationsmönstringar. Krono- och Stadsbetjänter skall noga efterspana dessa förrymda personer och
stulna persedlar samt därmed lagligen förfara.
Uppsala den 23 april 1831

Kungörelse, Uppsala den 23 april 1831 (påträffad rymmare och tjuv)
Magistraten i Uddevalla har låtit häkta en i finare sjömanskläder anträffad person, som enligt Magistraten
i Marstrand är den med respass för 6 månader till Bergen i Norge försedda smedslärlingen Fredric
Andersson. Vid visitation befanns han inneha ett bevis från Slottspastorn Peterson i Landskrona, att han
varit arbetsfånge på Landskrona Fästning samt ett bevis från Kyrkoherde Glasell i Marstrand, som dock
troligen är falskt, ett bevis från smeden Carl Hellmouth i Göteborg.
     På förekommen anledning meddelas att Fredric Andersson genom stöld från någon sjöman åtkommit
de persedlar han medförde, nämligen: ett silverfickur med dubbla boetter tillverkat av Th Whitt i London,
fästad vid ett band med urnyckel av pinsback, en sjömanströja med väst och byxor av fint blått kläde, en
svart frack av kasmir, en blårandig lärfts- och en kambricksskjorta, ett tryckt kattunsvästtyg, en blårutig
halsduk, en gammal nattkappa med utsydda snibbar på kragen, ett par halvstövlar, en ny silkesfelbhatt
och ett par byxhängslen.
Uppsala den 23 april 1831

Kungörelse, Uppsala den 23 april 1831 (upphittad plånbok vid Örsundsbro)
Bonden Lars Olsson, Ventbrunna, Balingsta socken, hittade den 9 dennes en plånbok på vägen vid
Örsundsbro med inneliggande 6 riksdaler i bankosedlar, en riksgäldssedel på 1 riksdaler. Rätta ägaren
återfår sina pengarna hos Kronobefallningsman G Wibelius i Husby, Gryta socken.
Uppsala den 23 april 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1831 (broar vid Kolbäck Västmanlands län)
Befallningshavande i Västerås meddelar att en ny bro på allmänna landsvägen mellan Västerås och
Köping byggs invid Kolbäcks Gästgivargård. Den där  belägna Strömbron över Kolbäcksån, Herrevads
eller Kolbäcksbron kallad, avlyses härigenom från den 3 maj. Resande hänvisas att i stället ta vägen över
Strömsholm, om de inte vill betala samma avgift, som för bropengar vid Nykvarns bro är stadgad. De kan
då begagna sig av den provisoriska överfarten, som Brolaget vid Kolbäcks gästgivargård till större
bekvämlighet och med full säkerhet för vägfarande under brobyggnadstiden uppfört. Brolaget uppskjuter
användandet av material från gamla bron, som eljest kunde tjäna till uppbyggnad.
       De som tar vägen över Strömsholm får skjuts under byggnadstiden vid Kolbäcks gästgivargård efter
den ordning, som för skjutsen från Strömsholm är genom Befallningshavandes Resolution stadgad.
Resande vid Strömsholm kan ta in på värdshuset där.
Uppsala den 3 maj 1831
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Kungörelse, Uppsala den 3 maj 831 (inbrott i Husby, Lena socken)
Natten till den 12 april stals hos rusthållare Anders Andersson i Husby, Lena socken, en ny förgylld märkt
silvertumlare, en grå melerad klädessurtut med grått yllefoder, ett par mörkblå byxor med vitt foder, en
svart hatt med rött foder, en röd madrasschal med fransar av olika färger, en mörkblå ylleväxt med vitt
foder, en svart silkesduk, två kambrickshalsdukar, 5 nattkappor, ett par mörkblå karlhandskar och en
ljusblå randig fruntimmersklänning.
     6 riksdaler 32 skilling i belöning.                      Uppsala den 3 maj 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1831 (Svinnegarns källa förstörd)
Efter hos Kongl Maj:t gjord  anmälan, har den s k Svinnegarns källa, Svinnegarns socken, blivit igenfylld
och förstörd. Omgivande åker, äng och hägnader har genom Domstols beslut mot vite av 8 riksdaler 16
skilling blivit fridlysta. Detta meddelas till allmän kännedom och efterrättelse så att ingen kan förebära
okunnighet härom.
Ingeborg den 29 april 1831  E D Frund

Anmodas Befallningshavande i Stockholms, Nyköpings och Västerås län vänligen att en med denna lika
lydande kungörelse så tidigt utsända, att den blir uppläst från predikstolarna före Heliga Trefaldighets
söndag.
Uppsala den 3 maj 1831

Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1831 (anbud från Hushållningssällskapet att få undervisning i
jordbruket)
På begäran av Lanthushållnings Sällskapet här i länet får Befallningshavande såsom ett tillägg till dess
den 26 mars utfärdade kungörelse meddela, att Sällskapet fattat beslut, att erbjuda välfrejdade och
ordentliga söner till kostnadsfri vistelse i trakten av Hedemora och Falun för att där över våren och
sommaren inhämta kännedom om jordbruket.
      De får 10 riksdaler i resebidrag och vid hemkomsten kan de påräkna en penningbelöning lämpad efter
delaktigheten och av det vitsord om väl använd tid och förvärvad kunskap de medfört från berörde ort. 4 –
5 personer kan komma ifråga och anmälan görs omedelbart hos Lanthushållnings Sällskapets Sekreterare.
Uppsala den 3 maj 1831

Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1831 (ådermöte)
Rustande vid Livregementets Dragon Korps underrättas om att ådermöte förrättas  med
Livskvadronen, 3:dje Korpralskapet vid Alsike gästgivargård den 19 dennes
Majorens Skvadron 1:sta Korpralskapet vid Grans gästgivargård den 20 dennes
2:dra Korpralskapet vid Litslena gästgivargård den 19 dennes
3:dje Korpralskapet vid Säva gästgivargård den 18 dennes och
Norra Upplands Skvadron här i staden den 18 dennes
Uppsala den 3 maj 1831

Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1831 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Under januari, februari och mars var medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till
växelkursen i Hamburg 2 riksdaler 44 skilling 7 runstycken samt ett kontrollerat, omyntat lod silver 1
riksdaler 10 skilling 6 11/12 runstycken i bankosedlar. Detta meddelas dem som önskar avbörda sig skuld
för undsättningssäd i silver.
Uppsala den 3 maj  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1831 (tider för regementsmöten)
Enligt vad Krigskollegium givit Befallningshavande tillkänna har Kongl Maj:t befallt att Upplands
Regementet skall ha
Befälsmöte den 25 maj – 7 juni
Beväringsmöte den 14 – 25 juni
Rekrytmöte den 29 maj – 9 juni
Regementsmöte 10 – 15 juni på vanliga mötesplatser.
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       Befallningshavande tror sig böra vänligen påminna länets samtliga rotehållare, att soldaten inte äger
minsta rätt till matsäck, drickspengar eller skjuts till kompanisamlingsplatserna och att detta allmänt
iakttages. Rotehållarna kan vid andra tillfällen visa sina soldater välvilja.
Uppsala den 10 maj 1831

Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1831 (tider och platser för mönstringar)
Tider och platser för Besiktnings- och Approbationsmönstringar med beväringsmanskapet.
Vapen övningarna börjar på Rommehed den 18 och på Salbohed den 14 juni. Vitet vid uteblivandet är 6
riksdaler 32 skilling.
Uppsala den 10 maj 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1831 (arrendeauktion Boglösa)
Ytterligare auktion förrättas den 20 juli på arrendet till Regementets Kvartersmästare Boställe Boglösa
vid Livregements Brigadens Dragon Korps. Anbuden skall gillas av Krigskollegiet och betyg och proprie
arrendeborgen fordras.
       Prästerskapet anmodas att uppläsa denna kungörelse två gången i kyrkorna.
Uppsala den 11 maj 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1831 (nybyggnad av Läby Bro)
På grund av nybyggnad av Läby Bro på stora landsvägen mellan Uppsala och Säva Gästgivargård måste
resande från och med den 30 denna månad tills vidare begagna den genom Kronoparken här i staden förbi
Malma och Gottsunda genom Näs socken, framlöpande Häradsvägen.
        Befallningshavande i Stockholm och Västerås anmodas att underrätta allmänheten.
Uppsala den 24 maj 1831

Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1831 (generalmönsterherre)
Inspektören för 1:sta Kavalleri Inspektionen, Generalmajor, Greve A D Mörner förordnas att förrätta
generalmönstring med Livregementets Dragon Korps under regementsmötet. Mönstringen hålls den 22
juni vid Korpsens Kampementsplats på Ladugårdsgärde i Stockholm.
       De rustande skall närvara personligen eller genom ombud för att lagligen bevaka sin rätt.
Uppsala den 24 maj 1831

Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1831 (tillvaratagen brygga)
Vid Sjö i Mälaren är en brygga tillvaratagen. Den är 16 alnar lång, 6 ¾ alnar bred med 12 bjälkar, 16
alnar långa 6 tum i fyrkant med kvarsittande spikar, 18 furuplankor 6 3/4 alnar långa med en grov järnring
i ena änden. Lika nummer på timret som används vid Sjö Amiralitetets Flotta.
     Ägaren kan vända sig till kontoret på Sjö.
Uppsala den 24 maj 1831

Efterlysning, Uppsala den 24 maj 1831 (6 personer)
1:o Jägaren vid 2:dra Majorens Kompani av Älvsborgs Regementet N:o 58 Färdig, har begivit sig från
roten.
      Han är född 1802, 5 fot 9 tum lång, rödlätt ansikte, mörkt hår och var klädd i blå rock med
sammetskrage, blå byxor, hatt och stövlar
2:o Postmästaren i Laholm, F A Plisander, som var tilltalad och ställd under rannsakning inför Post- och
Rådhusrätt har avvikit
3:o Ryttmästare Axel Lagercrantz, som av Ingelstads Häradsrätt i Älvsborgs län blivit tilltalad för
drängen Anders Nilssons från Bollerup obehöriga häktande
4:o För passlöshet gripna gossen Nils Gustaf Oscar, som då han skulle avföras från Östorp i Råby socken
till Nyköpings länshäkte lyckats komma på flykten
       Han är 14 år gammal, liten till växten samt klädd i mörkgrå långbyxor och frack, stövlar och
läderkaskett
5:o Manspersonen Anders Fogelberg, som var häktad för stöld har berett sig tillfälle att rymma från
Kronofängelset i Härnösand.
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        Han stammar, är av medelmåttig växt, trint finnigt ansikte, mörkt hår och klädd i gammal blå
sjömanströja, långbyxor av grå vadmal, finnkängor och gammal svart kaskett
6:o Målaren Anders Gustaf Denkert, som var tilltalad vid Härnösands Rådsturätt för smädelse mot Gud,
har avvikit från orten.
      Han är 48 år gammal, kort och undersättsig till växten, ljust hår och klädd i en gammal brun tulubb,
blå och vitrandig nälltröja, grå yllestrumpor och gamla kvinns skor
Uppsala den 24 maj 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 11 juni 1831 (personer som inte betalt skatt)
11 personer som avflyttat från orten utan att betalt sina kronoutskylder eller böter.
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i riket anmodas och Magistrater och
Kronobetjänter antyds att eftersöka dessa personer och vid anträffandet genast utta de påförda medlen och
sända dem hit. Är de medellösa skall bevis härom meddelas.
Uppsala den 11 juni 1831

Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1831 (änkepensioner)
Följande änkor åtnjuter pensioner:
Andra klassen: Överste Gustaf Wilhelm Kuylenstjernas änka Sophia Albertina född Enebom 150
riksdaler
Fjärde klassen: Överstelöjtnant W M Carpelans änka Emma Sophia Scherman, kapten F Kamradts änka
Lovisa Diederica Juliana född Häckman, kapten Georg Pahlmans änka Hedvig Gustava född Lundéen
100 riksdaler vardera
Femte klassen: Regementsskrivare kapten E Humbles änka Charlotta född Gyllensköld, Överstelöjtnant D
F Modensvärds änka Beata Sophia Catarina född Ramström vardera 75 riksdaler
Sjätte klassen: Kapten Anders Petter Bomans änka Gustava Jacobina född Waldenström 50 riksdaler
Sjunde klassen: Styckjunkare P Mobergs änka Johanna Maria född Löfstedt, Fänrik E C F Segerstorms
änka Cajsa Elisabeth född Nordström, Fältväbel F Iwendorffs änka Sophia Lovisa född Björnberg 40
riksdaler vardera
Denna kungörelse skall uppläsas i kyrkorna.
Stockholm den 30 maj 1831  J P LEFRÉN,  MÖLLERHJELM,  G H KUNCKEL
Uppsala den 15 juni 1831

Kungörelse, Uppsala den 17 juni 1831 (uppskjuten bevillningstaxering)
Bevillningstaxeringen med Uppsala  stad är uppskjuten till den 4 juli.
Uppsala den 17 juni 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1831 (avlöningsmöten)
Avlöningsmöte för Upplands Regementes Krigsmanshus Gratialister hålls vid Yvre Gästgivargård den
27, i Uppsala stad den 28 och vid Skottsilla Mönsterskrivare Boställe den 29 juli.
       Underhållstagarna skall vara försedda med underhållbevisen i original och behörigt prästbevis.
Uppsala den 23 juni 1831

Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1831 (auktion på överflödiga persedlar ur Beklädnadsfonden)
Vid öppen auktion ur Upplands Regementets Beklädnads Direktions Persedel Förråd säljs på Slottet den
29 juli åtskilliga för Beklädnadsfonden överflödiga persedlar, bestående av strumpor, skjortor och skor.
Betalningen sker enligt auktionsreglementet av den 20 december 1825. Varorna kan beses på
auktionsdagen från klockan 8 f m.
Uppsala den 23 juni 1831 R von KRAEMER

Efterlysning, Uppsala den 23 juni 1831 (6 personer, stöld, stulen koffert)
1:o Rekryten vid Sotenäs Kompani av Bohus Läns Regementet N:o 65 Nils Wild, som blivit stämd inför
Kville Häradsrätt för flera stölder, har avvikit från sitt soldattorp.
       Han är 24 ½ år gammal, 5 fot 8 tum lång, ljusbrunt hår, ljusblå ögon, avlångt och magert ansikte,
spetsig näsa och framstående haka samt klädd i egna ej beskrivna kläder.
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2:o F D pionjären drängen Anders Munter, vilken vid pingst avvikit ur sin lagstadda tjänst hos änkan
Catharina Ersdotter i Näset, Rasbo socken.
      Han är 47 år gammal, född i Villberga socken, medelmåttig längd, mörkt hår, koppärrigt ansikte, samt
klädd i blå melerad surtut, ljusblå väst, långbyxor, stövlar och hatt
3:o Rekryten vid Överstelöjtnants Kompaniet av Västgöta Dals Regemente, N:o 264 Gustaf Jonasson
Klar har avvikit från sin hemvist.
       Han är 24 år gammal, 5 fot 8 tum lång, ljust hår, rödlätt ansikte och klädd i ljusblå rock, mörkblå
vadmalsbyxor, grön bombasinväst, stövlar och svart hatt
4:o Peter Kling eller Rosendal, som skulle föras till allmänt arbete på Malmö fästning och Johan
Hasselquist eller Kuniainen och Mikael Pitkälathi som båda skulle föras till Stockholms
Korrektionsanstalt har fått tillfälle att rymma från fånggevaldigern
      Kling var klädd i väst och byxor av blå vadmal, grå vadmalströja, vita strumpor, kängskor och svart
hatt
      Hasselquist var klädd i grå vadmalsbyxor, kängskostövlar, gamla ullstrumpor, väst och tröja av grå
vadmal, lädermössa och gammal randig halsduk
      Pitkälatji var klädd i gammal randig skjorta, väst och tröja av grå vadmal, gamla blå vadmalsbyxor
och ett par av buldan, grå ullstrumpor, nya kängskor, gammal mössa och gammal sidenhalsduk
5:o Från skräddaren Eric Sjöberg i Röste, Bollnäs socken, Gävleborgs län har stulits en matsked med
namnet Pehr Eric Holmström ingraverat, 4 teskedar, 2 kalkar, 1 tumlare, kvitto till Lars Larsson,
Norränge, Arbrå socken, på 7 lispund lin, 60 riksdaler i pengar samt från
drängen Jon Pehrsson i Hamre och bonden Anders Olsson i Ulfsta, Järvsö socken, 26 riksdaler och två
mörkblå vadmalskapprockar, 2 fina läftsskjortor, och 8 alnar lärftsväv.
      10 riksdaler i belöning lovar Sjöberg och Olsson och 5 riksdaler av Jon Pehrsson
6:o På vägen mellan Verka Kvarn och Märsta Gästgivargård i Stockholms län stals en koffert
innehållande 4 kattunstycken med röda och svarta rosor, 20 alnar slät svart sidensars, 150 diverse
silkesdukar, 145 alnar sidensarsmössband, 18 stycken diverse siden kantband, ½ skålpund sysilke, 12
alnar rosig sidensars, 12 alnar vit sidensars, 5 dussin sydda mösstyg, 1 ½ dussin gröna handskar, 1
silverfickur, en brun klädessurtut, en svart klädesväst, 5 yllehalsdukar, 4 dussin bomullsdukar, 6 dussin
pärlemoknappar, 1 elfenbenskam, en bok med titeln: Kalender för barn på vers och prosa, Euclides 1:sta
bok tryckt 1830 samt två delar av boken: Resa uti norra delen av månan, under ett Riksgästabud.
       Belöning på 66 riksdaler 32 skilling till den som upptäcker tjuven eller det stulna. Utbetalas av
Expeditions Kronobefallningsman Eric Jansson, Tolfta, Ärlinghundra Härad
Uppsala den 23 juni 1831  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1831 (entreprenadsauktion för reparation av ett stall vid Slottet)
Entreprenad åt minstbjudande till den som verkställer reparation på ett vid Uppsala slott beläget gråstens
stall, på villkor som uppges vid auktionen. Spekulanten skall lämna borgen för den riktiga
verkställigheten enligt kostnadsförslaget.
Uppsala den 2 juli 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1831 (ändrad tid för Enköpings marknad)
Kommerskollegiet har bifallit Borgerskapets ansökning att höstmarknaden i Enköping hålls den 27
september i stället för den 23:jde, som är utsatt.
      Befallningshavande i Stockholms, Nyköpings, Västerås och Gävleborgs län anmodas vänligen att
utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 6 juli 1831

Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1831 (auktion på persedlar ur reservförrådet)
Öppen auktion förrättas på slottet den 29 juli. Då säljs ur Upplands Regementes Beklädnads Direktions
Reserv Persedel Förråd 1 proviantvagn, 20 bajonettbaljor.
      Med betalning och avhämtning sker enligt Auktionsreglementet av den 20 december 1825.
Uppsala den 1 juli 1831  R von WILLEBRAND
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Kungörelse Uppsala den 6 juli 1831 (Läby bro klar)
Den på vägen mellan Uppsala och Säva gästgivargård nybyggda bron vid Läby blir klar den 18 dennes,
då landsvägen åter kan begagnas.
Uppsala den 6 juli 1831

Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1831 (förnyad auktion Bista och Dyarna, Kalmar socken)
Hemmansägare Aron Bartelssons i mät tagna fastigheter 1 mantal N:o 3 och ½ mantal N:o 5 i Bista jämte
Dyarna och Bista utjordar, belägna i Kalmar socken, kunde inte säljas i brist på anbud vid senast utlysta
auktion. Nu auktion den 12 augusti.
Uppsala den 6 juli 1831

Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1831 (exekutiv auktion Kumla, Balingsta)
För att gälda intecknad skuld på 1.333 riksdaler 16 skilling kommer avlidne Konduktören D E Roselii
Sterbhusdelägares ägande hemman 3/4 mantal kronoskatte N:o 2 Kumla, Balingsta socken att genom
offentlig auktion på Säva Gästgivargård säljas den 18 oktober.
       Hemmanet är uppskattat till 3.705 riksdaler 16 skilling, vilket syns i värderings instrumentet, som
finns hos Kronobefallningsman G Wibelius på Husby.
      Köparen skall senast inom en månad betala köpeskillingen. 6 % ränta från auktionsdagen.
Uppsala den 6 juli 1831

Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1831 (exekutiv auktion Rönna, Biskopskulla socken)
Vid offentlig auktion vid Tunalunds gästgivargård säljs den 19 oktober för att gälda f d
Kronobefallningsman P G Eneboms domfästa fordran hos bonden Eric Ersson av dennes ägande 1/6
mantal skattehemman N:o 1 i Rönna, Biskopskulla socken.
       Hemmanet är uppskattat till 686 riksdaler 42 skilling 8 runstycken. Upplysningar hos
Kronobefallningsman G Wibelius. Samma tillträde och betalningsvillkor som tidigare kungjorts.
Uppsala den 6 juli 1831

Efterlysning, Uppsala den 6 juli 1831 (5 personer, stöld)
1:o Husaren vid Livskvadronen av Skånska Husarregementet N:o 24 Jermund Wild, har avvikit från
rusthållet.
      Han är 24 år gammal, 5 fot 7 tum lång, runt ansikte, blå ögon och ljust hår. Han var klädd i blå rock
med blanka knappar och ett ankare tecknat på, blå underkläder, stövlar och blå mössa med passpoil
2:o Svante Westerstrand, som var tilltalad vid Ulricehamns Rådsturätt för att i Magistratens namn utfärdat
falska respass. Han hade varit gardist vid 2:dra Livgardet men blivit avskedad.
3:o Förre soldaten Anders Lund, som är angiven för att i höstas stulit spannmål från bonden Carl
Andersson på Kroken, Tunhems socken, Älvsborgs län
       Han är lång och koppärrig
4:o Den s k stortjuven Olof Österberg, har tagit sig ut genom taket i Skene häradsfängelse i Älvsborgs
län, utan att sedan kunnat ertappas.
       Han var klädd i grå melerad klädessurtut, med snörhål på ärmarna, blå byxor, randig väst, svart hatt
och halvstövlar.
5:o Drängen Anders Larsson eller s k Stark-Anders rymde från extra gevaldigern Sven Jonsson under
transport från Wäby Tingsställe till Alingsås Kronohäkte
       Han är liten till växten blekt ansikte och klädd i vita linnebyxor, mörk linnerock, svart hatt, skor och
strumpor
6:o Vid inbrott i lägenheten Beatelund, Nyköpings län, stals 5 fönstergardiner av randig nettelduk, 5
rullgardiner med bruna och vita ränder. Hederlig vedergällning utlovad.
Uppsala den 6 juli 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1831 (kallelse till taxeringskommittén)
Allmänna prövningskommitténs sammanträde hålls på Slottet den 15 september. Kallade är Lagman af
Klintberg, Major von Bahr, Bruksinspektor Löwenhjelm, Doktor Wallinder, Prosten Ödman, Kyrkoherde
Mittag, Handlare Aspegren, Ålderman Nordström, Rådman Lundblad, Anders Andersson, Rusthållare
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Hoffsten, Mjölnare Hallberg, Professor Boetius, Major Norlin, Fabrikör Littorin. Till protokollförare
kallas Häradshövding Ew. G:son Lundberg.
      De skattskyldiga som önska rättelse bör senast dagen för sammanträdet hos Befallningshavande
inlämna sina skriftliga anmärkningar, där skälen för rättelse redogörs.
Uppsala den 13 juli 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1831 (inställd exercis med sjöbeväringarna)
Kongl Maj:t har tillåtit att exercisen med sjöbeväringarna detta år ställs in.
Uppsala den 20 juli 1831

Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1831 (värvning)
Korpral N:o 81 Johan Wilhelm Eggers har förordnats att anställa värvning för Svea Livgarde samt
Livkompanier för att täcka vakanser.
Uppsala den 20 juli 1831

Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1831 (ombyggnad av Backbro bro i Tierps socken)
Backbro bro på landsvägen mellan Tuva By och Tierps sockenkyrka kommer att vara stängd för
ombyggnad under tiden 1 – 20 augusti. Resande måste färdas till Husbyborg samt vidare förbi Öster
Ensta, Årsta och Eskefta byar fram till Tierps kyrka.
Uppsala den 20 juli 1831

Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1831 (skuld till järnkramhandlare Henrikssons konkursmassa)
På begäran meddelas:
”De som häfta i skuld till Järnkramhandlare Carl Henrikssons konkursmassa anmodas att innan 15
oktober betala till undertecknad J M Littorin. Räkningar på skuldbeloppen kan när som helst uttagas hos
mig, E G Lenngren. Fordringar som efter anståndstidens slut inte är betalda utsökes genast.
Uppsala den 20 juli 1831  Ew G:son Lundberg, J W Littorin, E G Lenngren, C Berggren, gode män i
Henrikssons konkurs.
Uppsala den 20 juli 1831.

Efterlysning, Uppsala den 20 juli 1831 (7 personer, urstöld)
1:o Artilleristen vid Svea Artilleriregemente och Första Batteriet N:o 48 Isak Bengtsson, som är försedd
med behörigt pass, gick redan i april från Stockholm för att inställa sig vid Vadstena Rådsturätt, där han
skulle undergå rannsakning för förfalsknigsbrott samt tillgrepp av ett par stövlar. Han har varken infunnit
sig i Vadstena eller återvänt till Stockholm
2:o För stöld avstraffade artilleristen Carl Sedig, misstänks för att ur en beteshage tillhörande Örby
Prästgård i Älvsborgs län, ha stulit en 6-årig häst, grågul till färgen med svart hängman, vit stjärna i
pannan samt ett runt hål genom vänstra näsborren
       Han är medelmåttigt växt, avklippt hår, blå ögon samt klädd i blå tröja och långbyxor
3:o Överskärar lärlingen Carl Dahlfelt har olovandes avvikit från sin husbonde Faktor Klirg i Alingsås
     Han är 19 år gammal, medelmåttigt växt, trint ansikte, ljust hår samt klädd i grå klädeströja, byxor,
skor och strumpor
4:o Avskedade soldaten Olof Nilsson Fjellberg, som genom Hovrättsutslag blivit dömd att för andra resa
stöld straffas med 29 par spö, undergå uppenbar kyrkoplikt och därefter hållas i arbete i 2 år på
Landskrona fästning, men berett sig tillfälle att, sedan han undergått spöstraffet rymma från gevaldigern
       Fjellberg är 33 år gammal lång och smal, mörkt hår samt klädd i svart s k jössehäradströja, svarta
vadmalsbyxor, strumpor, skor och hatt
5:o Livstidsarrestanten Jöns Jonsson Westen har fått tillfälle att rymma ur Hedmarkens Fögderis arresthus
i Norge
      Han är 28 ½ år gammal, 64 tum lång, klen kroppsbyggnad, blå ögon, mörkt hår, magert ansikte samt
klädd i blå byxor och gammal grå rock
6:o Förre soldaten Jan Jansson Lundman från Lunds ägor i Väse  socken, Karlstads län, vilken blivit
tilltalad för stöld vid Väse Häradsrätt har avvikit från orten
       Han är född i Älgå socken
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7:o Drängen Jonas Johansson, vilken olovligen avvikit ur sin tjänst hos bonden Jonas Andersson, Lumbra,
Tystberga socken, Nyköpings län
       Han är född i Småland, 30 år gammal, svart hår, mörka ögon, avlångt ansikte samt klädd i randig
tröja och livstycke, blå byxor, vita strumpor, skor och svart hatt
8:o Ett fickur av guld med vidhängande kedja av silver och nyckel av guld varpå bokstäverna L F var
graverade stals av en okänd mansperson från Trädgårdsmästare Fröberg i Linköping. Uret var tillverkat
hos Beurling i Stockholm.
       Tjuven var omkring 28 år gammal, solbränd och klädd i ljusblå rock, mörka långbyxor samt svart
hatt. Belöning på 10 riksdaler utlovas.
Uppsala den 20 juli 1831  J A CARLSSON  L L TOURÉN

Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1831 (avskedade soldater)
Tillförordnade Generalmönsterherren har vid den på Kunglig befallning förrättade Generalmönstringen
med Livregementets Dragon Korps avskedat följande:
Vid Livskvadronen: dragonerna 104 Anders Hammar, 106 Johan F Söder, 119 Sven Öman, alla med
anmälan till underhåll.
Vid Majorens Skvadron: dragonerna 9 Eric Sundberg, 12 Fredrik Ahlberg, 33 Eric Dahlborg med
anmälan till underhåll. N:o 40 L Wiggberg, 84 Fredric Westberg, 104 Eric Tillander, 111 Carl Salberg
Vid Norra Upplands Skvadron: dragonerna 11 Anders Sjön,13 Pehr Tunberg, 46 Anders Flink, alla med
anmälan till underhåll. N:o 53 Magnus Nyberg, 57 Fredric Sund, 65 Johan Sköld, 66 Nils Berlin, 81
Anders Ekström, 111 Magnus Stolt, 112 D Söderling, de 5 senare med anmälan till underhåll
Dragonen för 34 vid Majorens Skvadron P D Wallin har företett rusthållarens frisedel och blivit avskedad
        16 rustningshästar blev kasserade och 1 ställd till förbättring
         Dessutom mönstrades av hästmunderingen sadlarna med landstycken, förtyglar, sadeljordar,
överjordar med omslagsremmar, packremmar, stigläder, pistolhölster och betselstänger. Berörde
munderingspersedlar skall vara färdiga att till besiktning uppvisas den 1 maj 1834. Till dess begagnas de
gamla munderingarna.
        Prästerskapet anmodas att söndagen den 7 augusti i alla länets kyrkor uppläsa denna kungörelse. De
rusthållare, som inte nöjer sig med Generalmönsterherrens beslut besvärar sig hos Kongl Maj:t inom 60
dagar.
Uppsala den 25 juli 1831

Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1831 (Enöreskassan)
Förslag till Enöreskassans förvaltning och utdelning vare härmed till allmän kännedom kungjort. Kassans
fond kommer med Kongl Maj:ts bifall att kallas Hans Kongl Höghet Hertigens av Upplands
Gratifications Inrättning och är ämnad som stöd för avskedade välfrejdade soldater vid Upplands
Regemente samt deras änkor och oförsörjda barn.
      Första utdelningen sker vid 1832 års utgång. Ansökningarna styrks av Regementsbefäl och
Församlingens pastor samt för änkor och barn av sockenstämmoprotokoll och inges till Enöres
Direktionen före 1 november.
Uppsala den 25 juli 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1831 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Under april maj och juni har medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till växelkursen i
Hamburg varit 2 riksdaler 45 skilling 11 runstycken och ett lod kontrollerat omyntat silver 1 riksdaler 11
skilling 1 7/12 runstycken. Till kännedom för dem som önskar avbörda sig skuld för undsättningssäd i
silver.
Uppsala den 25 juli 1831

Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1831 (dispositionsrätt på ekskog)
Genom en nådig förordning av den 28 oktober förra året angående rättighet för ägare av
kronoskattehemman, berustade säterier och stadsjord av kronoskatte natur, att förvärva fri dispositionsrätt
över ekskog samt mast- och storverksträd, har Kongl Maj:t stadgat, att inom varje socken genom val på
sockenstämma utses en kommitté av minst tre jordägare som med biträde av kronoombud skall
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undersöka, beskriva, uppteckna och värdera hemmanens befintliga ekar. Protokollet sänds till
Befallningshavande.
       Prästerskapet anmodas att ofördröjligen utlysa sockenstämmor för att anställa val av ledamöter. Jag
har förordnat kronolänsmännen att i sina socknar vara kronombud.
Uppsala den 25 juli 1831  R von KRAEMER

Efterlysning, Uppsala den 26 juli 1831 (2 personer)
1:o Boktryckeri lärlingen Pehr Eric Lundquist som i går klockan 3 på eftermiddagen olovligen avvikit
från sin husbonde Bokhandlare och Boktryckaren här i staden Em Bryzelius och då tagit 13 riksdaler 2
skilling
       Han är född i Vänge, 17 år gammal, någorlunda stor till växten och starkt byggd, mycket ljust och
knollrigt hår samt klädd i mörkgrön klädessurtut med mässingsknappar, blå klädeslångbyxor, blå
klädesväst med röda slag, tofflor samt tschacotmössa av mörkgrått kläde
2:o Drängen Peter Nilsson, Ängeby, Fryksdals socken, Karlsstads län, som är tilltalad för stöld av en häst
har avvikit från orten. Det förmodas att han begagnar sig av ett prästbevis utfärdat för Pehr Arwidsson,
Svensbyn, Östa Emterviks socken
       Han är har vid avvikandet fört med sig en grå och blå vadmalsrock, är av medelmåttig längd med
undersättsig kroppsbyggnad, rödlätt ansikte, ljust hår.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i nästgränsande län anmodas vänligen låta
efterlysa Lundquist.
Uppsala den 26 juli 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1831 (efterlysning av en häst)
Natten till den 21 bortkom från Gamla Uppsala Storbys beteshage två hästar. En är svartgrå med stjärna i
pannan, svart hängman och vit framfot.
Den andra är röd till färgen med röd hängman och svans, vit ring kring ögonen samt något ofärdig i
bakfoten.
       Hederlig belöning utlovas.
       Befallningshavande i nästgränsande län anmodas vänligen utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 27 juli 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1831 (försäljning av överskottssäd)
Serafimer Ordens Gillet anordnar auktion den 12 augusti på 184 tunnor 14 13/16 kappar av 1829 års
öveskottskorn från Uppsala Hospital. Anstånd med betalning till årets slut. Anbuden underställs
Serafimerordens beslut.
Uppsala den 1 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1831 (utdelning av medaljpension)
Avskedade underofficerare och soldater, som blivit benådade med medaljpension skall erhålla den från
Konungens Militär Hospitalsfond en gång om året. De skall innan november insända sina prästbevis att
de leva och äger god frejd samt numren på pensionsbrevet. Medlen rekvireras av Befallningshavande,
som så fort de ankommer, sänds till kronobetjäningen, som mot kvitto utdelar pengarna.
Uppsala den 1 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala 1 augusti 1831 (entreprenadsauktion på persedlar till hospitalshjonen)
Ytterligare försök att fullgöra Serafimer Ordens Gillets förordnande görs, genom att anställa
entreprenadsauktion för upphandling av proviantpersedlar för hospitalshjonen i Uppsala Hospital, att
levereras under ett år på tider som närmare beskrivs vid auktionen.
       Det gäller mathållningens bestridande i enlighet med föreskriven spisordning mot betalning för varje
hjon om dagen.
       Auktionen sker den 16 december. Minst anbudet prövas av Serafimer Ordens Gillet. Förslag till
matpersedlar och spisordning finns att bese på Landskontoret.
Uppsala den 1 augusti 1831  R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1831 (kallelse till markegångssättning)
Innevarande års markegångssättning sker 1 november.
      Herrar av Adeln och Ridderskapet, som äger rätt att delta i val av deputerade anmodas inom fjorton
dagar insända sina val till Befallningshavande. De skall vara märkta :Vota.
      Bondeståndet skall välja en  eller flera ombud, beroende på socknens storlek, som på domhavandes
kallelse på utsatt dag och tid infinner sig för att välja en deputerad till varje domsaga, alltså tre. Prästerna
anmodas att ombesörja utlysande av sockenstämmor, där valen kan ske
      Domkapitlet och Magistraterna ombesörjer valet av deputerade för präste- och borgarståndet.
      Kronofogdarna skall tillsammans med sockenfullmäktig insända priskuranter på alla varor som bör
finnas i markegångstaxan, lämpade efter ortens priser.
Uppsala den 5 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 augusti (inköp av Modellvävstolar)
I cirkulär av den 2 september har Kongl Maj:t givit Befallningshavande tillkänna, att Rikets Ständer
inkommit med en framställan om inköp av vävstolar efter den s k Ekenmarkska modellen. Dessa skilja sig
från andra vävstolar med ryckverk, att de genom ett maskineri, som tillåter den vävande att med mindre
möda och omvägar dels kunna tillverka sådana tyger, som inte går på vanlig vävstol, t ex finare mattor,
damaster och konstigare vävnader. Vävstolen kan hanteras av en person.
      Lantbruksakademin har ansett att de  befordrar den husliga idoghetens framsteg, om dessa modeller
skaffas genom Hushållningssällskapen och uppmuntran till lantmännen att göra deras begagnande mer
allmän. Modell finns i Lanthushållssällskapets Modellkammare och visas av slottsvaktmästaren
Uppsala den 5 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1831 (fruktträdsodling)
Lanthushållnings Sällskapet har beslutat att årligen använda en summa för att skaffa och utplantera ädlare
fruktträd för torpare, soldater, dragoner, inhyses- och backstuguhjon vid deras boningshus på landet.
Början kommer att göras för innehavare av lägenheter inom Ulleråkers, Hagunda, Lagunda, Vaksala,
Bälinge och Rasbo Härader.
       Den som vill begagna sig av denna förmån anmäler sig till kyrkoherden i församlingen. Innan 15
september skall de insända upplysningar till Lanthushållnings Sällskapets Sekreterare om deras
boningsplatser och om där finns tjänligt planteringsutrymme.
       Lanthushållnings Sällskapet sänder 4, 5 eller 6 träd kostnadsfritt till varje lägenhet. Efter 3 år
utbetalas 16 skilling för varje träd som överlevt. Det förstår sig självt att träden tillhör den lägenhet, där
de blivit planterade.
        Skulle någon vilja plantera ek, lind, alm, ask, lönn eller oxel även om de är mindre ädla, dock nyttiga
och prydande, kan de erhållas kostnadsfritt från Sällskapet.
Uppsala den 5 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1831 (Häradsallmänningar bl a Bro)
Efter att Bro, Håbo, Lagunda, Hagunda, Ulleråkers, Norunda och Olands Häradsbors enligt
Befallningshavandes föreskrift år 1828 hållna sammanträden, förklarat sig vilja som dittills behålla sina
Häradsallmänningar under allmän vård, är det nödvändigt att lämpliga åtgärder vidtas för att sköta
skogarna på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. Man måste ha noggrann uppsikt på, att inga olovliga
avverkningar sker. Därför bör lämpligt antal vaktare antas och avlönas, så att de kan ha tillräcklig
bärgning.
        För att överlägga i detta angelägna ämne kallas nämnda Häradsbor att tillsammans med Gamla
Uppsala sockenmän för den del de äga i Ulleråkers och Norunda Härads Allmänningar att utse
sockenombud och sammanträda här på Landskansliet den 12 september.
        Då tänker Befallningshavande framställa förslag till förbättrande av skogshushållnings sättet genom
införande av trakthuggning, skogvaktares antagande och avlönande samt erläggandet av en ringa avgift
för varje utsynat lass virke eller timmer, för att därigenom bilda häradskassor, som kan bestrida
allmänningarnas förbättrande.
Uppsala den 5 augusti 1831  R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1831 (Häradsallmänningar i Trögden)
Vid sammanträden 1828 har Härkeberga, Hacksta, Husby Sjutolfts, Litslena, Lillkyrka, Boglösa
sockenmän i Trögds härad samt Vendels och Tierps Tingslagers innevånare begärt fördelning av
Allmänningarna. Kongl Maj:t har prövat ärendet och i skrivelse till Kammarkollegium förklarat, att beslut
inte kan lämnas förrän naturen av varje allmänning blivit bestämd, vad gäller vidden, beskaffenheten och
andra förhållanden, så att säker uppmätning kan ske. Alla berörda skall vid Häradsrätten få avge sitt
yttrande.
      Därför kallas Trögds och Rasbo Häradsbor jämte de Gamla Uppsala sockenbor som har del i Rasbo
Härads allmänning samt Vendels och Tierps Tingslager och andra som ärendet kan bero till sammanträde,
att vid nästa Lagtima Höstting välja sockenombud. De infinner sig på dag som Kronobefallningsman i
orten bestämmer och deras yttrande i Häradsrätten lämnas tillsammans med Befallningshavandes då
avmätning skett till Kongl Maj:t. Om Bälinge Häradsbors hörande skall på samma sätt förordnas.
Uppsala den 5 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1831 (föreskrifter vid koleraepidemi)
Till gagn för länets innevånare på landet överlämnas två skrifter författade av Provinsialläkare E G
Schultz. Den ena rör den med skäl mycket fruktade kolerafarsotens kännetecken samt sättet att
förekomma och bota den. Den andra är egentligen bestämd för länets allmoge till efterrättelse vid andra
sjukdomsfall som kan uppträda denna årstid och då tidig hjälp är av största vikt.
     20 exemplar av den förra och 30 av den senare finns nu i varje Landsförsamling, med anmodan att om
de vilja behålla dem hitsända betalning för tryckkostnad med 9 riksdaler för den första och 3 för den
andra. I annat fall återsända skrifterna.
     Av de läkarråd som för hälsan i en ganska farlig tidpunkt är lämnade, anhåller jag att innevånarna vill
med omtanke och uppmärksamhet begagna sig. Jag uppmärksammar på det allvarligaste Kyrkoråden till
nitfull vaksamhet samt att ofördröjligen skaffa läkemedel och rökningsämnen att utdelas till pålitliga
personer i socknarna och genast om farlig sjukdom yppar sig underrätta mig.
Uppsala den 8 augusti 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1831 (kolera)
Meddelande från Karantäns Kommissionens i Stockholm kungörelse.
Den 23 dennes har Kongl Maj:t för att kraftigt motverka kolerasmittans inträngande i riket förordnat
följande:
       Att all kommunikation mellan finska kusten och svenska hamnar och orter norr om Gävle skall
avbrytas, så att båtar från Finland endast efter karantänsbehandling vid någon av de inrättade
karantänsplatserna får inlöpa i nämnda hamnar och orter.
     Ett ökat antal Örlogsfartyg kommer att skyndsamt utrustas och avgå för att bevaka kusterna.
     Även nödvändiga försiktighetsmått vidtas i avseende på kommunikation landvägen över rikets norra
gräns.
Stockholm den 28 juli 1831  C CRONSTEDT, GABR POPPIUS, C E v WEIGEL
Uppsala den  10 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1831 (tillvarataget stöldgods)
En gammal oförgylld silverbägare och två märkta silverskospännen är tillvaratagna av misstänkta
personer, som inte kan förklara åtkomsten. Rätta ägaren anmäler sig angående silverbägaren hos
Magistraten i Hudiksvall och om skospännena hos Kronolänsman i Ugglebo socken, Gästrikland, D
Nordström.
Uppsala den 10 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1831 (en lagsökt person)
Landshövdinge Ämbetet i Falun efterlyser Lasses Lars Larsson i Vikarbyn, Rättviks socken, som blivit
lagsökt av handlande Broman i Norrtälje, god man i Eric Gustaf Björks gäldbundna bo.
      Han skall inom 9 veckor efter kungörelsen, som finns 3 gånger i Post- och Inrikes Tidningar, infinna
sig vid Landskansliet i Falun för att motta lagsökningshandlingarna. Uteblir han blir han inte hörd i
ärendet.
Uppsala den 10 augusti 1831
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Efterlysning, Uppsala den 10 augusti 1831(stöldgods efter 4 stölder, en häst, 7 personer)
1:o Vid inbrott hos soldat Grip i Näs socken, stals en räfflad silvermatsked märk Ulrika Thunholm, en
märkt silvertesked, ett märkt brännvinsstop, 1 fingerborg, märkt U G, en silverbeslagen större
sjöskumspipa med kullrigt lock, 1 sax, 1mindre kniv med elfenbensskaft, ett pappskrin med 3 hårkammar
och 3 nålbrev samt en läderkaskett
2:o Vid inbrott hos bonden Olof Olsson i Vela, Västlands socken, stals två silverbägare om vardera 30
lods vikt tillverkade av guldsmed Ernander i Uppsala, 3 tumlare, 4 matskedar av silver, 2 teskedar av
silver, 7 ringar och ett par örhängen, ett litet förgyllt hjärta, 1 porslinsdosa med bild på locket, 1
madrasschal, två silvermynt, 1 förläggssked om 14 lods vikt samt 20 – 30 riksdaler. Utlovas 30 riksdaler i
hittelön.
3:o Artilleristen vid 6:te Fältbatteriet av Göta Artilleri Regemente N:o 21 M Olsson, som fått permission
för att bege sig till Spekeröds socken, Inlands Nordre Härad, Göteborgs län och till följd av
Chefsämbetets den 18 juni avlåtna skrivelse, eftersökts där såväl som annorstädes, men inte kunnat
påträffas.
     Han är 33 år gammal, 5 fot 9 tum lång, ljust hår, avlångt ansikte, bred näsa samt ett ärr över höger öga.
Han tala Bohusdialekt.
4:o Från Elvstorps Bruk i Örebro län har olovligen avvikit dagkarlen Anders Swärd.
      Han var klädd i gammal grå vadmalströja, linnebyxor, svenska skor och hatt
5:o Soldaten vid Överstelöjtnantens Kompani av Dalregementet N:o 117, Springfeldt Olof Pehrsson har
olovligen avvikit från orten.
       Han är 39 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, ljust hår och klädd i grå rock och långbyxor, randig väst,
strumpor, skor och svart hatt
6:o Till livstidsarbete på fästning dömde Jöns Jensen Weslen Eric har tagit sig ur fängelset i Hedemarkens
Fögderi, Norge och kommit på flykten.
Han är 28 ½ år gammal, 64 tum lång, späd kroppsbyggnad, smalt ansikte, blå ögon och mörkt hår. Han
talar norska och var vid rymmandet klädd i blå byxor och en gammal grön rock
7:o Drängen Jan Ersson Wall har i början av mars avvikit från sin husbonde Eric Simson i Före, Färila
socken, Gävleborgs län
     Han är 22 år gammal, undersättsig, ljust hår och klädd i mörkblå vadmalsrock och tröja, gröna med
skinn beklädda byxor och yllestrumpor.
8:o Skorstensfejare lärlingen Eric Gustaf Dahlgren har olovligen bortgått från sin husbonde
     Han är liten till växten, blå ögon och klädd i vanlig skorstensfejar dräkt
9:o Skomakare Henric Andersson från Sörby, Örebro län, har av Landskansliet där blivit fälld för olaga
brännvinsförsäljning till 20 riksdalers böter eller i brist på medel att undergå 12 dagars fängelse på vatten
och bröd
10:o Vid inbrott i lägenheten Bredmossen, Ovansjö socken, Gästriklands län stal diverse kläder och två
silverringar
11:o Genom inbrott ur en byrå i Sten by, Järvsö socken, Hälsingland stals från färgeriidkare Rosenquist
över 1.100 riksdaler i olika sedlar
12:o Från betet på Valla äng, Söderala socken, Gävleborgs län stals ett leverbrunt stoföl. 2 år och 2
månader gammal, med oklippt man och mörkare färg runt knän och fötter.
Uppsala den 10 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1831 (arrendeauktion Kungsörs Södra Kungsladugård,
Åkerbo Härad, Västerås län)
På begäran av Befallningshavande i Västerås meddelas följande:
Kongl Maj:t har i nådigt brev tillåtit f d kvartersmästare E U Ahlbom att hans innehavande arrende av ¼
av Kungsörs Södra Kungsladugård, Kung Karls socken, Åkerbo Härad, Västerås län, må upphöra. Dit hör
efter Kommissions Lantmätare J P Sund år 1812 förrättade ägodelning 39 tunn- och 29 ¼ kappland åker.
       Kammarkollegiet har utsatt auktion till arrende mot högsta anbudet i spannmål hälften råg och hälften
korn av denna Kungsladugårdslott på 10 år. Auktionen hålls den 27 oktober så väl på Kammarkollegiet
som här på Landskontoret.
     Den högstbjudande bör vid auktionen lämna en med löftesmännen egenhändiga underskrift styrkt
borgen för alla arrendeåren, ingången som för egen skuld, även om arrendatorn skulle avgå med döden.
Det ankommer på Kammarkollegiet vilket anbud som antas.
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      Projekt till arrendekontrakt finns på Kammarkollegium och på Landskontoret.
Västerås den 3 augusti 1831
Uppsala den 10 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 12 augusti 1831 (kolera)
Kongl Maj:ts Kungörelse, av den 9 juli om vad som bör iakttagas, i händelse koleran skull yppa sig i
riket, är härmed meddelat länets innevånare till underdånig efterrättelse.
1:o Med stöd av 7 § i Författningen skall Församlingens Kyrkoherdar eller deras vikarier vara ordförande
i de Sundhetsnämnder som § 5 bjuder och nu i varje församling väljs. De redan organiserade i Uppsala
och Enköping kommer att bestå.
2:o Kronobetjäningen och Magistraterna skall genast vid påfordran gå Sundhetsnämnden tillhanda.
3:o Så snart Sundhetsnämnderna är valda skall Befallningshavande underrättas.
4:o Anbefalls Kronobetjäningen att hålla nogsam bevakning mot främmande personers kringstrykande
och genast med dem lagligen förfara.
5:o Uppmana Landsförsamlingarna  den strängaste uppmärksamhet på hälsovården samt att på förhand
vidtaga åtgärder att utse tjänliga sjuk- och tillfriskningsrum, skaffa medikamenter och rökningsämnen, så
att om den fruktade olyckan verkligen skulle inträffa, allt är förberett och i fullkomlig ordning för att
mildra och förekomma farsotens spridande.
6:o I de Församlingar där det finns, bruk, masugnar eller gruvor skall Ordförandena i Sundhetsnämnden
överenskomma med ägare eller disponenter för varje sådant verk om särskilda sjuk- och tillfriskningsrum,
lämpade efter antalet anställda.
Uppsala den 12 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (Brev från Carl Johan angående stuteri på Ottenby)
Carl Johan &c. Vår ynnest &c.
Kommitterade för planen till organiserandet av ett Stuteri vid Ottenby Kungsgård har anhållit att i
anledningen av svårigheten att inom landet hitta dugliga moderston till Stuteriets första uppsättning, få
uppköpa bland nummerhästarna vid Kavalleri Regementena behövligt antal ston för detta ändamål. Det
krävs 60 stycken. Detta tillåts om högst ett sto på hundrade nummer inom varje Kavalleri Regemente
utväljs och att Skvadronchefen vid de värvade Regementena eller rusthållarna som avyttra stona får 1 års
frihet från skyldigheten att hålla häst.
Stockholm den 28 juli 1831 OSCAR Under min Allernådigste Konung och Herres sjukdom.
Vilken skrivelse härigenom till allmän kännedom meddelas.
Uppsala den 18 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (värvning)
Sekundkorpralen vid Överstelöjtnanten von Stedings Skvadron av Livgardet till Häst, N:o 10 Holm, har
beordrats att värva rekryter till Livgardet.           Uppsala den 18 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (exekutiv auktion i Rickberga By, Björklinge socken)
För att gälda bönderna Matts Janssons och Eric Janssons i Rickberga by, Björklinge socken, intecknade
skuld till bonden Anders Jansson i Lund, samma socken, kommer de att sälja sitt gemensamma ägande,
kronoskattehemmanet N:o 1 om ½ mantal i Rickberga by vid offentlig auktion den 30 november på Läby
gästgivargård.
       Hemmansdelen är uppskattad till 903 riksdaler 16 skilling. Värderingsinstrument och upplysningar
finns hos Expeditions Kronobefallningsman J U Holm J:son i Vallby, Viksta socken.
Uppsala den 18 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (auktion Skälby, Vaksala socken)
Att gälda nämndeman Anders Pehrssons i Grundsta, Knytby socken, domfästa fordran hos bonden Carl
Lundberg, kommer hans ägande kronoskatte hemman om 1 1/8 mantal i Skälby, Vaksala socken, att
säljas på auktion den 29 november här på Landskansliet.
       Hemmanet är uppskattat till 5.631 riksdaler 12 skilling.
       Värderingsinstrument och upplysningar hos Johan Floderus på Ärna, Gamla Uppsala socken.
Uppsala den 18 augusti 1831
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Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (frivillig lösöres auktion Finstaholm, Häggeby socken och
Järsta kvarn och Hänsta ängsfjäll)
1:o Frivillig auktion hålls på Finstaholms gård, Häggeby socken, den 15 september och följande dagar, då
till högstbjudande kommer att försäljas malm, koppar, tenn, bleck- och järnsaker, laggkärl, bord, stolar,
skåp, sängar, byråer, divaner, soffor, större och mindre speglar, väggur med fodral, tavlor, böcker,
beslagna sjöskumspipor, platauer, glas, äkta porslin, finare och grövre duktyger, sidentäcken, linne,
sängkläder, tagelmadrasser, täckta vagnar, kalescher, kälkrackar och åkslädar, mangel med järntackor, ett
parti ull och mycket mera.
Säkra köpare lämnas anstånd till den 1 mars eller ställer borgen. Auktionen börjar i god tid på dagen och
slutar enligt Författningarna. Det är anstaltat om mat och dryck samt foder för resandes hästar mot
kontant betalning.
Bålsta den 4 juli 1831  E D UNGE

2:o Den 23 september kommer öppen auktion att hållas på Läby gästgivargård, då Järsta kvarn med 2 par
skattlagda stenar och ett par nyligen inlagde till siktmäld. Samtidigt säljs Hänsta ängsfjäll. Denna
lägenhet, som tillhör avlidne v Häradshövding och Riksdagsman Casper Wijkmans Borgenärer, befinner
sig i alla delar i gott stånd genom flera senast nedlagde kostnader och gjorda reparationer. Vid kvarnen
finns god tillgång på vatten och mäld.
       Upplysningar och köpevillkor lämnas av Organisten L Ehrengren i Ärentuna socken.
Uppsala den 15 augusti 1831  S J Wijkman
Uppsala den 18 augusti 1831

Efterlysning, Uppsala den 18 augusti 1831 (8 personer, 2 små barn, 3 stölder)
1:o För andra resan stöld straffade kvinnspersonen Maja Greta Ersdotter från Rasbokils socken, som
natten till den 24 juli hos stattorparen Anders Jansson på Gräns ägor i Rasbo socken, förövat stöld av ett
stycke lärft, 1 svart sidenhalsduk och ett par bomullsstrumpor, vilka persedlar blivit fråntagna henne i
Svia, Vaksala socken, har avvikit från orten.
      Hon är av stark kroppsbyggnad, ljuslätt ansikte och ljust hår.
2:o Smedshustrun Cajsa Lena Flemström har åtföljd av sin 3-årige son, Jonas, bortgått från sitt hem vid
Graninge Bruk, Härnösand i slutet av maj utan att sedan ha återkommit.
     Hon har i några år visat en oredig sinnesförfattning och var vid avvikandet klädd i ljusgrön
vadmalspäls, blå strumpor och kängskor. Hon är 38 år gammal, medelmåttigt växt, grå ögon och svart
hår.
3:o Nybyggaren Olof Mobergs hustru, Brita Nilsdotter har bortgått från sitt hemvist på Strömsnäs
krononybygge i Ramsele socken i slutet av februari och medtagit sitt 9 månaders gamla flickebarn.
       Hon är 26 år gammal, klädd i grå klädeströja, svartrandig kjol, och vit halsduk
4:o Artilleristen vid Vendels Artilleri Regemente och 2:dra Batteriet N:o 50, Carl Grotte, har blivit
permitterad till Linneröds by och socken den 15 oktober förra året, men inte återkommit efter
permitionstidens slut.
      Han är 39 år gammal, 5 fot 7 tum lång, mager med koppärrigt ansikte, svart hår och klädd i
garnisonens arbetsjacka, blå väst, uniformsbyxor och stövlar
5:o Gardisten vid 2:dra Majorens Skvadron av Livgardet till Häst, N:o 42 Johan Petter Johansson, har
olovligen avvikit från Regementet.
      Han är född 1805 i Serarps by, Näshults socken, Jönköpings län, 5 fot 9 ½tum lång, ljust hår samt vid
avvikandet klädd i grå byxor, blå surtut och svart hatt
6:o Manspersonen Anders Sturk, som är dömd till fästningsarbete för tredje resan stöld, har fått tillfälle
att rymma från fånggevaldigern Kihlgren på vägen mellan Falun och Västerås vid Nykrogen i Väster
Färnebo socken, Västerås län.
      Han är 42 år gammal, 5 fot 8 tum lång, långt ansikte, blå ögon, svart hår. Han var klädd i blå
vadmalsrock, blå långbyxor, blå strumpor, grönrandig väst, gulrosa bomullshalsduk, skjorta, svenska skor
och svart hatt
7:o Manspersonerna Olof Hansson och Johannes Hansson Petersson, som varit häktade för stöld i
Kviströms Häradsfängelse i Göteborgs län, har berett sig tillfälle att fly.
       Hansson är 30 år gammal, ljust ansikte, mörkt hår, vanlig längd och stark kroppsbyggnad, samt klädd
i ljusblå byxor, grå tröja, hatt och stövlar
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       Petersson är 37 år gammal, ljust ansikte, rött hår, nästan flintskallig, lång och av stark
kroppsbyggnad. Han var klädd i linnebyxor och tröja, hatt men var barfotad.
8:o Genom inbrott i Nordingrå kyrkas sakristia i Härnösands län, stals oblatask av silver, vägande 22 lod,
åttkantig form något avlång och med givarens namn P U Helsinb. Olaus Orstadius
9:o Från Komminister Eric Forssén i Herrskog, Skogs socken, stals ett 28 passmans lärftstycke om 35
alnar. Vedergällning utlovad
10:o Från bonden Torkel Pehrsson i Brunkelstorp, Kristianstad län, stals 1 silverkanna helt förgylld märkt
1655, vägande omkring 90 lod, 1 dito förgylld inuti med fastsatta silverpengar i locket och bottnen,
vägande omkring 50 lod, 1 förgylld bägare om 32 lod, 2 mindre, 6 matskedar av silver med pressade skaft
och Stockholmsstämpel, vägande 36 lod, 1 med räfflat skaft om 6 lod.
Uppsala den 18 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (auktion Lydinge)
Den 22 september säljs vid frivillig auktion Lydinge Säteri med prydliga karaktärshus och övriga
åbyggnader, alla i gott stånd och väl underhållna. Parken är smakfull med kanaler och bryggor.
Trädgården har orangeri och många fruktträd. Till hemmanet hör en fiskrik sjö. Torp och lägenheter utgör
tillsammans 13 ½ mantal av frälse och säteri natur med stora skogar och utmärkt god jordmån. Vidare
säljs inbärgad och växande års gröda på Lydinge Säteri och Ormeryd 1 mantal frälse och dessutom
frälseräntor av åtskilliga hemman.
       Lydinge ligger 2 ¾ mil från Uppsala och omkring 9 mil från Stockholm. Betalningsvillkoren uppges
vid auktionen och lämpas i möjligaste mån till köparens bekvämlighet.
      Samma dag och följande dagar säljs även på Lydinge genom frivillig auktion efter avlidne En av
Rikets Herrar Riksmarskalken och Presidenten Greve Fleming, åtskillig lösegendom såsom: silver,
bronser, möbler av mahogny och andra ädla träarter, ljuskronor, bordsstudsare, kristall, glas, finare och
grövre porslin, tablåer, buster och vaser, diverse viner, säng- och linnekläder, duktyger, vagnar av flera
slag, får och svin, trädgårdsbränneri och fiskeredskap, snickar- och smedsverktyg, husgeråd.
      Med betalning vid lösöresauktionen ges säkra köpare 4 månaders anstånd. Det finns förtäring och
foder till hästar på auktionsstället mot betalning.
Uppsala den 18 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1831 (ändrad tid för höstmarknad i Nyköping)
I almanackan står att höstmarknaden i Nyköping börjar den 24 september och fortsätter i 2 dagar. Tiden
ändras till den 23 i samma månad.
Uppsala den 18 augusti 1831 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1831 (auktion på avverkningen av Kronoparken
Ramningshult)
Hovjägmästare Tottie har anmält att första trakthuggningen på Kronoparken Ramningshult bör avverkas i
vinter. Jag har utsatt auktion till den 30 september så väl på Landskontoret, som vid Åby rusthåll i Stafby
socken för att till högstbjudande sälja den i lotter indelade årshuggningstrakten befintliga skogen.
       Den utgör 9 tunnland 22 kappland och är indelad i 10 lotter som består av ungefär 9 tunnland var. De
är ordentligt utstakade, varför man kan bese dem. Köpeskillingen erläggs kontant till den Kronobetjänt
som lämnar besked om att anbudet blivit antaget.
      Det åligger köparen att inom mars månads utgång ha alla träd och buskar fällda och bortförda, vid
äventyr att Kronobetjäningen verkställer arbetet på köparens kostnad.
       Jägeribetjänten som har ansvar för området, skall meddelas dagen för avverkningen och
avhämtningen. Han skall genast utvisa de träd som bör stå kvar som fröträd.
       Vid samma auktion säljs till högstbjudande 27 famnar kastved och 8 famnar långved som redan är
huggna i Kronoparken. De skall avföras på första tjänliga vinterföre.
Uppsala den 23 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1831 (kolera)
Karantäns Kommissionens i Stockholm Avdelning för Överstyrelsen av de inre åtgärder mot kolera har i
särskild skrivelse den 11 dennes anmodat Befallningshavande om nedannämnda åtgärder.
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1:o Att med vederbörande menigheter gå i författning om iordningställande av sjukhus med nödvändiga
persedlar för att motta kolerasjuka, om den olyckliga händelsen inträffar att sjukdomen skulle utbryta.
Sjukhuset skall beräknas för 2 % av folkmängden.
2:o Att söka överenskommelse om kostnadernas fördelning vad gäller sjukhusens anläggande och
sjukhuspersedlarnas mottagande, användande, vård och redovisning.
3:o Att söka överenskommelse hur man skall ersätta förbrukade, skadade eller förkomna persedlar och
sådana persedlar som inte skall återtas om de inte behövs längre för kolerasjuka.
4:o Att överenskomma om proviant för kolerasmittade hus, hur sammanskotten i kontant eller in natura
skall utgöras. Även mottagning, utdelning, användandet och redovisningen av sammanskjutna medel,
persedlar och medikamenter bör överenskommas.
5:o Att med menigheten överenskomma om en fastställd provianteringsstat för innevånare i smittade hus
och orter.
6:o Att söka ordna så att avspärrningar av hus och gårdar sker så sällan som möjligt, utan att de sjuka förs
till närmaste sjukhus, så att var och en får en omsorgsfull skötsel.
7:o Att uppmana städernas innevånare att vårda de personers egendom, som befinner sig inom smittade
och spärrade hus.
8:o Att erinra vederbörande som har tillsyn över Fattigvården, att vidta tidiga åtgärder för sådana fattiga
barns skötsel, vars föräldrar blivit angripna av koleran
      Enligt § 58 i Kongl Maj:ts Kungörelse står att bevakning av militär gäller för kuster och i hamnar för
att avhålla utlänningars och sjöfarandes besök. Dock kan de behöva anlitas om man hastigt behöver
spärra av en ort. Det är annars meningen att innevånarna själva skall sköta den bevakningen. Måndagen
efter det kallelse till sådan bevakning uppläst i kyrkan skall alla inställa sig. Uteblir någon ordnar
Kronobetjäningen annan karl och kostnaden uttas av den tredskande.
       Befallningshavande meddelar länets innevånare detta med uppmaning till Församlingarnas
Sundhetsnämnder att ofördröjligen vidta åtgärder enligt de 5 första punkterna och sända mig underrättelse
därom innan 15 september samt att i förväg bereda  punkterna 6, 7 och 8.
     Innevånarna uppmanas, att med all bredvillighet, som ägnar den kloka och omtänksamma, att bidraga
till sina Församlingars Sjukhusinrättningar, så att de kan vinna  högsta möjliga grad av ändamålsenhet
och bli tillflyktsorter dit var och en kan önska att i nödens sund bli förd, hellre än att kvarbliva i egen
boning med fara att för smitta, plåga och död blottställa sina närmaste, sitt husfolk och grannar.
      Karantäns Kommissionen har som beräkningsgrund för kostnads ersättningarnas fördelning
förslagsvis uppgivit Andra Artikeln i nu gällande Bevillningsstadga.
Uppsala den 23 augusti 1831

Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1831 (felaktig uppgift om generalmönstring)
Till de rustandes vid Livregementets Dragon Korps meddelas att rörande sist hållna Generalmönstring
den 25 juli utfärdade Kungörelsen, har på grund av en oriktig uppgift i Skvadronsrullorna influtit, att
Betselstänger med remmar skall kasseras för Livskvadronen och Norra Upplands Skvadron, vilken
kassation inte ägt rum samt att Stigbyglarna kasseras endast för Livskvadronen, varemot dessa är
kasserade för hela Korpsen.
Uppsala den 23 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 25 augusti 1831 (efterlyst dömd person)
Förre Handlanden i Borås, Jöns Redlund, har inte kunnat anträffas för att enligt Borås Rådsturätts Utslag
av den 28 mars befordras till fängelse i 2 månader. Han är dömd för att till sina Borgenärer avträda sin
egendom, men inte åtlytt anmodan att här vid Rätten uppge sina tillgångar och skulder.
       Överståthållarämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas utfärda likalydande
efterlysing.
Uppsala den 25 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 27 augusti 1831 (Brev från Carl Johan rörande prins Nicolaus Augusts
födelse)
Carl Johan tillkännager att Vi med djup tacksamhet rönt förnyat prov på Försynens fortsatta välgärningar
mot Oss och Fäderneslandet, då Kronprinsessan denna dag en kvart i sex eftermiddagen lyckligen blivit
förlöst med en prins. Han kommer i dopet att få namn av Nicolaus August och bli Hertig av Dalarna.



32  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan101-1831.doc  Skapat den 05-01-03 00:28  Senast utskrivet 05-01-07 19:08

      Det är Min Nådiga vilja att Nii inom Ert anförtrodda län allmänneligen kungör händelsen.
Drottningholm den 24 augusti 1831  CARL JOHAN
Vilken Nådiga skrivelse jag skyndar att till länets allmän kännedom härigenom meddela.
Uppsala den 27 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1831 (koleran)
Från Krigskollegium har ankommit följande skrivelse:
Som Kongl Maj:t i sin skrivelse vad som bör iakttagas, om koleran yppar sig i avseende på sjukhusens
utredning stadgas, att i de orter där Kronan har förråd, Församlingarna har genom Landshövdingen rätt att
utbekomma vad sjukhuspersedlar som kan avvaras där. De betalas kontant efter det utsatta priset.
       Kollegiet överlämnar till Befallningshavande prisförteckning på de i Stockholms utredningsförråd
tillgängliga sjukvårdspersedlar.
Stockholm den 5 augusti 1831  G W af TIBELL

Uppgift på de priser och persedlar som i mån av tillgång kan köpas från Stockholms, Göteborgs och
Kristiansstads Utredningsförråd efter Befallningshavandes rekvisition.

För badrum
1 sjukbår med gavlar och stänger, 1 dito utan gavlar och stänger, 1 badgryta om 18 – 20 kannor, 1
träbadkar, 1 tunnså. 1 fjärdingsså, 1 ämbar, 1 badkapprock av fris eller vadmal, 1 handduk, 1 par
badlakan, 1 sax, 1 mässingskanna. Kostar tillsammans ungefär 30 riksdaler.

Till sjukbeklädnad
1 par ullstrumpor, 1 par trådstrumpor, 1 par tofflor av läder, 1 skjorta av linne, 1 nattmössa av linne, 1 par
långa buldansbyxor, 1 nattröja av buldan linne eller tältduk, 1 nattrock av buldan, 1 par långbyxor av
buldan, 1 par långbyxor av vadmal, 1 rock av vadmal. Kostar tillsammans ungefär 21 riksdaler.

För sjukrum
Säng av trä med sadelgjordsbotten, madrass ostoppad av buldan, 1 dito av bolstervar, 1 huvudputa av
bolstervar och 1 av buldan, 1 pöl ostoppad av buldan, en dito av bolstervar, 1 madras stoppad med tagel, 1
huvudputa med tagel, 1 par lakan av lärft (en del är fläckiga), 1 svensk filt, 1 engelsk filt, 1 täcke av hår
fodrat, 1 spottlåda av järnbleck, 1 potta av koppar, 1 av järnbleck, 1 bägare av bleck, 1 sängtavla, 1 bord
av diverse sorter, 1 röd stol, 1 nattstol med bäcken, 1 nattstol med bäcken av koppar, 1 nattstol med
bäcken av järnbleck, 1 stickbäcken av bleck, 1 tekanna av tenn om 1 stop, 1 kornvattenkittel om  2½ och
3 ½ kannor, 1 järnpanna med 3 fötter om 1 – 2 kannor, 1 stenkärlskruka om 2 kannor, 1 ljusstake av
bleck, 1 eldgaffel, 1 eldtång, 1 sopskyffel. Kostar tillsamman ungefär 70 riksdaler

Till Köken och för Tvätten
1 besman för 2 lispund, 1 par mässingsviktskålar och 1 sats vikter, 1 kokkittel om 8 –9 kannor, 1 dito om
9 – 10 kannor med lock, 1 järngryta om 15 kannor, 1 matsked av bleck eller tenn, 1 matskål om 1 stop, 1
bordskniv av järn med gaffel, 1 trätallrik, 1 bägare om 1 stop av bleck, 1 lykta, 1 kannmått av järn, 1
stopmått , 1 halvstopmått, 1 kvartsstopmått, 1 halvkvartsstopmått, 1 bord, 1 bykkar, 1 köttkniv utan bräde,
1 slev portions av bleck, 1 dito av trä, 1 yxa, 1 järnstör, 1 spade, 1 såg med ställning, 1 torkstreck. Kostar
tillsammans ungefär 45 riksdaler.

A n m ä r k n i n g. Priserna är för nya och obrukade persedlar, är persedlarna använda men brukbara
minskas priset för metallpersedlar med en tredjedel och för övriga varor med hälften.
Stockholm dem 11 augusti 1831  J A HASSELSTRÖM
Vilken skrivelse, till vederbörandes efterrättelse  här är kungjord,
Uppsala den 30 augusti 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (revisionsberättelse från Brandförsäkringsverket)
För den som vill ta del av Brandförsäkringsverkets revisionsberättelse för år 1830 finns den att tillgå på
varje Kronofogdekontor.
Uppsala den 5 september 1831
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Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (för lite vatten vid Sigtunafärjan)
På begäran av Befallningshavande i Stockholms län meddelas att lågvatten inträffat vid Sigtunafärjan, så
att resande inte utan olägenhet kan begagna den, förrän genom troligen nu snart infallande höstregn
vattenståndet ökar. Resande får ta vägen från Märsta gästgivargård genom Vassunda socken till Sigtuna
stad.
Uppsala den 5 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (värvning)
Gardisten vid Andra Livgardet Major Boijes Kompani, N:o 4 Anders Hambreus, har fått patent att utföra
värvning till nästkommande november.
Uppsala den 5 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (inställd auktion Kumla, Balingsta)
Enligt Utslag har Landshövdinge Ämbetet den 19 augusti meddelat ansökan av Kyrkoherden i
Skoklosters Församling Ad Rosenblad, att i egenskap av tillförordnad Förmyndare för avlidne
Konduktören D E Roselii omyndiga barn, låta försälja Roselii Sterbhusägares fastighet ¾ mantal N:o 3 i
Kumla, Balingsta socken på auktion för att gälda Mönsterskrivare Eric Höglings fordran. Auktionen är nu
inställd.
Uppsala den 5 september

Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (upphittad häst vid Ramsta kyrka)
Klockan 11 på natten hittades en övergiven häst och kärra vid landsvägen intill Ramsta kyrka. Den
kvarstod utan vård till på morgonen därpå, då den blev omhändertagen hos Häradshövding Greve J M
Spens, Höja Säteri, Gryta socken
        Kreaturet är ett svart sto, som nyligen skilts från sitt föl, omkring 12 år gammal, märkt på vänstra
låret med LR och LS. Därigenom tros att den tillhört något nummer vid Livskvadronen av
Livregementets Dragon Korps.
      Kärran är en s k Bergskärra i gott stånd. Där låg en tom smörbytta, en gammal brun klädeströja, ett
livstycke och en liten påse innehållande en gardin av nettelduk, en blåmålad låda med skottlock där
förvarades åtskilliga syredskap, knappar, ett utbränt kol, en liten mässingsmortel och synålsbok vid vilket
var fästat ett prästbetyg för drängen Magnus Månsson den 24 september 1798 från Glanshammars
Församling och ett av C G K
Lithell i Örebro den 23 februari 1822 avgivit läkarbevis för smideshandlaren Johan Nyström.
        Kärran har gröna spjälar, överklätt och stoppat sannolikt ämnad till en schäs. Alltsammans kan
återfås vid nämnda Säteri. Befallningshavande i Örebro och närliggande län anmodas utfärda samma
kungörelse.
Uppsala den 5 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (ändrade marknadstider)
Under oktober skulle marknader har hållits både i Norrköping, Linköping och Vadstena. Då de  hålls så
nära inpå varann kan de varken av köpare eller säljare med fördel besökas.
      Landshövdingeämbetet i Linköping har anhållit att Linköpings marknad flyttas fram till den 11
oktober istället för den annonserade 6:te oktober.
Uppsala den 5 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (lagsökt person eftersökt)
Sven Håkansson, Drared, Toarps socken har hos Befallningshavande blivit lagsökt av änkan Anna S
Pettersson och Johan Ericsson i Fritsla, men övergivit hemorten.
       Han förständigas att inom 6 veckor från den dag efterlysning står i Post- och Inrikes tidningar 3:dje
gången infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta lagsökningshandlingarna och förklara sig.
Uteblir han kommer hans talan inte att vara hörd.
Uppsala den 5 september
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Efterlysning, Uppsala den 5 september 1831 (9 personer, 3 stölder, 2 hästar)
1:o För andra resan stöld straffade kvinnspersonen Maja Greta Ersdotter från Rasbokils socken har
förövat stöld hos stattorparen Anders Jansson på Gräns ägor i Rasbo socken. Hon är sannolikt försedd
med ett prästbetyg för torpardottern Stina eller Anna Greta Jansdotter i Baggebol, utfärdat av prosten i
Lena Församling, D Bergman
       Hon utger sig förmodligen falskeligen vara torpardottern. Hon är av stark kroppsbyggand, ljuslätt
ansikte och ljust hår.
2:o F d husaren Johan Lund, Sörby ägor i Mosås socken, Örebro län, har avvikit från orten utan att betalt
böter för 3:dje resan fylleri med 13 riksdaler 16 skilling och sista årets kronoutskylder med 3 riksdaler 16
skilling
3:o Hustru Anna Maria Schylander och änkan Wallquist har efter att av Örebro Kämnärsrätt blivit dömda
att böta, den förra 10 riksdaler den senare 3 riksdaler 16 skilling, avvikit.
4:o Förre styckjunkare Anders Gustaf Orgman har av Stockholms stads Kämnärsrätt varit skyldig till
ansvar för olovligt tillgrepp och vid Södra Förstadens Kämnärsrätt tilltalad för att ha förfärdigat och
utlämnat till andra personer handlingar, som förmenats vara efterapade i likhet med Rikets Ständers
Banks och Riksgäldskontorets sedlar.
      Han är lång till växten, 30 år gammal, stark kroppsbyggnad, mörkt hår och har inte bott på den
uppgivna orten
5:o Drängen Gustaf Hellberg som skall ha flyttat från Norrköping till Stockholm, har inte kunnat
påträffats. Han söks för att den 7 oktober inställa sig till rannsakning vid Lövings Häradsrätt.
Kronolänsman Söderström har anställt åtal mot honom för slagsmål.
6:o Slipare Johan Westling eller Blid har olovligen avvikit från sin husbonde, manufakturisten i
Nyköping, D S Grönstrand.
       Han är 17 år gammal, lång till växten, mörkt hår, långt och blekt ansikte och var klädd i grå vadmals
surtut, långbyxor av bolstervar, stövlar och svart hatt
 7:o Genom inbrott hos bonden Jan Pehrsson, Hemmingsby, Alunda socken, stals 130 riksdaler 20
skilling. 13 riksdaler 16 skilling utlovad i belöning
8:o Vid inbrott hos bonden Anders Eklund i Strandby, Bondarnö socken stals åtskilliga klädespersedlar,
17 alnar blångarnsväv, 3 tillskurna skjortor, flera lintyg, 2 blångarnslakan, 1 lärftlakan, en bordduk av
lärft, 1 blångarns handduk, flera näsdukar och halsdukar, en psalmbok med röda pärmar och
förgyllningen, 1 spegel. Belöning utlovad.
9:o Vid inbrott hos bonden Isak Jönsson, Persön, Norrbottens län stals en förgylld pressad silverkanna om
84 lods vikt och 3 silverbägare märkta med hans namn.
10:o Vid inbrott hos bonden Christian Larsson i Attorp, Ljungby socken, Halmstad län, stals 1 mörkblå
vadmalsjacka med gula knappar, 1 mörkblå vadmalsväst med överklädda knappar, 1 röd silkesschalett, 2
vita kambrickskläden, 1 rödrandigt bomullskläde,1 röd bomulls schal och ett blårandigt bomullskläde
11:o Drängen Pehr Pehrsson som är misstänkt för sistnämnda stöld
12:o Ur ett rum vid Älvstorps Bruk i Örebro län stals ett svenskt guldur, tillverkat i Stockholm med
briljanterade visare och vidhängande kedja med berlocker av guld, 1 slät gulddosa om 30 dukaters vikt
försedd med Stockholmsstämpel samt en större silverstjärna med blå emalj och förgyllning
13:o F d bruksbetjänten O Nyström är misstänkt för nyss nämnda stöld.
      Han är liten till växten, svart hår, bruna ögon, klädd i mörkblå rock, ljusblå byxor och svart hatt. För
upptäckande av tjuven eller det stulna utlovas 30 riksdaler
14:o Vid inbrott vid hemmanet Axeltorpet under Toarp, Säms socken, Älvsborgs län stals omkring 370 –
380 riksdaler riksgälds i åtskilliga sedelsorter, 4 specieriksdaler, 2 fickur det ena av silver tillverkat av
John Ward med något trasig tavla, den andra av pinsback av ungefär en 6-styvers storlek med förgylld
metalltavla och svarta siffror, vit porslinsemalj samt ett vidhänganade silverpitschaft med bokstäverna J A
S graverade.
      Ägaren gårdfarihandlanden Johan Axelsson utlovar 20 riksdaler till den som upptäcker tjuven eller det
stulna.
15:o Vid inbrott i Sundetorps by, Nora socken, Örebro län, stals en 12 år gammal häst, svart till färgen
med hängman, lång svans med några vita tagel blandad, samt håret avnött på manken. Ägare är Bergsman
Isak Abrahamsson.
16:o Från bonden Anders Nilsson, Telackebo, Alveryds socken, Linköping  län stals ett litet välväxt sto, 3
år gammal, rött till färgen med röd hängman och röd svans blandad med svart tagel.
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      10 riksdaler till den som lämnar upplysning om hästen antingen till Länsman Lindberg eller ägaren.
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Stockholms län samt Nyköpings län
anmodas vänligen att utfärda efterlysning av Maja Greta Ersdotter.
Uppsala den 5 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (lösöresauktion Nyborg, Håtuna socken och auktion på
Norr Tensta i Tenstasocken)
Öppen och frivillig auktion den 26 september och följande dagar förrättas på Nyborgs Sätesgård, Håtuna
socken. Då säljs till högstbjudande diverse lösegendom bestående av förgyllt och oförgyllt silver, koppar,
järn och åtskilliga kökssaker, en myckenhet möbler, speglar, lampetter, siden- och nettelduksgardiner,
ljuskronor, mattor, sängar och finare sängkläder, duktyger, glas och äkta porslinsserviser, platåer, bronser,
alabaster- och porfyrurnor, viner, böcker, diverse bättre åkdon, sablar, seldon, hästar, fiskredskap och
båtar, samt mycket annat, som kan beses på stället. Utropet sker i banko. Husrum finns i mån av tillgång,
även mat och dryck för resande samt foder för medhavda hästar.
Viksjö den 1 september 1831  LARS OLOF BERG

Kungörelse, Uppsala den 5 september 1831 (Läby gästgivargård säljs vid offentlig auktion)
På Läby Gästgivargård säljs genom offentlig auktion 1 mantal frälse skatte NorrTensta i Tensta socken,
som är uppskattat till 1.415 riksdaler 16 skilling. Hemmanet ligger vackert beläget vid Fyrisån invid
Tensta kyrka. Tillträde till våren. Köpevillkoren kommer i möjligaste mån att anpassas efter köparens
bekvämlighet. Upplysningar kan fås innan auktionen dels på stället och dels hos undertecknad.
Altomta den 29 augusti 1831  A M BRUNO
Uppsala den 5 september 1831  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 7 september 1831 (inköp av råg och korn för Statsverkets behov)
1.500 tunnor råg och 100 tunnor korn kommer för Statsverkets behov i Stockholm att upphandlas vid
auktion. Auktionen sker på Landskontoret den 23 september varvid följande villkor iakttas.
1:o Leverans skall ske kostnadsfritt i Stockholm på anvisade ställen under oktober, november och
december i år.
2:o Spannmålen skall vara god, ren och strid samt väga 13 lispund 10 marker per tunna för rågen och 12
lispund för kornet.
3:o Betalning erhålles genast efter fullgjord leverans
4:o Anbuden prövas av Statskontoret och borgen av två vederhäftiga personer, som borgar en för båda
och båda för en, skall ställas för att leveransen sker i tid och att kvalitén är god.
5:o Brister leverantören kommer ny auktion verkställas på hans och hans löftesmäns bekostnad.
      100 tunnor ropas ut i slaget. Skriftliga anbud på större eller mindre partier kan inges  innan auktionen
för att brytas efter auktionens slut i spekulanternas närvaro.
Uppsala den 7 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 7 september 1831 (ytterligare auktion på Regements kvartermästare
bostället i Boglösa)
Till följd av Kammarkollegiets förordnande i skrivelse av den 23 augusti kommer ytterligare auktion att
förrättas den 19 oktober på Regementskvartermästare bostället i Boglösa, tillhörande Livregementets
Dragon Korps, under de återstående arrendeåren. Borgen för 10 år krävs för att anbuden skall antas.
Uppsala den 7 september 1831  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (ändrad plats för kreatursmarknaden i Uppsala)
Till kännedom för dem som tänkt sig att för boskapsförsäljning och uppköp besöka nu förestående
höstmarknad här i staden, meddelas att denna handel i år är flyttad från Slottsbacken nedanför Akademi
huset till en backe utanför tullen, förbi det s k Bleket på vägen åt gamla bränneriet. Där kommer handel
med oxar och kor m m att försiggå under uppsikt för att vidmakthålla ordning, varom Magistraten har
ansvar.
Uppsala den 14 september 1831
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Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (rustningshästarnas vård)
Till följd av Kongl Maj:t nådiga befallning, har Krigskollegiet i Kungörelse av den 26 juni 1819, bestämt
den tid på hösten då rustningshästarna bör intagas från gräsbetet.
       Jag har stadgat att ryttarhästarna må intill denna månads slut nyttja gräsbetet på dagarna, om ägarna
själva anser det kan ske utan skada för hästarna. Allt gräsbete bör dock upphöra 1 oktober, för att undvika
den i Krigskollegiets Kungörelse av den 7 augusti1818 stadgade påföljd.
Uppsala den 14 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (hästskojeri)
Befallningshavande i Nyköpings län har anmält att under resa den 17 augusti från Stockholm, bonden
Eric Olsson, Ekeby, Dunkers socken, sålt sin häst till en resande, okänd men välklädd person för 55
riksdaler. 10 riksdaler betalades genast och för resterande 45 lämnades köparens häst som säkerhet. Den
skulle återställas vid Malmköpings marknad, då affären skulle slutföras. Säljaren infann sig aldrig.
     Den okände har falskeligen uppgivit sig heta Peter Ufeldt och att han skulle köpt en gård i
Malmköping. Man kan misstänka att han aldrig ämnat lösa den pantsatta hästen.
     Hästen är omkring 8 år gammal, brun till färgen med i övrigt utan tecken. Om den skulle vara orätt
åtkommen, kan rätta ägaren återfå den hos kronolänsman Stenbeck i Malmköping.
Uppsala den 14 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (efterlyst lagsökt person)
Befallningshavande i Göteborg har beslutat att förständiga P Östberg, Timmelhed, Timmelheds socken,
Redvägs Härad, som blivit av Rådman E P Hagberg lagsökt, att inom två månader efter att Kungörelsen
finns tredje gången i Post- och Inrikes tidningar infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta
lagsökningshandlingarna och däröver förklara sig,
Uppsala den 14 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (tillvarataget sto)
Befallningshavande i Gävleborgs län anmäler att förre Gästgivaren Olof Björk i Stråtjära tillvaratagit ett
brunt sto, omkring 17 år gammalt, med svart ståndman och skälla om halsen.
Uppsala den 14 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (beslag av tyger)
Lansfiskal Pehr Örters har den 4 juni vid Ödeshögs Gästgivargård i Linköpings län anhållit och i beslag
tagit en packe med varor, bestående av ett stycke kulört bomullstyg, 1 dito grönrutigt samt 11 rödrutiga
bomullsdukar. Ingen ägare till varorna har anmält sig varken vid beslagstillfället eller senare, varför detta
Beslagsmål avgjorts i Rådsturätten i Linköping, så att varuägaren skall inställa sig den 19 december
klockan 11 inför Rådsturätten och svara för sig. Uteblir han avgör domstolen målet ändå. Uppsala den 14
september 1831

Efterlysning, Uppsala den 14 september 1831 (4 personer, 2 inbrott)
1:o Slipsmedsdrängen Carl Inge Jonsson har avvikit från sin tjänst hos smeden Grell  vid Blommendal i
Linköpings län
      Han är 20 år gammal, klädd i ljusblå vadmalskläder, stövlar och grön kaskett
2:o För stöld tilltalade Anders Larsson, Finnehemmet, Bjurberget i Karlstads län, har berett sig tillfälle att
rymma från bevakningen.
      Han är 25 år gammal, stark kroppsbyggnad, vackert utseende, bruna ögon och svart hår, Klädd i gul
linnerock, korta byxor, strumpor och skor.
3:o Glasförardrängen Gustaf Erlandsson, Rolanda pastorat, Älvsborgs län, som inför Örebro Häradsrätt
bör höras angående det på bonden Lars Larsson förövade dråp, har trots efterspaningar inte kunnat
anträffas.
      Han är 23 år gammal, medelmåttig växt, svart hår, bruna ögon och ett ärr på vänstra
kinden.
4:o Drängen Pehr Eric Carlsson är misstänkt för stöld. Han har avvikit från sin tjänst hos bonden Eric
Jönsson, Östlinge  by, Västerljungs socken, Nyköpings län.
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        Han är 22 år gammal, medelmåttigt växt, trint ansikte, och var vid avvikandet försedd med två
vadmalsrockar
5:o Vid inbrott den 11 augusti på Katrinebergs Egendom, Nedre Ulleruds socken, Karlstads län, stals
åtskilligt silver tillhörande kyrkan.
      Dessutom stals från ägaren till Katrineberg, Greve Frölich åtskilligt matsilver, ljusstake,
pannkaksspade, två silverkarotter om 220 lod, två sockerskålar i form av urnor, vägande omkring 100 lod,
en förläggssked med ebenholtsskaft
6:o Vid inbrott stals från bonden Nils Erssons änka i Hillsta, Forssa socken, Gävleborgs län, 1 silverskål
om 32 lods vikt tillverkad av guldsmeden i Hudiksvall E Nordin, 1 nyligen lagad skål om 32 lod, en äldre
lika stor, 23 silvermatskedar om 57 ½ lod, 12 märkta med E N S, 2 silverbägare samt lite  pengar.
Uppsala den 14 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 14 september 1831 (bär- och fruktförsäljning vid kyrkorna under
gudstjänsttid)
Till Befallningshavande har anmälts att det ibland inträffat att bär och frukt har sålts vid kyrkorna i
anslutning till gudstjänsten. Jag förständigar samtliga kronobetjänter att de beivrar detta mot Sabbatens
helgd alldeles oförenliga företag. Dessa förbrytare skall tilltalas vid ortens domstol.
Uppsala den 14 september 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala 30 september 1831 (personer som inte betalt skatt och böter)
Åtskilliga namngivna personer från Första, Andra, Femte, Sjätte Fögderierna och Uppsala stad, som inte
betalt sina kronoutskylder eller böter och inte kunnat anträffas.
       Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i övriga landet anmodas vänligen noga
eftersöka dessa personer och vid påträffandet utta medlen och hitsända eller i brist på tillgångar lämna
bevis därom.
Uppsala den 30 september 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (deponerade medel i Lantränteriet)
I Uppsala Lantränteri har genom Lagmansrättens Utslag den 12 juli 1821 bönderna Eric och J G Wallén,
Boglösa deponerat 5 riksdaler. Då dessa medel är 10 år gamla, är de erinrade att inom natt och år sig
anmäla och förete depositionsbeviset, samt med utslag styrka sin rätt till pengarna, vilka i annan händelse
insändas till Kongl Statskontoret som i Rikets Ständers Bank insätter beloppet på särskild räkning.
Därefter får de anmäla sina anspråk till Statskontoret.
Uppsala den 30 september 1831

Kungörelse, 1 oktober 1831 (salpetersjudning)
Salpetersjuderistyresmannen I J Edman har anmält att sjudning ur de vid Staby gård i Giersta socken
befintliga salpeterladorna kommer att börja den 10 oktober. De som vill ha kännedom om sjudningssättet
och om salpeterladors inrättande och jordens skötsel har tillfälle till undervisning, under åtnjutande av
fritt husrum och kost.
      Edman erinrar länets kronosjudare att inom oktober månads utgång insända sina årliga rapporter.
Uppsala den 1 oktober 1831  R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (brasiliansk generalkonsul)
Sedan hos Kongl Maj:t i underdånighet blivit anmält att Provisoriska Regeringen i Brasilien, i Kejsarens
namn, till Brasiliansk Generalkonsul i Sverige utnämnt Brasilianske Chargé d´affaires här, Pedro Affonso
de Carvalho, har Kongl Maj:t erkänt honom. Han åtnjuter det skydd samt de fri- och rättigheter Utrikes
Makters i Sverige varande Generalkonsuler tillkommer.
Uppsala den 30 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (undervisning i vävnadskonsten)
Befallningshavande ger härmed allmänheten tillkänna att Mamsell Gustava Fredrica Ekenmark kommer
att lämna undervisning i vävnadskonsten i överensstämmelse med den av henne samt hennes bror och
syster utgivna Avhandlingen om den nya metoden med s k harneskrustning. Undervisningen är inte
densamma som för 9 år sedan, utan är mycket förenklad. Unga Fruntimmer i 12 – 13 års ålder kan utan
ansträngning eller fara för bröstet, verkställa detta vävnadssätt
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       Genom denna undervisning kan ett i vävnadskonsten alldeles okunnigt fruntimmer på egen hand
uppsätta och verkställa vävnader, som med vanlig metod skulle fordra flera hundra sållskaft och trampor,
samt tusenden snören. Här används 5 trampor, 10 trampsnören och 5 framskaft samt ett obetydligt antal
harneskskaft. Man kan utan omsolvning eller omknytning väva in namn, blommor, djur eller vilka figurer
som helst.
      Terminen börjar den 7 oktober och fortfar varje söckendag under 5 – 7 veckor, 6 timmar om dagen.
Terminsavgiften är 20 riksdaler varvid 10 betalas vid terminens början och andra hälften vid dess slut.
Eleverna förses med vävstolar, garn och allt annat tillbehör.
      Anmälan görs hos Mamsell Ekenmark som bor i Bokhandlare Bruzelii hus vid Stora Torget, en trappa
upp.
Uppsala den 30 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (koleran)
Kongl Karantäns Kommissionens avdelning för de inre åtgärderna mot farsoten koleran har börjat
utdelning till varje hemman och varje sockens Sundhetsnämnd av Svenska Läkare Sällskapets utgiven
kort beskrivning om sättet att försvara sig mot koleran och om den behandling av var och en som g e n a s
t kan och bör vidtagas i saknad av läkare. Allt beror på den första skyndsamhet.
      Kommissionen har i sin skrivelse av den 21 dennes sagt och anmodat mig kungöra att senare
erfarenhet visar, att koleran inte angriper dem som vårdar de sjuka mer än andra. Det finns alltså ingen
anledning till fruktan för smitta och att avhålla sig från det biträde som den kristliga hjälpsamheten och
människokärleken ålagt att lämna nödställda medmänniskor.
       Kommissionen hitsänder också erforderliga exemplar av Kongl Maj:ts Kungörelse, av den 9 juli
angående koleran för att tillställas varje Sundhetsnämnd samt av Bilagan N:o 1 att utdelas till varje
hemman.
       Dessa skrifter är nu i den mån de hitkommit tillsända Kronobefallningmännen, vilka det åligger att
överlämna dem till prästerskapet, för att genom deras försorg utdelas till allmänhetens kännedom, på sätt
som Kommissionen förordnat.                                           Uppsala den 30 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (värvning)1

Sekondchefen för Andra Livgardet har förordnat gardisten Carl Leonard Sundberg, att för nämnda
Regemente och Majoren Rudbecks Kompani anställa värvning till den 31 januari 1831.
Uppsala den 30 september 1831

Kungörelse, Uppsala den 30 september 1831 (stöld av en schässele)
Ur stallet vid Ärna gård i Gamla Uppsala socken, stals en i gott stånd varande schässele med salette, gula
lokor, draglinor samt betsel försett med rullträns och stuptyglar. Belöning på 20 riksdaler utlovas.
Uppsala den 30 september 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 3 oktober 1831 (ådermöten)
Ådermöten för Livregementets Dragon Korps förrättas den 10. 11 och 12 oktober vid Grans, Litslena och
Säva Gästgivargårdar med Majorens Skvadron och i Uppsala den 11 oktober med Norra Upplands
Skvadron.
Uppsala den 3 oktober 1831

Kungörelse, Uppsala den 3 oktober 1831 (efterlysning av lagsökt person)
Enligt Befallningshavandes i Älvsborgs län fattade beslut är Anders Johansson i Od Nolgården, Ods
socken och J J Lenberg i Ulricehamn lagsökta, den förre av Handlanden A M Salmenius och den senare
av Kronofogden Landskamrer Gasslander. Båda har övergivit sina hemorter och förständigas härmed
Johansson, att inom 6 veckor och Lenberg inom 2 månader efter att kungörelsen stått i Post- och Inrikes
Tidningar 3 gånger  på Landskansliet i Vänersborg motta lagsökningshandlingarna och avgiva
förklaringar efter vad som är påskrivet resolutionerna. Uteblir de kommer målen ändå att avgöras.
Uppsala den 3 oktober 1831

                                                          
1



39  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan101-1831.doc  Skapat den 05-01-03 00:28  Senast utskrivet 05-01-07 19:08

Kungörelse, Uppsala den 3 oktober 1831 (efterlyst vittne)
Tveta Häradsrätt har ansett nödvändigt att efterlysa f d Kronolänsman Eggertz, då vice Kronofogen von
Sivers tilltalat änkan Lisa Svensdotter i Jönköping, för att hon i nämndeman Högbergs namn, utan hans
vetskap författat en stämning. Man vill höra Eggertz, men hans vistelseort är okänd.
       Han antyds att vid vite av 6 riksdaler 32 skilling infinna sig tredje rättegångsdagen av vintertinget i
Tveta Häradsrätt.
Uppsala den 3 oktober 1831

Efterlysning, Uppsala den 3 oktober 1831 (7 personer, häst och Kronans egendom)
1:o Artilleristerna vid Göta Artilleriregemente N:o 26 Jacob Göran Fryckman och N:o 10 Peter Johansson
och N:o 113 Samuel Bernhardson har avvikit från Regementet.
      Fryckman är 25 år gammal, 6 fot 2 tum lång, stark och vackert växt, brunt hår och bruna ögon, klädd i
paradjacka, byxor, väst, läderhalsduk stövlar med sporrar, exercismössa
      Johansson är 23 ½ år gammal, 5 fot 7 tum lång, ljust hår, avlångt ansikte, blå ögon,
      Bernhardsson är 26 ½ år, 6 fot 4 tum lång, ljust hår, avlångt ansikte, stor krokig näsa
2:o Artilleristen Lars Andersson Dahlin, har blivit tilltalad vid Lane Häradsrätt för att hotat och smädat
smeden Eric Rybers i hans hem
       Han är 36 år gammal, medelmåttigt växt, blekt ansikte, mörkt hår
3:o Ståltrådsdragaren och lumpsamlaren Peter Danielsson, Norrbo, Gnosjö socken, Jönköpings län skall
böta 18 riksdaler för tjuvnad. I brist på tillgång kommer han att straffas med 13 par spö och undergå en
söndags uppenbar kyrkoplikt
4:o Bokbindare gesällen Anders Sjögren är misstänkt för åtskilliga stölder i Växjö.
      Han är 21 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår, blekt ansikte. Klädd i mörkblå rock och grå byxor,
svart hatt och stövlar
5:o Artilleristen vid 9:de Kompaniet av Sjöartilleriregementet i Göteborg N:o 46 Christian Bengtsson har
rymt från tjänstgöringsstationen
      Han är 29 år gammal, 5 fot 11 tum lång, rödlätt ansikte, mörkt hår, stark växt.
6:o För bonden Lars Larsson i Söra, Frustuna socken, Nyköpings län har från betet bortkommit en 13 –
14 år gammal häst. Den har nyligen klippt hängman, ofärdig i vänstra baklåret
7:o Vid inbrott i Vakthuset på Nya Varvet i Göteborg stals en silverknapp till en rättegångsväbelsstav och
två beslag i silver om 30 lod samt 4 hänglås tillhöriga Kronan.
Uppsala den 3 oktober 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1831 (exekutiv auktion Mjölkebo Säteri och Ryssjö N:o 2 och 3,
Österunda socken)
På begäran meddelas:
Den 21 november kommer för Lagman N E Sunessons konkursmassas räkning att genom offentlig
auktion säljas Mjölkebo Säteri ½ mantal och frälsehemmanet Ryssjö N:o 2 och 3
I Österunda socken, Torstuna Härad, Västerås län,
       Egendomen är belägen vid sjön Ryssjön, 2 ½ mil från Enköping, 4 mil från Sala och Uppsala.
Säteriet har karaktärshus av trä som åbyggnad med källare, två flygelbyggnader samt övriga nödvändiga
byggnader. Åkern har 18 tunnors utsäde och ängen ger 60 lass hö. Skog och mulbete finns till gårdens
behov samt två trädgårdar med flera fruktträd. Till säteriet hör ett dagsverkstorp.
       Vid Ryssjön  N:o 2 och 3 finns åbyggnad för två åbor och andra nödvändiga hus. Utsädet är 20
tunnor, och ängen ger 120 lass hö. Mulbete och skog till husbehov.
      Både Säteriet och frälsehemmanen begagnar fiske i Ryssjön. Hela egendomen är värderad till 13.953
riksdaler banko och säljs med utsådd gröda. Upplysningar meddelas av Löjtnant Fredric Holmberg på
Landsberga.
Uppsala den 3 oktober 1831  G NORDENSTOLPE  J E BOËTHIUS
Uppsala den 8 oktober 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1831 (tjänstehjonsstadga)
Befallningshavande har hört klagomål över att många husbönder och tjänstehjon tillåter sig avsteg från
Kongl Maj:ts Legostadga av den 15 maj 1805. Denna stadga skall för undvikande av ansvar på det
noggrannaste iakttagas och orlovssedel måste innehålla följande uppgifter:
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1:o Tjänstehjonets namn, födelseort med gårdens,  socknens eller stadens och länets namn
2:o Hur länge de varit i tjänst hos den som utgett orlovssedeln
3:o Tjänstehjonets frejd. Husbonden skall yttra sig över ärlighet och nykterhet
4:o Hur de skött sin tjänst
5:o Om de kan uträtta någon slöjd eller annat arbete
6:o Intyg att tjänstehjonet har rätt att söka och antaga annan tjänst
       Kan husbonden inte själv skriva, skall han underteckna med sitt bomärke och den som hjälpt honom
skriva med sitt namn. Annan orlovssedel är ogiltig. Den husbonde som döljer tjänstehjonets last eller fel,
som han känt och kan bevisa och endast ger honom lovord, meddelar falskt bevis och får böta första
gången 6 riksdaler 32 skilling och sedan dubbelt. Han får dessutom ersätta skada som senare husbönder
kan ha åsamkats.
       Gamla orlovssedlar som återlämnas skall vara överkorsade eller på baksidan ha anteckning att ny
sedel är utfärdad vid vite av 3 riksdaler 16 skilling samt skadeersättning.
        Tjänstehjon som kommer från annan socken skall genast uppvisa sitt prästbetyg för husbonden och
inom 14 dagar för Församlingens pastor vid ett vite på 1 riksdaler 32 skilling.
Tjänstehjonet skall börja sin nya tjänst inom 7 dagar på landet och inom 3 – 4 i stad vid äventyr att de blir
hämtade och förlorar 3 månaders lön samt skall ersätta för skada som uppstått genom dröjsmålet. Vill
husbonden vid sådant tillfälle inte behålla tjänstehjonet, skall  denna återlämna städjepengarna, böter på
hälften av lönen och ersättning för den skada så framt tredska vållat uteblivandet. Tjänstehjonet är sedan
skyldig att inom 1 månad på landet och  8 dagar i stad skaffa annan tjänst, annars anses han som
lösdrivare.
      Husbonden är skyldig och äger laglig rätt att med föreställningar och måttlig husaga försöka rätta
tjänstehjonets försummelse, tredska, opålitlighet, fylleri och annat oskick.
      Tjänstehjon däremot som troget, flitigt och skickligt tjänat sin husbonde och i sitt förhållande varit
nykter och sedlig samt från sitt 30:de år stadigt förfarit i samma tjänst till dess de av ålder inte längre kan
fullgöra sina uppgifter, får inte förskjutas av sina husbönder. De äger anspråk på skälig skötsel och
utkomst mot de göromål de förmår uträtta.
Uppsala den 20 oktober 1831

Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1831 (auktion på järnkramvaror)
Den 3 – 4 november hålls auktion i Uppsala Stads Auktionskammare för järnkramhandlare Carl
Henrikssons konkursmassas räkning. I större och mindre partier allt efter köparens önskan säljas finare
och grövre järnkramvaror av alla slag.
Uppsala den 20 oktober 1831

Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1831 (tillvaratagna hästar)
Vid Höstmarknaden i Staden tillvaratogs 2 gamla ston, en svart sidenschal och en bordskniv med
silverskaft. Rätta ägarna gör anmälan hos Stadsfiskal E A Ekström.
Uppsala den 20 oktober 1831

Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1831 (beslagtaget gods på landsvägen)
Resetullinspektören kapten O Fornander har på landsvägen mellan Hällestads och Tjällmos
Gästgivargårdar i Linköpings län, den 23 maj beslagtagit åtskilligt gods från drängen Johan Petter
Johansson. Det är dels gods lovgivet för införsel och förbjudet gods till ett värde av 537 riksdaler 16
skilling. Han har anmält detta beslagsärende till Rådsturätten i Skänninge. Under rannsakningen har
framkommit att det möjligen kan finnas andra ägare till varorna än den nu anhållne. Därför är målet
uppskjutet till den 5 december för att ge dessa okända varuägare möjlighet att inställa sig i Rådsturätten
för att höras.                                                                                      Uppsala den 20 oktober 1831

Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1831 (efterlysning av lagsökt person)
Till följd av Befallningshavandes i Älvsborgs län beslut, är förre läderhandlanden i Vänersborg E M
Dahllöf, lagsökt av landskanslist E J Sundberg, men har enligt förevisat betyg övergivit orten utan att
lämna någon upplysning om nuvarande vistelseort.
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     Han är förständigad att inställa sig personligen vid Landskansliet den 28 december, för att se den till
grund för kravet åberopade originalskuldsedel och avgiva bestämt yttrande i målet, vid äventyr att han
senare inte blir hörd
Uppsala den 20 oktober 1831

Efterlysning, Uppsala den 20 oktober 1831 (7 personer, häst)
1:o Bagare gesällen Svante Dahlin har vid Rådsturätten i Eksjö blivit tilltalad för tjuvnad, men avvikit
från orten
2:o Manspersonen Carl Dunderberg, som även kallar sig Ottosson och kvinnspersonen Ulrica Bergquist
vilka är häktade för stöld, lyckades rymma ur häradsfängelset vid Hanebo kyrka i Älvsborgs län.
      Dunderberg är omkring 55 år gammal, medelmåttigt växt, ljuslätt ansikte, vass näsa, mörkt hår samt
rött skägg och polisonger. Han var klädd i en grå tröja med svarta skinnkanter, grå väst, lappad på ena
sidan med en randig lapp, skarviga buldansbyxor, vita strumpor, nya näverskor och gammal svart hatt
      Bergquist är 48 år gammal, medelmåttig till växten, mörklagt ansikte och svart hår. Hon var klädd i
randig klänning med blå botten och hade en storrutig halsduk på huvudet
3:o Musikanten vid Södermanlands Regemente G W Francksson Carl Johan har övergivit hemorten för 2
månader sedan
      Han är född 1822, ljust hår, ljusblå ögon och klädd i grå halvyllebyxor, väst av randigt halvylletyg
och en gammal skinnkaskett
4:o Livstidsarrestanterna Jöns Jönsson och Balzar Küster har berett sig tillfälle att rymma från fästningen
Nya Älvsborg
     Jönsson är född i Sundsby, Norrbottens län, 5 fot 10 tum lång, långlagt ansikte, ljust hår. Klädd i blå
tröja, grå byxor mycket nedsmorda av tjära och rödfärg, svartmålad hatt samt gamla skor
      Küster är 38 år gammal, född i Laurvig i Norge, 5 fot 9 tum lång, trint ansikte, brunt hår, blå ögon och
ett ärr i pannan efter ett sabelhugg. Han var klädd i grå tröja och byxor, fodrade med skinn, svartmålad
halmhatt, vita ullstrumpor och läderskor
5:o Handskmakare lärlingen Sven Johan Samuelsson har avvikit från sin husbonde, handskmakaren i
Västervik A Lindberg
      Han är 18 år gammal, liten till växten, rödlätt ansikte, ljust hår. Klädd i blårandiga linnekläder, stövlar
och svart hatt
6:o Under höstmarknaden här i staden bortkom en grå häst, omkring 8 kvarter hög, 6 år gammal. Den
hade en sprucken hov på vänstra foten och tillhör bonden Olof Ersson i Kindsta, Almunge socken
     Befallningshavande i Stockholms och Västerås län anmodas utfärda likalydande efterlysning av
hästen.
Uppsala den 20 oktober 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1831 (remonteringsmöte)
Rustande för N:o 118 vid Livskvadronen, för 8, 20, 21, 76, 81, 99 och 122 vid Majorens skvadron, för
N:o 1, 3, 8, 14, 25, 29, 32, 62, 71, 85 och 116 vid Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragon
Korps underrättas om att remonteringsmöte kommer att hållas på Slottsborggården den 16 november. För
att undvika ansvar skall dessa hästar uppvisas. Uppsala den 24 oktober 1831

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1831 (tillvaratagen fruntimmerskappa)
Sockenskräddaren Peter Lundholm, Gådi har under höstmarknaden i Enköping, tillvaratagit en grå mans-
och en mörkblå fruntimmerkappa, som innehafts av två okända och misstänkta personer, vilka begivit sig
på flykten.
      Rätta ägaren återfår kläderna hos Kronolänsman E G Enwall, Enköping.
Uppsala den 24 oktober 1831

Efterlysning, Uppsala den 24 oktober 1831 (6 personer, häst, stöldgods, vargskinnspäls)
1:o F d vice länsman Carl Söderberg är lagsökt för i Rikets Ständers Bancodiskontverk upptagna
åtskilliga lån, kan inte påträffas i sin hemvist, Banka, Svinestads socken, Linköpings län.  Han skall
rannsakas för att mottagit lån med falska kautionspåskrifter och flera personers oriktiga namnteckningar.
2:o För stöld tilltalade Anders Jälte har rymt från Kristiansstads Fästning.
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      Han är 20 år gammal, spensligt växt, magert ansikte, ljust hår. Klädd i blåaktiga nankinsbyxor, blå
kort jacka, randig väst, mössa med vaxduksfodral, vita ullstrumpor och träskor
3:o För stöld häktade lumpsamlaren David Gren, Kvills Pappersbruk, Jönköpings län och försvarslösa
kvinnspersonen Gustava Charlotta Lindgren, Tunaläns Häradsfängelse, Kalmar län
      Gren är fetlagd, medelmåttigt växt, blå ögon. Klädd i blå frack, blå byxor och väst, svart hatt och skor
4:o Pigan Stina Weydman har olovligen avvikit från sin tjänst hos sockerbagaren i Kalmar, J H Möller
     Hon är medelmåttigt växt, ljust hår, blå ögon, blekgult koppärrigt ansikte samt klädd i röd yllekapott
och rödrosig näsduk på huvudet
5:o Gardisten vid Överste Hohenhausens Kompani av Andra Livgardet, N:o 8 Nils Lindquist, har avvikit
från Regementet
      Han är 26 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, undersättsig med ljust hår
6:o Vid inbrott i Hammarby Postgård, Kila socken, Nyköpings län, stals en 18-årig häst, röd till färgen
med uppstående man, vit stjärna i pannan, liten vit fläck på höften samt en vit bakfot. 10 riksdaler utlovas
i belöning
7:o Vid inbrott hos Nils Wallmarsson, Stockhultstorp, Kristianstads län, stals 1 malmgryta om 19
skeppspunds vikt, 1 kopparkrus, 2 lispund fläsk, ½ lispund kött, 1 manströja, 1 livstycke, ett svartgarvat
kalvskinn. 1 berett bockskinn,1 skålpund vax, 7 skjortor, 4 par strumpor, 3 ½ alnar blångarnsväv, 6 alnar
lärft, 3 näsdukar, 1 kjortel, 1 knäppa, 2 gröna kjortlar, 7 lintyg, några kreatur, 2 förkläden, 1 par skor och
2 randiga säckar.
8:o Vid höstmarknaden i Enköping bortkom ur Rådman Sandströms gård en ljus vargskinnspäls i gott
stånd fast något brukad. Vedergällning utlovad.
      Befallningshavande i Stockholms, Nyköpings och Västerås län anmodas att efterlysa
vargskinnspälsen
Uppsala den 24 oktober 1831

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1831 (reparationer på Flottsunds Bro)
De åtgärder, som oundvikligen fordras för att fullborda Flottsunds Bro, kommer att hindra fartygstrafiken
från den 5 – 8 november.
Uppsala den 24 oktober R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1831 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Statskontoret har meddelat att under juli, augusti och september har medelpriset på en svensk
silverriksdaler varit 2 riksdaler 46 skilling 5 runstycken i bankosedlar och ett lod omyntat kontrollerat
silver kostade 1 riksdaler 11 skilling 4 1/12 runstycke.
      Tillkännages för dem som vill avbörda sig skuld för mottagen undsättningssäd i silver.
Uppsala den 24 oktober 1831

Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1831 (ändrad tid för mantalsskrivning i Enköping)
I anledning av förekomna omständigheter har tiden för mantals- och skattskrivning i Enköping ändrats till
29 november och förrättas på stadens Rådhus.
Uppsala den 25 oktober 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1831 (entreprenadsauktion på reparation av Nykvarns Bro)
Den 18 november vid Litslena gästgivargård och på Landskontoret kommer entreprenad att auktioneras ut
angående reparationer på Nykvarns Bro och Islavar. Om anbuden skall antas krävs borgen för arbetets
riktiga utförande.
Uppsala den 29 oktober 1831

Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1831 (missad ersättning för beväringsynglingar)
I händelse beväringsynglingar inom Uppsala län, som bevistat vapenövningarna, inte skulle ha fått de
avlönings- och ersättningsförmåner som enligt Författningarna tillkommer dem, bör de för att vinna
rättelse, skriftligen anmäla hos mig innan 20 december i år.
Uppsala den 29 oktober 1831 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 3 november 1831 (spannmål till Danviks Hospital)
Direktionen för Danviks Hospital har meddelat Befallningshavande att innevarande års spannmål, som
tillkommer Danviks Hospital ofelbart skall levereras in natura inom mars månad vid Danvikens Magasin.
Annars kommer utmätning att ske med en förhöjning av priset på 1 riksdaler utöver medelpriset för
tunnan.
       De hemmansägare som har skyldighet att verkställa körslor vid Danviks Hospitalet skall framföra 72
lass  per mantal eller erlägga 12 skilling för varje lass.
Uppsala den 3 november 1831

Kungörelse, Uppsala den 3 november 1831 (salpeter)
Kommitterade för Salpeter Ärendena har tillkännagivit att innevarande års i Uppsala län tillverkade
salpeter, som kan vara Kongl Maj:t och Kronan hembuden, får lösas med 7 riksdaler 24 skilling lispundet,
när vanligt betyg anskaffas för att styrka att salpetern är inhemsk.
Uppsala den 3 november 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 november 1831 (ekskogarna)
I anledning av Kongl Maj:ts svar på skrivelse från Förvaltningen av Sjöärenden, där Styrelsen gjort
hemställan över Ekeplanteringarna i riket, där Kongl Maj:t förklarar sig finna, att det är nyttigt om
allmänheten fick nödvändig kännedom om hur virket bör vara beskaffat, som upphandlas till Flottans
behov.
       Förvaltningen har sänt hit ett exemplar av ”Reglemente till rättelse vid besiktningar av
Virkesleveranser till Kongl Flottan”. Reglementet förvaras här och finns att tillgå för vem som så önskar.
Uppsala den 5 november 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 november 1831 (auktion på gården N:o 9, kvarteret Hjorten samt
Hånsta fjälläng)
På begäran meddelas följande:
1:o På Uppsala Stads auktionskammare säljs den 24 november gården N:o 9, kvarteret Hjorten,
Svartbäcks roten här i staden, tillhörig Westerlingska konkursmassan  Åbyggnaderna är brandförsäkrade
till 5.450 riksdaler banko och alla avgifter till Brandstodsbolaget är betalda.  C RAMSTRÖM  syssloman
2:o Den 26 november säljs vid öppen auktion på Läby Gästgivargård den avlidne v Häradshövdingen och
Riksdagsmannen Casper Wijkmans avträdda bo tillhöriga Jästa vattenkvarn om 2 par stenar och därtill
hörande Hånsta ängsfjäll, belägna i Tensta och Lena socknar, Norunda Härad. Kvarnen är nästan nybyggd
och i fullgott skick. Upplysningar om lägenheten i övrigt lämnar Organisten L Ehrengren i Ärentuna
socken. S J WIJKMAN
Uppsala den 5 november 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 november 1831 (tillvarataget sto vid Kvarnbo gästgivargård)
Vid Kvarnbo Gästgivargård i Läby socken har tillvaratagits ett rödbrunt sto som av rätta ägaren där kan
återfås.
Uppsala den 5 november 1831

Kungörelse, Uppsala den 5 november 1831 (efterlyst person, som lämnat oriktiga uppgifter om sig)
Efter att Wissnums Häradsrätt i Karlstads län rannsakat drängen Nils Svensson, även kallad Nicolaus
Höli, som varit tilltalad för inbrottsstöld, har misstankar framkommit att han borde straffas för tjuvnad
också. Någon tillförlitlig upplysning därom, liksom om hans födelseort och tidigare
levnadsomständigheter har inte kunnat vinnas varken av honom själv eller på annat sätt. Han påstår sig
vara född i Trondheim i Norge och hans far benämns Nicolaus Höli och skulle ha bott där för omkring 18
år sedan samt att Nils Svensson skulle varit sjöman. Dessa uppgifter är inte trovärdiga, utan man
förmodar att han är född i Älvsborgs län.
      Den som har kännedom om Nils Svensson bör så fort ske anmäla enligt Rättens beslut.
      Han är 30 år gammal, lång och smal, svart hår samt ett ärr på högra sidan av ansiktet.
Uppsala den 5 november 1831
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Efterlysning, Uppsala den 5 november 1831 (1 person, stöldgods, 2 hästar)
1:o Förre guldsmeden i Vadstena, Fredelin, skall höras i målet angående förövad stöld i Askersunds
socken kyrka enligt vad Sundbo Häradsrätt funnit nödvändigt.
       Hans vistelseort är okänd, men han skall vid äventyr av hämtning infinna sig i Askersund till urtima
ting. Målet är utsatt till den 18 dennes på rådhuset klockan 10 förmiddagen.
2:o Vid inbrott hos änkan Cajsa Pehrsdotter, Lundby, Tierps socken, stals lite pengar, en mörkgrön
fruntimmerskappa, en svart flanellklänning med gult foder, en svart kamlotsklänning, en mellanblå
klänning av vadmal, 7 alnar lärftsväv, 1 kläde av kambrick, flera halsdukar och schalar, ett par nya
kängor, ett par skor, en tennflaska, en större sax, en mark flätat otvättat bomullsgarn, en mark ullgarn,
flera sorters lingarn, vantar, klippingskinn, en mark snus, och åtskilliga matvaror. 20 riksdaler utlovade
för tjuvens upptäckande.
3:o Vid Tierps kyrka stals från bonden Anders Svensson, Mehede, en vänd kapprock av blått vadmal. 10
riksdaler till den som upptäcker tjuven.
4:o Vid inbrott hos torpare Pehr Larsson, Eskesta, Tierps socken, stals en kapprock av mörkblå vadmal,
en ny päls av svart skinn överklädd med mörkblå vadmal, en ny surtut av mellanblå vadmal. 10 riksdaler
till den som upptäcker tjuven.
5:o Vid inbrott i ett rum i Apotekare Borgströms gård i Karlstad, stal 1 skrivljusstake med 2 armar och
rund fot, vikten är 99 5/8 lod och finns graverad på staken, 2 ljusstakar 13 tum höga med lösa pipor
vägande 94 lod, foten är fyrkantig och vilar på fyra klot. Dessutom stals 14 stycken svenska
specieriksdaler. 20 riksdaler till den som upptäcker tjuven och återskaffar godset.
6:o Från Bergsmannen Anders Olsson i Saxhyttan, Örebro län, stals på betet en häst av norsk race, 6 år
gammal, järngrå och apelkastad till färgen, svart ståndman och svans samt en ny gul- och svartmålad
kärra, klädd men utan fotsack och dyna. 20 riksdaler till den som återskaffar hästen och kärran
7:o Från torparen Pehr Larsson, Holmen, Nyköpings län, stals dels ett mörkbrunt välfött sto, 12 år
gammalt med uppstående man, stjärna i pannan, dels en nästan ny gråmålad verksele med lädertömmar
och betsel, en välhållen enbetsvagn med järnaxlar och stol
Uppsala den 5 november 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 november 1831 (auktion på avverkat timmer och ved från Sunnersta)
Den 6 december förrättas auktion på den skog, som blivit fälld inom de trakter av Sunnersta och Lilla
Djurgårdens Kronoparker, vilka enligt huggningsordningen nu har fällts. Från Lilla Djurgården säljs 10
grantimmer och 11 famnar kastved, 3 alnar långa samt 21 famnar kastved från Sunnersta Kronopark.
       Auktionen verkställs på anmälan av Hovjägmästare Tottie och förrättas i närvaro av Kronolänsman
Brunnberg. Sammanträdet sker på Flottsund och betalningen erläggs genast.
Uppsala den 10 november 1831

Kungörelse, Uppsala den 10 november 1831 (entreprenadsauktion för anskaffandet av bröd till
fångarna)
Entreprenadsauktion förrättas här på Landskontoret den 16 december för att till billigaste pris skaffa bröd
till fångarna i Slottshäktet.
Uppsala den 10 november 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 21 november 1831 (ytterligare auktion på Kvartersmästar bostället i
Boglösa)
Den 25 januari 1831 kommer ytterligare auktion att förrättas på Regements Kvartermästare Bostället vid
Livregementet Dragonkorps i Boglösa för den återstående arrendetiden.
Antagande beror på Kollegiernas beslut och arrendeborgen krävs som för egen skuld under 10 år.
Uppsala den 21 november 1831 R v KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 2 november 1831 (försäljning på Henrikssons varulager)
Den 1 och 2 december hålls på Uppsala auktionskammare försäljning av Järnkramhandlare Henrikssons
varulager, som består av grövre och finare smide av de flesta slag. Försäljningen sker i större och mindre
partier allt efter köparens önskan. Gode män i Henrikssons konkurs.
Uppsala den 22 november 1831
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Kungörelse, Uppsala den 22 november 1831 (häktad för häststöld m m)
Bonden Olof Olsson i Blomäng, som blivit häktad i Nyköpings län för att ha stulit bonden Lars Nilssons i
Gåran, Husby socken, häst och åkdon, har anmält hos Befallningshavanden att Olof Olsson vid Mosstorp
i Ärla socken den 27 oktober tillbytt sig samma häst och åkdon av en okänt mansperson, klädd i grå rock,
blå kapprock, stövlar och galoscher som kringfört smide till salu. Han uppgav sig heta Fredrik och skulle
tillträda tjänst som stalldräng vid Tullgarn.
      Hästen är ett rött sto med mörk kort svans samt svart man. Den som anträffar mannen bör gripa och
insända honom till häktet samt kreaturet tas i förvar.
Uppsala den 22 november 1831

Efterlysning, Uppsala den 22 november 1831 (7 personer, en stöld)
1:o Gossen Jan Eric Gniström, har i redan i september olovligen bortgått från sin husbonde, skomakare
Matts Tjäder i Klev, Alunda socken. Han är 11 år, ljust hår och klädd i blå rock och gamla byxor.
2:o Från Assessor och auditören N F Hård vid Nya Varvet i Göteborg stals ett skrivschatull av ek
innehållande pengar, en silvermedalj med Linnés bild, en rund snusdosa av pressad masur och sköldpadd
invändigt, en engelsk färglåda, en bröstnål och en mängd högst angelägna handlingar  bl a en skuldsedel
på 3.400 Rd, inteckningsdokument med gravationsbevis rörande Säteriet Lilla Kolltorp i Skarborgs län,
samt assessorn betyg, fullmakter och domarförordnande.
     50 Rd till den som upptäcker tjuven och återskaffar det stulna. 25 Rd till den som endast återskaffar
handlingarna.
3:o Styrman Johan Lindström förständigas, av Dahls Häradsrätt att den 7 februari vid vintertinget inställa
sig vid Nyby Tingställe i Linköpings län, för att vittna i målet mellan Överstelöjtnant Rosenborg på
Naddö och Skeppare Gunnar Olofsson i Motala, angående ansvar för bortförandet av Slupen Minerva och
olaga arrestering
4:o Skräddare G Gillberg från Ulricehamn, som varit tilltalad för fylleri av stadsfiskal Björk, har begivit
sig från staden
5:o Bodgossen L M Svensson från Karlstad, vilken blivit dömd av Väse Häradsrätt för bl a vägfridsbrott
till 45 Rd 8 rst
6:o På begäran av Befallningshavande i Örebro efterlyses:
drängen Lars Larsson fälld i Kämnärsrätten att böta 7 Rd 24 sk,
konstförvanten Örstedts hustru, kronoutskylder för 1830, 39 sk 6 rst
skrivare Lindgren böter 6 Rd 32 sk
Uppsala den 22 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 22 november 1831 (inställd auktion Rickberga, Björklinge)
Bonden Matts Janssons ägande ¼ mantal i Rickberga. Björklinge socken, som varit taget i mät för
obetalda skulder kommer inte att säljas på tidigare utlyst auktion, då skulderna blivit betalda.
Uppsala den 22 november 1831  R v KRAEMER

Efterlysning, Uppsala den 23 november 1831 (förrymda farliga livstidsfångar)
Den 4:de i denna månad fick livstidsfångarna Lars Abrahamsson och Petter Hallin tillfälle att rymma från
arbetet på Tyggård. Dessa för säkerheten vådliga personer är härmed allmänt efterlysta med uppmaning
till Krono- och Stadsbetjänter att noga efterspana dem och vid gripandet starkt fängslade hitsända dem.
      Abrahamsson är nära 50 år gammal, medelmåttigt men starkt byggd, svart hår, spetsig näsa, runt
ansikte och glosögd. Han var klädd i kort blå jacka, blå väst, vita linnebyxor, strumpor, träskor och svart
hatt samt hade en järnbult om vardera foten
     Hallin är nära 31 år gammal, medelmåttig men spensligt byggd, runt koppärrigt ansikte, svart hår och
klädd i ljusblå jacka, bussarong  under vita linnebyxor, blå mössa och träskor
Kristianstad den 8 november 1831 AXEL DE LA GARDIE
Länets innevånare underrättas härom med allvarligaste åtvarning till var och en, som nu äger eller
kommer att få någon kännedom om dessa två livstidsfångars vistelseort, att genast anmäla till närmaste
Krono- eller Polisbetjänt.
     Abrahamsson lär vara samma person som under detta namn sedan flera år här i länet är allmänt känd
och fruktad för den allmänna säkerheten som en ytterst farlig, både livlig och våldsam missdådare och
man kan misstänka att hans och Hallins ankomst hit till orten ofördröjligen kan befaras. Därför skall
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samtliga Krono- och Stadsbetjänter vid tjänsteansvar, använda all möjlig omtanke och ansträngning för
att gripa dessa livstidsfångar och på det säkraste fängsla dem och insända dem till Slottshäktet.
Uppsala den 23 november 1831

Kungörelse, Uppsala den 23 november 1831 (rekryteringsmöte med Upplands Regemente)
Den 19 december kommer rekryteringsmöte att hållas på landskansliet med rekryter för Upplands
Regemente. Då skall antagliga rekryter uppvisas för vakanta nummer vid Livkompaniet,
Överstelöjtnantens kompani, Andra Majorens kompani, Tredje Majorens kompani, Rasbo kompani och
Sigtuna kompani. Sammanlagt 9 karlar.
     Rotehållarna erinras att förete soldatkontrakten samt att enligt Kongl Maj:ts Stadga om värvning och
manskapslejande till krigstjänst de karlar som blivit föreslagna uppvisa för Kompanibefälhavaren.
Uppsala den 23 november 1831

Kungörelse, Uppsala den 23 november 1831 (Härads allmänningarnas vård)
I anledning av beslut som fattades den 12 september med Ombud för Håbo, Hagunda Lagunda,
Ulleråkers, Norunda Oland och Gamla Uppsala socknar angående trakthuggning på de under allmän vård
bibehållna Häradsallmänningar har jag genom Hovjägmästare G Tottie låtit upprätta förslag rörande
allmänningarnas indelning till trakthuggning, sålunda:
På Håbo allmänning kommer skifteslinjerna att utgöra 99.000 alnar och 240 dagsverken åtgår
     Lagunda                                      121.500                300
     Hagunda                                        47.050                120
     Ulleråkers                                     288.000                720
     Norunda                                       369.000                900
     Oland                                             126.000                315
Varje dagsverke beräknat till 26 sk.
Jag har velat förständiga de hemmansinnehavare, som vill utgöra dagsverken in natura att anmäla hos
Kronobefallningsman före årets slut. Kostnaden fördelas på 4 år, då hela kostnaden för skiljelinjernas
upphuggning skall vara gottgjord.
Uppsala den 23 november 1831 R v KRAEMER

Uppsala den 26 november 1831 (ny termin i vävundervisningen)
På begäran meddelas:
Som utrymmet inte medgivit att den första terminen motta alla de fruntimmer, som önskat undervisning i
den mycket förenklade vävmetoden med harneskutrustning, har jag beslutat att börja en ny undervisnings
termin i slutet av januari, vilken blir den sista då jag efter denna termin upphör med undervisning i
Uppsala och annorstädes.
    Då jag förmodar att min undervisning blivit tämligen känd, så vill jag ändå nämna att såväl teoretisk
som praktisk undervisning meddelas i överensstämmelse med de av min bror J E Stenmark och mig och
mina systrar utgivna tvenne avhandlingar, att undervisningen pågår i 6 – 7 veckor, då i vävkonsten
alldeles okunniga fruntimmer kan läras sig att bibringa styrka åt garnet, uppsätta och verkställa en mängd
vävnader av nästan alla kända slag genom den förenklade metoden som åstadkommes med 5 trampor, 10
trampsnören och 5 framskaft samt ett obetydligt antal harneskskaft.
        För att undvika missförstånd, vill jag meddela att denna metod inte är densamma som min svägerska
för 9 år sedan undervisade om här i staden, utan en alldeles ny, där unga fruntimmer på 12 – 13 år utan all
ansträngning eller fara för bröstet kan verkställa de vävnadssätt som hittills ansetts mödosamma och
invecklade
         Till vanlig dräll fordrades förut 30 skaft, 30 trampor, 900 snören, med den nya metoden blott 6
harneskskaft, 5 trampor och 10 snören. Man kan väva mönster som Franska Rosen, Riddarstjärnan,
Dubbla Dukaten, Stora Rosen, Klövermönster m fl. Man kan också väva namn, deviser, blommor,
girlanger, vindruvor, tempel, slott, urnor, altaren, kronor, vapen samt flera slag av musikaliska instrument
eller djur.
         Detta går att utföra i vilken vävstol som helst med endast en förändring av innanredet och den
vidlyftigaste väv blir lika enkel som en slät och inga hopptrådar uppkommer.
         Avgiften blir i ett för allt 20 Rd. Mot denna avgift förser jag eleverna med vävstolar, garn och andra
tillbehör. De som vill kan hemma hos mig se prov på vävnader som hittills undervisade elever gjort.
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För övrigt får jag äran försäkra, att undervisningsanstalten så arrangeras, att elever av högre klassen på
intet sätt skola finna sig generade.
Uppsala den 24 november 1831 GUSTAVA FREDRIKA EKENMARK boende i bokhandlare Bruzelii
hus vid Stora torget, en trappa upp.
Uppsala den 26 november 1831  R v KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 26 november 1831 (ändring i markegångstaxan)
Vid granskningen av årets markegångstaxa för Uppsala län har Kammaradvokatfiskals Ämbetet yrkat och
Kammar Kollegiet beslutat följande ändringar:
Humle, lagd strömming, nejonögon, hampa får ändrade priser. Vilket härmed tillkännagives.
Uppsala den 26 november 1831 R v KRAEMER

Berättelse, den 29 november 1831 (revision av Lasaretts och Kurhus Medlen)
Vid 1830 års revision av Lasaretts och Kurhus Medlen avgavs följande berättelse:
Kurhusets balans är 5.494Rd 22 sk och lasarettets balans 869Rd 7 sk 7 rst
Följande anmärkningar: bättre kontroll på kvartalsförslagen av räkenskaperna, inventarierna med utsatt
värde skall årligen ut – och inbalanseras. Räkenskaperna har i övrigt överensstämt med verifikationerna
     Kvarliggande från förra året 8 på kurhuset och 6 på lasarettet, under året intagna 65 på kurhuset och 36
på lasarettet, allt så har 115 patienter njutit underhåll och vård.
     Genom Direktionens omsorg har en förbättrad mathållning erhållits, genom uppköp av matvaror till
lägre pris.
      Underhållskostnaderna för lasarettets sjuka är helt otillräckliga, varför överskottet från kurhuset må
användas tills vidare. Landshövdinge Ämbetet hemställs att höra länets invånare om detta.
     Ett fördelaktigare skick skulle till mildring av mänskligt elände kunna erhållas genom bidrag från
Serafimer Ordens Gille och ökad välvilja vid de tillfällen då insamling till lasarettet görs, om man, i
senare fallet får påräkna prästerskapets kraftfulla uppmuntringar och välvilliga efterdöme.
     Med tillfredställelse  begagnar Revisorerna detta tillfälle att nämna den bekvämlighet och snygghet
som anställda reparationer åstadkommit och den ordning och omsorg som vid sjukvården äger rum.
Uppsala den 29 november 1831  L v BAHR, G A FORSSENIUS, B SMEDBERG  LARS EHRENGREN

Kungörelse, Uppsala. 5 december 1831 (auktion på kvarvarande timmer efter skogsbranden vid
Kronoparken Högskogen)
Hovjägmästare Tottie har skriftligen anmält att på de genom skogseld förbrända lotterna som redan varit
auktionerade och tiden för virkets avhämtning är förbi, ännu finns kvarliggande skator och vindfällen, har
jag utsatt ny auktion den 9 januari vid Dalkarlsbo gästgivargård på detta. Skogseffekterna säljs lassvis
mot kontant betalning och det åligger för inköparen att under vintern under Jägeribetjänternas tillsyn
avhämta virket.
Uppsala den 5 december R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 8 december 1831 (avlöningsmöte vid Upplands Regemente)
Tider och platser för avlöningsmöte med Upplands Regemente.
       Vid dessa möten skall de som har hemman, anslagna till lönande av Befälet inom Regementet inställa
sig och få underrättelse om löningsräntans storlek, erlägga räntan eller de s k årliga penningarna.
       De gratialister som får underhåll från Vadstena Krigsmanshuskassa eller Regementets Korprals- och
Soldatkassa utbekommer vid detta tillfälle sin underhåll. De skall medföra sina pensionsbrev och
prästbevis.
Slutligen förständigas alla till Regements Musiken anslag och vakanta rotenummer att betala rotelöner
och vakansmedel.
Uppsala den 8 december 1831

Kungörelse, Uppsala den 8 december 1831 (förnyad auktion Skälby, Vaksala socken)
Vid auktionen på bonden Carl Lundbergs i mät tagna 1 1/8 mantal kronoskatte N:r 1 och 2 i Skälby,
Vaksala socken, kunde hemmanet inte säljas, på grund av brist på anbud. Ny auktion den 13 januari nästa
år. Utsådd gröda ingår i köpet.
Uppsala den 8 december 1831
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Kungörelse, Uppsala den 8 december 1831 (värvning)
Patent utfärdat för Tullbevaknings Inspektören A Hammerin att anställa värvning här i länet för Andra
Livgardet.
Uppsala den 8 december 1831

Efterlysning, Uppsala den 8 december 1831 (13 personer, en häst och stöldgods)
1:o Manspersonen Johan Axel Emanuel Julin som rymt, när han skulle föras till Smedjegårdshäktet, efter
att ha undergått bestraffning och dömts till livstids fästningsarbete för tredje resan stöld.
        Julin är född i Alingsås, 18 år gammal, blå ögon, ljust hår, lång och smal, trint ansikte och ett ärr på
vänstra kindbenet. Han var klädd i blå tröja, grå långbyxor med knappar på sidorna, skor och svart
lädermössa
2:o Vid inbrott hos soldat Anders Lund, Vexbo, Bollnäs socken, Gävleborgs län, stals åtskilliga mans-
och kvinnokläder, ett par näverskor med bakstycken av svinläder, 1 rak räfflad hagelbössa med kruttyg
och mässingsbeslag.
3:o Bonden Salomon Jonsson i Norränge, Arbrå socken, har förlorat ett 7-årigt sto, svart med stor bläs
och vitt på båda bakfötterna. Hon hade skälla i läderrem.
4:o Drängen Nils Göransson från Kristianstad har avvikit utan att betala böter 14 RD 16 sk, utdömda av
Villands häradsrätt
5:o Gossen Carl Flink har olovligen bortgått från Lagmansö Säteri i Vadsbro socken, Nyköpings län.
        Han är 17 år gammal, ljust hår, ljusblå ögon och klädd i dåliga mörkblå kläder och nya svenska skor.
6:o Skomakare Gesällen Johan Lindström har inte erlagt böter på 4 Rd 8 sk utdömda av Örebro
Kämnärsrätt
7:o Drängen Erik Andersson Åkerholm har dömts böta 32 Rd 32 sk av Skyllersta Häradsrätt i Örebro län
8:o Drängen Carl Velin har flyttat utan att erlagt kronoutskylder 1 RD 24 sk
9:o Anders Hammarberg, Dampetorps ägor, Örebro län har avvikit utan att betala böter på 32 sk
 10:o Avskedade soldaten Johan Malm från Ör, Växjö län, har vid Växjö Rådsturätt blivit dömd för
slagsmål, men avvikit.
        Han är omkring 50 år, undersättsig till växten, rödlätt ansikte, ljust hår
11:o Alexander Skog och Didrick Rudman misstänkta för stöld i Konga Härad
       Skog klädd i blå tröja, grå byxor, vita strumpor, skor och svart hatt
       Rudman klädd i ljusblå tröja  och byxor, svart ny hatt och stöveltofflor
12:o Gardisten vid Kapten Belfrages Kompani, Svea Livgardes Regemente, N:o 63, Lars Eric Bärstedt
har olovligen avvikit från Regementet
13:o Christian Andersson från Hoga, Göteborgs län, som har undergått rannsakning vid Inlands Fräkne
Häradsrätt för tredje resan stöld, men berett sig tillfälle att rymma från Häradshäktet
        Han är 35 år gammal, 5 fot 8 tum lång, brunt hår, blå ögon, koppärigt fylligt ansikte samt var vid
avvikandet klädd i mörkblå surtut, fyrtråds byxor, svart hatt och stövlar.
14:o Änkan Gunilla Wittenberg från Järsås, Kristianstads län, vilken vid Urtima Ting med Östra Göinge
Härad blivit dömd för tjuvnadsbrott att böta 53 Rd 10 sk 8 rst har avvikit från orten.
Uppsala den 8 december 1831.

Efterlysning 8 december 1831, (tillvarataget stöldgods, som kan återfås av rätt ägare)
Från två anhållna personer inom Gävleborgs län, allmänna arbetskarlarna Flykt och Dahlberg
har följande persedlar blivit tillvaratagna, vilka de erkänt sig ha stulit utan att kunna eller vilja uppge var
stölderna blivit förövade, nämligen åtskilliga schalar och dukar, en bit blått kläde, en svart klädesväst, 2
lärftbitar, 1 handduk, 5 nattkappor, 1 par yllestrumpor, 1 saffiansplånbok med 2 Rd 2 sk inneliggande, 1
par tillskurna kalvskinnshandskar, 2 fällknivar, 1 med hornskaft, ett bättre eldstål med pung, ett sämre, 6
ljusstumpar, 1 fruntimmersax, 1 slångkam ?, ett strykjärn av mässing, en blå flaska, ett pärlkors, 9
trådnystan, 1 strut starkpeppar, en mungiga, en tobakspung med svavel och flinta, en halv tobaksrulle, två
breda guldringar, en smal ring med infattad sten.
    Vederbörande ägare upplyses att de må återfå sina persedlar.
Uppsala den 8 december 1831  R von KRAEMER
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Brev från Carl Johan, Stockholm den 10 december 1831 (angående Allmänningarna)
I skrivelse den 16 september anmälde Ni att vid sammanträde med Bro Håbo, Lagunda, Ulleråkers,
Hagunda, Norunda och Olands Häradsbor, i avseende på en förbättrad hushållning med dessa Häraders
under allmän vård och bevakning bibehållna Allmänningarna, de enstämmigt begärt, att den
Förordningen om skogarna i riket av den 1 augusti 1805 kommer att upphävas, vad gäller föreskriften att
”den ej må understöd från Allmänningen njuta, som har egen skog.”
      Man grundar sig på att alla vare sig de har skog eller inte måste dela kostnaderna för Allmänningens
avmätning och kartläggning om man önskar delning. Då Ni funnit Häradsbornas begäran billig och
hemställt hos Oss, att skogsägare inte helt utesluts från rättighet till skogsutsyning på
Häradsallmänningarna, helst som anvisningarna till skogsunderstöd sedan gammalt tillerkänns hemman
på slättbygd för att undvika att man planterar skog på jord som är mera tjänlig till åkerbruk.
Denna hemställan har Vi låtit Oss föredragas och inte funnit skäl till ändring. Alltså får de hemmansägare
som äger skog och inte farit illa med den erhålla skogsförnödenheter om tillgångarna medgiva.
Stockholm den 10 december 1831 CARL JOHAN
Uppsala den 9 januari 1832

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (förbud mot brännvinsbränning och försegling av
pannor)
Brännvinsbränning är förbjuden efter Kongl Maj:ts Kungörelse den 13 september. Försegling av
brännvinsredskap enligt § 32 av Kongl Maj:ts Förordning av den 25 juni i år skall äga rum, vilket
Befallningshavande meddelar enligt Cirkulär av den 26 november.
Uppsala den 22 december 1831

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (fåravel)
Kommers Kollegium har anmodat Befallningshavande att allmänt tillkännage, att Direktören för
anstalterna till fåravelns Befrämjande i riket, Hofman, kommer att från mitten av februari till mitten av
juni besöka flera av Rikets landskap. I anseende härtill underrättas de som redan äga ett större antal får
eller är betänkta att anlägga ordentliga Schäferier, i händelse de kostnadsfritt vill ha råd och upplysningar
rörande fåraveln och ekonomiska ämnen som hör ihop med detta.
     De uppmanas att senast sista januari anmäla namnet på de egendomar som vill ha besök av Direktör
Hofman.
Uppsala den 22 december 1831

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (indrivning till gäldbundet sterbhus)
De som häftar i skuld till avlidne Kryddkramhandlare Carl Gustaf Brolands gäldbundna bo vare sig för
arrende eller räkning, mot pant eller revers uppmanas härvid allvarligen att inom januaris månads utgång
fullt likvidera sina skulder, till den ena Gode mannen i boet kryddkramhandlare G W Gillberg. De som
inte löser sin skuld kommer att lagsökas till åtlydnad av Borgenärernas bestämda föreskrift.
Uppsala den 9 december 1831 JOHAN HOLMQUIST, G W GILLBERG Gode män i kryddkramhandlare
C G Brolands konkurs.
Uppsala den 22 december 1831

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (efterlysning av lagsökt person)
Befallningshavande i Vänersborg efterlyser Anders Olsson i Tångagärde, Vings socken, Älvsborgs län,
vilken är lagsökt av handlande i Borås, A M Calmenius, men enligt företett betyg övergivet hemorten.
Han förständigas att inom 6 veckor efter att kungörelsen funnits i Post- och Inrikes tidningar 3 gånger,
infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att utta lagsökningshandlingarna och förklara sig däröver,
annars förlorar han talan i målet.
Uppsala den 22 december 1831

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (bortbytt säck på Strängnäs Jakt)
På en vid Munkbron i Stockholm liggande s k Strängnäs Jakt har troligen av misstag en förseglad och i
sigillet märkt med namnet ”C F Stenbäck” försedd säck, innehållande en bolster och 2 långkuddar mot en
kvarlämnad, innehållande en gammal bolster, vartill ingen ägare anmält sig.
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      Närmare upplysningar i Kryddboden i huset N:o 4 vid Hornsgatan till höger från Södermalms torg i
Stockholm och ombyte kan göras hos Källarmästaren i Strängnäs, Ramstedt.
Uppsala den 22 december 1831

Efterlysning, Uppsala den 22 december 1831 (4 personer, stöld, och stöld ut postväska)
1:o Manspersonen Lars Eric Söderberg, som gripits för passlöshet och är misstänkt för stöld, lyckades fly
vid Aspa gästgivargård, när han skulle införas i Nyköpings Landskronohäktet.
         Han är 20 år gammal, lång och smal till växten, ljust hår. Avlångt ansikte, spetsig näsa och klädd i
blå långbyxor och jacka, gul bredrandig, söndrig väst, blårosig halsduk och gamla stövlar. Han medförde
2 röda näsdukar men saknade hatt
2:o Drängen Eric Jonsson har avvikit ur sin tjänst hos Nämndeman Anders Andersson i Jursta,
Överenhörna socken, Nyköpings län.
       Han är lejd som beväringskarl och kallar sig Höjd, 29 år gammal, född i Enköpings Näs socken, liten
till växten, ljust ansikte och var klädd i grå kapprock, fårskinnspäls, svart hatt och svenska stövlar.
3:o Vid inbrott vid Hassmyran, Tumbo socken, stals 1 mörkblå kvinnskapprock, fodrad med randigt
ylletyg i livet och blå kamlott, ½ tjog bröd, en bytta med 1 mark smör.
4:o Kronobefallningsman C R Lönboms postväska blev sönderskuren och därur stals pengar och
handlingar avsända med allmänna posten mellan Nykvarn och Västerås
Ett brev till Landsfiskal Bothén i Västerås med inneliggande 2 bysättingsutslag av Överståthållare
Ämbetet i Stockholm och åtföljande reverser, expenser och räkning att betalas av Adjunkten Helleday till
Landsfiskal Bothén  och Klädeshandlare Lars Sandberg i Stockholm
Ett brev till Docktor Widberg i Västerås
Ett brev till Handlare Törnblom i Västerås
Ett till Fru Leksell i Falun
Ett till Magister Carl Daniel Arosenius i Falun med inneslutna auktionsmedel på 19 Rd 43 sk och en
okvitterad räkning på 148 Rd 32 sk
Ett brev till Västerås postkontor med 8 sk och ett kvitto på ett rekommenderat brev att avgå till Uppbörds
Bokhållare A A Brandberg i Östanbro och
Ett till Fru Groth i Stockholm
5:o Artilleristerna vid 1:sta Batteriet av Göta Artilleriregemente N:o 75 Johan Fredrik Werlin och N:o 94
Olof Jansson, vilka avvikit från Regementet.
        Werlin är född i Göteborg, 28 år gammal, 5 fot 7 tum lång, långlagt ansikte, ljust hår, samt kunnig i
Kopparslagar Hantverket
       Jansson är född i Älvsborgs län, 38 år gammal, 5 fot 11 tum lång, långlagt rött ansikte, ljust hår samt
förfaren i skräddaryrket.
Uppsala den 22 december 1831

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (avlöningsmöte med Livregementets Dragon Korps)
Tid och plats för årets uppbörds- och avlöningsmöte med Livregementets Dragon Korps.
      Räntegivarna skall infinna sig och erlägga den årliga penningräntan och efter årets markegångspris
lösa den ouppsagda avradsspannmålen och den stadgade forlönen, samt mottaga forsedlar på den
spannmål, som skall levereras in natura samt erlägga vakansavgiften
    Gratialisterna förständigas att försedda med sina underhållsbrev och behöriga prästbevis närvara för att
få sina gratialer.
Uppsala den 22 december 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 22 december 1831 (remontrar skall uppvisas)
De rustande för N:o 118 vid Livskvadronen, N:o 8, 20, 21, 99 och 102 vid Majorens Skvadron, N:o 1, 3,
8, 25, 29, 32, 71 och 116 vid Norra Upplands Skvadron underrättas att de vid Remonteringsmötet den 4
februari nästa år på Slottsborggården, för undvikande av laga ansvar skall uppvisa antagliga remontrar för
dessa nummer.
Uppsala den 29 december 1831
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Kungörelse, Uppsala den 29 december 1831 (efterlyst person som bestulit en kvinna på landsvägen
mellan Näs kyrka och Stäket)
Allmänna arbetskarlen Anders Manell eller Morell som varit häktad och misstänkt för stöld vid Bro
Häradsrätts urtima ting har uppgivit att han från en sovande kvinna på landsvägen mellan Näs kyrka och
Stäkets Säteri stulit saker. Dessa innehade han, när han greps och häktades i Stockholm. Det var ett knyte
innehållande en gul- och brunrutig bomullsklänning, en grön halsduk, ett svart skärp av sammet, ett
spänne, vita bomullshandskar, vit bomullsnäsduk, en omärkt handduk.
      Anmodan till den som mistat dessa persedlar att anmäla hos närmaste Kronobetjänt, som åligger att
skyndsammast insända rapport till vederbörande domhavande.
      Överståthållare Ämbetet och Befallningshavande i angränsande län anmodas att utfärda likalydande
kungörelse.
Uppsala den 29 december 1831

Kungörelse, 29 december 1831 (stor stöld på Myntkabinettet i Paris)
Franska Sändebudet i Stockholm har tillkännagivit att en stöld av högst betydligt värde blivit förövad på
Myntkabinettet i Kongl Biblioteket i Paris varvid följande stulits.
En stor skål 6 tum i diameter med äldre kejsardömets medaljer runt kanten
En skål infattad i guld med bröstbild av någon kung av Kassaninska Dynastin
Saker funna i Childerisk grav
En stor medalj från Ludvig den XII:s tid föreställande fasaden av Louvern
53 Syrakuanska guldmedaljer
En följd av Romerska Kejsarbilder m fl tillsammans 3.192 stycken
Franska kungens medaljer från Carl VII till Ludvig XIII 37 stycken
Ludvig XVI:s medaljer 125 stycken
Kejsar Napoleons medaljer 75 stycken
Medaljer över Frankrikes stora män 20 stycken
454 stycken medaljer från Ludvig XIV och XV
65 påvemedaljer m m
Var och en som har eller får någon vetskap om detta stulna är härmed antydd att för undvikande av laga
ansvar genast anmäla till Överståthållare Ämbetet i Stockholm. Belöning till den som kan lämna sådana
upplysningar att tjuvarna ertappas och det stulna återfinnes.
Uppsala den 29 december 1831

Efterlysning, Uppsala den 29 december 1831 (1 gosse)
Gossen Johan Hasselgren, 15 år gammal, som kort efter påsktiden bortgått från bonden Anders Olofsson
på Hallavadet i Bergstena socken, Älvsborgs län. Pojken hade av Fattigdirektionen i Göteborg
överlämnats till  Anders Olofsson att vårdas och uppfostras.
Uppsala den 29 december 1831

Brev från Carl Johan, Stockholm den 17 december 1831 (angående fattigkassorna)
Då det kommit till Vår kännedom att de till Fattigförsörjningen anslagna bidragen inte alltid bliver
ordentligt infordrade på de bestämda tiderna på grund av försummelse eller tredska. Fattigvården måste
ögonblickligen indriva utestående, då Fattigvården försvagas genom obetalda lån.
Vi befaller att Ni vakar över Författningarnas efterlevnad och genom allmän Kungörelse erinrar
vederbörande om deras plikt att självmant tillse att bidragen till Fattigvårdens omsorger inte förfelas.
Stockholm den 17 december 1831  CARL JOHAN
Uppsala den 29 december 1831  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 31 december 1831 (leverans av avradssäd)
Tider när Kronans avrads- och tiondespannmål skall levereras vid Uppsala Magasin.
Levereringen börjar klockan 9 på morgonen och för övrigt erinras att säden skall vara strid och torr samt
väl rengjord från agnar och damm.
Uppsala den 31 december 1831  R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 31 december 1831 (auktion på Bränneritomten i Uppsala)
Inför Rikets Statskontor och Konungens Befallningshavande i Uppsala kommer offentlig auktion att
hållas den 27 januari 1832, då Kronans utom staden belägna Bränneri Magasin med tillhörande tomt skall
säljas. Förseglade anbud kan lämnas. De öppnas efter auktionen i spekulanternas närvaro och högsta
anbudet underställs Kongl Maj:ts prövning.
      Underrättelser om husets och tomtens beskaffenhet och köpevillkoren lämnas varje sockendags
förmiddag i det under Statskontoret lydande Allmänna Magasinskontor.
Uppsala den 31 december 1831 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1832 (tider och platser för avlämning av salpeter)
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1832 (slitet linne medtages vid inläggning på lasarettet)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1832 (exekutiv auktion Storvreta, Ärentuna  socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1832 (ullmarknad i Norrköping)
Efterlysning, Uppsala den 9 januari 1832 (6 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1832 (Lanthushålls Sällskapets årsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1832 (två djurläkare i länet önskas)
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1832 (pris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1832 (tider och platser för Berednings kommitténs

sammanträden)
Kungörelse, Uppsala den 3 februari 1832 (tider och platser för reststämmor med Livregementets

Dragon Korps)
Kungörelse, Uppsala den 3 februari 1832 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 3 februari 1832 (6 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1832 (arrendeauktion på prebendehemmanet Hässelby,

Börje socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1932 (tid för Bergstinget)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1832 (efterlysning av svagsint kvinna i Jönköpings län)
Efterlysning, Uppsala den 10 februari 1832 (försvunnen soldat)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1832 (nytryck av Byordningen)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 15 februari 1832 (angående utmätningsmål)
Kungörelse, Uppsala den 15 februari 1832 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 15 februari 1832 (personer som inte betalt skatt eller böter)
Efterlysning, Uppsala den 15 februari 1832 (2 personer, stöld av näsdukar)
Kungörelse från Karantänskommissionen den 18 februari 1832 (angående strandade

fartygsbesättningar)
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1832 (exekutiv auktion Mjölkebo Säteri, Torstuna socken,

Västmanlands län)
Kungörelse, Stockholm den 24 februari 1832 (Krigskollegiet rörande omorganisation av

Kavalleri Regementen)
Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1832 (rekryt och remontmöte)
Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1832 (upphittat gods som kan återfås)
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Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1832 (beväringsskyldiga ynglingar i Kronobergs län, som inte
inställt sig)

Efterlysning, Uppsala den 1 mars 1832 (handelsbokhållare Pehrsson)
Efterlysning, Uppsala den 1 mars 1832 (3 personer, stöldgods)
Brev från Carl Johan, Stockholm 3 mars 1832 (angående dryckenskap)
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1832 (måttlighet med rusdrycker)
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1832 (bondsöner kan få undervisning i Dalarna)
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1832 (fröer från Lanthushållnings Sällskapet)
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1832 (entreprenadsauktion för arbeten vid Slottet)
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1832 (auktion på träd som fälls på Kronoparken Åsen)
Kungörelse, Uppsala den 8 mars 1832 (överlåtelse av Kronohemman)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 10 mars 1832 (angående försegling av brännvinsredskap)
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1832 (kommande regementsmöten)
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1832 (rekryteringsmöte med Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1832 (konfiskationsmål vid Vadstena Rådhusrätt)
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1832 (annons om färgeri i Norrköping)
Efterlysning, Uppsala den 16 mars 1832 (3 personer, stöldgods, en hund)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1832 (avverkning i Ramningshult)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1832 (entreprenadsauktion på grus till slottet)
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1832 (auktion på säd)
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1832 (markegångspris på soldatmonderingar)
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1832 (beväringsmönstring inställd i Falu län)
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1832 (reparation på Sigtuna stads östra färja)
Efterlysning, Uppsala den 26 mars 1832 (7 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 31 mars 1832 (regementsmöten)
Efterlysning, Uppsala den 31 mars 1832 (3 personer, en häst)
Kungörelse, Uppsala den 31 mars 1832 (entreprenadsauktion att skaffa sängkläder till arresterna)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1832 (behandling av strandade varor)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1832 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1832 (hingstbetäckning)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1832 (efterlysning av judisk handlande)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1832 (yngling som knivskurit en annan på gatan)
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1832 (entreprenadsauktion för arméns underhåll vid möten)
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1832 (proviant- och fouragepersedlar)
Efterlysning, Uppsala den 11 april 1832 (5 personer, 5 stora stölder)
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1832 (efterlevnad av Jakt- och Djurstadgan)
Kungörelse, Uppsala den 16 april 1832 (hingstbetäckning vid Strömsholms Stuteri)
Kungörelse, Uppsala den 16 april 1832 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 16 april 1832 (exekutiv auktion Ullerbäcke och Myren i Vendels

socken)
Kungörelse, Uppsala den 16 april 1832 (äktenskapsskillnad)
Efterlysning, Uppsala den 16 april 1832 (6 personer)
Kungörelse, Uppsala den 21 april 1832 (statsverkets behov av säd i huvudstaden)
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1832 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1832 (tid och plats för Regementsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1832 (Livregementets löner och räntor)

Administratör
Textruta
Innehållsförteckning



Kungörelse, Uppsala den 24 april 1832 (smittkoppor)
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1832 (tider och platser för Bevillningstaxeringar)
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1832 (priset på en svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1832 (frivillig lösöresauktion vid Västersta, Rasbo socken)
Brev från Carl Johan, den 10 maj 1832 (att i krig få lämna hästar istället för karlar)
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1832 (försäljning av spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1832 (auktion Mjölkebo Säteri, Österunda socken)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (kyrkvaktaren i Trosa kyrka nedslagen)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (upphittad låda med pengar)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (kvarstad på pastorsadjunkt Dahlströms egendom)
Efterlysning, Uppsala den 14 maj 1832 (6 personer)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (betalning av nya mössor för Dragon Korpsen)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (auktion vid Hållens by på uppfiskade varor från

förolyckad 
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (påminnelse om karantänsförfattningarna)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (saknade beväringsynglingar)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (Svinnegarns Källa)
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1832 (fridlyst fågel)
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1832 (saknade bevärings skyldiga ynglingar i länet)
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1832 (auktion på flera fastigheter i Hagunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1832 (underrättelse om auktion i Kristianstads län)
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1832 (lagsökning)
Efterlysning, Uppsala den 26 maj 1832 (6 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 1 juni 1832 (dispositionsrätt över ekskog)
Kungörelse, Uppsala den 1 juni 1832 (änkepensioner)
Kungörelse, Uppsala den 4 juni 1832 (auktion överskottsspannmål)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (stöld från student vid Värmlands nation)
Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1832 (7 personer, två stölder)
Kungörelse, Uppsala den 13 juni 1832 (inköp av ved för lasarettet)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (höstmarknad i Norrtälje)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (avlöningsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (auktion rusthåll i Nontuna, Danmarks socken)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (efterlyst person, rätt att återfå pengar från Kronan)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (lagsökning)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (lagsökning)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (efterlyses beväringsskyldiga som undanhåller sig)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (tillvaratagit gods som flöt utanför Amsterdams hamn)
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1832 (prövningskommitténs sammanträde)
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1832 (dårars och vansinnigas intagning på Hospitalet)
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1832 (auktion på instrument tillhörande Dykerikompaniet)
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1832 (utdelning av gratialer)
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1832 (efterlyses beväringsskyldiga från länet som avvikit)
Efterlysning, Uppsala den 27 juni 1832 (5 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 30 juni 1832 (hästsnuva vid Dragon Korpsen)
Kungörelse, Uppsala den 30 juni 1832 (Uppsala stads Sparbank insättning av mindre summa
Efterlysning, Uppsala den 30 juni 1832 (1 tjuv, två rymmare, 3 hästar)

     Kungörelse,  Uppsala den 10 juli 1832 (anmälan att få lämna avradssäd in natura)
     Kungörelse, Uppsala den 10 juli 1832 (personer som flyttat utan att betalt skatt eller böter)
     Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1832 (upphittat ur)
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Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1832 (upphittade termometrar)
Efterlysning, Uppsala den 12 juli 1832 (2 personer som inte betalt böter och utskylder, 4

rymmare, 2 förlorade silverfickur, 2 hästar
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1832 (markegångssättning)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1832 (förrymd fånge vid Tibble gästgivargård i Näs socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1832 (personer som inte betalt böter eller skatt)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1832 (upphittad silversnusdosa)
Efterlysning, Uppsala den 19 juli 1832 (1 person, stöldgods, 1 häst)
Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1832 priset på en svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1832 (approbations- och kassationsmönstring på hästar)
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1832 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1832 (auktion på greve Cronhjelms gäldbundna bo)
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1832 (lövtäkt som understöd)
Efterlysning, Uppsala den 2 augusti 1832 (9 personer, skötbåt, 3 hästar)
Brev från Carl Johan, 4 augusti 1832 ( angående sockenmagasinens förvaltning)
Kungörelse, den 15 augusti 1832 (medaljpensioner)
Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1832 (ytterligare auktion för upphandling av proviant till

Hospitalet)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (entreprenad på ny Hospitalsbyggnad)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (kolera)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (biträdande Landsfiskal)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (exekutiv auktion Vavd, Hållnäs socken )
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (lagsökning)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (ändrad tid för höstmarknad i Torshälla)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (dövstum, svagsint person gripen i Hälsingland)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (meddelande om utmätning)
Efterlysning, Uppsala den 22 augusti 1832 (3 personer, 1 pistol)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (tillvaratagen häst i Vendel)
Kungörelse, Uppsala den 25 augusti 1832 (flera inbrott i Växjö län)
Efterlysning, Uppsala den 25 augusti 1832 (9 personer, 5 hästar, sjöskumspipa, repeterur, kärra

och sele)
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (kvarlämnad häst och kärra hos smeden i Toresta,

Låssa socken)
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (ytterligare efterlysning av 2 hästar som stals vid

Ärna, Gamla Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (frivillig lösöresauktion Katrinedal, Övergran sn) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (lagsökning)
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (ändrad tid för marknad en i Norrtälje och Sigtuna)
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (tillvaratagen häst i Öster Färnebo socken)
Efterlysning, Uppsala den 1 september 1832 (4 personer, 1 häst, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1832 (tackjärn från Dannemora)
Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (utdelning ur En Öres kassan)
Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (ny efterlysning av Quiske från Bro)
Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (auktion Köpings djurgård)
Efterlysning, Uppsala den 17 september 1832 (dräng förständigas att infinna sig i Fryksdals

Häradsrätt)
Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (lagsökningsmål på Manufakturdiskonts Fondens

vägnar)
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Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (bärgat gods säljs på auktion)
Efterlysning, Uppsala den 17 september 1832 (2 personer)
Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (rustningshästarnas intagande på hösten)
Efterlysning, Uppsala den 19 september 1832 (3 personer, 1 stöld)
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1832 (spannmålsauktion Skinnarbol, Olands Härad)
Kungörelse, Uppsala den 24 september 1832 (auktion att skaffa kläder till hospitalshjonen)
Kungörelse, Uppsala den 26 september 1832 (exekutiv auktion Hånsta, Lena socken)
Efterlysning, Uppsala den 26 september 1832 (11 personer)
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1832 (årsavverkning av Tierps Kronopark)
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1832 (föreskrifter angående mantals- och skattskrivning)
Kungörelse, Uppsala den 9 oktober 1832 (salpetersjudning vid Staby, Giersta socken)
Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1832 (Sporrongs sterbhus)
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1832 (Brandförsäkringsverkets Revisionsberättelse finns att

tillgå)
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1832 (upphittat ur på Enköpings marknad)
Efterlysning, Uppsala den 24 oktober 1832 (14 personer, 5 hästar, 4 silverur, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1832 (lagring av säd till nödställda i Krono Magasinen)
Brev från Carl Johan, Uppsala den 26 oktober 1832 (angående priset på salpeter)
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1832 (nykterhetsövervakningen skärps)
Kungörelse, Uppsala den 1 november 1832 (entreprenadsauktion för reparationer av eldstäder i

arresterna)
Kungörelse, Uppsala den 1 november 1832 (priset på svens silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1832 (ändrad tid för Sporrongs auktion på Västersta,

Rasbo socken)
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1832 (auktion Taxinge, Fröjeslunda socken)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1832 (leverans av spannmål till Danviks Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1832 (överlåtelsehandling)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1832 (personer som flyttat utan att betalt skatt eller böter)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832(lagsökning)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (anhöriga till död man i Ulricehamn efterlyses)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (tillvaratagen häst)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (brev borttappat mellan Gävle stad och Sätra by)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (misstänkt tjuv)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (stöld i Kolsta, Floda socken)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (auktion på ilandflutet gods vid Öland)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (upphittad tygpacke)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (tillvaratagen häst)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (yngling stulit från sin fader och ur en postväska)
Brev från Carl Johan, Uppsala den 16 november 1832 (angående brännvinsbränning)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (änkan fortsätter färgerirörelse)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (gammal piga rånad)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (brovaktarsysslan vid Flottsund ledig)
Kungörelse, Uppsala den 17 november 1832 (anbud för byggnad vid Hospitalet kunde inte antas)
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1832 (ändring av markegångstaxan)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (efterlysning av beväringar som uteblivit i Hallands

län)
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Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (upphittade silversaker)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (lagsökning)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (auktion Brogården, Tensta socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (entreprenadsauktion för underhåll av broarna mellan

Huvudstaden och Drottningholm)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (kringströvande småpojkar omhändertagna i häktet)
Uppsala den 4 december 1832 (upphittad skinnkrage)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (upphittade ljusstakar och guldkedja)
Efterlysning, Uppsala den 6 december 1832 (9 personer, 2 barn, 2 hästar, ko, oxe, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1832 (avlöningsmöten, pensioner)
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1832 (auktion i Ör, Hjälsta socken)
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1832 (magasinsfonden)
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1832 (överskottssäd)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1832 (auktion på brukningsrätten i gruvor i Olands socken)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1832 (auktion på brukningsrätt i gruvor vid Ramhäll,

Olands socken)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1832 (ersättning till beväringsynglingar)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 10 december 1832 (fond för remonterings skyldiga)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1832 (kallelse till möte om en Fond)
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (avlöningsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (tillvaratagen häst)
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (uppskjutet mål vid Västmanlands Regementets

Krigsrätt)
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (tillvarataget sto)
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (efterlysning av dräng misstänkt för stöld)
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (skeppsslup funnen vid Mollösund)
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (utmätningsärende)
Efterlysning, Uppsala den 24 december 1832 (4 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1832 (kurhusavgifternas användning)
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1832 (auktion på tiondetackjärn)
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1832
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén

Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1832 (tider och platser för avlämning av salpeter)
Till Uppsala stad lämnar den 14 februari Hagunda, Ulleråker och Bälinge Härader
Den 15 februari Vaksala och Rasbo Härader
Den 17 Örbyhus och Norunda Härader
Den 20 februari Olands Härad, Dannemora och Löfsta Tingslag
Vid Staby gård i Giersta socken den 10 februari första och andra fögderierna samt Lagunda Härad.
      De som har salpeter till salu inställer sig försedda med sockenstämmoprotokoll enligt formulär, som
finns hos pastorerna. Där framgår att salpetern är av inhemsk tillverkning.
      Detta kungörs på Salpeter Uppbördsmannen, herr Bergmästare Sköldbergs begäran
Uppsala den 2 januari 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1832 (slitet linne medtages vid inläggning på lasarettet)
På begäran av Lasaretts Direktionen anmanar Befallningshavande alla, som önska intagas på lasarettet för
vård, att medtaga slitet linne till bandage m m, då sådant linne saknas vid lasarettet.
Uppsala den 5 januari 1831 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1832 (exekutiv auktion Storvreta, Ärentuna  socken)
För att gälda skuld stor 333 Riksdaler 16 skilling till drängen Carl Isaksson, i Västervallby, Rasbo socken
kommer Jan Janssons kronohemman N:o 1 och 2 i Storvreta by, Ärentuna socken, att säljas på Hovs
gästgivargård den 26 april.
     Hemmansdelen är uppskattad till 755 riksdaler 30 skilling och åtskilliga uthus värderade till 272
Riksdaler 34 skilling 7 runstycken.
     Upplysningar lämnas av Kronobefallningsman Johan Floderus. Köpeskillingen erläggs senast en
månad efter auktionen, då ränta från auktionsdagen uttas efter 6 %. Det åligger utmätnings sökanden att i
behörig tid underrätta inteckningshavarna om auktionen.
Uppsala den 9 januari 1832

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1832 (ullmarknad i Norrköping)
Enligt Kungligt Beslut får ullmarknad hållas under 3 dagar varje år i Norrköping. I år börjar den 11 juli.
Hädanefter kommer tiden att utsättas i almanackan.
Uppsala den 9 januari 1832

Efterlysning, Uppsala den 9 januari 1832 (6 personer, stöldgods)
1:o Soldaten vid 3:dje Majorens Kompani av Upplands Regemente N:o 55, Åhl, har olovligen avvikit från
roten och förmodas begivit sig till Järlåsa socken
      Han är 25 år gammal, 11 kvarter 5 tum lång, smärt, ljust hår och var klädd i blå uniformssurtut och
släpmunderingsbyxor samt egen s k lägermössa
2:o Förre skogvaktare Carl Abraham Bolin har kommit på flykten, då han skulle rannsakas vid Ytter
Tjurbo Häradsrätt för begångna stölder.
      Han är 28 år gammal, undersättsig, mörkt hår, och klädd i mörkgrön rock, mörka underkläder, stövlar
och svart hatt
3:o Nils Peter Andreasson från Hovmanshult i Älvsborg, förständigas att infinna sig inför Kullings
Häradsrätt i Alingsås den 9 mars för att vittna i målet mot Anders Petersson i Holmen, som är tilltalad för
slagsmål och hemfridsbrott
4:o Arbetskarlshustrun Johanna Catarina Ericsson, som blivit dömd av Svea Hovrätt för att ha biträtt
misstänkt person vid pantsättning av stulet gods och för nidingstöld att böta 7 riksdaler 16 skilling, men i
brist på medel skulle straffas med 8 dagars fängelse på vatten och bröd samt att i Adolf Fredriks kyrka i
Stockholm en söndag undergå uppenbar kyrkoplikt, har inte kunnat påträffas
        Hon är 24 år gammal, född i Sala och av medelmåttig längd.
5:o Gruvdrängsänkan Stina Lindgrens i Dannemora son, Eric, har i slutet av oktober 1830 bortgått från
modern utan att man vet något om hans vistelseort.
      Han är 15 år gammal, lång och spenslig, ljuslätt ansikte, mörkt hår, och var vid avvikandet klädd i blå
vadmalsjacka, korta linnebyxor, grönt livstycke av vadmal, vita ullstrumpor och näverskor.
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6:o Allmänna arbetskarlen Peter Björkman, som blivit uttagen från Stockholms Södra
korrektionsinrättning till tjänst hos bonden Eric Erssons änka på Ön i Ryds socken har med sin
matmoders tillstånd bortgått för att besöka släktingar i Sala, men sedan inte återkommit
      Han är född i Sala 1797 och försedd med pastor Almfelts i berörde socken bevis för att få gå till
sistnämnde stad.
7:o Vid inbrott hos fiskare Hans Enwalls änka i Hudiksvall stals 2 förgyllda bägare av silver vägande 31
½ lod. Den ena märkt N A S.
      20 riksdaler i belöning till den som upptäcker tjuven eller återskaffar bägarna.
Uppsala den 9 januari 1832

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1832 (Lanthushålls Sällskapets årsmöte)
Den 26 januari håller Lanthushålls Sällskapet årsmöte varför ledamöterna anmodas infinna sig.
Uppsala den 9 januari R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1832 (två djurläkare i länet önskas)
Enköpings stad innevånare och fullmäktige i Trögds och Åsunda socknar har ansökt att två djurläkare får
anställas i länet. En för den norra och en för den södra provinsen med stationer i Uppsala och Enköping
samt rättighet att sig emellan dela den statliga lönen för veterinär på 50 Riksdaler samt en avlöning med 6
skilling per mantal som åtskilliga socknar utfäst sig att lämna.
Uppsala den 9 januari 1832

Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1832 (pris på svensk silverriksdaler)
Statskontoret tillkännager att priset på en svensk silverriksdaler under oktober, november och december
varit i förhållande till växelkursen i Hamburg 3 riksdaler 1 skilling och ett lod kontrollerat, omyntat silver
1 riksdaler 12 skilling 5 runstycken.
    Vilket meddelas dem som önska avbörda sig betalning för på kredit erhållen undsättningssäd.
Uppsala den 31 januari 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1832 (tider och platser för Berednings kommitténs
sammanträden)
För att upprätta förslag till Bevillnings taxering, samlas Berednings kommittén till sammanträde enligt
förteckning. Anmaning till var och en av skattskyldiga att uppge egendom, rörelse eller näring, lön av
tjänst eller ämbete, räntor vilkas belopp utgörs av persedlar, pengar eller spannmål, enligt Bevillnings
Stadgan av den 21 februari 1820.
      De som inte lämnar uppgifter bötar 2 riksdaler till socknens fattiga. Allmogen och mindre
skrivkunniga får lämna uppgifter muntligt. Minimitariffen för hemmansvärdet som Ständerna stadfäste
1823 skall lända till efterrättelse.
     Genast efter denna Kungörelses uppläsande skall allmän sockenstämma utlysas till val av ledamöter i
Berednings kommittéerna, som tredje artikeln 53 § av Bevillningsstadgan bestämmer och om brist på män
av Ridderskapet eller Adeln, ståndspersoner eller bönder uppstår i någon socken, gäller vad som står i
stadgan. Ingen som blir vald får utan laga förfall avsäga sig.
    Sedan beredningskommittén blivit samlad på utsatt dag och tid, avläggs ed och granskning av
mantalslängderna, som pastorerna förvarar, görs för att få rätta uppgifter och upplysningar, så att ingen
blottställd tvingas betala skatt. Den frikallades skäl intas i protokollet.
Uppsala den 1 februari 1832 R von KRAEMER
(följer två sidor med tider och platser för sammanträdena inom alla fögderierna)

Kungörelse, Uppsala den 3 februari 1832 (tider och platser för reststämmor med Livregementets
Dragon Korps)
Reststämmor förrättas med Livregementets Dragon Korps och Majorens Skvadron den 23 februari i
Balingsta, den 24:de i Korskrogen och den 25:te i Enköpings stad på vanliga stället. Med Norra Upplands
Skvadron den 22:dra i assessor Diderons gård här i Uppsala.
     Räntegivare skall infinna sig för att betala resterande räntor och lösa ouppsagd avradsspannmål efter
markegångspriset.
Uppsala den 3 februari 1832
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Kungörelse, Uppsala den 3 februari 1832 (värvning)
Korpral N:o 50, Elof Wetterman har blivit förordnad att rekrytera soldater till Kapten Stael von Holsteins
Kompani av Svea Livgarde.
Uppsala den 3 februari 1832

Efterlysning, Uppsala den 3 februari 1832 (6 personer, stöldgods)
1:o Förre prästmannen Lorenz Moselius har inte kunnat påträffas för att delges Svea Hovrätts Utslag, där
han blivit fälld att böta 33 riksdaler 16 skilling eller i brist av medel till böter hållas en månad i fängelse,
samt ersätta hushållerskan Berg hennes kostnader på  3 riksdaler.
       Moselius förständigas att inom laga tid i händelse han så önskar anföra underdåniga Besvär.
2:o Drängen Eric Ersson från Stora Släbro i Nicolai socken, Nyköpings län, som begivit sig ur sin tjänst
     Han är 45 år gammal, undersättsig, mörkt något grått hår, blå ögon och fylligt ansikte. Han var klädd i
grå surtut, grå tröja, randig linneväst, byxor, snösockor, svenska skor och svart hatt
3:o Skomakaredrängen Anders Staberg, som lång tid uppehållit sig i Dunkers socken, Nyköpings län, har
på julafton avvikit utan att någon underrättelse om honom kunnat erhållas.
      Han är 40 år gammal och haltar svårt.
4:o Smidesdrängen Olof Birath har avvikit ur sin tjänst vid Frösvidals Bruk i Örebro län.
       Han var klädd i gråblå klädesrock och ljusgrå byxor
5:o Änkan Maria Olsdotters i Bårstad, Dörby socken, Kalmar län båda söner Olaus och Anders Peter har
övergivit sin moder.
       Olaus är född den 10 september 1820 och Anders Peter den 25 december 1823
6:o Vid inbrott hos mamsell Sara Segrelius, Torslunda socken på Öland stals en drällduk i det s k
Serafimer stjärnmönstret 8 ½ aln lång, 16 servetter i samma mönster, 2 par lärftslakan, 6 par
blångarnslakan, 4 skålpund vit och svart fårull, några skålpund ljus, smör, 1 skålpund fina tågor, 1
kopparkittel något skadad i kanten.
Uppsala den 3 februari 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1832 (arrendeauktion på prebendehemmanet Hässelby, Börje
socken)
Konsistoriet har tillkännagivit att Akademiprebende hemmanet Hässelby, 1 mantal, i Börjes socken,
kommer genom auktion att arrenderas ut på 30 år.
       Arrendeanbudet i spannmål, hälften råg och hälften korn, ren och strid säd, med fyra kappar på
tunnan skall årligen i rättan tid utföras till den ort som blivit anbefalld, dock inte längre bort än 9 mil från
Uppsala. Borgen för så väl årliga kronoutskylderna, hemmanets hävd och bebyggande samt årliga räntan
under hela arrendetiden skall bifogas det förseglade anbudet. Inges till Konsistorium eller Rektor,
Professor D Kolmodin.      Uppsala den 10 februari 1832

Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1932 (tid för Bergstinget)
Lagtima Bergsting med bruken och bergverken i Uppland och Roslagen kommer att hållas i gruvstugan
vid Dannemora den 15 juni. Stämningar till samma ting kan uttas hos Bergmästare Gustaf Tham på
Ovansjö Kungsgård och hos Bergsfogde I Beronius vid Dannemora.
Uppsala den 10 februari 1832

Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1832 (efterlysning av svagsint kvinna i Jönköpings län)
Befallningshavande i Jönköpings län meddelar att till Kronohäktet där blivit införpassad en okänd
svagsint kvinna, som på frågan om vad hon heter svarar ibland, Maja Cajsa och ibland Anna Cajsa och att
hon har en förmyndare vid namn Jonas Peter i Ekmålen. För övrigt svarar hon inte på andra frågor eller
ger otydliga besked.
      Förständigas den ort där kvinnan hör hemma att genast anmäla, så att hon kan befordras till sin
hemort. Hon är mellan 30 och 40 år, trint ansikte, medelmåttig växt.
Uppsala den 10 februari 1832

Efterlysning, Uppsala den 10 februari 1832 (försvunnen soldat)
Soldaten vid 3:dje Majorens Kompani av Upplands Regemente N:o 51 Åhl, vilken olovligen avvikit från
sin hemvist i Skuttunge socken.
     Han är 25 år gammal, 11 kvarter 5 tum lång, smärt, ljust hår, och var klädd i egna kläder.
Uppsala den 10 februari 1832
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Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1832 (nytryck av Byordningen)
På förekommen anledning har jag velat tillkännagiva att åtskilliga exemplar av By Ordningen av år 1820,
är tryckta och kan erhållas mot betalning av 10 skilling för varje.
Uppsala den 10 februari 1832 R von KRAEMER

Brev från Carl Johan, Stockholm den 15 februari 1832 (angående utmätningsmål)
I anledning av hos Oss gjord framställning, har vi skäl att förklara, att Kronobetjänter som tillställer
låntagare i Ständernas Bank s k Anmaningsräkningar på förfallna inbetalningar till banken, må njuta
betalning enligt Expeditionstaxan av den 15 maj 1821. Banken har rätt att uttaga  denna ersättning av
låntagaren. Kronobetjänt skall av Er utses och antagas den som bor närmast låntagarens hemvist.
Stockholm den 27 januari 1832 CARL JOHAN
Uppsala den 15 februari 1832

Kungörelse, Uppsala den 15 februari 1832 (remonteringsmöte)
För rustande av N:o 118 vid Livskvadronen, N:o 20 vid Majorens skvadron och för N:o 1, 29, 32 och 116
vid Norra Upplands skvadron underrättas att de den 3 mars skall uppvisa antagliga remonter på
Slottsborggården.
Uppsala den 15 februari 1832

Kungörelse, Uppsala den 15 februari 1832 (personer som inte betalt skatt eller böter)
13 personer som bortflyttat utan att betalt sina kronoutskylder eller böter. Summor mellan 10 riksdaler
och 16 skilling.
Uppsala den 15 februari 1832

Efterlysning, Uppsala den 15 februari 1832 (2 personer, stöld av näsdukar)
1:o Drängen Anders Larsson har avvikit ur sin tjänst hos bonden Jan Jansson i Ramstorp, Västra
Vingåkers socken
       Han är 30 år gammal, medelmåttigt växt, skadad i vänstra foten. Klädd i grå rock och byxor, hatt, en
sko och en stövel.
2:o Pigan Maria Jonsdotter eller Maria Lundgren har avvikit från sin tjänst hos Gästgivare Anders
Broberg, Svärdsbro, Nyköpings län
       Hon är 20 år gammal, stor till växten. Klädd i brunbottning randig ylleklänning och svenska kängor.
3:o Vid Länna Masugns Värdshus stal ur en påse 2 dussin vita näsdukar i ett stycke, 2 ¼ alnar vit lärft och
6 ½ alnar blårandigt bomullstyg.
Uppsala den 15 februari 1832  R von KRAEMER

Kungörelse från Karantänskommissionen den 18 februari 1832 (angående strandade
fartygsbesättningar)
Kongl Maj:t har förordnat att kostnaden för den visitation och hälsovård som provinsialläkare på
Landshövdingens befallning förrättar, i avseende på strandade fartygsbesättningar bör betalas av fartygets
ägare.
Stockholm den 18 februari 1832 GABR POPPIUS           Uppsala den 1 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1832 (exekutiv auktion Mjölkebo Säteri, Torstuna socken,
Västmanlands län)
Den 14 mars säljs för Lagman N E Sunessons konkursmassas räkning Mjölkebo Säteri ¼ mantal samt
frälsehemmanen Ryssjö N:o 2 och 3 vardera om ½ mantal, beläget i Österunda socken, Torstuna Härad.
     Egendomen är belägen vid sjön Ryssjön 2 ½ mil från Enköping och 4 mil från Sala och Uppsala.
Säteriet har karaktärsbyggnad av trä med källare och två flygelbyggnader samt övriga nödvändiga hus
och ladugård. Åkern har 18 tunnors utsäde och ängen ger 60 lass hö. Skog och mulbete finns till gårdens
behov samt två trädgårdar med fruktträd. Till säteriet hör ett dagsverkstorp.
      Vid frälsehemmanet finns byggnad för 2 åbor med nödvändiga hus och ladugård. Utsädet är 20 tunnor
och ängen ger 120 lass hö. Mulbete och skog till husbehov. Båda ställena har fiske i Ryssjön. Hela
egendomen är värderad till 13.953 riksdaler banko och säljs med växande gröda.
      Närmare upplysningar lämnas av Löjtnant Fr Holmberg på Landsberga.
Uppsala den 20 februari 1832  G NORDENSTOLPE  J E BOËTHIUS
Uppsala den 20 februari 1832  R von KRAEMER
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Kungörelse, Stockholm den 24 februari 1832 (Krigskollegiet rörande omorganisation av Kavalleri
Regementen)
Skrivelse från krigskollegiet till Befallningshavande:
Enligt Ständernas ånyo avgivna förslag om organiserandet inom Kavalleri Regementen, så att en
Direktion kommer att handha underhållet av redan befintliga Rytterier för att upphandla bevärings-,
remtygs- och sabelmonderingar.
Kongl Maj:t har fastställt de 72 exemplaren med framställningar, som bör göras rusthållarna. Lika många
exemplar för omröstningar bland rusthållande, som Befallningshavande uppdrages att inkomma med till
Krigskollegiet.
      Förslaget gäller remonteringens bestridande i krigstid av krigsfonden och remonteringens och
fourageringens besörjande genom direktioner under fredstid samt om skvadronsrustkammarens
upphörande. Kongl Maj:t anser att detta bör behandlas i sammanhang och att frågan om Beklädnads- och
Sabelmonderinges nya underhållssätt bör uppskjutas.
Stockholm den 24 februari  B FRANC SPARRE  A MÖLLERHJELM  A H BRANTING

Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1832 (rekryt och remontmöte)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps har tillkännagivit att enligt erhållna nådiga Generalorder
kommer rekryt och remontmöte att hållas vid Drottningholm under 90 dagar från och med 18 mars till 15
juni. Vederbörande rusthållare är antydda att dels ha sina karl- och hästmonderingar i fullgott skick och
dels i brukbart skick sätta följande persedlar av den senast kasserade monderingen nämligen kollet,
ridbyxor och sabelkoppel, vilka persedlar enligt de rustandes egen önskan komma att spara den nya
monderingen och begagnas vid detta möte.
      Kronolänsmännen i de distrikt, där samlingarna sker skall inställa sig klockan 9 f m, som för
Majorens skvadron är Gran och Tibble den 16 dennes och för Norra Upplands Skvadron i Gamla Uppsala
by den 15 dennes för att övervara besiktningen av hästarna och anskaffa möjligen felande
monderingspersedlar eller tillse reparationer därpå.
Uppsala den 1 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1832 (upphittat gods som kan återfås)
Efter beskrivning och erläggande av kostnaderna kan följande förlorad egendom av rätt ägare återfås,
nämligen:
En tobakslåda hos skomakare Johan Uddman, Vallsund, Bergshammars socken, Nyköpings län. Lådan
hittades på landsvägen mellan Nyköpings stad och Bergshammars kyrka.
Ett parti bomullsnäsdukar finns hos Gårdsägaren Johan Petter Dahlgren. De har hittats på vägen mellan
Nykvarn och Nyköping.
      Befallningshavande i angränsande län och Skaraborgs och Älvsborgs län anmodas att angående
näsdukarna göra samma kungörelse.
Uppsala den 1 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1832 (beväringsskyldiga ynglingar i Kronobergs län, som inte
inställt sig)
Vid senaste årets beväringsmönstringar i Kronobergs län har av årsklass 1831, 7 stycken inte inställt sig,
av 1830 års klass 5 stycken och av årsklass 1829 saknas endast Jöns i Hunnamåla.
     Kronobetjäningen befalls noga efterspana dem, så att de vid årets mönstring inställer sig och befordras
till vapenövning.
Uppsala den 1 mars 1832

Efterlysning, Uppsala den 1 mars 1832 (handelsbokhållare Pehrsson)
Landshövdinge Ämbetet i Gävleborgs län efterlyser handelsbokhållare Daniel Elfbrink Pehrsson, som
genom Landshövdinge Ämbetets Utslag av den 24 oktober blivit ålagd, att till Komminister N P
Söderberg och handlanden G Segerholm, i egenskap av förmyndare för omyndiga Carin Kjerrulf utgiva
510 riksdaler jämte ränta samt 9 riksdaler 16 skilling i kostnadsersättning.
Uppsala den 1 mars 1832
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Efterlysning, Uppsala den 1 mars 1832 (3 personer, stöldgods)
1:o Förre pionnièren (skansgrävare) Petter Johan Lindquist, som har genomgått bestraffning för andra
resan stöld och blivit ställd på fri fot den 10 januari, skall enligt Kongl Maj:ts Utslag av den 3 december
inom 6 veckor skaffa sig laga försvar, vid påföljd att annars bli sänd till allmän arbetsinrättning.
      Lindquist som också kallar sig Widerberg är född 1802. Han har avvikit från orten efter att ha narrat
till sig pengar, kläder och varor
2:o Hattmakare gesällen Fredric Kronholm antyds att genast infinna sig hos Överståthållare Ämbetet för
att fullfölja sitt klander mot värvningen till 6:te batteriet av Svea Artilleriregemente, vid äventyr att han
vid anträffandet blir gripen och med fångskjuts ditsänd
       Kronholm är 22 år gammal, långlagt ansikte, krokig näsa och mörkt hår.
3:oVice Klockare Ekwall har flyttat från Tveta Härad i Jönköpings län utan att betalt kronoränta på 1
riksdaler 12 skilling
4:o Bonden Olof Olsson Sörling, Långby, Forssa socken, Hälsingland, har bestulits på en rock och en
gammal plånbok innehållande några sedlar
5:o Genom inbrott och rån hos bonden Bryngel Andersson i Sandlid, Rommelanda socken, Göteborgs län,
tillgreps 7 lärftsbuntar, 16 alnar blå vadmal, flera par lärftslakan, 2 silkedukar, 3 nya säckar, flera lispund
kött och fläsk, flera hemvävda bomullsdukar, flera fruntimmersplagg, 2 silvertumlare, 1 barkad kohud,
flera barkade skinn, 70 riksdaler och 1 revers på 100 riksdaler.
Uppsala den 1 mars 1832  R von KRAEMER

Brev från Carl Johan, Stockholm 3 mars 1832 (angående dryckenskap)
Vi har med bekymmer inhämtat hur dryckenskapslasten inverkat på brottmålens mängd och beskaffenhet.
De flesta dråp har begåtts under rus och dråparen har, när han blivit nykter inte vetat vad han gjort.
Knappast några brott har begåtts i nyktert tillstånd. Man har noterat att mängden brott ökat, då tillgången
på brännvin varit överflödigare.
     Vi vill därför uppmana Våra Ämbets- och Tjänstemän samt alla föräldrar, husbönder och envar att
använda sitt personliga inflytande till att förekomma en last som förvirrar förståndet, försvagar kroppen,
upplöser de husliga banden och berövar den fattiga både krafter och medel att årligen försörja sig och de
sina.
      Att denna Vår faderliga förmaning skall villigt efterkommas av Våra trogna undersåtar, har Vi dessto
större anledning att förvänta, som behovet, att understödja de Författningar och allmänna åtgärder som
redan blivit vidtagna mot brännvinsmissbruket av många upplysta och nitiska medborgare. På flera orter
har Våra önskningar redan genomförts, varöver vi betygar Vår höga tillfredställelse, men Vår
förhoppning är att deras lovvärda föredömen skall spridas.
       Dryckenskapen får inte bli den inhemska fiende som betar riket frukterna av de goda år som Gud
förlänat eller av det yttre fredslugn som med hans bistånd det lyckats Oss att så länge bibehålla.
Stockholm den 3 mars 1832 CARL JOHAN

Till underdånig lydnad av vad Kongl Maj:t sålunda behagat förordna vill jag ytterligare på det
allvarligaste uppmana samtliga länets innevånare att var och en efter sin bästa förmåga bemöda sig om att
förekomma och utrota den för själ och kropp förstörande, skamliga dryckenskapslasten. Krono- och
stadsbetjänterna anbefalls att rikta största uppmärksamhet på efterlevnaden av Kongl Maj:ts mot fylleri
utfärdade höga Författning.
Uppsala den 26 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1832 (måttlighet med rusdrycker)
Enligt andra länders efterdömen har även i vårt fädernesland bildats Föreningar av Patriotiska
medborgare, dels för att genom upplysning och genom exempel inskränka det alltför långt drivna bruket
av starka och rusgivande drycker, dels för att alldeles utrota det.
      Erfarenheten, som  visar att mången medmänniska, som genom uppfostrans vanvård och okunnighet
om fylleriets följder blivit långt framdriven på fördärvets väg, tackar dessa Föreningar för sin räddning.
      Dessa förhållanden har uppmärksammats vid Lanthushållnings Sällskapets allmänna sammankomst
och är ett av de värdigaste föremål för deras verksamhet, då välstånd och trevnad inte kan givas där det
alstras ett växande begär efter starka och hetsiga dryckers njutning.
     Sällskapet anser sig genom sina stadgar vara en sådan Förening, som efter all sin förmåga verkar för
undanröjandet av detta onda, som redan slagit så djupa rötter, att även barn och ungdom fritt får angripas
av dess gift.
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     Lanthushållnings Sällskapet i detta län har beslutat att hos Prästerskapet vänligen anhålla att de i sina
församlingar utlyser sockenstämmor och bereder överenskommelse mellan församlingens husfäder att
från allt bruk av brännvin, arrak, rom, konjak och andra beredningar avhålla sina barn och sitt tjänstefolk
tills de fyllt 21 år. Då kan de själva med mera skarpt förstånd bedöma faran av dessa drycker.
      Lanthushållnings Sällskapet anser att mycket skulle underlättas om husbönderna utsätter en viss
belöning i pengar eller varor för de tjänstehjon, som avhåller sig helt från rusdrycker.
      Sällskapet hoppas att denna vänliga framställan av pastorerna skyndsamt beivras, då Sällskapet haft
den glädjen att av sin vice Ordförande Ärkebiskopen mottaga försäkran om, att prästerskapet anser sådant
överensstämmande med sitt viktiga och ansvarfulla kall.
      Alla ledamöter och andra ädelsinnade innevånare i länet vare sig på landet eller i stad verkar inom sin
krets för att sprida kunskap om rusdryckernas farlighet. Ingen må tro att hans åtgärd för ett välgörande
ändamål är fåfäng och onyttig!
     Där lagens näpst befinnes fruktlös, kan upplysningens och människokärlekens milda men starka hand,
möjligtvis ännu äga tillräcklig kraft att rädda. Man må minnas att ingen framgång gives utan allvarsam
strid.
     Våra starka, härdade och hjältemodiga Förfäder kände alldeles inte bruket av brännvin, men njöt med
hälsa och förnöjsamhet en vida längre levnad än vad vi uppnå. Då kroppens krafter krävde uppfriskning
efter tunga mödor nyttjades den sunda och välsmakande ölen.
      Häruti kunna vi som i så mycket annat följa våra Förfäders exempel och bortlägga omåttligheten och
missbruket och befria oss från de genom Försynens oryggliga lagar, bestämda straff – svagheten,
sjukdomarna, lasterna, brotten, en förtidig död och kvalet av den svåra förebråelse att ha på det
uppväxande oskyldiga släktet inympat ett elände, som rättvist hemsöker offren för ett otyglat
njutningsbegär.
Uppsala den 5 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1832 (bondsöner kan få undervisning i Dalarna)
Även i år erbjuder Lanthushållnings Sällskapet tillfälle för välfrejdade bondsöner att från vårbrukets
början till skördens slut, erhålla undervisning på goda ställen i Dalarna, för att där inhämta kännedom om
det utmärkta och förmånliga jordbrukssätt, som där råder.
       Ynglingarna erhåller skjutspengar, kostnadsfri vistelse och vid hemkomsten en liten belöning lämpad
efter Sällskapets tillgångar och beskaffenheten av de betyg över sitt förhållande i Dalarna, som var och en
bör medföra.
       De som önska begagna sig av detta anbud, anmäler sig innan 22 april hos Lanthushålls Sällskapets
Sekreterare och skall då vara försedda med prästbevis om sin frejd och ledighet att företaga resan.
Uppsala den 5 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1832 (fröer från Lanthushållnings Sällskapet)
Lanthushållnings Sällskapet har till gagn för länets lantmän skaffat ett förråd av åtskilliga förmånliga
foderfröer, att efter inköpspris säljas av Ekonomidirektör Laurell här i staden. Där finns också ett parti av
Papaver Album eller vit vallmo till nedsatt pris. Denna växt tillstyrker Sällskapet på det högsta, som en
utmärkt fördelaktig växt.
Uppsala den 5 mars 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1832 (entreprenadsauktion för arbeten vid Slottet)
Den 20 mars förrättas entreprenadsauktion på Landskontoret för åtskilliga reparationer vid Slottet och att
under året åtaga sig att efter rekvisition biträda med ök- och drängdagsverken till grusning m m vid
Slottet.
Uppsala den 6 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1832 (auktion på träd som fälls på Kronoparken Åsen)
Den 20 mars förrättas auktion på 20 träd, som skadats av röta och fällts och huggits upp till ved på
Kronoparken Åsen. Betalning erläggs kontant av högstbjudande.
      Auktionen verkställs i närvaro av Hovjägmästare Tottie och Länsman Sundström vid Jägarbostället
Åsen, efter att veden blivit beskådad. Inroparen skall ofördröjligen avhämta veden på dag som
Hovjägmästaren bestämmer.
Uppsala den 6 mars 1832 J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 8 mars 1832 (överlåtelse av Kronohemman)
Följande Kronohemman har överlåtits för att innehavarna skulle vinna Transport Resolutioner.
1:o Östa N:o 3, 1/32 mantal i Ärentuna socken, som bonden Johan Sederberg i Börd tillvunnit sig från
nämndeman Jan Nilsson
2:o Berustade Kronohemmanet Finstaholm, som rustmästare Friherre W F Tersmeden genom avhandling
erhållit av förre innehavaren Överste Greve D H Frölich
3:o En sjättedel av Kronolägenheten Rickomberga, som änkan efter avlidna Kronoåbon Per Larsson
överlåtit till sin son Eric Persson
4:o En sjättedel av kronolägenheten Rickomberga, i Bondkyrka socken, som Anders Jansson därstädes
innehar efter sin avlidne fader Kronoåbon Jan Jansson.
Uppsala den 8 mars 1832 J A CARLSSON  A WISTRAND

Brev från Carl Johan, Stockholm den 10 mars 1832 (angående försegling av brännvinsredskap)
På förekommen anledning anbefaller Vi Er att erinra vederbörande kronobetjäning inom Ert län om
allvarlig tillsyn på att den föreskrivna förseglingen av brännvinsredskap blir allmänneligen och noggrant
verkställd samt att försök till olovlig brännvinstillverkning blir upptäckt och åklagad.
Stockholm den 10 mars 1832 CARL JOHAN

Sedan länets Kronobetjänter redan blivit av Kongl Maj:ts Befallningshavande, genom särskilda order
förständigade, att ställa sig Kongl Maj:ts Nådiga Föreskrifter i ämnet till noggrann underdånig
efterrättelse, är de nu ytterligare på det allvarligaste erinrade om åtlydnaden därav.
Uppsala den 31 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1832 (kommande regementsmöten)
Krigs Kollegium har givit Befallningshavande tillkänna att Kongl Maj:t befallt att Upplands Regemente
under maj och juni skall på dagar som senare fastställs ha befälsmöte i 8 dagar, rekrytmöte i 12 dagar och
beväringsmöte i 8 dagar med 1832 års klass, regementsmöte i 8 dagar på vanlig mötesplats samt
övningsläger  på Ladugårdsgärde i 20 dagar. 500 man skall bevista övningslägret.
Uppsala den 16 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1832 (rekryteringsmöte med Upplands Regemente)
Den 17 april kommer rekryteringsmöte att förrättas för Upplands Regemente här på Landskansliet, då
antaliga rekryter för vakanta rotenummer skall uppvisas.
     Vid detta tillfälle erinras rotehållarna att uppvisa soldatkontrakten.
Uppsala den 16 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1832 (konfiskationsmål vid Vadstena Rådhusrätt)
Till följd av Vadstena Rådhusrätts Beslut i ett konfiskationsmål mellan Reseinspektören Kapten
Fornander och Tullfiskal Stadenberg, åklagare och Handelsdrängarna från Rollen i Häsna socken,
Älvsborgs län Söderström och Rundberg, vilka inte kunnat nås av kallelsen, förständigas härigenom att
den 30 april inställa sig i Rådhusrätten och avlägga svaromål, så vitt de i målet vilja höras.
Uppsala den 16 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1832 (annons om färgeri i Norrköping)
På anmodan av Landshövdinge Ämbetet i Linköping meddelas följande:
Hos undertecknad, boende i den s k Nygrenska gården vid Samtals torget i Norrköping, har jag antagit en
kunnig föreståndare för mitt färgeri. Till färgning mottas:
vadmal, halvylletyger, bombasiner, bomulls- och sidentyger samt alla sorters garn. Priserna är billiga.
Vadmal färgas mörkblått för 12 á 16 skilling alnen och grått för 3 skilling alnen.
       Även försäljning av färgade engelska bomullsgarner i flera kulörer.
Norrköping den 29 februari 1832 C HAMMARSTEDT färgareänka.
     Den handelsrörelse, som jag hittills drivit, övertas av herrar Wulff & Berger i min gård, belägen vid
Stora gatan nära Landskyrkan och får jag dem hos allmänheten på det högsta rekommendera under
försäkran om ett noggrant behandlingssätt i förvaltningen av sina affärer.
Linköping den 12 februari 1832  C A ENGBERG
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Efterlysning, Uppsala den 16 mars 1832 (3 personer, stöldgods, en hund)
1:o Drängen Jöns Nilsson, som blivit sänd av sin husbonde Löjtnant A von Essen, Vrangelsdal,
Kristianstads län, i ett ärende med 30 riksdaler har inte återkommit.
Han är medelmåttigt växt, rödlätt ansikte, bruna ögon, yvigt hår och klädd i jacka, byxor, kappa av grå
vadmal, stövlar och svart hatt.
2:o Kvinnspersonen Beata Klosterman har uttagits i tjänst från Spinnhuset i Norrköping till smeden
Hällgren i Kungssunds socken, Linköpings län och därifrån bortgått.
       Hon är född i Norge, 24 år gammal, stor till växten, trint ansikte, brunt hår, blå ögon, klädd i
gulrandig kjol, blå- och rödrandig ylletröja, blå yllehalsduk, rödrandigt huvudkläde, vita ullstrumpor och
tyska skor
3:o Arrestanten Johan Hansson har fått tillfälle att rymma från fångtransport i Arboga.
      Han är 40 år gammal, född i Närke, häktad som lösdrivare i Gävleborgs län, lång till växten, mörkt
hår samt klädd i randig ylletröja, byxor och väst, vita strumpor, skor och svart hatt
4:o På vägen mellan Säva Gästgivargård och Hemmanet Korskrogen i detta län tappades en ny mörkblå
kapprock med sammetskrage och silverhäktor. Ägaren, kopparslagare Kjellström, Enköping utlovar 6
riksdaler 32 skilling till den som återställer rocken.
5:o Vid inbrott hos skolmästare Granell i Gamla Uppsala stals 3 tunnor 26 kappar korn, 11 kappar råg, 8 –
9 kannor brännvin, 1 tunna rågmjöl, 1/4 tunna kornmjöl, 1 stycke salt fläsk och en säck.
6:o Från orgelnisten i Löfsta församling, P Lyman stals 5 beredda kalvskinn, 1 beredd kohud, ½ sulläders
hud, 60 alnar fyrskäftad lärft, 23 alnar mörkblått vadmal, 6 beredda svarta fårskinn. 10 riksdaler utlovas i
hittelön.
7:o Från Landsfiskal Fr Glimstedt i Höja och åbon Per Persson i Vardal, Kristianstads län, stals 1 rött
sidentäcke, 22 par lakan, en del duktyg och servetter, 20 – 30 alnar nytt blårandigt parkums dynvar, 50
alnar vitt bomullstyg, 4 skålpund kaffe, 15 skålpund socker 10 skålpund talgljus, 1 skålpund vaxljus
8:o En pudelhund bortkom från Sparreholm i Nyköpings län.
       Den är brun, med nyligen avklippt hår på fötterna. Inspektorn på egendomen utlovar nöjaktig
belöning till den som tillrättaskaffar hunden.
Uppsala den 16 mars 1832 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1832 (avverkning i Ramningshult)
Överjägmästare Tottie har anmält att avverkning på Kronoparken Ramningshult nu bör ske, enligt Kongl
Brevet av den 20 augusti 1828. Jag har utsatt auktion till den 19 april dels på Landskontoret, dels vid
Hovs gästgivargård för att till högstbjudande sälja den i lotter indelade årshuggnings traktens befintliga
skog.
       Årshuggningen består av 9 tunnland 22 kappland och är indelad i 10 lotter på marken, ordentligt
utstakade. Lotterna kan beses efter anvisning av Kronojägare Lindström. Betalningen erläggs kontant till
den Kronobetjänt som kommer att finnas på plats.
      Det åligger köparen att inom februari månad ha alla träd och buskar fällda och bortförda, vid äventyr
att den försumlige får stå för kostnaden, när kronobetjäningen utför arbetet. Jägeribetjänten skall
underrättas när fällning och avhämtning kommer att ske, för att utvisa vilka fröträd som skall stå kvar.
Uppsala den 20 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1832 (entreprenadsauktion på grus till slottet)
Ytterligare auktion förrättas den 30 mars för att biträda med ök- och drängdagsverken vid grusning vid
Slottet. Entreprenaden upplåts till den minstbjudande.
Uppsala den 20 mars 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1832 (auktion på säd)
Till följd av Krigs Kollegiets skrivelse av den 29 februari och 14 mars kommer auktion att förrättas den
19 april på 32 tunnor 9 2/5 kappar av förra årets Krigsmanshus spannmål och 17 tunnor 29 kappar
Reservhemmans räntespannmål, hälften råg och korn, som finns upplagde i Uppsala Kronomagasin.
Minimipriset utgörs av förra årets markegångstaxa och betalas kontant.
Uppsala den 26 mars 1832
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Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1832 (markegångspris på soldatmonderingar)
Krigs- och Kammar Kollegierna har meddelat Befallningshavande att markegångspriset på
soldatmonderings persedlar vid Indelta Infanteriet är fastställt till 28 riksdaler 11 skilling 3 runstycken,
varav så väl Kronans som rotehållarnas andel blir 1 /8, alltså 3 riksdaler 25 skilling 5 runstycken.
Uppsala den 26 mars 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1832 (beväringsmönstring inställd i Falu län)
Kongl Maj:t har givit Befallningshavande i Falu län tillkänna att beväringsmanskapet i år befrias från
mönstring och vapenövning.
Uppsala den 26 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1832 (reparation på Sigtuna stads östra färja)
Sigtuna stads östra färja, som underhålls av Steninge gård är så förfallen att en betydlig reparation blir
nödvändig. Den kommer att företas 2 april - 12 maj. Under tiden får resande färdas från Märsta
Gästgivargård genom Vassunda socken till Sigtuna stad.
Uppsala den 26 mars 1832

Efterlysning, Uppsala den 26 mars 1832 (7 personer, stöldgods)
1:o Skorstensfejarlärlingen Olof Johan Wårman, som var antagen i årstjänst hos Stadsvaktmästare Peter
Olenius i Enköping, har olovligen bortgått från sin husbonde.
    Han är 19 år gammal, född i Stockholm, medelmåttigt växt, avlångt ansikte, mörkt hår och blå ögon
2:o Sjöartilleristen vid Flottans Göteborgs station N:o 61 Sven Claësson har avvikit från tjänstgörigsorten.
       Han är 26 år gammal, 5 fot 7 tum lång, satt till växten, rödlätt ansikte, blå ögon, mörkt hår och klädd i
mörkblå civilklädeströja, mörkblå klädesbyxor, civil hatt, kulört halsduk, stövlar och strumpor
3:o Kvinnspersonerna Maria Magdalena Setterlund och Johanna Kleve har rymt från Arbets- och
Korrektionsinrättningen i Norrköping.
      Setterlund var intagen på obestämd tid i saknad av laga försvar. Hon kallar sig också Hjelm,
Rosenquist och Dichtner är 47 år gammal, mörkt hår, blå ögon, långlagt ansikte, och ordinär växt. Hon
var klädd i blå klädeskjol, grå klädeströja, randig tygkjortel, grön ylleschal, blårutig bindmössa, blå
ullstrumpor och kängor
      Kleve var intagen på 3 år efter undergånget straff för tredje resan stöld. Hon är 42 år, ordinär växt,
långlagt ansikte, brunt hår och var klädd i mörkgrön yllekjol, grå klädesjacka med svart sammetskrage,
randigt förkläde, blå ullstrumpor och skor.
4:o Från änkan Kjerstin Svensdotter i Solberg, Högsäters socken, Älvsborgs län stals åtskilliga
klädespersedlar, flera marker garn i olika färger och kvalitéer, 1 brunmålat sockerskrin i vilket fanns
kvittenser på betalda kronoutskylder. Samtidigt stals från
     Bonden Anders Hansson 1 brun hingst, 4 år gammal, liten med svart man och svans och från
    Bonden Lars Andersson Härsängen, samma socken 1 järnbeslagen färdkärra med säte.
    För dessa stölder misstänks två karlar och en kvinna som varit hos Kjerstin Svendotter och uppgivit att
de var på hemresa till Vänersborg från Norge.
     Den ena karlen var omkring 30 år, klädd i surtut av vadmal, stövlar och hatt, den andra av lika ålder
klädd i blå underkläder och grå överrock samt kvinnan omkring 40 år, klädd i röd underklänning, gul
kattunsklänning, grå kappa av vadmal samt rött och blått kläde på huvudet
5:o Vid inbrott hos sejlaren J E Elfström stals märkta silvermatskedar, blå klädessurtut med
sammetskrage, randig tygväst, 3 fruntimmersklänningar, sidenschalett, 3 halvslitna lintyg, flera marker
garn, ett rött- och svartrutigt kattunstäcke, lakan, ett rött lackerat skrin, med 505 riksdaler i olika valörer.
Vedergällning utlovas.
6:o Vid inbrott hos handlare Johan Elers i Köping stals 1.957 riksdaler 3 skilling riksgäld i olika valörer,
tre assignationer därav 1 Presidenten C J af Nordins, 1 Lorichs och 1 Hülphers.
     Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i övriga landet anmodas att låta utfärda
allmän efterlysning av skorstensfejarlärlingen Wårman.
Uppsala den 26 mars 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 31 mars 1832 (regementsmöten)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps tillkännager att befälsmöte till häst sker vid
Drottningholm under 12 dagar, från och med 13 maj.
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Skvadronsmöten till fots på vanliga ställena Sätuna By, Grans Gästgivargård, Vemblinge rusthåll och
Tarfs by samt vid Husby i 6 dagar från och med 21 maj.
     Rusthållare vid Korpsen skall inom dessa tider ha sina karl- och hästmonderingar i fullgott skick. Även
de rustande vilkas dragoner är kommenderade till befälsmöte skall i brukbart skick iståndsätta följande
persedlar av den kasserade monderingen, nämligen:  kollett, ridbyxor och sabelkoppel, då de rustande
enligt Brev av den 30 maj 1750 yttrat denna önskan för att spara den nya monderingen.
Uppsala den 31 mars 1832

Efterlysning, Uppsala den 31 mars 1832 (3 personer, en häst)
1:o Förre förstärkningskarlen Pehr Abrahamsson Mård, som vid Överkalix Häradsrätt, Norrbottens län,
blivit tilltalad för stöld, har avvikit från orten
      Han är 44 år gammal, talar både finska och svenska, vid pass 3 alnar lång, stark kroppsbyggnad, trint
ansikte, ljust hår samt klädd i mycket slarviga kläder.
2:o Backstugusittaren Anders Anderssons, på Ålsta ägor, Hallsbergs socken, Örebro län, son har bortgått
från sin fader i början av februari
    Han heter Anders Gustaf, är 12 år gammal och liten till växten
3:o Garvare Gesällen Carl Peter Sundal, har avvikit från Örebro län utan att betalt sina kronoutskylder på
2 riksdaler 43 skilling
4:o Vid Edsbergs Sanna Gästgivargård i Örebro län, stals en mörkgrå stickelhårig häst med vit stjärna i
pannan och hängman, tillika en sele med järnbåge och ett hästtäcke.
Kronobetjäningen skall noga efterspana ovannämnda förrymda personer och stulna egendom, samt
därmed lagligen förfara.
Uppsala den 31 mars 1832  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 31 mars 1832 (entreprenadsauktion att skaffa sängkläder till arresterna)
Den 19 april hålls auktion för att på entreprenad skaffa sängkläder och reparera sådana till länsarresternas
behov. Underrättelse och kostnadsförslag finns här på Landskontoret.
Uppsala den 31 mars 1832

Kungörelse, Uppsala den 7 april 1832 (behandling av strandade varor)
Cirkulär från Kommers Kollegiet med anledning av tillämpningen av Kongl Maj:ts Kungörelse av den 1
oktober förra året, rörande behandling av varor som bärgats från strandade skepp, som anländer från
smittad ort. Kungl Maj:t har funnit för gott att förklara att vid strandningar skepparen alltid är att anse
som fartygets självskrivna ombud och det beror på honom även om Konsul finns på plats att antaga
Ombud för bärgning av last och fartyg.
     Ombudet jämte Tullkammaren tar vård om det bärgade godset och om tvist uppstår huruvida varor
genom magasinering kunna förskämmas eller icke, besiktning av varorna bör begäras hos Magistrat i stad
eller Kronofogde på landet och efter besiktningsinstrumentet föranleda att söka handräckning hos
Befallningshavande om varornas försäljning.
Stockholm den 26 mars 1832  GABR POPPIUS
Uppsala den 7 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 7 april 1832 (värvning)
Förre kvartersmästaren G A Fernlund har blivit förordnad att anställa värvning vid Överste P v Scherins
Kompani.
Uppsala den 7 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 7 april 1832 (hingstbetäckning)
Betäckning av två på Uppsala akademins ridstall befintliga hingstar från Strömsholms Stuteri tar sin
början i maj. De som önskar förädla hästracen, anmäler sig hos stallmästare E G v Bahr för att få
språngsedlar. De kan antingen betala en kontant avgift på 1 riksdaler 16 skilling eller om de så önska mot
förbindelse att nästkommande år betala 6 riksdaler 32 skilling om stoet blivit dräktigt efter 10 månader.
     I samma stall står två nummerhingstar för Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragonkorps,
som också kan användas. För alla ston gäller att de skall vara utan lyte.
Uppsala den 7 april 1832
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Kungörelse, Uppsala den 7 april 1832 (efterlysning av judisk handlande)
Till följd av Danderyds Skeppslags Tingsrätts Beslut av den 24 mars, föreläggs judiske handlande Charles
Kahn att andra rättegångsdagen  som infaller 6 månader ifrån den dag då detta beslut finns i Post- och
Inrikestidningar samt Hamburger Korrespondenten tredje gången kungjort, att infinna sig i rätten för att
svara i ett mål av Handlanden och Bryggaren D F Arenander, som innefattar en angivelse mot Kahn, att
han i Arenanders hem, Frölunda Egendom tillgripit 2 skuldsedlar på sammanlagt 20.000 riksdaler. Målet
hindras inte av Kahns uteblivande.
Uppsala den 7 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 7 april 1832 (yngling som knivskurit en annan på gatan)
Stadsfiska Elfström tillkännager att karduansmakare lärlingen Mattias Wikman på allmän gata med
dragen kniv försåtligen anfallit och svårligen sårat i ansiktet en studerande yngling här vid Akademin.
Wikman begav sig på flykten innan det blev känt vem som var förövaren, och har sedan inte kunnat
anträffas. Man har noga spanat så väl här i staden som hos föräldrarna i Stjärnhult under Bredsjö säteri i
Järlåsa socken.
      Wikman är 20 år gammal, lång och smal, trint ansikte, mörkt hår, och var klädd i mörkblå
vadmalssurtut, svart klädesväst, ljusblå vadmalsbyxor, vit halsduk, galoscherade randstövlar samt svart
sliten hatt. Han medförde ett franskt silverur utan glas.
Uppsala den 7 april 1832  J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 11 april 1832 (entreprenadsauktion för arméns underhåll vid möten)
Till följd av 15 § i tredje artikeln av Kongl Maj:ts nådiga Reglemente, angående försörjningen av indelta
arméns underhåll vid möten och mönstringar, kommer entreprenadsauktion för upphandling av det antal
proviantportioner bestående av mjukt bröd, ärter, rågmjöl, färskt-, salt- och torrt kött, sill, smör och
koksalt samt kokved och lägerhalm, som behövs för Upplands Regemente och länets beväringsmanskap
under årets vapenövningar, att hållas den 11 maj.
Uppsala den 11 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 11 april 1832 (proviant- och fouragepersedlar)
På begäran av Befallningshavande i Stockholms län kungörs följande:
Den 9 maj anställs på Landskansliet upphandling av nedannämnda proviant- och fouragepersedlar till
övningslägret på Ladugårdsgärdet.
10.000 lispund torrt bröd, 150 tunnor ärter, 150 tunnor korngryn, 2.300 lispund färskt kött, 900 lispund
salt kött, 490 lispund salt fläsk, 550 lispund rökt eller torrt fläsk, 550 lispund sill, 200 lispund salt, 3.000
kannor brännvin, 160 famnar tall- och granved, 12.000 lispund lägerhalm, 850 tunnor havre, 18.000
lispund hö och 5.000 tunnor hackelse.
      Utropen kommer att ske både i portioner och rationer och i persedlar. Hugade spekulanter inlämnar
förseglade anbud till Landskansliet, där närmare underrättelse om leverans och de skyldigheter som
åligger entreprenörerna uppges.
Stockholm den 7 april 1832  C H RÅLAMB
Uppsala den 7 april 1832

Efterlysning, Uppsala den 11 april 1832 (5 personer, 5 stora stölder)
1:o Pappersmakare gesällerna Abraham Dahlberg och Rickardsson är förständigade att infinna sig 12:te
rättegångsdagen av Sunnerbo Häradsrätts lagtima sommarting. De har blivit tilltalade av kronolänsman
Schager för fylleri, svordom, slagsmål och sabbatsbrott. Infinner de sig inte blir de inte hörda.
2:o Drängen Lars Pehrsson vid Stora Walke, Västra Vingåkers socken, Nyköpings län, har avvikit från
hemorten.
       Han är 57 år gammal, liten till växten, mörklagd, med svart hår, klädd i grå rock, päls, livstycke
fodrat med skinn, ljusblå lappade byxor med skinnfoder, bruna vadmalssnösockor, svenska skor och en
gammal svart hatt
3:o Drängen Anders Gustaf Setterman har olovligen avvikit från sin tjänst i Nora, Mörkö socken
      Han är 30 år gammal, lång till växten, fylligt ansikte, brunt hår och klädd i vadmalströja, blågrå rock,
skinnbyxor, svenska stövlar, röd halsduk och blångarnsskjorta
4:o Drängen Edvard Lindquist har avvikit från Ånga Säteri i Nyköpings län
       Han är lång och smal, ljust koppärrigt ansikte, mörkt hår, och klädd i mörkgrön vadmalspäls med
svart lammskinnskrage, mörkblå byxor, röd- och blårutig halsduk, svart hatt och stövlar
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5:o Förre kronolänsman Eggertz, vilkens vistelseort är okänd, skall den tredje rättegångsdagen av nästa
höstting med Tveta häradsrätt i Jönköpings län inställa sig för att höras i ett mål mot änkan Lisa
Svendotter i Jönköping
6:o Handlanden från Ulricehamn Anders Pehr Bremberg i Eksjö har blivit bestulen på 1.319 riksdaler
bestående av sedlar och assignation utgiven av Ankarsvärd. 100 riksdaler utlovas i belöning.
7:o Vid inbrott hos änkan Sjölin i Elingeskogen i Lövsta socken, stals ½ beredd sullädershud, 1 barkat
kalvskinn och köttet efter en slaktad kalv samt ett parti häcklat lin
8:o Vid inbrott hos bonden Magnus Månsson i Sund, Lövsta socken stals en silverbägare om 32 lod,
pengar, ett par stövelskaft, en ny plånbok, en gammal plånbok, en skuldsedel utgiven från Matts Månsson
och faste- och köpebrevet för 1/6 mantal i Sund, utfärdat till Magnus Månsson och hans hustru Stina
Pehrsdotter samt handlingar rörande bonden Hans Erssons i Valnäs sterbhus
9:o Vid upprättad bouppteckning efter avlidne Kapten D Carling i Stockholm saknades:
1 länk till en guldurkedja, 5 alnar fruntimmerhalskedja av guld, ett guldsigill, en urnyckel av guld, en
större bröstnål med äkta stenar, ornamenter av guld till en fruntimmerskam, 2 lås av guld, ett äkta
granathalsband, en slät guldring, 11 krusiga västknappar av silver, en emaljerad knapp av guld, 3
kopparkastruller, 3 mindre kopparkastruller, 1  kopparkittel, 1 kopparflaska, 1 större tennskål, 2 tennfat, 1
gryta, 1 kaffebrännare, 1 stekspett, 1 järnugn, ljusstakar av malm och mässing, 1 mindre kudde, 1
damastduk med 24 servetter i stjärn- och rosmönster, 1 stor duk 9 alnar lång med servetter, 1 duk 6 alnar
lång med 36 servetter, 1 randig duk 6 alnar lång med 36 servetter, 1 stjärnig duk 4 alnar lång med 24
servetter, 8 par lakan, 10 par lakan av prima lärft, de flesta med bred fåll och efterstygn, 4 dussin
handdukar i korndräll, diverse Danzigspetsar, ett grönt sidenparaply, 2 blå bomullsparaplyer märkta
Daniel Carling.
      Belöning på 100 riksdaler till den som upptäcker det stulna godset.
10:o Vid inbrott hos nämndeman Mårten Johansson i Värsta, Biskopskulla socken stals en silverbägare
om 40 lod, tillverkad av Guldsmed Ahlin i Enköping för omkring 40 år sedan. 10 riksdaler utlovas till den
som återskaffar bägaren och upptäcker tjuven.
Uppsala den 11 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 11 april 1832 (efterlevnad av Jakt- och Djurstadgan)
På förekommen anledning anbefaller jag Krono- samt Jägeri- och Stadsbetjänter i länet att uppmärksamt
vaka över att Kongl Maj:ts den 13 april 1808 utfärdade stadga rörande Jakt- och Djurfång och vid
förbrytelser ofelbart åtala.
Uppsala den 11 april 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 16 april 1832 (hingstbetäckning vid Strömsholms Stuteri)
Chefen för Strömsholms Stuteri tillkännager att enskilda personers ston kan bli betäckta vid Stuteriet med
början den 1 maj. Betalningen sker genast med 1 riksdaler 32 skilling eller efter 10 månader i händelse
stoet blivit dräktigt med 6 riksdaler 32 skilling till Befallningshavande, som upptar betalning för Stuteriets
räkning.
Uppsala den 16 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 april 1832 (värvning)
Regementschefen för Svea Artilleriregemente har beordrat kvartersmästaren G A Fernlund att under ett
års tid värva manskap för Första Batteriet vid Regementet.
Uppsala den 16 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 april 1832 (exekutiv auktion Ullerbäcke och Myren i Vendels socken)
Den 14 maj hålls öppen auktion i Vendels sockenstuga på Bryggare Jac Ulr Westins konkursmassas
fastigheter Ullerbäcke 2 3/8 mantal kronoskatte och Myren 1/8 mantal frälseskatte i Vendels socken,
Örbyhus Härad.
     Hemmanet Ullerbäcke har väl behållen åbyggnad för ståndspersoner med sal, 2 kamrar och kök samt
en dito med källare under innehållande 2 stugor. Där finns brygghus, 2 bodar, stall, svinhus, 2 lador,
badstuga samt 4 ängslador. Årligt utsäde 7 tunnor i stark jord samt hö till behov, liksom bete och fiske.
     Myren har byggnad med stuga och kammare, 2 bodar, stall, fähus, lada, foderhus, källare och badstuga
väl vårdade och i gott stånd. 5 1/4 tunnas utsäde, erforderlig hötillgång, bete och skog fullt tillräckligt för
behovet.
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     Upplysningar fås hos auktionsförrättare J U Holm J:son v kronofogde, adress Vallby och Uppsala, Av
köpeskillingen erläggs 800 riksdaler inom en månad, varefter en stor del av inteckningen kan innestå.
Uppsala den 16 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 april 1832 (äktenskapsskillnad)
Fru Charlotte Roos skulle vid äktenskapsskillnad från sin man Major H Gyllenswahn från hans i
Jönköpings län belägna Fideikommissegendom Västanå, erhålla förmåner och vid deras uteblivande en
summa stor 20.000 riksdaler. Befallningshavande i Jönköping har den 30 augusti förklarat att en så stor
del av avkastningen av Västanå, som svarade mot de förmåner som tillhör Fru Roos borde läggas under
kvarstad och Fru Roos beviljas införsel. Skrivelse inlämnades den 24 februari, att hon inte fått sina
förmåner och därför borde erhålla de 20.000 riksdalerna.
     Herr Gyllenswahn bör däröver höras, men hans vistelseort är okänd. Alltså kungöres Major
Gyllenswahn att muntligen eller skriftligen förklara sig på Landskansliet i Jönköping inom 3 månader, vid
påföljd att målet eljest till prövning företages.
Uppsala den 16 april 1832

Efterlysning, Uppsala den 16 april 1832 (6 personer)
1:o Gårdfarihandlanden Anders Swensson från Flisereds socken i Älvsborgs län är tilltalad av
Kronolänsman Isaksson för att han under sin vandring i Skärkinds Härad, Linköpings län innehaft och
sålt arsenik.
      Swensson har inte kunnat påträffats och är genom Rådsturättens i Linköpings beslut, förelagd att vid
bemälte Rätt personligen inställa sig den 2 juli för att höras i målet.
2:o 5 personer från Älvsborgs län har inte betalt sina kronoutskylder för sista året.
Uppsala den 16 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 21 april 1832 (statsverkets behov av säd i huvudstaden)
För statsverkets behov i huvudstaden erfordras 1.200 tunnor råg, som genom auktion kommer att
upphandlas och levereras till minstbjudande. Auktionen sker den 16 april på Statskontoret, med följande
villkor:
1:o Leveransen bör kostnadsfritt för Kongl Maj:t och Kronan vara fullgjord i slutet av juli på angivna
lastningsställen i Stockholm
2:o Rågen skall vara god, ren och strid samt fasta tunnan väga 13 lispund 5 marker
3:o Betalning genast efter fullgjord leverans
4:o Den vars anbud antas skall ha två personers borgen
5:o Om leverantören brister i sitt åtagande skall ny upphandling ske, som betalas av honom och hans
borgensmän till vilket pris som helst.
100 tunnor utropas i slaget och skriftliga förseglade anbud på större och mindre partier kan lämnas hit, för
att vid auktionens slut i spekulanternas närvaro brytas och uppläsas.
Uppsala den 21 april 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 24 april 1832 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
I Cirkulär av den 23 mars förordnas Befallningshavande att med biträde av Regementenas Ombud förrätta
mönstring med årets klass av manskap eller de som är födda 1811. Även tidigare års klasser kallas om de
varit frånvarande tidigare eller stått på tillväxt. Beväringar som vid mönstringen antas och som väljer att
tjäna till lands skall på de vanliga mötesplatserna kallas till vapenövningar i åtta dagar. Varefter omkring
400 man med ångfartyg avgår till Stockholm för att bevista ett övningsläger.
      Beväringsskyldig skall vid mönstringen medföra prästbetyg som granskas och påtecknas. De kommer
att förplägas på samma sätt som under de två senaste åren, dock att manskapet erhåller kontant avlöning i
stället för portion in natura för in- och utryckningsdagarna samt att de som önskar använda sina egna
skor, skjortor och strumpor får en ersättning på 1 riksdaler. Ersättningen höjs till 2 riksdaler för dem som
kommer med på övningslägret.
     Mönstringen i detta län sker på Slottet den 8 juni med början klockan sex på morgonen. Vitet för den
som uteblir är 6 riksdaler 32 skilling. Mannarna förs till de vanliga Distriktssamlingsställen och ledsagas
därifrån av Kronobetjäningen, som skall vara försedd med ordentligt förda rullor, där en kolumn sparas
för besiktningsläkarens anteckning. De som på grund av kroppsfel eller sjukdom önskar befrielse från
Beväringsskyldigheten vänder sig till Provinsialläkare Schultz med begäran om hans intyg.
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      Efter mönstringen utrycker manskapet till Polacksbacken den 9 juni och avtågar efter fullgjord
vapenövning den 16 juni, då kläder och material lämnas tillbaka. De som till äventyrs inte kommer att
bevista övningslägret i Stockholm, återvänder under militärbefäl till sina Distriktsplatser, där
Kronobetjäningen mottar och följer till hemorten; allt under noggrann uppsikt, så att ingen oordning
förövas. Befallningshavande förmodar att länets laglydiga ungdom inte tillåter sig någon överträdelse.
     Tider och platser där man samlas.
     De som önska tjänstgöra till sjöss kommer att exerceras på kanonslupar eller mindre fartyg vid
Flottans stationer. Ingen undantas från beväringsplikten som inte redan är i krig, har större kroppsfel eller
innehar vissa tjänster. Den som blir utskriven har rätt att ställa annan man i sitt ställe, vilken han själv får
anskaffa. Karlen skall vara från länet och godkännas vid mönstringen samt ha god frejd och betyg därom.
Han får inte tas inom de för Beväringen fastställda klassåldrarna utan var mellan 25 och 37 år gammal.
      Beväringsynglingar och föräldrar som kan vilja ingå i den överflödiga kostnaden att leja karlar i sina
söners ställe för att uppfylla den varje svensk man nu mera åliggande plikt att personligen delta i sitt
fäderneslands försvar, varnas att inte betala den lejde förrän han är antagen och godkänd vid mönstringen.
Uppsala den 24 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 april 1832 (tid och plats för Regementsmöte)
Sekondchefen för Livregementets Dragon Korps har tillkännagivit att Regementsmöte för Korpsen
kommer att hållas på Ladugårdsgärde i 20 dagar med början den 16 juni, vilket meddelas rusthållarna, så
att de har sina karlar och hästmonderingar i fullgott stånd.
Uppsala den 24 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 april 1832 (Livregementets löner och räntor)
Till Befallningshavande i Västerås och Nyköpings län kungörs:
1:o Att efter Utslag den 17 november i Kammarrätten förordnas Livregementes Brigadens Löne- och
Överskottsräntor för 1827 – 1829 efter förvandling till markegångspris skall förhålla sig som övriga på
löner anslagna räntor. De som är missnöjda lämnar följande besväranvisning.
Följer formulär för besvärskrivelsen.                            Västerås den 14 april 1832 F RIDDERSTOLPE
2:o Ett mindre orgelverk med fyra stämmor, tillverkat i Ungern, passande i en mindre kyrka och även i
rum finns till salu i Nyköping hos Hautboisten J Jonsson, boende i N:o 63 och 64 vid S:t Annaegatan.
Instrumentet är av två beskaffenheter, ovanpå ett pianoforte, och då man endast upptrampar bälgarna,
erhålls de allra behagligaste orgeltoner man någonsin kan begära. Instrumentet är belagt med betsat
valnötsträ och är utom dess goda egenskap en ganska vacker möbel i rum
Nyköping den 9 april 1832  GUSTAF PEYRON
Uppsala den 24 april 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 april 1832 (smittkoppor)
Då smittkoppor uppträtt på flera platser i länet, aktar Befallningshavande nödvändigt att allvarligen erinra
varje Församling att genast, där sådant inte skett, sätta igång skyddsympning och uppmärktsamt besörja
att detta sker på sådant sätt som Kongl Maj:ts författningar i ämnet överensstämmer.
      Dessutom får jag anmoda Prästerskapet att till förekommande av all okunnighet om vad vid yppad
koppsmitta bör iakttagas, från Predikstolarna uppläsa Kongl Maj:ts den 11 december 1816 utfärdade
Förordning och över vars noggranna efterlevnad vederbörande härigenom anbefalles noggrant hålla sin
hand.
Uppsala den 24 april 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1832 (tider och platser för Bevillningstaxeringar)
Under juni månad kommer på vanliga platser att förrättas bevillningstaxeringar i länet.
Ledamöterna i de särskilda Beredningskommittéerna erinras om att på dessa tider och platser infinna sig
försedda med sina utfärdade förordnanden, för att sins emellan välja ledamöter i Taxeringskommittén.
Uppsala den 5 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1832 (priset på en svensk silverriksdaler)
Under januari, februari och mars var priset på en svensk silverriksdaler i förhållande till växelkursen i
Hamburg 3 riksdaler 4 skilling 1 runstycke bankosedlar och för ett lod omyntat kontrollerat silver 1
riksdaler 13 skilling 8 5/12 runstycke.
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     Allmänheten kungörs härom, om de vill avbörda sig betalning för på kredit erhållen undsättningssäd i
silver.
Uppsala den 5 maj 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1832 (frivillig lösöresauktion vid Västersta, Rasbo socken)
Den 22 och 23 maj hålls frivillig auktion efter avlidne Expeditions Kronobefallningsman Sporrong vid
Västersta i Rasbo socken. Då säljs diverse lösöre bestående av guld, silver, tenn, koppar, mässing, järn
och blecksaker, värjor, beslagna sjöskumspipor, husgeråd, möbler, skrin, schatull, dragkistor, chiffonjé,
väggur och speglar; duktyger, linne, sängkläder, mansgångkläder däribland en vargskinnspäls; trä- och
laggkärl, kör- och åkerredskap, åkdon av en medevivagn, bredschäs, ensitsig schäs, selar, ridsadel, glas
och porslin, pappershyllor, brännvinskärl, snickar- och smidesverktyg, spannmålslårar, slipstenar; hästar,
kor, får och svin; ett större kvantum säd. Ett portlider med bod vid Karby i Rasbo, en byggnad om 3 rum,
ett brygghus samt en källare vid Skele boställe.
     Anstånd med betalningen lämnas säkra köpare till den 1 oktober detta år.
Västersta den 7 maj 1832  JOH GUST BRUNNBERG

Brev från Carl Johan, den 10 maj 1832 (att i krig få lämna hästar istället för karlar)
Kongl Maj:t har avlåtit följande skrivelse den 24 mars 1832:
Flera extra rotehållare har tid efter annan önskat att vid påkommande krig få prestera hästar i stället för
manskap. Vi anbefaller Befallningshavande att höra extra rotehållarna om de skulle anse det mindre
betungande att anskaffa häst i stället för monderad karl, vilket skulle innebära att flera extra rotehållare
antogs och i följd därav att kontrakten avslutades. Vid Riksdagen 1832 förordnade Vi i anledning av detta
att kontrakten skulle vara vilande tillsvidare.
     Vi anser det vara av största vikt att i händelse av krig ha säker tillgång på artilleri- och trosshästar.
Enligt detta förslag skulle kostnaden för alla deltagare i krigskostnaden att minska. Vid ständerna senaste
möte lämnades en proposition, om det inte vore en fördel att extra rotehållare genom fritt val kunde ingå
överenskommelse om att prestera hästar istället för manskap under krig.
       Alla utom bondeståndet stödde förslaget. Bondeståndet röstade mot, men ansåg att om förslaget
godkändes det med största sparsamhet skulle begagnas. Då verkställigheten av denna så väl för enskild
nytta som i grundlagsenlig ordning tillkomna beslut inte kan tillbakahållas av bondeståndet, som
dessutom inte var eniga, anbefaller Vi Er att sammankalla extra rotehållarna i länet för att höra, om de vill
åtaga sig att vid infallande krig lämna hästar i stället för karlar. Efter mötet insänder Ni berättelse om
förloppet härav samt förteckning på de rotar med vilka kontrakt i förevarande avseende blivit avslutade.
I övrigt har Vi i sammanhang härmed, velat förklara att när Vi avlät propositionen till Ständerna gjordes
det som en nödvändig besparing för Staten, vilket är Vår första plikt och förnämligast har jordbrukets
intresse som syfte. Vi hyste således förväntan att bondeståndet, bättre upplyst, icke skall dröja att själva
inse att det är detta stånd man haft avsikten att gynna, då man lämnar flera armar disponibla för
jordbruket och bereder avsättning av dess hästavel.
Stockholm den 24 mars 1832  CARL JOHAN

I underdånig följd härav har jag utsatt den 4 september klockan 10 till sammanträde här på slottet med
extra rotehållare inom länet, för att lämna dem tillfälle avgiva yttrande i detta viktiga ämne. Vederbörande
anmodas att rotevis samråda för att erfara om intressenterna hysa enhälliga tankar, emedan utan ett så
beskaffat antagande av Kongl Maj:ts propositionen all fråga om en sådan rote faller. De som utebliver
från sammankomsten anses inte vilja begagna sig av den Nådigt föreslagna förändringen.
Uppsala den 10 maj 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1832 (försäljning av spannmål)
Auktion den 29 maj, då till högstbjudande säljs ett mindre parti Krigsmanshus spannmål både råg och
korn av nästlidne års skörd som är upplagd i Uppsala Kronomagasin.
Uppsala den 15 maj 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1832 (auktion Mjölkebo Säteri, Österunda socken)
Sysslomännen i lagman N E Sunessons gäldbundna bo anhåller ödmjukt om utfärdande av följande
auktionskungörelse:
Den 18 juni säljs till följd av borgenärernas beslut, lagman N E Sunessons Konkursmassa tillhöriga
fastigheter Mjölkebo Säteri ¼ mantal och frälsehemmanet Ryssjö N:o 2 och 3, ½ mantal vardera, belägna
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i Österunda socken, Torstuna Härad, Västerås län. De ligger vid sjön Ryssjön 2 ½ mil från Enköping, 4
mil från Sala och Uppsala.
      Säteriet har åbyggnad av karaktärshus med källare och 2 flyglar samt nödvändiga uthus och ladugård,
18 tunnor utsäde, 60 lass hö, skog och bete till gårdens behov samt 2 trädgårdar med flera fruktträd. Till
Säteriet hör ett dagsverkstorp.
      Vid frälsehemmanet finns åbyggnad för 2 åbor med nödvändiga uthus och ladugård, mulbete och skog
utöver husbehov, 20 tunnors utsäde, 120 lass hö. Både säteriet och frälsehemmanet har fiske i Ryssjön.
      Säteriet är värderat till 5.753 riksdaler och frälsehemmanet 8.200 riksdaler banko. De säljs var för sig
eller gemensamt för högsta budet med växande gröda.
      Närmare upplysningar meddelas av Löjtnant Fr Holmberg, Landsberga, Enköping.
      Sedan fastigheterna är sålda blir det auktion på åtskillig lösegendom bestående av husgeråd, kreatur,
redskap, spannmål m m.
Uppsala den 15 maj 1832  G NORDENSTOLPE  J E BOËTHIUS
Uppsala den 15 maj 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (kyrkvaktaren i Trosa kyrka nedslagen)
Söndagen den 29 april, då kyrkvaktare Ask klockan 1 ef m nedkommit ur klockstapeln där han förrättat
annangångs ringningen till aftonsången i Trosa Stads kyrka, stod en okänd man vid dörren till sakristian.
Då han tillfrågades vad han gjorde där, överföll han Ask med slag mot huvudet och slog honom sanslös.
När klockaren kom till kyrkan fann han honom på golvet med 4 djupa sår i vänstra handen samt 5 långa
ristningar i kinden.
     Våldsverkaren var enligt Ask omkring 50 år gammal, lång, mörkt skägg och bistert utseende samt
klädd i blå trasig rock och läderkaskett. Han är härmed allmänneligen efterlyst.
Uppsala den 14 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (upphittad låda med pengar)
Landshövdinge Ämbetet i Nyköping har tillkännagivit att pigan Anna Lena Pettersdotter i Hult, vid besök
i granngården Måssarp den 8 april hittat en liten låda innehållande 71 svenska silverriksdaler och 16
skilling andra mynt. Är de stulna eller förlorade har den rätta ägaren efter Landshövdinge Ämbetets
Beslut den 1 maj, att inom natt och år anmäla och styrka sin rätt.
Uppsala den 14 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (kvarstad på pastorsadjunkt Dahlströms egendom)
Om pastorsadjunkt P E Dahlström vistas i länet, meddelas han, att Johannes Johansson och Elias
Tobiaeson i Höreda by begärt kvarstad på Dahlströms egendom för säkerhet i den borgen de ingått för
Dahlström, i anledning av ett lån han upptagit i Hults Kyrkokassa, stort 300 riksdaler. Landshövdinge
Ämbetet i Jönköpings län har begärt att Dahlström hörs i målet och sedan han övergivit hemorten, ålagt
honom att inom 3 månader förklara sig vid äventyr att inte vidare bli hörd.
Uppsala den 14 maj 1832

Efterlysning, Uppsala den 14 maj 1832 (6 personer)
1:o Ur Major J A Ihres på Björnarbo i Jumskils socken tjänst har rymt drängarna Johan Jacob Balk och
Anders Jansson
    Balk som också kallar sig Berggren är 20 år gammal, medelmåttigt växt, ljusbrunt hår, klädd i mörkblå
rock med ståndkrage, nya grå vadmalsbyxor, stövlar och blå mössa
    Jansson är kunnig i skräddarhantverket, 28 år gammal, rött hår, ljuslätt ansikte, blå ögon, klädd i blå
rock, skinnbyxor, stövlar och svart hatt
2:o Sotaren Carl Eric Sellström har obehörigen bortgått från Eskilstuna, sedan Rådsturätten ansett hans
hörande av vikt i ett rannsakningsmål
3:o Sjömannen Johan Öhrström har avflyttat från Luleå utan att betalt kronoskyldigheter på 3 riksdaler 36
skilling.
4:o F d sockenskräddaren i Harbo socken Matts Hjerpe, skall enligt Domstolens beslut hämtas och på
tjänligt sätt inställas vid Våla Härads sommarting på Åby Gästgivargård den 18 juni. Han är tilltalad för
att ha uppbrutit dörren till klockstapeln vid Harbo kyrka.
5:o Koldrängen Peter Jansson Åberg har rymt ur sin tjänst vid Frötuna Bruk i Örebro län
      Han är 34 år gammal, undersättsig, ljust lockigt hår, blå ögon och fylligt ansikte
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      Krono- och stadsbetjänter skall sorgfälligt efterspana dessa förrymda personer och med dem lagligen
förfara.
Uppsala den 14 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (betalning av nya mössor för Dragon Korpsen)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps har skrivit till Befallningshavande följande:
Då nya fodermössor varit nödvändiga att anskaffa till Dragon Korpsen har det redan skett genom befälets
försorg. Enligt Kongl Maj:ts Förordning av den 11 maj 1795 skall dragonen själv bekosta mössan. De
begär nu att rusthållaren ger dem förskott som sedan dras av lönen. Jag får anhålla att de rustande lämnar
detta förskott på 1 riksdaler 24 skilling för att vid samlingen vid nästa möte likvidera de av befälet gjorda
utbetalningarna.
Drottningholm den 10 maj 1832  G A Hjerta Sekundchef för Dragon Korpsen

Jag får anmoda rusthållarna vid Livregementets Dragon Korps, att i avräkning på lönen lämna sina
dragoner det nödvändiga förskottet till nya fodermössors inköp på sätt herr Sekundchefen begärt.
Uppsala den 14 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (auktion vid Hållens by på uppfiskade varor från förolyckad
galeas)
Den 5 juni kommer auktion att hållas på stranden vid Hållens by i Hållnäs socken. Där säljs för
Assuransbyråns räkning alla de av Kommissarie D E Smerling uppfiskade varor efter den förliden höst
förolyckade galeasen Carl Ludwig. Försäljning av omkring 50 skeppspund diverse järn, som säljs i
mindre partier, ankare, skadat tågverk, bräder, brädstumpar, skadad spik m m.
Uppsala den 14 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (påminnelse om karantänsförfattningarna)
På förekommen anledning har Befallningshavande velat erinra de i länets skärgård anställda
karantänsuppsyningsmän, att med nit och fullkomlig pålitlighet fullgöra sina åligganden enligt Kongl
Maj:ts Karantäns Författningar. Detta för att undgå det stränga ansvar för olyckliga följder, som annars
kan hända.
Uppsala den 14 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (saknade beväringsynglingar)
Befallningshavande i Älvsborgs län efterlyser ett stort antal namngivna bevärings skyldiga ynglingar som
avflyttat.
Uppsala den 14 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1832 (Svinnegarns Källa)
Befallningshavande anser sig böra erinra allmänheten att den varje Trefaldighetsafton besökta
Svinnegarns källa förra året blivit av jordägaren igenfylld. Den är nu åter öppnad i väntan på Vitterhets-,
Historie- och Antikvitets Akademins yttrande om den må bibehållas. Denna tillåtelse är likväl beledsagad
av de härmed bestämda förbehåll att ingen skada förorsakas ägaren och ingen oordning av vad slag som
helst förekommer.
     Det åligger ortens kronobetjäning att på det allvarsammaste vid tjänsteansvar tillse att rusdrycker,
kaffe och bröd, som är förbjudet i lag, säljes.
     Samtidigt uppmärksammas på den omständighet, som varje upplyst människa är övertygad om, att
man ganska lätt kan skada sig genom att ådraga sig förkylning, vilket inte är någon förmån för hälsan.
      Föreställningen om vattnets hälsobringande är endast vidskepelse och vantro och härrör från falska
berättelser om vattnets kraft. Det strider alldeles mot Guds övriga för naturen gällande lagar och det är
högsta önskan att en sådan illa grundad plägsed kommer helt att upphöra och att de kroppsbräckliga söka
bot för sitt lidande vid erkänt nyttiga hälsobrunnar. Ortens innevånare, som samlas vid källan av
nyfikenhet och för ro skull bör söka ädlare och vid sabbatens ingående mera lämpliga nöjen.
Uppsala den 14 maj 1832 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1832 (fridlyst fågel)
På förekommen anledning erinrar Befallningshavande allmänheten om Kongl Maj:ts Stadga angående
Jakt- och Djurfång av den 13 april 1808, där tjäder, orre, järpe, rapphöns och snöripa är fridlysta under
tiden 15 mars – 1 augusti och inte får utbjudas till salu. Fridlysningen gäller hela landet.
Uppsala den 26 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1832 (saknade bevärings skyldiga ynglingar i länet)
3 drängar har avflyttat till okänd ort och saknades vid årets mönstring med beväringsmanskapet i länet.
De är allmänt efterlysta och när de påträffas skall de genast inställas till mönstring och vapenövning.
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas utfärda
likalydande kungörelse.
Uppsala den 26 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1832 (auktion på flera fastigheter i Hagunda Härad)
Genom frivillig auktion säljs för avlidne Expeditions Sekreteraren Joh Matth von Kiörnings sterbhus
räkning på Säva Gästgivargård följande lägenheter i Hagunda Härad.
1:o Husby i Gryta socken, 2 ½ mil från Uppsala och ¼ mil till 3 kvarnar, består av 1 mantal frälse och 2
½ mantal kronoskatte i sambruk med åbyggnad för ståndspersoner.
       Enligt 1793 års karta har gården 11 torp tillsammans, 172 tunnland åker, 58 tunnland äng, närmare
300 tunnland hagar, betesmark och skog. Torpen ger 28 dagsverken i veckan på egen kost. Något fiske i
den nedanför löpande ån, som också är segelled till Stockholm
2:o Säva i Balingsta socken 1 ¾ mil från Uppsala består av 2 ½ mantal frälse med ränta till Danviks
Hospital, har 42 tunnor utsäde, ängen ger 70 parlass. Det finns någon husbehovs skog.
3:o Säva kvarn med två par stenar till mäld och 1 par stålkvarns stenar till siktning är utarrenderad för 20
tunnor kvarntorr råg och 14 tunnor korn kostnadsfritt levererade.
       Närmare beskrivning lämnas vid gårdarna eller hos professor Rabenius och kapten von Post på
Hormsta i Biskopskulla socken, där anbud kan lämnas. Taxeringsvärdet på Husby är 9.100 riksdaler, Säva
hemman 6.350 riksdaler och kvarnen 4.000 riksdaler.
Bärby den 21 maj 1832 U E v Kiörning, (Körning) född v Post
Uppsala den 26 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1832 (underrättelse om auktion i Kristianstads län)
Befallningshavande i Kristianstads län meddelar följande:
Genom utmätningsauktion på Hammenhögs Tingsställe den 6 augusti kommer för skuld i mät tagna
lumpsamlare Hans Weners hus och 3- 4 tunnland jord, N:o 1 Listarum i Smedstorps socken och
Ingelstads Härad att säljas.
     Upplysningar om denna torpegendom erhålls hos Kronobefallningsmannen i orten och köpeskillingen
erläggs efter fjorton dagar.
      Denna åtgärd meddelas Hans Werner, vars vistelseort är okänd.
Uppsala den 26 maj 1832

Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1832 (lagsökning)
Befallningshavande i Älvsborgs län meddelar beslut, att Andreas Björklund från Ulricehamn, vilken blivit
lagsökt av sidenfabrikören i Stockholm, Henric J Westman, men sedan två år avvikit från hemorten och
sedan inte avhörts. Det åligger Björklund att inom sex veckor från och med att kungörelsen stått tre
gånger i Post- och Inrikestidningar infinna sig för att motta lagsökningshandlingarna och förklara sig
däröver, vid äventyr att målet avgörs utan hans hörande.
Uppsala den 26 maj 1832

Efterlysning, Uppsala den 26 maj 1832 (6 personer, stöldgods)
1:o Stattorparen Matts Fundin har i slutet av april avvikit från sin tjänst vid Löfsta gård, Funbo socken
2:o Gardisten vid Kapten Belfrages Kompani av Svea Livgarde N:o 23, Olof Ersson Enblom, som också
kallar sig Nilsson, har olovligen avvikit från Regementet
      Han är 26 år gammal, 5 fot 11 tum lång, mörkt hår och klädd i en gammal brun surtut
3:o Husaren vid Sandby Skvadron av Skånska Husar Regementet N:o 5 Stark, har avvikit under
Skvadronens övningsmöte
      Han är 34 år gammal, 5 fot 8 tum, starkt byggd, koppärrigt ansikte, svart hår och bruna ögon
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4:o Svarvar Gesällen Johan Carl Lundgren har blivit tilltalad vid Rådsturätten i Enköping för slagsmål på
allmän gata och dömd att den 14:de maj med ed värja sig från tilltalet har avvikit.
       Han var klädd i blå surtut och stövlar, försedd med ett gammalt pass utfärdat i Karlshamn, där han är
född. Han är 24 år gammal, smal och undersättsig, mörkt hår, blå ögon, magert ansikte. När han anträffas
skall han inställas vid Rådsturätten för ytterligare förhör.
5:o Kakelugnsmakare Gesällen C M Falk, som tillhör årets Beväringsklass har utan pass avvikit från
Enköping. Bör vid anträffandet inställas till mönstring och vapenövning på behörig ort
6:o Arbetskarlen Lars Larsson från Karlstads län, som haft arbete vid Håtunaholm i Håtuna socken detta
län, men därifrån avvikit försedd med ett 3 år gammalt prästbetyg. Han har på allmän landsväg illa slagit
en murare vid namn Hallgren från Kolbäcks socken, Västerås län
7:o Vid inbrott hos bonden Olof Olsson i Vidäng, Löfsta socken stals ett dunbolster, två dunkuddar, en ny
skinnfäll, en fruntimmerspäls, fyra fårskinn, fyra alnar ofärgad vadmal och en bordsduk. 10 riksdaler i
belöning till den som upptäcker tjuven.
Överståthållare Ämbetet och Befallningshavande i angränsande län anmodas efterlysa torpare Fundin,
Svarvar Gesällen Lundgren, Kakelugnsmakare Gesällen Falk och Arbetskarlen Lars Larsson.
Uppsala den 26 maj 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 1 juni 1832 (dispositionsrätt över ekskog)
Genom kungörelse av den 10 oktober har Befallningshavande anmanat vederbörande sockenkommittéer
att nu på våren vidtaga förberedande åtgärder, vilka fordras till förvärvandet av fri dispositionsrätt över
ekskog, mast- och storverksträd för ägare av kronoskattehemman, berustade Säterier och Stadsjord.
     Befallningshavande har erhållit förteckning på de för Kronans räkning stämplade ekar, vilka tillställs
kommittéerna i Övergran, Tibble, Rasbo och Funbo socknar, dem förteckningen angår.
     Kommittéerna erinras att om så redan inte skett, ofördröjligen verkställa räkning och klassifikation och
insända protokollen och uppskattningslängderna till Befallningshavande.
     Befallningshavande i Växjö län har i ämnet ställt följande frågor:
1:o Han efterlyser förklaring på hur klassifikationen av träden påverkar priset
2:o Att när enstaka hemman besitts av flera åbor, bör då förfaras på lika sätt som inom större
bosamfälligheter.
Uppsala den 1 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 1 juni 1832 (änkepensioner)
Direktionen för Arméns Pensionskassa har tilldelat följande änkor pension efter olika klasser.
Greve Sandels änka, Grevinnan Ulrica Elisabeht Sandels, född Hermelin
Friherre G W af Tibells änka, Friherrinnan Sophia Albertina af Tibell, född Cederling vardera 250
riksdaler
Överstelöjtnanten J W Bult von Steijerns änka, Catharina Sophia, född Lock
Överste G af Callerholms änka Dorothea, född Cedergren
Kommendörkapten J Blomstedts änka, Christina Augusta, född Wallenstjerna vardera 125 riksdaler
Regementsläkare, Livmedicus I J av Elfströms änka, Grevinnan Julie Charlotte von Rosen
Kapten C Y Holms änka, Lovisa, född Ullner
Major von Helands änka, Catharina Lovisa, född Blibberg
Major I F Weinbergs änka, Johanna Maria, född Sahlsten vardera 100 riksdaler
Fänrik A G Manches änka, Betty, född Nobel
Fanjunkare C A Ross´ änka, Brita Chatarina, född Hedenstedt
Fanjunkare A Thenbergs änka, Stina Leonardsdotter
Ryttmästare S E Gethes änka, Märta Helena, född Gethe vardera 40 riksdaler
     Befallningshavande anmodas att låta uppläsa detta från predikstolarna till allmänhetens kännedom.
Stockholm den 21 maj 1832  J P LEFRÉN  MÖLLERHJELM  R MARTIN
Vilken skrivelse härmed allmänneligen kungjord varder.
Uppsala den 1 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 4 juni 1832 (auktion överskottsspannmål)
Den 14 juni säljs till högstbjudande med 4 månaders betalningsanstånd för säker borgen ett parti
Hospitals överskotts spannmål, bestående av råg och korn, som är upplagt i Kronomagasinet. Anbuden
underställs Serafimer Ordens Gillets prövning.
Uppsala den 4 juni 1832 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (stöld från student vid Värmlands nation)
Vid inbrott hos studerande vid Värmlands Nation, L Edgren, som bor i ett rum i  Kryddkramhandlare
Ehrnlunds gård här i staden stals åtskilliga fina kläder.
     Tjuven förre skomakare gesällen Jonas Åblom, skall kort efter stölden visat sig i dessa kläder, men
innan han hunnit ertappas, avvikit från staden. Åblom hade nyss kommit hit med skeppare Mörlin och är
på begäran av Stadsfiskal C A Elfström efterlyst.
     Åblom är 24 år gammal, född i Gottsunda, undersättsig, ljusbrunt hår, trint ansikte med en hårbeväxt
vårta.
Uppsala den 14 juni 1832

Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1832 (7 personer, två stölder)
1:o Drängen Håkan Nilsson har olovligen avvikit ur sin tjänst i Lilla Sandvik, Näshulta, Nyköpings län.
      Han är 32 år gammal, besvärad av svårt bråck, mörkt trint ansikte, svart hår, klädd i grå
vadmalskapprock, grå mössa, grå snösockor och svenska skor
2:o Drängen Anders Pihl har bortgått ur sin tjänst hos torparen Anders Remm vid Sörgårdsstugan i Stora
Malma socken
      Han är 50 år gammal och klädd i blå rock och byxor, svenska stövlar och svart hatt
3:o Rekryten vid 2:dra Majorens Kompani, Hälsinge Regemente, N:o 103 Röstlin, har avvikit från
rekrytmötet och sedan varit försvunnen
      Han är 22 år, 5 fot 10 tum lång, smal, blekt ansikte, ljust hår, och var försedd med gevär och bajonett
samt klädd i uniformsjacka, blå byxor och tchacot
4:o Extra Kontorsskrivare Jacob Nordquist från Luleå och Torparen Hans Jönsson från Över Kalix har
avflyttat utan att erlägga kronoutskylder
5:o Gardisten vid Kapten Hägerflychts Kompani av Svea Livgarde N:o 52 Lars Gustav Wåhlin har
avvikit från Regementet
       Han är 22 år gammal, 5 fot 9 tum lång, ljust hår
6:o Gardisten vid Kapten Staëls von Holsteins Kompani, N:o 72, Johan Österberg har undanhållit sig från
tjänstgöringen sedan 22 maj
     Han är 30 år gammal, född i Malms socken, Nyköpings län, 5 fot 10 tum lång, ljust hår
7:o Vid inbrott hos änkan Stina Andersdotter, Östervåla socken, Västerås län, stals 40 riksdaler i olika
sedlar, silvermynt bl a  speciedalrar och tolvdalersstycke, 9 matskedar av silver, märkta med ett timglas, 1
½ skålpund ull, 1 skålpund socker, 2 kannor brännvin, 1 mindre koffert samt utgivna skuldsedlar på
sammanlagt 3.000 riksdaler
8:o Från handlanden i Söderhamn stals 3 stycken lärftsvävnader utlagda till blekning. 10 riksdaler till den
som upptäcker tjuven och skaffar det stulna tillrätta.
Uppsala den 14 juni 1832  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG

Kungörelse, Uppsala den 13 juni 1832 (inköp av ved för lasarettet)
Lasaretts Direktionen tillkännager att hugade spekulanter kan inlämna förseglade anbud, om de skulle
önska leverera 50 famnar gran- eller tallved samt 8 läster brännkol för Länslasarettets behov.
Uppsala den 13 juni 1832  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG

Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (höstmarknad i Norrtälje)
Kommerskollegiet meddelar ändrad tid för höstmarknaden i Norrtälje. Den börjar den 5 oktober.
Uppsala den 14 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (avlöningsmöte)
De vid Upplands Regemente anvisade Krigsmanshus Gratialister underrättas att avlöningsmöte hålls på
Yvre Gästgivargård den 29:de, i Uppsala stad den 30:de och på Skottsilla Mönsterskrivare Boställe i
Knivsta den 31 juli.
        Underhållstagare skall vara försedda med underhållsbrev i original samt prästbevis.
Uppsala den 14 juli 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (auktion rusthåll i Nontuna, Danmarks socken)
Den 10 juli säljs på frivillig auktion 1 mantal rusthåll i Nontuna, Danmarks socken. Hemmanet är beläget
½ mil sjö- och landsväg från Uppsala, har 10 tunnland åker, äng till 90 lass sommarhö, gott och
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tillräckligt mulbete, 250 tunnland skog med något timmer dessutom gärdsel och ved, fiske i Fyrisån och
byggnad i behållet skick. På tomten flera källor med gott vatten.
     Till rusthållet är anslaget augmentsränta av över 10 tunnor råg och 40 riksdaler i pengar. 1.500
riksdaler skall erläggas 14 dagar efter inropet och tillträdet blir den 14 mars.
      Närmare upplysningar hos Handelsman Tounon i Uppsala och undertecknad auktionsförrättare.
Uppsala den 13 juni 1832  J W ASKEROTH
Uppsala den 14 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (efterlyst person, som har rätt att återfå pengar från
Kronan)
Åbonden Anders Månssons, Hindstorp, Tjällmo socken, Östergötlands län nedsättningsbevis efterlyses,
där han genom Utslag av Landshövdinge Ämbetet är berättigad att återfå 52 riksdaler 27 skilling 6
runstycken av hemmanets räntemedel. Bevisen har lämnats till Kronofogden i Bergslags Fögderiet, men
kan nu inte hittas och är efterlysta, Den som innehar bevisen skall inom natt och år från den 3:dje maj
återställa dem till Lantränteriet. De saknar nu helt värde.
Uppsala den 14 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (lagsökning)
På anmodan av Befallningshavande i Vänersborg har enligt beslut den 26 maj G Bolander, som är lagsökt
av Handlanden i Borås, A M Calmenius,  förständigad att inom 2 månader efter det att kungörelsen finns i
Post- och Inrikestidningar mottaga och avge förklaring, vid äventyr att inte vidare i målet bliva hörd.
Uppsala den 14 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (lagsökning)
Gruvfogden Hammarberg från Dampetorp och Betjänten Johan Rundgren från Dylta Svavelbruk har
blivit lagsökta av Befallningshavanden i Örebro län.
Hammarberg är skyldig Handlanden Abr Abrahamsson 85 riksdaler 35 skilling och Rundgren är skyldig
Brukinspektor Joh Wallin 139 riksdaler 16 skilling samt Handelsbolaget Ekblad & Heidenberg 47
riksdaler 22 skilling. De har nio veckor på sig att motta lagsökningshandlingarna och lämna förklaring
däröver, vid påföljd att de inte blir hörda i målet.
Uppsala den 14 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (efterlyses beväringsskyldiga som undanhåller sig)
6 ynglingar från Jönköpings län har inte fullgjort mönstring och kan inte återfinnas på sina hemorter.
Krono- och stadsbetjänter antyds att om de påträffas inom detta län, skall de befordras till mönstring och
vapenövning nästa år på behörig ort.
Uppsala den 14 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1832 (tillvaratagit gods som flöt utanför Amsterdams hamn)
Svenska skepparna Chr Petersson och L P Stillström har anmält till Landshövdinge Ämbetet i Göteborg,
att när de under resa från Amsterdam till Göteborg den 20 – 22 maj förde sina fartyg, galeasen Albertina
och skonerten Cupido ute i öppna sjön 9 – 10 mil nord från Blie vid utloppet från Amsterdam funnit
flytande på vattnet 22 fat talg, några märkta. De bärgade faten och förde dem till Göteborg, där ägaren
inom natt och år kan anmäla sig.
Uppsala den 14 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1832 (prövningskommitténs sammanträde)
Den 27 augusti förrättas prövningskommitténs sammanträde, för att granska årets taxeringskommittés
åtgärder. Följande erfarna och kunniga män är kallade:
För Ridderskapet och Adeln Major Kröningssvärd, Överste Hohenhausen samt Assessor Didron
För Prästeståndet Prosten Trysén, Prosten Johansson och Kyrkoherde Mittag
För Borgarståndet Hovkonditor Åkersten, Färgare Berggren och Borgare Lundin
För hedervärda Bondeståndet, Rusthållare Fröling, Nämndeman Eric Danielsson och Abraham Mattsson
samt
För Ståndspersoner Professorn Rabenius, Professor Bredman och Brukspatron Tottie
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     Skattskyldiga som önska rättelse skall antingen till Befallningshavande eller senast dagen då
Kommittén sammanträder skriftligen ingiva sina anmärkningar, skälen för överklagandet och vad mera
som kan bestyrka deras krav.
Uppsala den 25 juni 1832  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG

Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1832 (dårars och vansinnigas intagning på Hospitalet)
På förekommen anledning har Befallningshavande velat tillkännage att då antingen enskild person eller
Församling önskar få dårar eller vansinniga personer intagna på Uppsala Hospital, anmälan alltid skall
göras hos Befallningshavande, för att tider för intagandet på Lasarettet eller prover kan av
Lasarettsläkaren bestämmas.
      Detta är nödvändigt, då platserna på Lasarettet inte medgiver att flera på en gång intages. Erinras om
att den svagsintes föregående tillstånd bör genom sockenstämmoprotokoll bestyrkt av pastor och några
sockenmän, uppgivas och beskrivas samt om kostnaden för kuren skall betalas av egna eller anhörigas
tillgångar eller på bekostnad av Församlingen dit den sjuke hör.
      Slutligen bör till följd av Serafimer Ordens Gillets Skrivelse av den 25 april 1825 upplysning
meddelas om den svagsinte äger förmögenhet eller tillgångar eller till äventyr kommer att få sådana.
Uppsala den 26 juni 1832  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG

Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1832 (auktion på instrument tillhörande Dykerikompaniet)
Den 31 juli kommer Dykerikommissarie Norling att förrätta auktion på f d Dykeri- och
Bärgningskompaniets Instrumentförråd vid Ängskär i Hållnäs socken. Då säljs ginor och ginblock,
trossar, en stormpump, en större förtöjningsdragg, diverse tänger av järn, en issåg, kofötter av järn,
isbillar, skärknivar, spannmålshåvar, båts- och stockhakar m m. Säkra köpare får 3 månaders anstånd med
betalningen, osäkra betalar genast. Det inropade skall avhämtas inom 14 dagar.
Uppsala den 27 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1832 (utdelning av gratialer)
Gratialister vid Livregementets Dragon Korps underrättas om att deras underhåll för första hälften av året
utdelas vid Norra Upplands Skvadron på Gästgivargården här i staden den 13 juli och åt Majorens
Skvadron på Säva Gästgivargård i Gryta socken den 14 samma månad. Gratialisterna skall infinna sig på
ort och tid medförande sina prästbevis och underhållsbrev.
Uppsala den 27 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1832 (efterlyses beväringsskyldiga från länet som avvikit)
5 personer efterlyses, sedan de avvikit innan mönstring och vapenövning detta år hunnit genomföras.
Krono- och stadsbetjänter skall noga efterspana dem och vid påträffandet befordra dem till mönstring och
vapenövning nästa år. Uppsala den 27 juni 1832

Efterlysning, Uppsala den 27 juni 1832 (5 personer, stöldgods)
1:o Soldaten vid Rättviks Kompani av Dalregementet, N:o 54, Hjelm Hans Persson har olovligen bortgått
i februari.
      Han är född i Rättvik 1802, 11 kvarter 1½ tum lång, mörk, klädd i svart hatt, fårskinnspäls, gammal
svart vadmalsrock, blå väst, kortbyxor av bladgarn, förskinn och stickad halsduk, blågrå strumpor och
svenska skor
2:o Manspersonen Eric Jonsson Wallin har blivit dömd till ansvar för snatteri av Bergsjö Urtima
Tingsrätt. Han skulle föras med fångskjuts till Härnösands Länshäkte, eftersom han också var misstänkt
att ha öppnat andras brev och tagit pengar, men lyckades rymma från fånggevaldigern
      Han är lång och smal, mörkt ansikte, svart hår, klädd i blå sjömanströja, gamla byxor, randig väst,
lappade stövlar och svart hatt.
3:o Bruksarbetaren Eric Jansson Nordström från Loo i Härnösands län har avvikit från sitt hemvist
      Han är kort och stadigt växt, mörkt hår, klädd i svart hatt, blå jacka, randiga byxor, grå strumpor och
träskor
4:o Allmänna arbetskarlarna N:o 291 Magnus Carlsson Ullman och N:o 759 Olof Andersson, som varit
utlämnade till arbete vid Garnisonssjukhuset i Stockholm, under bevakning av sjukhuskommenderingen,
har fått tillfälle att rymma
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      Ullman är född 1795 i Östra Ryds socken, Stockholms län, undersättsig, 11 kvarter ½ tum lång med
litet avlångt ansikte, mörkbrunt hår, bruna ögon och var klädd i tröja, väst och mössa av grå vadmal, vita
långbyxor av linne och läderskor
      Andersson är född i Vassunda socken, Älvsborgs län, undersättsig, har trint ansikte, ljusbrunt hår, blå
ögon, och var klädd i grå tröja och väst av vadmal, vita långbyxor av linne, mössa och läderskor
5:o Vid inbrott hos bonden Johan Nyberg i Lilla Gålsjön, Boteå socken, Härnösands län har stulits kläder.
Uppsala den 27 juni 1832  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG

Kungörelse, Uppsala den 30 juni 1832 (hästsnuva vid Dragon Korpsen)
Sekundchefen meddelar rusthållarna att en del av hästarna vid Dragon Korpsen drabbats av hästsnuva.
Den är inte smittsam eller farlig, men hästen får inte överansträngas. Därför har hemmarscherna från
övningslägret vid Ladugårdsgärdet förkortats, så att de kommer hem senare än beräknat. När rusthållarna
övertar hästen vid skiljeplatserna skall de föras gående och endast 2 mil om dagen. Efter hemkomsten bör
de genast släppas på gräsbete. Skulle någon häst insjukna under hemmarschen eller senare skall den
behandlas efter den tryckta instruktion som tillställs rusthållarna.
      Till kännedom för länets övriga innevånare, vars hästar också kan insjukna, har Befallningshavande
velat meddela djurläkare  J W Zaars skrift med kännetecken och botemedel.
    Sjukdomen märks först av att hästen begär mindre foder, vill ligga, har torrhosta, hänger med huvudet
och har feber. Febern visar sig att munnen på kreaturet känns het, öronen vid roten är hetare än vanligt,
pulsen är hög, andningen besvärad och exkrementerna torrare än vanligt. Efter några dagar rinner gult var
ur näsborrarna. Om detta inträffar bör djurläkaren helst tillkallas för att förrätta åderlåtning som bör ske ur
halsblodådern, då ¼ till 3/8 kanna blod avtappas.
      Härefter ges var tredje timma 2 lod salpeter, 2 lod svavelsyrad kali eller natron blandat till mos med
rågmjöl och vatten tills febern är borta och avföringen normal. Då ges var tredje timma 1 lod Ålandsrot, 2
lod pulvriserad kalmusrot, 1 lod fänkål, blandat med enbärsirap eller honung.
      Genast då sjukdomen inträffar används imrökning 3 – 4 gånger om dagen. Det tillgår så att man tar
höfrö, som finns under höet på skullarna och kokar i vatten. Detta slås i en tornister och hängs framför
nosen på hästen, som andas in ångorna. Hank appliceras i bringan. Skulle andedräkten bli mera besvärad
bör man ej försumma att sätta spanska flugor av ett tefats storlek på båda sidor om bröstet. Man tar 1 lod
pulveriserad spansk fluga och 1 lod Gummi Cuphorbi och blandar med tjock terpentin eller tjära till en
salva, som smörjs på varm, sedan man noga avklippt håret. Under sjukdomen bör hästen skonas från all
ansträngning och ej sakna vatten.
      Närmare kännedom om innehållet i denna kungörelse finns hos Befallningsmannen i orten och hos
Kronolänsman.
Uppsala den 30 juni 1832

Kungörelse, Uppsala den 30 juni 1832 (Uppsala stads Sparbank tillåter insättning av mindre
summor)
Direktionen över Uppsala stads Sparbank har den 22 dennes fattat beslut att ge tillfälle för mindre
bemedlade personer på landet att göra insättningar och erhålla motböcker. Den högsta insättningen på
varje motbok blir 52 riksdaler per år. Vi erinrar dem som vill begagna sig av den erbjudna förmånen att
banken alltid medför sin säkra vinst och uppmuntrar länets innevånare att efter bästa förmåga bidra till
Sparbankens hjälpfond.
Uppsala den 30 juni 1832

Efterlysning, Uppsala den 30 juni 1832 (1 tjuv, två rymmare, 3 hästar)
1:o Statkarlen Carl Gustaf Ekström från torpet Viken, Finstaholm, Häggeby socken var misstänkt för
stölder vid torpet Eknäs och i Holm socken. Då man fann tjuvgods hos honom försvann han och visade
sig senare i Häggeby socken, där flera stölder blivit begångna, men är nu åter försvunnen.
     Han är född 1799 på Svartsjölandet i Stockholms län, smal och magerlagd. Han skall vara försedd med
två stora knivar. Då han begagnar stulna kläder och byter, vet man inte hur han är klädd.
2:o Artilleristerna vid Göta Artilleriregemente Anders Andersson Duva och Torbjörn Jonsson Spjut har
olovligen avvikit från Regementet
      Duwa är 33 år gammal, 5 fot 7 ¾ tum lång, mörkt hår, grå ögon, rak näsa, långlagt magert koppärrigt
ansikte. Han är född i Torps socken, Älvsborgs län.
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      Spjut är 32 år gammal, född i Markaryds socken, Kronobergs län, 5 fot 10 3/4 tum lång, svart hår,
ljusblå ögon, runt fylligt ansikte samt något uppstående näsa. Båda var klädda i exercismössor, svarta
läderhalsdukar, exercisjackor, uniformsbyxor, västar och stövlar
3:o Två hästar bortkom på betet från Kronofjärdingsman Eric En vid Eningböle i Gryta socken. Den ena
är 16 år gammal, röd till färgen, oskodd på bakfötterna, ljus svans och ståndman.
Den andra är 5 år gammal, oskodd på bakfötterna, brun till färgen, mörk svans och hängman, skälla om
halsen.
4:o Från betet på Uppsala Stads skog försvann en 11-årig , mörkbrun häst, skodd på framfötterna, något
krokryggig och med ståndman.         Uppsala den 30 juni 1832  R von KRAEMER
 
Kungörelse, Uppsala den 10 juni 1832 (anmälan att få lämna avradssäd in natura)
De räntegivare, som vill lämna sina skattebidrag i spannmål, erinras att göra anmälan hos Kronofogden i
orten.
     Kronofogden upprättar genast en Special på alla dem som anmält sig, ett särkilt för avrads och ett för
kronotionde i råg och korn. Ett likalydande exemplar lämnas till Magasinsföreståndaren. De som
försummar att anmäla kommer att få lösa Statsverkets spannmål med pengar.
     De räntegivare inom Andra Fögderiet som enligt plägsed, brukar föra Statsverkets avrads- och
tiondespannmål med fartyg skall före 8 september varje år hos Kronofogden i orten anmäla
spannmålsbeloppet, som sjöledes skall föras till Stockholms Slottsmagasin. De som inte anmält i tid, kan
få leverera till Slottsmagasinet om de uppsäger sin spannmål hos kronofogden innan Tomasdagen.
     Vid leverering till Kronomagasinen skall alltid en Kronolänsman åtfölja Fögderiets Räntegivare för
att anteckna mängden och kollationera med Magasinsförvaltarens Uppbördslängd.
Uppsala den 30 juli 1832

Kungörelse, Uppsala den 10 juli 1832 (personer som flyttat utan att betalt skatt eller böter)
2 namngivna personer, en i Uppsala och en i Enköping har inte betalt skatt eller böter och avflyttat från
orten.
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Riket anmodas att om de påträffas,
skyndsamt uttaga och hitsända de påförda medlen. Har de inte tillgångar skall det genast meddelas bevis
därom.
Uppsala den 10 juli 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1832 (upphittat ur)
Hållkarlen Leonard Sandquist vid Råbykrogs Gästgivargård i Nyköpings län, har hittat ett fickur med
sköldpaddsboett och namnet Caulin i Genève på siffertavlan med vidhängande kedja av mässing och
urnyckel i form av en pistol.
      Uret kan återfås mot kostnadernas erläggande hos Sandquist.
Uppsala den 12 juli 1832

Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1832 (upphittade termometrar)
På allmänna landsvägen mellan Åby och Svärdsbro gästgivargårdar i Nyköpings län har hittats 2
termometrar i fodral. Den ena stämplad F C och den andra F Cetti
    Instrumenten, där glaskulorna slagits sönder kan återfås hos Kronolänsman B R Johansson i Åby.
Uppsala den 12 juli 1823

Efterlysning, Uppsala den 12 juli 1832 (2 personer som inte betalt böter och utskylder, 4 rymmare,
2 förlorade silverfickur, 2 hästar)
1:o Färgare gesällen  D Berg och Kypare Wåhlberg har avflyttat från Lindesberg utan att betalt
kronoutskylder drygt 6 riksdaler sammanlagt
2:o Hustru Pernilla Eliasdotter från Sonalt i Kristianstads län har avvikit från orten utan att betala 16
skilling i böter, som var påfört henne av Norra Åsbo Härads höstting
3:o Artilleristen vid Göta Artilleriregemente N:o 36 Olof Olsson har inte återvänt från beviljad
permission
     Han är född 1797, 5 fot 8 tum lång
4:o Husaren vid Arboga Skvadron av Livregementsbrigadens Husarkorps N:o 54 N G Öster har avvikit
från rusthållet
      Han är 25 år gammal 5 fot 9 tum lång
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5:o Drängen Carl Eric Stenius, som sänts sjövägen till Mariefred för att sälja fisk, har sedan han tillgripit
pengarna och förstört dem medtagit en ökstock och inte återkommit till sin tjänst vid Kvarnberga
     Han är 40 år gammal, mörkt utseende, svart hår och klädd i mössa av svart vaxduk samt päls och
byxor av grå vadmal
6:o Drängen Nils Lundberg har olovligen avvikit från sin tjänst hos Källarmästare Forsberg i Eskilstuna.
       Han är 30 år gammal och klädd i svart frack, svarta långbyxor, grå surtut och stövlar
7:o Från bonden Pehr Olsson i Norsa, Munktorps socken, Västerås län stals en åkkärra på träfjädrar, en
sabel märkt L A S, en brun lädergrimma, en sele med blåmålade lokor och järnkrok, lädertömmar samt
hans häst, som gick på bete ett stycke från byn.
     Den är svart med liten vit stjärna i pannan, avklippta öron, 14 år gamma och av stadig växt
8:o Ett sto som gick på bete på Örebro stads norra Ladugårdsskog, tillhörigt hållkarlen Peter Nilsson stals.
     Stoet är 7 år gammalt, ståndman och avklippt lugg
9:o Vid Sätra Hälsobrunn förlorades ett silverfickur med dubbla boetter. Tavlan har romerska siffror med
förgyllda stjärnor mellan timtalen samt fabrikantens namn och London. Uret var försett med silverkedja
av långa, randiga länkar, samt nyckel med pitchaft av mässing och bokstäverna L P S
10:o På marknaden i Nyköping förlorades ett silverfickur med bokstäverna N By-London försedd med
vidhängande kedja av komposition, nyckel i karneol och pitchaft i silver med bokstäverna  N P S och
Guldsmed Ivarssons namnstämpel. Vedergällning till den som lämnar uret i boden där Nyköpings
Veckoblad uttas.
Uppsala den 12 juli 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1832 (markegångssättning)
Den 1 november börjar årets markegångssättning här på slottet. De Herrar av Ridderskapet och Adeln
som äger rätt att i val utse deputerade anmodas att insända sina vota, som skall vara märkt på utanskriften
med :Vota
     Bondeståndet skall genast utse ett eller flera ombud, beroende på socknens storlek, som på
Domhavandes kallelse väljer en fullmäktig för varje Domsaga, alltså tre stycken.
Med Magistraterna och Prästerskapet sker valet som vanligt.
     Vederbörande Magistrater och Kronofogdar skall den 20 oktober ofelbart insända sina priskuranter på
alla varor och persedlar, som bör finnas i markegångstaxan med värdet efter ortens gångbara priser.
      Prästerskapet skall genast utlysa sockenstämmor där val till sockenombud sker.
Uppsala den 19 juli 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1832 (förrymd fånge vid Tibble gästgivargård i Näs socken)
Skoarbetaren Jonas Åblom har varit allmänt efterlyst efter att ha förövat stöld här i staden och sedan
avvikit. Han blev dock gripen i Stockholm och överlämnad till Befallningshavande i Stockholms län, för
att hitsändas och rannsakas vid Kämnärsrätten. Vid transporten lyckades Åblom åter rymma från
fånggevaldigern vid Tibble Gästgivargård i Näs socken. Han är på nytt allmänt efterlyst. Krono- och
stadsbetjänter skall allvarligen efterspana honom och vid gripandet under säker bevakning införa honom
till Länshäktet.
     Han är 25 år gammal, född i Bondkyrko socken detta län, undersättsig växt, blå ögon, ljusbrunt hår
samt trint ansikte. Han var klädd i svart frack eller tröja, svarta byxor och väst, blå mössa, strumpor och
stövlar
       Överståthållare Ämbetet i Stockholm och befallningshavande i angränsande län anmodas att utfärda
likalydande efterlysning.
 Uppsala den 19 juli 1832

Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1832 (personer som inte betalt böter eller skatt)
Flera personer i Älvsborgs län som inte betalt kronoutskylder eller böter.
Uppsala den 19 juli 1932

Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1832 (upphittad silversnusdosa)
Vid Råbykrogs Gästgivargård, Nyköpings län, har en oval silversnusdosa upphittats. Återfås mot
kostnadsersättning hos Fältväbel Ad W Möller på Gästgivargården.
Uppsala den 19 juli 1832
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Efterlysning, Uppsala den 19 juli 1832 (1 person, stöldgods, 1 häst)
1o Färgar gesällen L Lundström har olovligen avvikit från sitt arbete hos Färgeri Fabrikör J M
Hederström i Skärvete, Jönköpings län, sedan han förskingrat 20 – 30 riksdaler för Hederström
      Han är född i Mörlunda socken, Kalmar län, 30 år gammal och halt i högra foten
2:o Vid inbrott hos bonden Jan Jansson i Vallskoga, Tolfta socken har stulits 6 alnar mörkblått vadmal, 9
alnar randig väv av linne och ylle, 26 alnar tillränd lingarnsväv, 1 parti linhärvor, flera klädespersedlar bl
a nya läderstövlar, fruntimmersskor med silverspännen
3:o Från betet i Giersta by, Giersta socken, detta län stals från änkan Maria Jansdotter ett blekrött sto, 10
år gammalt, mörk ål på ryggen och till hälften hängande man. Vedergällning utlovad.
Uppsala den 19 juli 1832  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG

Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1832 priset på en svensk silverriksdaler)
Statskontoret meddelar att under april, maj och juni priset på en svensk silverriksdaler i förhållande till
växelkursen i Hamburg varit 3 riksdaler 5 skilling 2 runstycken och ett lod omyntat kontrollerat silver 1
riksdaler 14 skilling 1 5/6 runstycken. Kungörs för dem som vill avbörda sig betalning för på kredit
erhållen undsättningssäd.
Uppsala den 25 juli 1832 A WISTRAND  O HENR FÖRBERG

Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1832 (approbations- och kassationsmönstring på hästar)
Kongl Maj:t har befallt Inspektören för Första Kavalleri Inspektionen Generalmajor A D Mörner, att med
kraft och verkan av generalmönstring vid stundande ådermöten förrätta approbations- och
kassationsmönstringar med hästarna vid Livregementets Dragon Korps samt anställa besiktning på
Korpsens blå kolletter. Tider och platser för dessa mönstringar.
      De rustande antyds att själva eller genom ombud infinna sig och uppvisa manskap och hästar. De skall
förse manskap och hästar med underhåll på samlingsdagen.
Uppsala den 2 augusti 1832

Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1832 (värvning)
Gardisten vid Major Hägerflychts Kompani av Svea Livgarde, N:o 91 Lars Lundgren, har blivit förordnad
att anställa värvning inom länet.
Uppsala den 2 augusti 1832

Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1832 (auktion på greve Cronhjelms gäldbundna bo)
Den 16 - 17 augusti hålls på stadens auktionskammare lösöresauktion på Kabinetts Kammarherren
Cronhjelms gäldbundna bo, bestående av guld och nipper bl a ett äkta pärlhalsband, silver, koppar, tenn,
mässing, malm, järn och blecksaker, glas, porslin, linne, större och mindre duktyger av damast och dräll,
sängkläder, ljuskrona av kristall, väggspeglar, bordslampor, golvmattor, bord, stolar, klädda och
tagelstoppade soffor, skåp, sängställen, dragfiltar, fönster- och rullgardiner, en täckvagn, en täcksläde, 2
bättre suflettvagnar, en trilla, vagnselar, ridsadlar och diverse husgeråd m m.  Den 31 juli 1832  L G
BERGLUND
Uppsala den 2 augusti 1832

Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1832 (lövtäkt som understöd)
Befallningshavande har funnit att lövtäkt på Häradsallmänningarna som understöd till länets innevånare,
vilka lider brist på foder till djuren, då gräsväxten detta år varit mycket ofördelaktig, är av behovet
påkallat. Han har låtit infordra upplysning om lövtillgången på Allmänningarna från överjägmästare
Tottie, som meddelar att till varje helt mantal av de skoglösa hemmanen 200 kärvar löv kan utdelas på
Vendels, Tierps södra, Bälinge, Ulleråkers, Hagunda, Håbo, Bro och Olands Häradsallmänningar, 200 på
Hammaren, Sneden, Torsviudd, Bastlagnö och Röllingen tillsammans samt 150 på Norrunda
Häradsallmänning.
       Befallningshavande underrättar skoglösa hemmansinnehavare att inge ansökningar inom denna
månad, varefter utdelning kommer att ske i behörig ordning.
Uppsala den 2 augusti 1832
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Efterlysning, Uppsala den 2 augusti 1832 (9 personer, skötbåt, 3 hästar)
1:o Förre allmänna arbetskarlen Carl J Salin, förre sjöartilleristen S Colliander, Jonas Jonsson från
Kranklösa och kvinnspersonen Stina Svensdotter från Visefjärda alla häktade för stöld, lyckades bryta
ned muren på Häradshäktet i Norra Möre, Kalmar län och komma på flykten
      Salin är 50 år gammal, lång och stark, brett ansikte, bruna ögon, svart hår. Klädd i blå vadmalsrock
och ridbyxor, vadmalsväst, silkeshalsduk, vita ullstrumpor och skor
      Colliander är 45 – 50 år gammal, medelmåttigt växt, långt magert ansikte, blå ögon, mörkt hår. Klädd
i grå vadmalspäls med ankarknappar, blå överrock , blårandig ylle väst, blårutig halsduk, strumpor och
skor med snören
     Jansson är mellan 35 – 40 år gammal, kort, ljust hår. Klädd i vadmalströja med mässingsknappar, grå
ullstrumpor och skor
     Svensdotter omkring 40 år, lång, långlagt ansikte, blå ögon, ljust hår. Klädd i vadmalskjol och tröja,
vitbottnigt huvudkläde med gula och gröna rosor, vita ullstrumpor och kängor
2:o Artilleristen vid 1:sta Depå Kompaniet av Göta Artilleriregemente, N:o 51 Sven Andersson
Holmström, har inte återkommit efter permission
     Han är 27 år gammal, 5 fot 7 ¼ tum lång
3:o Drängen Carl Eric Olsson har olovligen avvikit ur sin tjänst vid Väster Kolsva Bruk, Västerås län och
tagit med sig åtskilligt av husbondens persedlar
      Han är 23 år gammal, lång och smal, mörkt hår, trint ansikte och klädd i blå långbyxor och väst samt
ny svart hatt
4:o Smedslärlingen Johan Fredric Lindgren har olovligen avvikit från sin husbonde, bandknivsmeden
Johan Skellström i Eskilstuna.
      Han är 19 år gammal, liten till växten, trint ansikte, ljust hår och var klädd i grå vadmalsjacka och blå
långbyxor
5:o Bokbindare gesällen Anders Magnus Lewan har, försedd med Bokbindarmästarens i Örebro, Bengt
Jacob Åbergs respass, avrest till Arboga marknad, för att där avyttra Åbergs bokarbeten, men sedan inte
återkommit
      Han är 32 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår, mörkblå ögon, fylligt ansikte och klädd i brun
surtut med klaffar på sidorna, svart frack, blå väst med pärlemoknappar, mörka vidbyxor, stövlar och
svart hatt
6:o Avskedade rotebåtsmannen Johan Öring i Grillom, Boteå socken, Härnösands län, vilken tidigare
varit straffad för stöld och nu åter misstänks för att hos sin bror, torparen Carl Carlsson i Kalvnäs
olovandes tillgripit kläder, sjöskumspipa med silverbeslag, pengar och diverse mat innan han försvann
     Han är 30 år gammal och går illa. Klädd i de stulna kläderna
7:o Natten till den 23 juli bortkom en skötbåt med sprisegel från Skeppare Anders Sjöstedt i Härnösand,
vilken sjömännen Anders Olofsson och Giljam samt gossen Nevallin misstänks ha tagit och givit sig på
flykten.
      Olofsson är född i Råneå och Giljam i trakten av Hudiksvall. De var klädda  i sjömanskläder och
gossen i blå rock, grå byxor, stövlar och svart hatt
8:o Från betet vid Ärna, Gamla Uppsala socken stals två större Norrlandshästar, den en mörkbrun, 4 –5 år
gammal, den andra mörkröd, omkring 12 år gammal, håller huvudet något rakt, utväxt ståndman och två
vita strimmor på bröstet.
      Ägaren Kronobefallningsman Johan Floderus lovar hederlig vedergällning och full ersättning för alla
kostnader, vedergällning även för den ringaste upplysning
9:o På betet i Järlåsa socken stals ett sto, tillhörigt Brukspatron C von Zeipel på Lingonbacka
     Stoet är mörktblackt, bullfotad med långa framfötter, liten vit stjärna i pannan, svart man och svans
Uppsala den 2 augusti 1832  R von KRAEMER

Brev från Carl Johan, 4 augusti 1832 ( angående sockenmagasinens förvaltning)
Vi har ansett att en närmare granskning och översikt över Reglementena och Stadgarna för Socken
Magasinen skulle leda till förbättringar och ökning av Magasinsfonderna. Detta i förening med redbarare
gagn för hjälpbehövande samt att ge anledning till en allmännare håg att anlägga dylika Magasin.
      Vi förständigar Er att innan årets slut inkomma med uppgifter rörande de i Edert anförtrodda län
befintliga Sockenmagasinen eller andra på enskild bekostnad etablerade Magasinsinrättningars tillkomst,
fonder, utlåningssätt och ränteberäkning och vad mera som ger en fullständig upplysning om dessa
Inrättningar. Formulär bifogas.
Stockholm den 30 juni 1832  CARL JOHAN
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Formuläret.
Anmärkningar:
1:o Om flera underrättelse, än de som finns i formuläret anses leda till upplysning om Magasinets fond
och förvaltningssätt, bör de lämnas genom särskilda anteckningar
2:o I likhet med formuläret kan uppgifter över andra enskilda Magasins Inrättningar, som inte kan
hänföras till Socken-, Församlings- eller Distriktsmagasin meddelas
3:o Kolumnerna för spannmålen minskas eller ökas beroende på sädesslagen i Magasinet

Till underdånig lydnad av Kongl Maj:ts föreskrift har Befallningshavanden härigenom anmodat varje
Församling inom länet, där Sockenmagasin finns, att meddela till Kronobefallningsmannen innan 1
december alla uppgifter i noggrann överensstämmelse med formuläret.
Uppsala den 4 augusti 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, den 15 augusti 1832 (medaljpensioner)
Underofficerare och soldater, som blivit benådade med medaljpension skall på en gång från Direktionen
för Konungens Militär Hospitalsfond erhålla hela årets pensionsbelopp. Pensionärerna skall innan
november inlämna behöriga prästbevis att de lever och äger god frejd samt ofelbart uppge numren på
pensionsbrevet. Befallningshavande rekvirerar medlen som delas ut av Kronobetjäningen så fort de
anlända.
Uppsala den 15 augusti 1832

Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1832 (ytterligare auktion för upphandling av proviant till
Hospitalet)
För att ytterligare försöka fullgöra Serafimer Ordens Gillets Förordnande av den 27 september 1826 är
entreprenadsauktion utsatt till den 15 december. Då upphandlas proviantpersedlar för hospitalshjonen för
nästa år till mathållningens bestridande i enlighet med föreskriven spisordning mot viss betalning för
varje hospitalshjon om dagen. Lägsta anbud kommer att prövas av Serafimer Ordens Gillet. Förslag till
matsedlar finns att tillgå på Landskontoret.
Uppsala den 15 augusti  A WISTRAND  O HENR FRÖBERG

Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (entreprenad på ny Hospitalsbyggnad)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets skrivelse av den 26 juli kommer entreprenadsauktion att förrättas
den 25 oktober här på Landskontoret. Entreprenaden gäller en ny Hospitalsbyggnad av sten vid det s k
Bränneriet i enlighet med uppgjorda ritningar och förslag.
     Samtidigt säljs till högstbjudande f d Kronomagasinsbyggnaden av timmer mot kontant betalning.
Köparen förbinder sig att borttaga byggnaden ned till stenfoten, rengöra området och noga bevara
stenfoten och källarvalven, som inte ingår i köpet. Han skall också täcka valven och stenfoten med ett
provisoriskt taklag av bräder på förvandling (eller ett på två) samt klä gavlarna med betäckning, som ger
fall åt öster för att en ny mur på västra sidan skall kunna ske obehindrat.
      Serafimer Ordens Gillet prövar anbuden och köparen skall ha borgen av två personer, som borgar för
att arbetet utförs riktigt och inom utsatt tid.
      Ritningar och handlingar finns dels hos Serafimer Ordens Gillet och dels här på Landskontoret.
Uppsala den 22 augusti 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (kolera)
Till Sundhetsnämndens efterrättelse och allmän kännedom vill Befallningshavande kungöra att
Karantänskommissionens i Stockholm avgivit följande skrivelse:
” I avseende på årstiden och den inträffade varma väderleken omväxlande med kalla nätter samt att
kolerafarsoten fortfarande visar sig på andra sidan Östersjön nära svenska kusten, har Kommissionen
ansett sig böra anmoda Befallningshavande att fästa den allra noggrannaste uppmärksamhet på
hälsotillståndet inom länet och erinrar Sundhetsnämnderna om de sorgfälligt vidtagna åtgärder, vilka för
hälsans bevarande i allmänhet är föreskrivna i Kungörelsen av den 12 november förra året.
Stockholm den 18 augusti  GABR POPPIUS
 Uppsala den 22 augusti 1832
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Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (biträdande Landsfiskal)
Justitiekansliet har i anledning av Landsfiskal E M Rahms anhållan förordnat Dykeri Kommissarien A G
Nordling på Flottskär i Hållnäs socken, att i egenskap av vice Landsfiskal biträda Rahm inom detta län.
Uppsala den 22 augusti 1832

Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (exekutiv auktion Vavd, Hållnäs socken )
För att gälda bonden Eric Andersson Kullbergs skuld, stor 640 riksdaler till bonden Pehr Ersson i
Skärplinge, Löfsta socken, kommer Kullbergs ägande hemmansdel 1/8 mantal frälseskatte N:o 2 i Vavd,
Hållnäs socken, att säljas på Skärplinge Tingsställe den 3 december. Hemmansdelen är uppskattad till 275
riksdaler. Upplysningar hos Kronobefallningsman  A J Björkman. Det åligger utmätnings sökanden att i
laga tid och mot bevis och åtkomsthandlingar underrätta inteckningshavare.
Uppsala den 22 augusti 1832

Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (lagsökning)
Sedan Jacob Zachrisson i Kolsarp Norregården den 21 maj lagsökt Jonas Andersson i Hallatorp,
Rydaholms socken för 100 riksdaler enligt skuldsedel och numera styrkt att Andersson inte kan anträffas i
hemorten, är lagsökning delgiven Andersson, som inom 3 månader räknat från den 10 dennes, skall
avgiva sin förklaring till Befallningshavande i Jönköpings län, med äventyr att inte bli hörd i målet.
Uppsala den 22 augusti 1832

Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (ändrad tid för höstmarknad i Torshälla)
Kommers Kollegium har efter ansökning utsatt innevarande års höstmarknad i Torshälla till den 16
oktober i stället för den 12:te i samma månad.
Uppsala den 22 augusti 1832

Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (dövstum, svagsint person gripen i Hälsingland)
I Skogs socken, Hälsingland har en dövstum mansperson, som också synes vara svagsint gripits. Då han
inte hade något dokument, som utvisade vem han är, fördes han  till Gävleborgs Länshäkte.
      Han är av medelmåttig växt, blå ögon, mörkt hår, kan inte skriva eller med tecken göra sig förstådd,
varför upplysning om hans hemort inte kunnat erhållas. Alla som har skyldighet att vårda denna person,
uppmanas att så fort ske kan ge sig tillkänna hos Befallningshavande i Gävleborgs län.
Uppsala den 22 augusti 1832

Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (meddelande om utmätning)
På begäran av Befallningshavande i Vänersborg underrättas Emanuel Lundin, vars uppehållsort inte
kunnat upptäckas, att hans skuld på 39 riksdaler 26 skilling 8 runstycken till pigan Lena Andersdotter i
Olleskog, blivit utmätt och hans ägande 1/8 mantal kronoskatte Sjötorp  Lillegården, i Ornunga socken
kommer att säljas till högstbjudande den 21 november på Landskansliet i Vänersborg. Försäljningen
hindras inte av Lundins frånvaro.
Uppsala den 22 augusti 1832

Efterlysning, Uppsala den 22 augusti 1832 (3 personer, 1 pistol)
1:o Pigan Anna Margareta Ersdotter har olovligen avvikit från sin tjänst hos bonden Carl Andersson i
Vaksala Kyrkby, Vaksala socken.
2:o Drängen Jan Larsson Damm som varit straffad för stöld och nu åter misstänks för dylikt brott har
avvikit ur sin tjänst hos Carl Jacobsson, Klockarhyttan, Kils socken, Örebro län.
      Han är 40 år gammal, medelmåttigt växt, fylligt ansikte, bruna ögon, mörkt hår och klädd i mörkgrå
vadmalsrock, ljusblå byxor, svart väst, becksömsstövlar och svart hatt
3:o Glasföraredrängen Gustaf Erlandsson från Rolanda, Älvsborgs län, skulle höras i ett rannsakningsmål
rörande förövat dråp på bonden Lars Larsson i Västra Granhammar. Nu har han under namn av Gustaf
Westerlund eller eventuellt annat namn skaffat sig pass till Hedemora och Hälsingland för sig, hustrun
och 4 barn i staden Holmstrand i Norge.
      Erlandsson är av zigenarsläktet, 24 år gammal, av medelmåttig växt, svart hår, bruna ögon och ett ärr
på vänstra kindbenet.
4:o Från Skoklosters Rustkammare stals en dubbel pistol eller s k Terzerol om 6 tums längd, med smidd
järnstock och dubbla flintlås. Mitt för låset och på ena pipan står ingraverat I L Nanzer och på den andra
London.
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     10 riksdaler till den som återskaffar pistolen eller bevisligen upptäcker tjuven och gör anmälan hos
Rustmästare Gjers på Skokloster eller hos Handelsman Gillberg här i staden.
Uppsala den 22 augusti 1832

Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1832 (tillvaratagen häst i Vendel)
Ett mindre brunt sto med svart man och svans har blivit tillvarataget av arrendatorn på Norrby hemman,
Vendels socken. Den hade en skälla i läderrem om halsen. Kreaturet återfås mot kostnadsersättning hos
arrendatorn.
Uppsala den 22 augusti 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 25 augusti 1832 (flera inbrott i Växjö län)
1:o Kronofogden C G Crona har lämnat följande rapport till Befallningshavande i Växjö:
Stöld och rån har blivit begånget hos hemmansägarna Pehr Månsson i Hörda Skattegård och hos Pehr
Månsson i Sjöarp Söregård, Virestad socken den 24 denna månad mellan 4 – 6 på eftermiddagen, då
folket var ute på slåtterarbete.
     En man med luden mössa och svart mask bunden för ansiktet, klädd i ljusblå jacka och grå byxor kom
in till Pehr Månsson i Hörda och då hustrun försökte hindra honom att plocka ut silverbägare och tennstop
ur skåpet, blev hon överfallen och skuffad. Då hon äntligen kom ur huset och anropade arbetsfolket, hann
tjuven springa bort med sitt byte. Han begav sig därefter en fjärdingsväg till hemmanet Sjöaryd.
     Där var en barnflicka med en liten gosse och ett mindre barn inlåsta. Tjuven tog sig in genom ett
fönster och bröt upp eller dyrkade upp dörrarna till under- och överrummen samt öppnade kistor och
skåp. Han tog vad han kunde komma över. Barnen fick stryk och hotades att tiga. Vaggbarnet höljde han
över så att det var nära att kvävas. Barnflickan lyckade dock ta sig ut och ropa på hjälp från det
närbelägna slåtterskiftet vid Enneryda. Men även här sprang tjuven iväg med det stulna innan folk hann
komma till.
      Man jagade honom dock så häftigt att han vid Östra Garanshult en fjärdingsväg därifrån tappade en
del av det han stulit från Hörda och Sjöaryd samt vad han tidigare innehaft nämligen en laddad pistol och
kruthorn.
     Då tjuven var maskerad kunde ingen känna igen honom. Men då Jöns Olosson från Brorsnäs i
Virestads socken eller den s k Frökne-Jössen, vilken förmodas var artillerist från Kristianstad, hade visat
sig vid Hörda kvarn, klädd som tjuven och i sällskap med en okänd person, misstänks han för brotten.
     Anhåller alltså på ägarnas begäran, att så väl han och det stulna som inte kommit tillrätta och vilket
preciseras i följande förteckning skall efterlysas.
Gåsberg den 27 juli 1832  C G CRONA

Från Pehr Månsson i Sjöaryd stals 1 silverbägare om 30 lod med förgylld fot, 2 märkta silverdosor. 1 par
knäspännen, 3 silvermatskedar, 1 par silverarmknappar, 1 gjutet silverpärlband, 1 pärlband där varannan
pärla är av silver och varannan är svart, 4 par lärftslakan, 8 servetter, 1 par borddukar, några hängkläden,
1 par slitna stövlar samt pengar

Från Pehr Månsson i Hörda skattegård stals:
Två små silverbägare och 1 bodnyckel.
Förteckning på det som tjuven tappade:
1 liten kopparkittel, 1 stort tennfat, 3 tennstop, 2 beredda skinn, 1 svartgarvat skinn, 10 alnar lärft, 2
silkesschalar, 2 mörkblå näsdukar, 1 bomullsschal, 1 trestopsbutelj med brännvin, 1 bomullsförkläde.
Förteckning på det som tjuven tappade, som tillhörde honom:
1 skarpladdad puffert, 1 tenntallrik med beck på, 1 gammal ullsäck, 1 kruthorn med krut i, 1 gammal
näsduk.

2:o På begäran av Bergsrådet Aschan kungörs att måndagsaftonen den 30 dennes blev genom inbrott hos
Inhysesmannen  f d Hammarsmeden Peter Berg på Djurhults ägor, Ljuders socken följande stulet:
     Ett par obetydligt begagnade halvstövlar beslagna med järnsinkor, 1 rakkniv, 1 dussin släta förgyllda
frackknappar, 1 silverpitchaft.
     Vid inbrottet blev Berg illa slagen, hans vänstra arm krossad och han fick flera knivstygn. För rånet
misstänks hattmakare gesällen Boman, som vistats i Växjö, men nu tros uppehålla sig här i trakten.
     Boman är av medelmåttig växt, undersättsig, svart hår, bruna ögon och klädd i blå tröja och grå mössa.
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     Jag får ödmjukt anhålla att allmän efterlysning måtte ske på denna för allmänna säkerheten farliga
person, med uppmaning till var och en att noga eftersöka honom på sina ägor och då han anträffas under
säker bevakning föra honom till Länshäktet.
Lessebo Bruk den 2 augusti 1832  J L Aschan

Ännu ett rån har förövats här vid Bruket av två personer, då Pappersfabriks gesällen P C Bergquist vid
Fiskarstugan blivit bestulen. Vid middagstid i går inkom en man, som såg ut som en tiggare och begärde
mat, vilket han fick. Därefter gjorde han tecken till den andra att inkomma. De begärde nyckeln till byrån
och hotade att döda hustrun med kniv om hon försökte kalla på hjälp. Stöldgodset bestod av åtskilliga
kläder och matvaror.
      Jag begär efterlysning av de stulna persedlarna och våldsverkarna, varpå ingen fullständig beskrivning
kan ges. Den ena var en gammal skröplig man med yvigt skägg, klädd i trasiga vita linnekläder. Den
andra var omkring 30 år, medelmåttigt växt, mörkt hår och klädd i tröja och byxor samt grå mössa.
     Jag anhåller om noggrann bevakning vid broar, vägskillnader samt andra passande ställen för att kunna
ertappa dessa två för allmänna säkerheten farliga personer, vilka med oblyg tilltagsenhet blir mer och mer
driftiga.
Lessebo Bruk den 5 augusti 1832  C Sundberg, Bruksinspektor
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att noggrant efterspana både rånarna som det stulna och vid
anträffandet därmed lagligen förfara.
Uppsala den 25 augusti 1832

Efterlysning, Uppsala den 25 augusti 1832 (9 personer, 5 hästar, sjöskumspipa, repeterur, kärra
och sele)
1:o Gifte drängen Gustaf Petersson har olovligen övergivit sin tjänst hos torparen Anders Svensson i
Helgestorp, Lerbo socken. Nyköpings län.
     Han är stor och grov, rödaktigt hår, koppärrigt avlångt ansikte och klädd i gammal grå vadmalsrock,
röd väst, blå linnebyxor, gamla utnötta skor och strumpor samt en gammal vaxduksmössa.
2:o Hästhandlarna Jonas Lindahl från Skara och Elias Hägerbäck från Skänninge, som är tilltalade vid
Stadsrätten i Filipstad för att de på våldsamt sätt tagit en häst från bonden Lars Nilsson i Norra Högden
och sedan inte kunnat anträffas för att höras.
3:o Kvinnspersonen Christina Ericsdotter Brandt har rymt då hon skulle föras till Vänersborgs länshäkte
för att vänta på Hovrättens Utslag på de besvär, som hon ärnade anföra mot Ale Häradsrätt. Hon hade
blivit dömd till 11 par ris och uppenbar kyrkoplikt för inbrottsstöld.
Hon är 18 år gammal, medelmåttigt växt, klädd i grårandig fyrtrådskjol och tröja, gult kläde på huvudet,
strumpor och skor samt behäftad med skabb på händerna.
4:o Drängen Eric Olsson har olovligen avvikit från sin tjänst hos Kolaren Jöns Hansson i Kattmuren,
Hamrånge socken, Gävleborgs län.
     Han är 25 år gammal, lång och smal, ofärdig i ena knäet, brunt hår och klädd i ljusblå kläder, svart
hatt, och nya svenska skor
5:o Musikeleven Friberg, misstänkt för stöld hos Kronolänsman Magni i Saltabäck, Uppvidinge Härad av
Växjö län har avvikit från orten. Han är 19 år gammal och av vackert utseende
6:o Drängen Nils Jonsson har olovligen avvikit från sin tjänst hos Inspektor C Berggren i Åtorp, Visnums
Härad, Karlstads län. Han är 18 år gammal, kort med trint ansikte och mörkt hår
7:o Pigan Johanna Nyström har avvikit ur sin tjänst hos bonden Carl Peter Nyberg i Drömtorp, Lunda
socken, Nyköpings län. Hon är 30 år gammal, lång, mörkt hår, trint ansikte och klädd i blårandiga
linnekläder, mörkt bomullskläde på huvudet, strumpor och vända skor
8:o Skoarbetaren Alexander Quiske, har innehaft utan att kunna redogöra för åtkomsten, ett guldur
tillhörigt Kyrkoherde C G Winquist i Stockholm. Då han skulle höras av Överståthållare Ämbetet har han
inte inställt sig. Det förmodas att han begivit sig till Toresta och Smedstorpet i Bro socken, där han enligt
uppgift skall vara bosatt
9:o Ett mindre sto, 4 år gammalt, ljusrött och ett litet märke efter hank på vänstra ögat har bortkommit
från betet vid torpet Hållmossen, Tensta socken. Nöjaktig vedergällning till den som återställer hästen
eller lämnar upplysningar om den
10:o Vid auktion vid Gäversnäs i Nyköpings län stals en större silverbeslagen sjöskumspipa med ett
utskuret lejon. 10 riksdaler till den som återskaffar pipan och upptäcker tjuven. Anmälan hos Inspektor
Nyblaeus vid Sparreholm
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11:o Under promenad utom Västerås borttappades ett silverrepeterur med bilder på tavlan, som vid
tryckning slår på var sin klocka. Uret hänger i en grövre guldkedja med två fjäderringar och nyckel av
guld. Hederlig vedergällning till den som lämnar uret i Krono Magasins gården i Västerås
12:o Från Hjortsberga äng i Barkarö socken Västerås län, stals två hästar tillhöriga Nämndeman Eric
Gustafsson i Gotö. Den ena är 5 år gammal, stor och grov, black till färgen, svart ål efter ryggen, nyss
klippt ståndman och skodd på alla fötterna
     Den andra är 9 år gammal, foxfärgad med bläs, något skarpländad, en vit bakfot, nyss klippt ståndman
samt vita fläckar i sadelstaden på båda sidor
13:o Vid samma tid stals en kärra med sele från Kronofjärdingsman J C Ytterberg vid torpet Lybeck i
Lundby socken, Västerås län
14:o Norrmännen Gudbrand Gudbrandsson och Jonas Jörgensson från gården Botner i Höland av
Aggershus Amt blev bestulna på två hästar
      Den ena körsbärsbrun vallack, 9 – 10 år gammal, 10 – 11 kvarter hög med svart hängman
      Den andra var också en vallack en s k klapphingst, 8 år gammal, 9 kvarter hög, mörkbrun med ljus
nos och en spricka i hoven på högra bakbenet
      Två välklädda personer misstänks för stölden. De talade svenska och hade strax före hästarna
försvann synt gående, men senare ridande.
Uppsala den 25 augusti 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (kvarlämnad häst och kärra hos smeden i Toresta,
Låssa socken)
Kronobetjäningen i orten har rapporterat att en mansperson, som uppgivit sig vara hemma i Simtuna
socken, Västerås län på morgonen den 22 augusti kommit till smeden Preutz vid Toresta, Låssa socken
och bett att få sin häst skodd, vilket också skedde. Då Preutz ville ha betalt, hade mannen påstått att han
glömt  sin plånbok i ett torp efter Landsvägen, där han övernattat. Han kvarlämnade hästen, som är ett
svart sto, medelmåttigt växt med hängman. Han lämnade också kärran med en gammal grå kapprock och
en grå päls.
      Mannen var klädd i en grå surtut, blå klädesväst, fyrskäftade linnebyxor och gamla stövlar. På
huvudet en grå tygmössa.
       Detta kungörs, så man kan misstänka att han innehaft hästen och kärra olovandes, eftersom han inte
vidare hörts av. Överståthållare Ämbetet och rikets övriga Befallningshavande anmodas låta lika lydande
kungörelse utfärdas.
Uppsala den 1 september 1832

Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (ytterligare efterlysning av 2 hästar som stals vid Ärna,
Gamla Uppsala)
De två hästar som stals från Kronobefallningsman Johan Floderus på betet vid Ärna i Gamla Uppsala
socken har inte kommit tillrätta. Ägaren utfärdar en belöning på 33 riksdaler 16 skilling till den som
återskaffar djuren.
     Den ena storväxt, svartbrun utan tecken med hängman, 5 år gammal
     Den andra mörkröd, 12 år gammal, med utväxt ståndman. Den håller huvudet något rakt.

Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (frivillig lösöresauktion Katrinedal, Övergrans socken)
Vid Katrinedals egendom Övergrans socken, Håbo Härad säljs vid öppen frivillig auktion den 27:de
september och följande dagar en mängd lös egendom av guld, silver, malm, koppar, tenn, brons, pläter,
porfyr, lackerat och olackerat bleck, te- och kaffeserviser av äkta porslin, slipade och ritade vin- och
dricksglas, kristallkärl, sängkläder av dun, fjäder och tagel, siden-, kattuns- och bomullstäcken, mycket
fina damast- och drälldukar, annat linne och sängkläder, gardiner, mattor, alla slags möbler och husgeråd,
större och mindre speglar, lampetter, mahognybyråer, bordstudsare och väggur, pelarbord med
marmorskivor, flera mat- och tebord, stoppade soffor utan omhängen, smides-, slöjd och
trädgårdsredskap, kökssaker, trä- och laggkärl, balancevåg med vikter, ökstockar, kalescher,
Medevivagnar, slädar, sadlar och selar, kör- och åkerredskap, hästar, oxar, kor, ungboskap, får och svin
samt mindre kreatur.
     Godkända köpare lämnas anstånd med betalningen till den 1 mars. Mat och dricka för spekulanterna
och foder för hästarna finns på stället mot betalning.
Väst Tibble, den 28 augusti  M G GROTH
Uppsala den 1 september 1832
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Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (lagsökning)
Om handlande H Molander från Nye i Östra Härad, Jönköpings län uppehåller sig här i länet, skall han
förständigas att den 24 november inställa sig vid Landskansliet i Jönköping för att förklara sig över
lagsökningen, som är inlämnad av Sven Johansson i Hestra på grund av en skuldsedel stor 207 riksdaler 8
skilling. Vid påföljd att han inte blir hörd.
Uppsala den 1 september 1832

Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (ändrad tid för marknad en i Norrtälje och Sigtuna)
Kongl Maj:t har efter ansökan beviljat ändring i tiden för marknaderna i Norrtälje och Sigtuna.
    I Norrtälje hålls höstmarknaden den 10 oktober och i Sigtuna den 6 oktober.
Uppsala den 1 september 1832

Kungörelse, Uppsala den 1 september 1832 (tillvaratagen häst i Öster Färnebo socken)
Bonden Pehr Mattson i Gryt, Östra Färnebo socken, Gävleborgs län har tillvaratagit en svart häst med
skälla. Och varder detta kungjort till underrättelse för den som äger hästen.
Uppsala den 1 september 1832

Efterlysning, Uppsala den 1 september 1832 (4 personer, 1 häst, stöldgods)
1:o Soldaten vid Mora Kompani av Dalregementet, N:o 135, Svensk Hans Jansson, har inte återkommit
efter permission
     Han är 40 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, ljust hår, blå ögon, och klädd i svart vadmalsrock och
byxor, blå ullstrumpor, svenska skor och svart hatt
2:o Urmakare gesällen Hans Sundberg har olovligen avvikit får Ugglebo socken, Gävleborgs län och
därvid medtagit torparen Lars Olssons i Stabeck ett till låns mottaget sto med hälften stånd och hälften
hängman år höger, 11 år gammal och  2 ärr efter läkta sår på bakdelen. Han medtog också en kapprock,
åkkärra med träfjäder omålad och nästan ny, som han lånat av Olsson.
    Dessutom tog han tre silverfickur tillhörande Jonas Skoglund, Johan Olsson och Fredric Jäderberg.
     Sundberg är 30 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår, blå ögon och blekt ansikte. Han var klädd i
blågrå kläder, åttkantig mössa och nya stövlar.
3:o Alunarbetarna Eric Dahl och Isak Jansson har olovligen avvikit från sina lagstadda tjänster vid
Latorps Alunverk i Örebro län
      Dahl är född 1809, den 11 september
      Jansson är född 1799, den 26 juni
4:o För Jon Andersson, Östra Kyrkbyn, Arbrå socken, Gävleborgs län bortkom en brun häst med
hängman åt båda sidorna och ståndman i mitten försedd med skälla i läderrem
5:o Vid inbrott hos Nämndeman Pehr Olsson i Dorkarbo, Tolfta socken, detta län stals 1 märkt
silverbägare om 32 lods vikt med ett riksdalerstycke insatt i botten med Konung Gustaf III:s bröstbild, 1
silvertumlare, 1 små silvermuggar, 2 räfflade silvermatskedar märkta, 5 oräfflade märkta, en
silversnusdosa märkt, en ny silkesschal, en plånbok med ränteberäkningsbok och 12 skilling.
      20 riksdaler till den som återskaffar det stulna
6:o Från Bergsmannen Olof Pehrsson och Eric Andersson i Bro har stulits ett s k silvermått, flera
förkläden och halsdukar, skjortor, fingervantar, bomullsstrumpor, 2 par stövlar och ett par skor samt en
skinka. Vedergällning utlovad.
     Krono- och Stadsbetjänterna skall noggrant efterspana förrymda personer, stulen och bortkommen
egendom samt därmed vid anträffandet lagligen förfara.
    Särskild efterlysning på Nämndeman Pehr Olssons bortstulna persedlar.
Uppsala den 1 september 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 15 september 1832 (tackjärn från Dannemora)
Bergmästare G S Tham har hos Bergs Kollegiet hemställt, hur man skall förhålla sig till levereringen av
tionde tackjärnet från Dannemora verken. Man begär att Bruksägarna kan få leverera in natura istället för
att som nu inlösa efter den årliga upprättade taxan. Statskontoret och Bergs Kollegiet har vid
sammanträde funnit för gott att förordna:
Det tionde tackjärn från Dannemora verken som anmälts i tid för leverering in natura får ifrån samtliga
verken utom Älvkareö och Gysinge Bruk levereras till Öregrunds stad.
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     Älvkarleö och Gysinge inom Gästriklands masugnar avlämnar sitt järn vid Gävle våg under januari
månad. Järnet bör levereras i den form det tillverkas vid masugnen. Skulle det inte vara framfört vid det
utsatta levereringsstället vid auktionen ankommer det på inroparen att hämta vid hyttan.
     Detta underrättas Bergmästare Tham i avseende på vederbörande Bergsfogdars förständigande.
Befallningshavande skall låta underrätta Bruks- och Masugnsägare.
Stockholm den 28 augusti 1832  P WESTERSTRAND på Statskontorets vägnar
JACOB KÜSEL, D W TRIBLER, ADOLF HALLGREN på Bergs Kollegiets vägnar
Vilket alla till vederbörandes efterrättelse kungörs.
Uppsala den 15 september 1832

Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (utdelning ur En Öres kassan)
Utdelning ur Uppsala läns Enöres Kassas Gratifikations Fond kommer att börja den 1 januari nästa år.
Ansökan bör ske före 1:sta november. Kongl Maj:ts Reglemente stadgar följande:
”Det överskott som uppkommer, då alla utgifter är bestridda, bildar en Gratifikations Fond för avskedade
soldater, vilkas frejd och tjänstförhållande varit berömliga, även för nödlidande soldatänkor och
oförsörjda barn.”
      Ansökningar med intyg från Regementes Befälhavare och Församlingens pastor samt om det gäller
änkor och barn med Sockenstämmoprotokoll inlämnas till Enöres kassans Direktion.
      Gratifikationerna utdelas med högst 26 riksdaler 32 skilling och minst 5 riksdaler dock inte på längre
tid än 10 år till samma person i den mån tillgångarna medgiva. I möjligast mån skall alla Kompanier inom
länet äga att tillgodonjuta lika rätt.
Uppsala den 17 september 1832

Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (ny efterlysning av Quiske från Bro)
Skoarbetaren Alexander Quiske från Sandtorpet i Bro socken, detta län, som varit allmänt efterlyst för att
i Stockholm inställa sig till rannsakning för stöld. Han anträffades i nämnda socken och greps samt
inställdes i Poliskammaren i Stockholm av Kronofjärdingsman Carl Andersson från Hernevi. Där beredde
han sig tillfälle att komma på flykten, då fångföraren letade efter en vaktmästare för att överlämna
Quiske. Nu är han ånyå efterlyst och man misstänker att han begivit sig inåt länet. Han skall noga
efterspanas och säkert fängslad införas till Länshäktet.
Uppsala den 17 september 1832

Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (auktion Köpings djurgård)
Enligt Kammar Kollegiets skrivelse kommer arrendeauktion på Köpings djurgård, Köpings socken.
Åkerbo Härad att hållas den 16 november. Arrendet är på 30 år. Borgen ingången som för egen skuld
krävs av två löftesmän för de första fem årens arrendeskyldigheters fullgörande även om arrendatorn
skulle avgå med döden.
     Upplysningar finns i Kammar Kollegiets 1:sta Provinskontor och här på Landskontoret.
Västerås, den 31 augusti 1832  F RIDDERSTOLPE
Uppsala den 17 september 1832

Efterlysning, Uppsala den 17 september 1832 (dräng förständigas att infinna sig i Fryksdals
Häradsrätt)
Till följd av Utslag av Fryksdals Övre Tingslags Häradsrätt är drängen Jon Månsson från Kyrkbyn i
Lysviks socken, förständigad att vid äventyr av hämtning inställa sig inför nämnda Häradsrätt vid
Tingsstället Skalleby den 13 november för att genmäla Kronolänsman  Harlings påstående om ansvar för
fylleri, svordom, slagsmål och vägfridsbrott på Fjärde Böndagen.
Uppsala den 17 september 1832

Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (lagsökningsmål på Manufakturdiskonts Fondens
vägnar)
Handelsbetjänten från Ulricehamn, J J Lindberg är av Advokatfiskalen i Kommers Kollegium på
Manufakturdiskonts Fondens vägnar lagsökt. Han skall inom 6 veckor från att Befallningshavandes beslut
införts tredje gången i Post- och Inrikes tidningar infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta
lagsöknings handlingarna och lämna förklaring, vid äventyr han inte blir hörd i målet.
Uppsala den 17 september 1832
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Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (bärgat gods säljs på auktion)
Vid kusterna på Öland, Hulterstads, Segerstads, Gräsgårds, Ås, Södra Möckelby, Kastlösa, Mörbylånga
och Väckleby socknar har under sista vintern blivit bärgade 51 furubjälkar och 4 mindre båtar. Då ingen
ägare anmält sig, säljs godset på auktion och behållningen, sedan bärgningskostnaderna blivit avdragna,
sätt in i Tullkammaren. Ägaren skall inom natt och år från den 3 september anmäla och styrka sin
äganderätt.
Uppsala den 17 september 1832

Efterlysning, Uppsala den 17 september 1832 (2 personer)
1:o Från Bärby gård, Vänge socken, detta län har en torpargosse, 13 år gammal, liten till växten och
ofärdig i högra axeln bortgått. Han är klädd i sliten sommarrock, korta linnebyxor, gamla större kängor
och läderkaskett
2:o Gardisten vid Major af Klintebergs Kompani av Andra Livgardet, N:o 84 Johan Svensson har
uteblivit efter permission.
      Han är 29 år gammal, 6 fot ½ tum lång och född i Halland.
Uppsala den 17 september 1832  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG

Kungörelse, Uppsala den 17 september 1832 (rustningshästarnas intagande på hösten)
Till följd av Kongl Maj:ts befallning, skall varje år Landshövdinge Ämbetet besluta vid vilken tid
rustningshästarna skall intagas från gräsbetet. I år skall alla rusthåll belägna i detta län låta hästarna nyttja
gräsbetet på dagarna intill denna månads slut, om ägarna anser det kan ske utan skada för djuren. Däremot
bör allt begagnande av gräsbetet upphöra den 1 oktober  för att undvika den i Krigs Kollegiets Kungörelse
av den 7 augusti 1818 stadgade påföljden.
Uppsala den 17 september 1832

Efterlysning, Uppsala den 19 september 1832 (3 personer, 1 stöld)
1:o Svagsinte drängen Jonas Michelsson i Björnberg, Hogdals socken, Gävleborgs län har avvikit
       Han är 37 år gammal, undersättsigt växt, fylligt ansikte, bred näsa, ljust hår, och klädd i svart
vadmalsrock, blå långbyxor, strumpor och skor.
2:o Soldaten vid Nordmarks Kompani av Värmlands Infanteri Regemente, Sven Björkman har avvikit
från hemorten, när han skulle gripas av Kronobetjäningen och föras till rannsakning vid Hammarkinds
Häradsrätt. Han är anklagad för förskingring av sjukhuspersedlar som han vid vistande vid Göta kanal
haft om hand.
      Någon beskrivning av honom finns inte, utom att han avvek klädd endast i skjorta, byxor och mössa
3:o Skrivaren Johan Fredric Grönros, som biträtt Expeditions Kronobefallningsman Magasinsförvaltare G
D Schmidt med göromål vid Halmstads Fögderi. Han har i åtskilliga avseenden uppträtt oredigt i sitt
handlande och sedan avvikit.
      Han är 34 år gammal, lång och smal, långlagt ansikte, blå ögon och mörkt hår
4:o Vid inbrott hos bonden Pehr Mårtensson i Östernäs, Ljusdals socken, Älvsborgs län har stulits 1
kohud, 10 liar, 12 kappar råg, 8 kappar kornmjöl, 8 kappar kornmalt, 3 skålpund fläsk, 1 kopparkruka, 1
ny lärftsskjorta, 3 alnar foderväv, 1 par vita vadmalsstrumpor, 1 handyxa, 1 hovtång, och 1 hänglås
Uppsala den 19 september 1832  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG

Kungörelse, Uppsala den 20 september 1832 (spannmålsauktion Skinnarbol, Olands Härad)
Auktion kommer att förrättas den 16 november då till högstbjudande utbjuds arrende i spannmål på 25 års
tid vid Hospitalshemmanet Skinnarbol, Olands Härad, Stafby socken. ¼ mantal. Serafimer Ordens Gillet
prövar anbuden och underrättelser finns att tillgå här på Landskontoret. Borgen för de 10 första årens
arrendeskyldigheter krävs.
Uppsala den 20 september 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 september 1832 (auktion att skaffa kläder till hospitalshjonen)
I anledning av skrivelse från Serafimer Ordens Gillet kommer auktion att hållas den 4 oktober, då
entreprenad utbjuds till minstbjudande att skaffa klädespersedlar till Uppsala Hospital samt uppsättande
av ett plank omkring dårhusgården. Anbuden prövas av Serafimer Ordens Gillet och borgen krävs för
arbetets riktiga fullgörande.
Uppsala den 24 september 1832  R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 26 september 1832 (exekutiv auktion Hånsta, Lena socken)
För att gälda bonden Eric Mattsons skuld hos nu avlidne bonden Anders Andersson i Fullerö, stor 850
riksdaler utom ränta, kommer Mattssons hemmansdel 1/4 mantal kronoskatte i Hånsta, Lena socken, att
säljas vid offentlig auktion på Norunda Härads tingsställe i Läby gästgivargård den 14 januari.
Hemmansdelen är uppskattad till 943 riksdaler 32 skilling. Upplysningar erhålls så väl här, som hos
Kronobefallningsman J A Holm J:son.
Uppsala den 26 september 1832

Efterlysning, Uppsala den 26 september 1832 (11 personer)
1:o Bokbindare Gesällen Jonas Olsson har begivit sig från Strängnäs, där han blivit tilltalad för fylleri och
skulle enligt Rådsturättens beslut genom hämtning inställt sig den 27 augusti
2:o Drängen Anders Redlund har olovligen avvikit ur tjänsten hos bonden Pehr Ersson i Edsala Kjermbo,
Nyköpings län.
       Han har tidigare haft tjänst som soldat under namnet Tell, är 35 år gammal, medelmåttigt växt,
ljuslagt ansikte, ljust hår, blå ögon och ett stort ärr efter brandskada på högra kindbenet. Han var klädd i
mörkblå surtut och långbyxor, svart frack, ljusblå vadmalsmössa och gamla svenska stövlar.
3:o Friherre Carl Gustaf Åkerhjelm har efter Kongl Maj:ts Nådiga Utslag den 14 juli, i anseende till hans
vårdslöshet vid sin konkurs, blivit förklarad skyldig att träda i häkte. Han har nu övergivit hemorten.
      Han är 36 år gammal, född i Timmelsheds socken.
4:o Tillförordnad Kronolänsmannen i Mora socken, Falu län Gustaf Berg har olovligen avvikit efter att ha
tillgripit och förskingrat medel som han haft om hand i tjänsten både för Kronan och enskilda. Han har
även begått förfalskningsbrott.
     Vid avvikandet var han klädd i grå surtut, blå frack, blå byxor, stövlar och blå klädesmössa
5:o Skomakare Jacob Lindbom, som är dömd till döden och Svarvare Gesällen Nils Gustafsson som är
fälld för stöld och förfalskningsbrott har genom att såga sönder fönstergallret i deras fängelserum i
Gotlands Länshäkte lyckats rymma.
      Lindblom är lång till växten, avlångt blekt ansikte, ljusblå ögon, ljusbrunt hår och flintskallig
      Gustafsson är kort och undersättsig, runt ansikte, ljusblå ögon, ljusbrunt hår och ett stort ärr i pannan
6:o Rekryten vid Svea Livgarde Josef Andersson har, försedd med Befallningshavandes i Vänersborgs
utskrivna pass för avgång till tjänstgöringsorten i Stockholm, dock inte inställt sig vid Regementet
     Han är 30 år gammal, 5 fot 11 tum lång, långlagt ansikte, ljusblå ögon, brunt yvigt hår och spetsig
näsa.
7:o Manspersonen Carl Pehrsson från Sunnabo i Vänersborgs län, som blivit ålagd att inför Marks
Häradsrätt andra dagen av hösttinget inställa sig och avge Boupptecknings- och gäldenärsed. Hans
vistelseort är okänd
8:o Förre korrektionisten Daniel Wilhelm Swebell som såsom skrivare biträtt Häradsbokhållare C
Brandel i Nyköpings län har avvikit
       Swebell är mellan 30 – 40 år gammal, lång, blå ögon, ljust hår och klädd i sjömanströja och
långbyxor, grön melerad surtut och lädermössa
9:o Korrektionisten N:o 35 Carl Gustaf Dyrach har rymt från Stockholms Södra Korrektions Inrättning
      Han är född 1805 i Frödinge socken, Kalmar län har ljust hår, blå ögon, blekt ansikte, spetsig näsa och
magerlagd. Han var klädd i grå tröja, blå byxor, randig väst, spräcklig halsduk samt strumpor och skor
10:o Pigan Maria Andersdotter från Engatorp i Vänersborgs län har av Göta Hovrätt blivit dömd för stöld.
Då det befanns att hon var havande släptes hon fri med tillåtelse att uppehålla sig hos sin svåger, Anders
Olsson i Vitterne till dess hon förlösts. Därefter skulle straffet avtjänas. Nu han hon likväl begivit sig från
orten utan att kunna upptäckas.
     Hon är medelmåttigt växt, trint ansikte, mörkt hår, klädd i rödrandig fyrtrådsklänning, randigt
bomullsförkläde samt strumpor och sko.
Uppsala den 26 september 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 28 september 1832 (årsavverkning av Tierps Kronopark)
Hovjägmästare Tottie har anmält att efter min föreskrift 4 tunnland blivit årstrakthuggen vid Tierps
Kronopark. Där fälldes 227 timmerstockar, 261 lass ved av 4 ½ alnars längd och 1 alns diameter. Auktion
är utsatt till den 9 november så väl på Landskontoret som vid Ambricka By i Älvkarleby socken och
timret och veden säljs till högstbjudande styckevis och lassvis.
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     Vidare säljs all den i 4 lotter indelade övriga årshuggningstrakten, bestående av lotterna 5, 6, 7, och 8
av ett tunnland vardera. Lotterna är ordentligt utstakade och kan beses efter anvisning av Kronojägare
Sköld.
      Likviden betalas kontant till Kronofogden som underrättar inropare om vilka anbud som var högst.
     Köparen skall inom januari månad ha fällt alla träd och buskar och bortfört dem. Jägeribetjäningen
skall underrättas om vilka dagar fällning och hämtning kommer att ske. De skall närvara och utvisa vilka
träd som är fröträd och skall stå kvar.
Uppsala den 28 september 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1832 (föreskrifter angående mantals- och skattskrivning)
Varje skattskyldig uppförs i mantal och taxeras där han är bosatt. Ämbetsmän och tjänstemän där de har
tjänst. Alla husbönder och andra som är sina egna skall personligen, skriftligen eller genom ombud
infinna sig förrättningsdagen och på formulär avlämna uppgifter, vilka tydligt skall innehålla:
1:o Alla till hushållet hörande personer med namn, kön, ålder, mer eller mindre arbetsförmåga samt alla
ägare av näring eller hantering, fastigheter, verk och inrättningar.
2:o Alla på ägorna boende, hyresmän och inhysesfolk.
3:o Alla som vilja begagna sin rättighet att bränna brännvin skall uppge hemmanet där tillverkningen
sker, pannrymden och pannans beskaffenhet.
       Dessa föreskrifter gäller också förmyndare, styresmän över verk och bolag, outredda sterbhus och
under konkurs varande bon.
        Ägare av fartyg som inte kan styrka att han varje år uppvisat hos vederbörande Kommittén, att han
betalat sin Bevillning, bötar tredubbla beloppet av den därigenom försnillade Bevillningen.
       Allmogen och mindre skrivkunniga får lämna sina uppgifter muntligt.
       Husbonde som låter någon skrivas hos sig, som inte är i hans tjänst eller erhåller hans underhåll bötar
3 riksdaler 16 skilling enligt legostadgan. Den som inte anmäler laga förfall inom tre timmar från
förrättningens början och som skulle lämnat upplysningar bötar 1 riksdaler. Samma bot för den som
undanhåller att uppge på ägorna boende inhyses personer. även om de inte skall betala skatt. Den som inte
lämnar fullständiga eller oriktiga upplysningar eller bidrar till att någon uteslut, som skall betala skatt
bötar dubbelt belopp.
        Personer som genom sjukdom eller svårare lyten inte kan arbeta och önskar befrielse från skatt skall
uppvisa edsvuren läkares intyg.
  Särskild förteckning på försvarslösa personer skall insändas. Kungörelse av den 23 januari 1830
angående stämplade pappersavgiften, skall noga tillses då det gäller arrende- och hyreskontrakt. De skall
tillsammans med kartor uppvisas vid Skattskrivningen.
     För att inga upplysningar skall saknas bör Länsmän, Fjärdingsmän, Sexmän och Rotemästare ofelbart
inställa sig. Deras åliggande blir att noga uppge alla försvarslösa personer av bägge könen  jämte deras
frejd och beskaffenhet.
     Slutligen anmodas Prästerskapet att samma dag som denna Kungörelse läses från Predikstolen även
uppläsa Förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av den 28 december samma år, angående
vissa omständigheter som skall iakttas vid dessa Förrättningar och medföra husförhörsböckerna till
jämförelse, så att ingen skattskyldig blir förbigången.
Uppsala den 8 oktober 1832  R von KRAEMER
 (följer platser och tider för länets socknar där skattskrivning skall ske)

Kungörelse, Uppsala den 9 oktober 1832 (salpetersjudning vid Staby, Giersta socken)
Salpetersjuderi Styrelsemannen J J Edman har anmält att sjudning kommer att ske vid Staby gård i
Giersta socken med början den 24 oktober. Han meddelar att det finns möjlighet för intresserade att lära
sig sjudningssättet och inrättandet av salpeterlador. Kost och logi är fritt.
Uppsala den 9 oktober 1832 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1832 (Sporrongs sterbhus)
Den 9 december kommer offentlig auktion att hållas på stället, då avlidne Expeditions
Kronobefallningsmannen L Sporrongs sterbhus tillhörigt rusthåll N:o 84 vid Norra Upplands Skvadron av
Livregementets Dragon Korps med åtföljande nummerhäst och rustning samt den till rusthållet anslagna
augmentsräntan kommer att säljas.
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       Vid hemmanet utsås 20 tunnor spannmål som medelmåttiga år avkastar 150 – 170 tunnor. På ängen
har efter arrendatorns uppgift bärgats 30 – 40 parlass gott hö. Skogen är tillräcklig för gårdens behov av
stängsel och ved samt lämnar tillfälle till lövtäckt.
      Av köpeskillingen kan få innestå i publika kassor 2.333 riksdaler 16 skilling medan resten betalas i
månad efter auktionen.
Ärna den 14 oktober 1832  JOHAN FLODERUS

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1832 (Brandförsäkringsverkets Revisionsberättelse finns att
tillgå)
Enligt föreskrift i Brandförsäkringsverkets Reglemente av den 23 december 1828 meddelas att 1831 års
redovisning finns förvarad på Kronofogde Kontoren till kännedom för de innevånare som vill ta del av
den.
Uppsala den 24 oktober 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1832 (upphittat ur på Enköpings marknad)
Magistraten i Enköping tillkännager att ett silverfickur upphittats under Höstmarknaden i staden. Det
finns förvarat hos vaktmästare P Olenius och kan återfås efter beskrivning.
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen
utfärda lika lydande kungörelse,
Uppsala den 24 oktober 1832

Efterlysning, Uppsala den 24 oktober 1832 (14 personer, 5 hästar, 4 silverur, stöldgods)
1:o Torparsonen Lars Johansson, Nyland, Sidensjö socken, Härnösands län har avvikit efter flera
förövade inbrottsstölder.
      Han är 18 år gammal, liten till växten, mörkt hår, blå ögon och klädd i mörkblå tröja och linnebyxor
2:o Den för snatteri och inbrott tilltalade drängen Jan Jansson, Stranne, Härnösands län har avvikit från
sin husbonde
      Han är lång, ljust hår och klädd i grå vadmalströja och byxor samt svart hatt
3:o Musikanten vid Södermanlands Regemente Johan Lönnquist har olovligen avvikit från hemorten
     Han är 21 år gammal, kort och undersättsig, brunt knollrigt hår, blå ögon och vackra anletsdrag. Han
var klädd i blå uniforms surtut med röd krage och mässingsknappar, grå klädesbyxor med passpoal i
yttersömmen samt blå uniformsmössa med röd list
4:o Arrestanten Anders Mattson, som är dömd av Svea Hovrätt till 40 par spö och uppenbar kyrkoplikt
samt livstidsarbete på Fästning för 3:dje resan stöld, har berett sig tillfälle att rymma ur Falu länsfängelse,
       Han är född i Ingelsbenning, Norbergs socken, Västerås län, är 22 år gammal, 5 fot och 8 tum lång
med runt ansikte, blå ögon, ljusbrunt hår. Han var klädd i tröja, väst och långbyxor av mörkblå vadmal,
byxorna förstärkta med gult sämskskinn, bomullshalsduk, skjorta, vita ullstrumpor och svenska skor men
utan hatt
5:o Manspersonen Alexander Tunell, som är dömd för häststöld har rymt från Västerås Länsfängelse
      Han är 24 år gammal, född i Jönköpings län, medelmåttig växt, svartbrunt hår, bruna ögon, långlagt
ansikte och klädd i arrestantsbyxor av blått kläde sydda som ridbyxor med vita band istället för knappar,
svart halsduk, väst, skjorta och avskurna förskor
6:o Skräddare lärlingen Carl Gustaf Säfström har olovligen avvikit från sin husbonde Sockenskräddare
Anders Haglund i Vittinge socken, Västerås län
      Han är på 14:de året, kort och undersättsig, grå ögon, brunt hår och klädd i en gammal frisrock, blå
kattunsväst, blångarnsbyxor och läderkaskett
7:o Mindre vetande torpardottern Anna Cajsa Carlsdotter från Vångsta ägor i Dingtuna socken, Västerås
län har avvikit från sina föräldrar.
      Hon är 15 år gammal, kort och stadig till växten och med ett eldsmärke på högra hälften av ansiktet
8:o Gästgivaren Johannes Hansson från Hid i Kinds Härad, Älvsborgs län har berett sig tillfälle att
rymma, då han skulle föras till rannsakning för stöld.
     Han är kort och undersättsig till växten och klädd i flammerad linnerock, blårandiga linnebyxor och
svart hatt
9:o Drängen Johan Magnus Wall, som är tilltalad för tredje resan stöld har rymt ur Linköpings Länshäkte
      Han är 40 år gammal, stark kroppsbyggnad, trint ansikte, mörkbrunt hår och klädd i blå tröja, grå
långbyxor, vit och röd väst, stövlar och mössa med vaxduksfodral
10:o Kvinnspersonen Stina Lisa Wallenquist har rymt från Kronospinnhuset i Norrköping
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      Hon är 22 år gammal, liten och undersättsig till växten, brunt hår, blå ögon och klädd i röd bredrandig
bomullsklänning med korta ärmar, vit buldansklänning, rosig kattunsschalett, vita bomullsstrumpor och
skor
11:o Stattorparen Peter Månsson Frans har olovligen avvikit från sin lagstadgade tjänst vid Ottenby
Kungsgård på Öland
     Han är 30 år gammal, medelmåttig längd, smal och med mörkt hår
12:o Kvinnspersonen Anna Möllman har under kringstrykande i Kalmar län olovligen tillgripit ett par nya
skor med snörhål, ett halvt bomullskläde och ett stycke silkeskläde från änkan Brita Stina Jönsdotter i
Kallernäs, Törnsfalla socken
      Hon är undersättsig med fetlagt mörkt ansikte, svart krusigt hår, och klädd i bomullsklänning
13:o För stöld straffade hustru Maria Sunesdotter från Igeklösa i Voxtorps socken, Kalmar län, är
skäligen misstänkt för att ha tillgripit 3 marker ull från Båtsman Nils Nyman vid Gärdsryd och att på
marknaden i Gärdsryd stulit en mörkblå kapprock med silverspännen av Kronofjärdingsman Anders
Israelsson i Quigerum
14:o Vansinniga torpardottern  Maja Stina Ersdotter i Mattslöt, Ripsa socken, har lyckats undkomma från
sin bevakning
    Hon är 23 år, rödlätt fylligt ansikte, blå ögon, svart hår och klädd i grårandig ylleklänning, brun
ylleschal och halmhatt
15:o Ett 6 år gammalt, svart hästkreatur har bortkommit från betet vid Svinnegarns By, Svinnegarns
socken. Hästen är skodd på alla fötterna och har hängman, lång lugg, en liten vit fläck på läppen och
några vita hår i sadelstaden på höger sida.
      20 riksdaler i belöning till den som återskaffar hästen och anmäler hos bonden Carl Jansson i
Svinnegarn.
16:o Två ston har bortkommit för bonden Olof Pehrsson i Granbo, Hanebo socken, Göteborgs län.
       Det ena är 14 år gammalt, brunt med svart hängman åt vänster samt en svart fläck ovanför knäet på
höger framben
       Den andra är 9 år gammal, vitblackt till färgen med svart ståndman och svans
17:o Under resa mellan Västerås och Focksta i Dingtuna har förlorats ett engelskt fickur med dubbla
bottnar, datum-, timme-, minut- och sekundvisare samt en vidhängande mässingskedja med två urnycklar,
en av stål och en av komposition
18:o Smideshandlare J G Allmenius, som haft nattkvarter hos avskedade soldaten Anders Meijer på
Meijsta ägor, Ringkarleby socken, Örebro län, har blivit bestulen på en koffert med 125 riksdaler, ett av
Magistraten i Eskilstuna utfärdat respass, ett prästbevis, 2 böcker skrivpapper, åtskilliga tavlor i träsnitt
samt tryckta visor och berättelser, ett dussin tälgknivar, 1 bunt lumpsedlar från Lindbacka pappersbruk, 1
dussin katekeser, 3 A B C böcker
19:o En häst stals från änkan Anna Sophia Åberg på hemmanet Hultåsa, Vena socken
         Hästen är medelmåttigt stor, vid gott hull, ljusbrunt till färgen med svart man och svans samt en
liten inskärning i en örat
20:o Ett rött sto med svart hängman och svans, snoppnosat, 7 år gammal, 9 kvarter högt och kringskodd
stals från Mältaren Håkan Ljunggren invid Kalmar stad
21:o Tre silverfickur stals från Muraren Svanquist i Löfbäcken, Tryserums socken, Kalmar län.
     Ett är tillverkat av Malette i Paris och utvisar dagar med röda siffror och timmar med blå siffror. Ett är
engelskt med dubbel boett och mässingskapsel det tredje ett mindre franskt ur
22:o Tjuvar har tillgripit en silverbägare om 32 lod, en tumlare om 3 lod, 4 riksdaler och 1
tvåskillingsmynt från Nämndeman Pehr Christoffersson, Näst, Hössjö Socken Härnösands län samt
från bonden Daniel Persson Bodin i samma socken en guldkedja av dukatguld om 4 lods vikt, 1 par
örringar av guld, 5 fingerringar av guld, 1 silverdosa samt några silverpengar
      Krono- och stadsbetjänter skall noga efterspana ovannämnda förrymda personer och brottslingar,
förlorad och stulen egendom jämte tjuvarna samt vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Uppsala den 24 oktober 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1832 (lagring av säd till nödställda i Krono Magasinen)
Det har kommit till min kännedom att åtskilliga Församlingar önskar leverera säd till de nödställda i våra
nordligaste län, som drabbats av missväxt. På min underdåniga hemställan har Kongl Maj:t tillåtit att
sådan säd får levereras till Krono Magasinen här, för att ofördröjligen sjöledes avsändas till Stockholm
och därifrån till den sjöstad, som anses lämpligast för undsättningstagarna.



41  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan106 1832.doc  Skapat den 05-01-03 22:59   Senast utskrivet 05-01-07 19:10

      Om vilket allt jag vill meddela samt erinra Församlingar och enskilda personer, som hyser dessa
välgörande avsikter, att ju förr desto hellre avlämna spannmålen, så att transporten inte hindras av att
segelfarten upphör inför vintern.
Uppsala den 25 oktober 1832 R von KRAEMER

Brev från Carl Johan, Uppsala den 26 oktober 1832 (angående priset på salpeter)
Priset på bevisligen svensktillverkad salpeter, som hemfaller Oss och Kronan, skall lösas med samma pris
som tidigare, nämligen 7 riksdaler 24 skillingar lispundet.
Stockholm den 13 oktober 1832 CARL JOHAN
Vilket till allmänhetens efterrättelse varder kungjort.
Uppsala den 26 oktober 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1832 (nykterhetsövervakningen skärps)
Då det är att förmoda att den nu åter tillåtna brännvinsbränning kommer att medföra ökning av
brännvinsförbrukningen, har jag ansett mig böra på det allvarligaste förständiga samtliga Krono- och
Stadsbetjänter i länet om uppmärksamt och noggrant handhavande av Kongl Maj:ts Författningar emot
brännvinsmissbruk.
      Ni skall på vederbörande ort skyndsamt beivra alla kända dryckenskapsbrott, så framt tjänsteansvar
vill undvikas. Ni skall så fort någon överlastad person anträffas på väg, gata, värdshus, näringsställen och
krogar och med oljud eller annat förnärmar andras frid och säkerhet ovillkorligen inmana sådan person i
häkte tills han åter är nykter. Jag erinrar också om att var och en som i förnuftslöst tillstånd vistas på väg
eller gata må förvaras i fängelse, tills han återfunnit sina sinnens bruk.
       Anbefalles Krono- och Stadsbetjänter att bevaka alla offentliga ställen där brännvin i minut får säljas,
men även ställen där man kan misstänka att det utan tillstånd avyttras till vägfarande eller ortens egna
innevånare samt att använda all kraft att genom laga bevisning och straff utrota en i alla avseende
fördärvlig överträdelse av Samhällets lag, som lönnkrögeriet är.
      Slutligen får jag begära att vördiga Prästerskapet i länet innan årets utgång underrättat mig om i vilket
avseende Församlingarna fästat länets Lanthushållnings Sällskaps  Kungörelse den 5 mars gjorda
framställning om överenskommelser i Församlingarna om åtgärder, som syftar till att inskränka
brännvinets njutning och rädda barn och ungdom från brännvinets förstörande inverkan på både själ och
kropp.
Uppsala den 27 oktober 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 1 november 1832 (entreprenadsauktion för reparationer av eldstäder i
arresterna)
I anledning av Kammar Kollegiets skrivelse den 10 oktober kommer genom auktion den 16 november till
den minstbjudande under entreprenad upplåtas åtskilliga reparationer på eldstäder, skorstenar m m i
arrestrummen av Uppsala Slotts Södra Torn. Inroparen bör vara försedd med borgen för arbetets riktiga
fullgörande.
Uppsala den 1 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 1 november 1832 (priset på svens silverriksdaler)
Statskontoret tillkännager att priset på en svensk silverriksdaler under juli, augusti och september i
förhållande till växelkursen på Hamburg, varit 3 riksdaler 4 skilling 8 runstycken och på ett lod
kontrollerat, omyntat silver 1 riksdaler 13 skilling 11 1/3 runstycken.
      Detta meddelas dem som önskar avbörda sig skuld för erhållen undsättningssäd i silver.
Uppsala den 1 november 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 november 1832 (ändrad tid för Sporrongs auktion på Västersta, Rasbo
socken)
Genom misstag har auktionen efter avlidne Expeditions Kronobefallningsman Sporrongs sterbhus
tillhöriga rusthåll N:o 84, Västersta, Rasbo socken blivit utsatt till den 9 december, Den kommer i stället
att hållas den 8 december klockan 12 på dagen på stället.
Ärna den 5 november JOH FLODERUS
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Kungörelse, Uppsala den 13 november 1832 (auktion Taxinge, Fröjeslunda socken)
Den 15 december säljs genom offentlig auktion Lagman N E Sunessons konkursmassa tillhöriga hälft av
Taxnäs egendom, belägen i Fröjeslunda socken, Lagunda Härad, 2 ½ mil från Uppsala, 1 ¾ mil från
Enköping ¼ mil från lastageplats i Mälaren.
      Hela egendomen är berustat säteri om 1 ½ förmedlat mantal samt hemmanet Nopsgärde ¼ mantal
skatte med därtill hörande lägenheten Korskrogen.
      Utsädet i god jordmån är årligen 29 tunnor, hötillgången omkring 100 lass utom sjöfoder, tillräckligt
bete för gårdens kreatur finns i tre hagar. Skogen är växtlig och sparad och fisket i Alsta sjö är förmånligt.
Till egendomen hör 4 torp med nödvändiga hus.
        Taxnäs har en angenäm belägenhet vid Alstasjön och åbyggnaden består av en tvåvånings
karaktärsbyggnad med 14 rum och 7 välvda källare samt erforderliga hus så väl i mangården som
ladugården. Husen omges av en fruktträdgård och en väl anlagd park.
Domhavande i orten har värderat hela egendomen till18.232 riksdaler 45 skilling 7 runstycken.
        Auktionen förrättas vid Taxnäs och egendomen tillträds den 14 mars nästa år med utsått höstsäde.
Värderingsinstrument finns hos Konkursmassans ena Syssloman Löjtnant Fredric Holmberg på
Landsberga, som också lämnar upplysningar om egendomens beskaffenhet.
G NORDENSTOLPE   J E BOËTHIUS
Uppsala den 13 november 1832  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 15 november 1832 (leverans av spannmål till Danviks Hospital)
Den spannmål som tillkommer Danviks Hospital, skall levereras in natura inom mars månad vid äventyr
att utmätning kommer att ske och den tredskande får en förhöjning av priset på 1 riksdaler över
medelpriset vid den framledes anställda auktionen.
De hemmanshavare som har skyldighet att förrätta körslor vid Hospitalet skall på blivande vinterföre
framföra 72 lass sand på mantalet eller betala 12 skilling för varje lass till Hospitals kassan.
Uppsala den 15 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 15 november 1832 (överlåtelsehandling)
Enligt gällande författningar är härmed kungjort att soldat Per Lund sökt vinna transport av den åborätt
han genom överlåtelsehandling den 16 maj 1830 erhållit av ägaren till ett ¼ mantal Gryttby N:o 6 i
Vendels socken, Johan Åhlström. Hemmansdelen är belägen på Vendels Allmänning och är
Kronolägenhet, skattlagd den 31 augusti 1773 samt räntan bestämd till 5 skilling banko och 1 lispund 10
marker smör.
Uppsala den 15 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 15 november 1832 (personer som flyttat utan att betalt skatt eller böter)
Namngivna personer som flyttat från tredje och  sjätte fögderiet samt Uppsala stad utan att betalt
kronutskylder eller böter på mellan 2 – 3 riksdaler vardera.
      När de påträffas skall medlen uttas och snarast hitsändas och om de av brist på tillgång inte kan betala
skall bevis därom insändas, så att böterna kan förvandlas till avtjänande.
Uppsala den 15 november 1832  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832(lagsökning)
M Pettersson från Nittorp, Kinds Härad, Älvsborgs län, som blivit lagsökt hos Befallningshavande av
Handlaren i Borås, A M Calmenius men enligt intyg avflyttat från orten. Skulle han vistas i detta län är
han förständigad, att inom 2 månader efter kungörelsens införande i Post- och Inrikes Tidningar tredje
gången, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg, för att motta lagsökningshandlingarna och förklara sig
däröver, vid äventyr att inte bli hörd i målet.      Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (anhöriga till död man i Ulricehamn efterlyses)
Befallningshavande i Vänersborg utfärdar följande kungörelse:
”Enligt Pastors Ämbetet i Ulricehamn har anmälan gjorts att en man, omkring 25 år gammal, i juli månad
hittats på en gata i Ulricehamn, sjuk och mållös. Han fördes till Stadens fattighus och vårdades av läkare,
men dog kort därefter, utan att lämna annan upplysning än att han hette Sven.
      Sedan han blivit begravd hölls auktion på hans kläder, vilket inbringade så mycket att det knappt
räckte till begravningskostnaderna. Den dödes anhöriga underrättas på detta sätt.
Uppsala den 16 november 1832
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Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (tillvaratagen häst)
På begäran meddelas:
Då någon ägare ännu inte anmält sig till den häst, sotig med vita fläckar i sadelstaden, som bonden Jan
Ersson i Bräcksta, Tensta socken, tillvaratagit, tillkännages ytterligare efterlysning.
       Hästen återfås hos bonden mot gäldande av kostnaderna.
Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (brev borttappat mellan Gävle stad och Sätra by)
Under gående från bagare Bromans gård i Gävle stad till Sätra by har ett brev som hämtats på
postkontoret i staden borttappats. Det var ställt till häradsskrivare I E Engström och innehöll en sedel på
30 riksdaler och transporterad av C R Roth samt några mindre märkta sedlar.
Då brevet inte kommit tillrätta uppmanas var och en som kan ha någon kännedom att genast anmäla.
Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (misstänkt tjuv)
Bonden Lars Peter Hansson, Sörby, Björnlunda socken, Nyköpings län har blivit bestulen på ett silverur
av märket Ward, med vidhängande virkad stålkedja och silvernyckel, ett par tyska stövlar, 2 västar, 1
svart silkeshalsduk, 1 prickig bomullshalsduk, 2 nattkappor den ena utsydd med tambursöm.
      För tillgreppet misstänks Artilleristen Johan Englund, som vistats hos Lars Hansson något tidigare.
Han är härmed efterlyst och med honom skall vid anträffandet lagligen förfaras.
Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (stöld i Kolsta, Floda socken)
Den 30 maj blev änkan Stina Andersdotter i Kolsta, Floda socken, Nyköpings län, bestulen på 22 alnar
blångarnsväv, som var utlagd till blekning. Samtidigt försvann en dragkärra från kakelugnsmakaren
Pettersson vid Öster Djulö i Malms socken.
     För dessa stölder misstänks lösa kvinnspersonen Eva Lotta Fröström, som kringstrukit i orten med sina
3 barn. Hon är mellan 30 – 40 år gammal, klädd i mörk ylleklänning,
     Befallning till vederbörande att noga efterspana den stulna egendomen och tjuven.
Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (auktion på ilandflutet gods vid Öland)
Vid kusterna på Öland, vid Källa, Högby, Persnäs och Föra socknar har under augusti drivit i land och
bärgats 1.340 stycken dels furu- och dels granläkter, 24 furu- och granplankor, 7 bräder, 2 sparrar samt en
avblåst och kapad mast. Då ingen ägare avhörts kommer på rekvisition av Sjötullkammaren i Kalmar
auktion att hållas på godset.
      Auktionssumman inlämnas efter avdrag av auktionskostnaderna till Tullkammaren för ägarens
räkning. Han skall dock anmäla sig inom natt och år från den 24 september och kunna styrka sin
äganderätt.
Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (upphittad tygpacke)
Till Kronobefallningsman Assessor L M Södergren på Vik i Vadsbro socken, Nyköpings län, har blivit
lämnad en sammanrullad större packe randig bomullsväv, vilken Lars Jansson från Eketorp, Skyllinge
socken upphittat på allmänna landsvägen mellan Bergholms Säteri och den s k Glasberga Krog i
Stockholms län. Hittegodset kan hämtas hos Assessorn.
Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (tillvaratagen häst)
Drängen Lindquist, som är i tjänst hos Källarmästare Widegren i Nyköping, har tillvarataget ett askgrått
sto med brun man och svans, skodd på alla fötterna och omkring 16 år gammal.
     Rätta ägaren återfår stoet efter anmälan vid Stora Släbro, Nicolai socken, Nyköpings län.
Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (yngling stulit från sin fader och ur en postväska)
Ynglingen Anders Leman i Lida, Ytter Enhörna socken, Nyköpings län har bortgått från sin fader,
Skräddaren Pehr Leman och under faderns frånvaro stulit en bred guldring med 4 infattade stenar, en
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mindre märkt ring, en kambricksnäsduk, ett par ljusblå vadmalsbyxor, en mörkblå vadmalsväst, en grå
mössa med skärm, ett par vita ullvantar, och drygt 4 riksdaler.
      Dessutom är han misstänkt för att ur Ekenbergs postväska tagit ett brev med 50 riksdaler.
      Han är 16 år gammal, klädd i mörkblå vadmalsrock, och väst, blå byxor, grå hatt, filtmössa och
stövlar.
Uppsala den 10 november 1832

Brev från Carl Johan, Uppsala den 16 november 1832 (angående brännvinsbränning)
Cirkulärbrev till Befallningshavande från Carl Johan.
       I anledning av fråga om enskild person, som har tillåtelse att bränna brännvin, men inte vill begagna
sig av rättigheten har Vi velat förklara följande: Den som har oförseglade brännvinsredskap utan att
sådant vid mantalsskrivningen anmäla, skall anses underkastad ansvar enligt 37 § Tredje artikeln och 47 §
Fjärde artikeln i Förordningen av 25 juni 1830.
      Denna förklaring skall Ni kungöra inom Ert anförtrodda län.
Stockholm den 20 oktober 1832 CARL JOHAN
Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (änkan fortsätter färgerirörelse)
På begäran meddelas följande:
Att den Färgerirörelse som min käre man Färgare Gustaf Hedman i livstiden innehaft, kommer att
fortsättas liksom förr och vadmal och garn m m mottages till färgning. Bomullsgarn av flera nummer
både vitt och kulört finns till salu.
Uppsala den 1 november 1832 Ulrica Hedman, Färgare Gustaf Hedmans änka.
Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (gammal piga rånad)
Två okända manspersoner har våldsamt tillgripit från gamla pigan Brita Andersdotter på Berga ägor, Öja
socken, Nyköpings län hennes sedelbok innehållande omkring 30 riksdaler och en skuldsedel av Anders
Gustafsson i Berga till henne utgiven på 45 riksdaler, en silverbägare, en kalk om en jungfrus rymd, 1 ny
och en gammal tumlare, 1 matsked om 4 lod, 2 teskedar av metall, en skarpost, en ny öskittel av mässing,
1 kopparkruka utan lock.
     Den ena rånaren syntes vara omkring 40 år, fetlagt koppärrigt ansikte, medelmåttig längd, och stadigt
växt. Han var klädd i blå surtut med blanka knappar.
     Den andra var lång och smal.
Uppsala den 16 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 16 november 1832 (brovaktarsysslan vid Flottsund ledig)
Den, som mot arrende vill mottaga brovaktarsysslan vid Flottsund i Bondkyrko socken, skall göra
anmälan och uppge sina anbud inom December månad till Landskansliet eller till Häradshövding
Wilkman.
Uppsala den 16 november 1832  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 17 november 1832 (anbud för byggnad vid Hospitalet kunde inte antas)
Vid auktionen för upprättande av en nybyggnad av sten vid Uppsala Hospital och försäljning av
därvarande Magasinsbyggnad kunde inga anbud antas. Ny auktion den 19 december på Landskontoret
och vid Serafimer Ordens Gillet. Samma villkor som tidigare så när som på att bortförandet av
Magasinshuset inte behöver ske förrän till mars månads utgång.
Uppsala den 17 november 1832

Kungörelse, Uppsala den 19 november 1832 (ändring av markegångstaxan)
Vid granskning av innevarande års markegångstaxa för Uppsala län har Kammaradvokats Fiskalkontoret
begärt följande ändringar:
Priset på salt lax kostar 3 riksdaler 16 skilling per lispund och vraklax hälften
Priset på en dagsportion för tågande trupper blir 1 ¼ kvarter ärter, 1/3 mark salt fläsk och 1/10 mark
koksalt till en summa av 5 riksdaler 9 skilling banko eller 8 skillingar 7 ½ runstycke Riksgäldssedlar.
Uppsala den 19 november 1832 J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (efterlysning av beväringar som uteblivit i Hallands län)
40 ynglingar som uteblivit från sin beväringsskyldighet och efterlyses på anmodan av Landshövdinge
Ämbetet i Hallands län. Då de återfinnes skall de upptas i rullan för nästa års beväringsmanskap och
befordras till mönstring och vapenövning.
Uppsala den 4 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (upphittade silversaker)
Drängen Magnus Månsson, Kvillehult, Vimmerby socken, Kalmar län har på ägorna inte långt från
landsvägen mellan Storebro Bruk och Vimmerby stad hittat silversaker liggande nära jordytan.
4 brännvinstumlare i form av skålar, 1 mindre bägare, 7 gamla matskedar en utan skaft och en märkt på
skaftet, 1 förläggssked, i botten försedd med stämpeln D Schwart. Sakerna vägde tillsammans 36 lod
utom tumlarna och var hopklämda och illa skadade. Ägaren kan återfå godset efter anmälan till
Kronolänsman Carl Johan Brandsten, Pelarnehult, Vimmerby.
Uppsala den 4 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (lagsökning)
Mästersvennen vid Villingsbergs Bruk, Jan Fredrik Kumblad, har hos Befallningshavande i Örebro blivit
lagsökt av Bruks Inspektor P J Roman för 37 riksdaler 37 skilling Riksgäld. Enligt intyg är det inte känt
var han uppehåller sig. Han förständigas att inom nio veckor efter Kungörelsen första gången varit införd
i Post- och Inrikes Tidningar, infinna sig på Landskansliet i Örebro för att motta lagsökningshandlingarna
och förklara sig däröver, vid äventyr att han inte blir hörd i målet.
Uppsala den 4 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (auktion Brogården, Tensta socken)
På begäran meddelas följande:
Frivillig och öppen auktion kommer att hållas den 28 december, då på stället säljs ¼ mantal kronoskatte
hemmanet Brogården, Tensta socken, Norunda Härad.
      Hemmanet har 4 tunnor årligt utsäde i god och bördig jord, ängen ger 12 – 13 lass hö och värdet på
egendomen uppskattas till 1.040 riksdaler banko.
       Spekulanter kan innan auktionen få upplysningar hos undertecknad.
Altomta den 26 november 1832  A M BRUNO
Uppsala den 4 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (entreprenadsauktion för underhåll av broarna mellan
Huvudstaden och Drottningholm)
Underhållsskyldigheten av broarna mellan Huvudstaden och Drottningholm bör genom anställd
entreprenadsauktion på 15 års tid upplåtas till den som för minsta ersättning från Statsverket utöver
broavgifter för överfarten av Tranebergs och Nockeby broar kan inflyta, åtar sig arbetet.
    Godkänd borgen för säkerhet av åtagandet krävs. Auktionen hålls den 25 januari 1833 på Kammar
Kollegiet och Landskansliet samt vid Drottningholms slott. Borgensansvaret gäller också för skada som
genom försummelse i underhållsskyldighet kan uppstå.
    Projekt till Entreprenads kontrakt finns att tillgå på Kammar Kollegiets Första Provinskontor samt på
Landskontoret.
Stockholm den 13 november 1832  A R von Sydow, E M Gyllenhoff
Uppsala den 4 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (kringströvande småpojkar omhändertagna i häktet)
Befallningshavande i Jönköpings län har tillkännagivit att till Kronohäktet införts två kringstrykande
gossar, den en 13 år gammal den andre 4 år. De heter Peter och Jonas och har inte kunnat lämna annan
underrättelse än att föräldrarna heter Jonas och Stina. De har åtföljt dem överallt i riket med nu blivit
övergivna. Den som kan lämna någon upplysning om gossarnas anförvanter gör det hos närmaste
Kronobetjänt.
Uppsala den 4 december 1832
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Uppsala den 4 december 1832 (upphittad skinnkrage)
Till Befallningshavande i Nyköpings län har anmälts att på landsvägen mellan Södertälje stad och
Bränninge upphittats en skinnkrage. Rätta ägaren kan återfå den antingen hos torparen Eric Ersson i
Rostock, Hyltinge socken eller i Hyltinge sockenstuga.
Uppsala den 4 december 1831

Kungörelse, Uppsala den 4 december 1832 (upphittade ljusstakar och guldkedja)
Bonden Daniel Johansson i Hovgården, Istorps socken, Älvsborgs län har under ett berg nära hemmanet,
hittat 2 ljusstakar av komposit, liknande s k Tutanego samt en mindre guldkedja med bokstäverna C E på
låset.
      Vederbörande ägare kan återfå hittegodset inom laga tid på Landskansliet.
Uppsala den 4 december 1832  R von KRAEMER

Efterlysning, Uppsala den 6 december 1832 (9 personer, 2 barn, 2 hästar, ko, oxe, stöldgods)
1:o Drängen Johan Zetterquist har olovligen avvikit från sin tjänst hos Fabrikör Olof Berglund i
Eskilstuna.
     Han är 41 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår och vindögd. Han var klädd i grön frack, blå
långbyxor, blå surtut, stövlar och hatt
2:o Pigan Anna Bolm är misstänkt för delaktighet i stöld varom rannsakning varit vid Örebro Kämnärsrätt
     Hon är 49 år gammal, puckelryggig och liten till växten, blekt ansikte, svart hår.
3:o Från hemmansägare Magnus Michelsson i Linhult, Stengårdshults socken, Jönköpings län har vid
inbrott stulits ett par rockar, ett par renskinnsbyxor, 2 par blå vrångrandiga karlstrumpor, 1 par
krokrandiga i blått och grönt, åtskilliga fruntimmerskoltar och kjolar, 8 alnar klänningstyg med ljusblå
och vita ränder på svart botten, en större silkesschal, silkeskläden, 20 vita sockerduksförkläden dels
randiga och dels med utsydda rosor i hörnen, 11 randiga bomullskläden, fler kläden i olika kvalitéer, en
psalmbok, en vigselring av silver, 1 silverspänne, 1 par gröna fingervantar, 1 skålpund bomull, 4 alnar
blångarnsväv, 1 par karlhandskar, ännu flera förkläden i olika färger och en ask.
4:o Lösdriverskan Ingeborg Jonasdotters från Frändeforss socken i Dalsland två barn, en gosse på 9 år
och en flicka på 7 år båda små till växten och dåligt klädda har avvikit från hemorten
5:o Den tidigare för stöld straffade och nu ytterligare för lika brott ställd under rannsakning flickan
Lovisa Andersdotter från Lundby socken, Västmanlands län, har kommit på flykten i Strängnäs.
     Hon är medelmåttigt lång, mörkt hår och ögon, klädd i grönrandig ylleklänning, kängor och grön
stickad yllehalsduk
6:o Vid inbrott i Bredestads Församlings kyrka i Jönköpings län stals 1 silverkanna om 68 lod, förgylld
inuti, gjord 1743 och skänkt av Greve Axel Wrangel på Aneby, 1 silverkalk om 45 lod, en patén om 17
lod given till kyrkan av Baron Pehr Wrangel på Aneby 1731 till äreminne och testamente efter
Friherrinnan Juliana von Rosen och prydd med två adliga vapen, 1 spegel med påskrift ”Bredestads
kyrka”, en ny mässkjorta av kambrik med spetsar kring kragen och ärmarna, en altarduk 16 – 17 alnar
lång, 1 malmkran till vinkaret, 1 kist- och 1 skåpsnyckel, samt kollektlistan och några Landshövdinge
Ämbetes Kungörelser samt alla kollektmedel för året, nämligen 13 riksdaler
7:o Drängen Magnus Malmén har olovligen avvikit ur sin tjänst hos torparen Eric Andersson i Norrskog,
Dävensö, Låssa socken och medtagit Anderssons persedlar, nämligen:
1 mörkblå vadmalsrock fodrad med grått linne och kamlott, 1 skinnpäls, med grå vadmalskrage och
mässingsknappar, 1 yxa, en blårutig lärftsnäsduk, samt 1 större täljkniv
     Malmén är född i Hälsingland, lång till växten och mager, något koppärrig, Han var klädd i blå jacka
och byxor, hatt och stövlar
8:o En mansperson som kallar sig Eric Wallin, har gripits för passlöshet i Löfsta socken. Han uppger sig
vara hemma i Hollens socken Jämtlands län, och befanns inneha två sannolikt falska betyg. Han kom på
flykten, då han skulle införas i Länshäktet.
     Han är medelmåttigt växt, magert ansikte, blå ögon, ljust hår, samt var klädd i trasiga byxor, och blå
vadmalströja
9:o Pigan Johanna Myrström har olovligen avvikit ur sin tjänst hos bonden Carl Peter Nyberg i Drömtorp,
Lunda socken, Nyköpings län och sedan under natten genom inbrott i Drömstorp tillgripit en brunrandig
ylleklänning, 1 lintyg, 1 par bomullsstrumpor, en röd och grön bomullshalsduk, 2 alnar enträdd väv och
ett rött och vitt förkläde
10:o Artilleristen vid 5:te Batteriet av Svea Artilleriregemente, N:o 44 Carl Eric Malmquist har olovligen
avvikit från Regementet.
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     Han har uppgivit sig vara född i Floda socken och kunnig i skomakare hantverket.
11:o Förre Fänriken och Landsfiskalen Nils Peter Eneman, är misstänkt för att genom missbruk av andras
namn tillskansat sig åtskilliga penningsummor från Riket Ständers Banko Diskontverk. När han söktes i
sin hemort på Öland för att inställas till förhör hos Befallningshavande i Kalmar kunde han inte påträffas.
12:o Den för obehörigt kringstrykande häktade manspersonen Johannes Pettersson från Rödeby socken,
Blekinge län, har fått tillfälle att rymma från Kalmar Länshäkte
     Han är undersättsig med svart rundklippt hår, trint ansikte, och en utväxt över höger öga. Han var
klädd i en gammal ljusblå jacka och byxor, röd väst, nya stövlar och hatt
13:o Natten till den 15 september stals på Öland följande kreatur, nämligen:
     Från Nämndeman Nils Pehrsson i Tomteby, Repplinge socken, en röd oxe märkt med två
snedristningar i vänstra örat och ett skår i högra örat
     Från bonden Nils Andersson i Äpplerum en mörkröd ko med korta horn, märkt med ett skär i vänstra
örat och
     Från Häradsskrivare U Bjoerklund i Tryggestad ett 3- årigt sto, rött till färgen och utan andra tecken än
en liten stjärna i pannan
14:o Från betet i Melby hemman, Toresunds socken, Nyköpings län stals ett brunt sto tillhörigt bonden
Anders Jansson. Stoet har svart hängmän och svans, nyskodd på alla fötterna och är 7 år gammalt
      Kvarlämnat var ett äldre sto, mörkrött till färgen, med hängman och svans samt stor stjärna i huvudet
15:o Genom inbrott hos avlidne Nämndeman Pehr Olssons i Wallskoga, Tolfta socken, detta län
sterbhusägare stals följande persedlar:
     2 räfflade matskedar med guldsmed Wendelii i Uppsala namnstämpel, 1 matsked av metall, 1
silverfickur med enkel boett och vidhängande silverkedja och 2 silvernycklar, ett blåmålat mindre skrin,
med 7 riksdaler inneliggande samt 7 par bordsknivar.
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i rikets övriga län anmodas vänligen
efterlysa N:o 7, 8 och 15.
Uppsala den 6 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 6 december 1832 (avlöningsmöten, pensioner)
Avlöningsmöten för Upplands Regemente är utsatt till den 17 januari med Livkompaniet på Yvre
Gästgivargård, samma dag med Överstelöjtnantens Kompani i Enköping, den 19:de med Första Majorens
Kompani på Haberga Gästgivargård, den 16:de med Andra Majorens Kompani på Säva Gästgivargård,
den 17:de med Tredje Majorens Kompani här i staden, den 19:de med Rasbo Kompani på Hovs
Gästgivargård och den 19:de med Sigtuna Kompanis till detta län hörande del på Grans Gästgivargård.
      Vid dessa möten bör innehavare av sådana hemman, som är anslagna till lön för Befälet inom
Regementet att inställa sig och att få underrättelse till vem löneräntan skall utgöras och erlägga
räntepengarna.
      Personer som njuter gratialer från Vadstena Krigsmanshus eller från Regementets Korprals- och
Soldatpensionskassa utbekommer vad dem tillkommer för sistlidne år. Prästbevis skall medföras.
     Slutligen förständigas alla till Regements Musiken anslagna och Vakansrotarns innehavare att
ovillkorligen inbetala rotelöner och vakansmedel enligt sina kontrakt vid dessa möten.
Uppsala den 6 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 6 december 1832 (auktion i Ör, Hjälsta socken)
För att gälda bonden Anders Staffanssons skuld, stor 351 riksdaler 35 skilling 2 runstycken, kommer hans
ägande 1/24 mantal N:o 1 i Ör, Hjälsta socken, att säljas på offentlig auktion vid Lagunda Härads
Tingställe i Tunalunds gästgivargård den 19 mars.
     Hemmansdelen är uppskattad till 286 riksdaler 29 skilling. Närmare upplysningar fås hos
Kronobefallningsman G Wibelius. Köpeskillingen betalas senast efter en månad med 6 % ränta från
auktionsdagen. Uppsala den 6 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 6 december 1832 (magasinsfonden)
Till underdånig åtlydnad av Kongl Maj:ts befallning skall uppgifter om Sockenmagasinens och andra på
enskild bekostnad tillkomna Magasinsinrättningars tillkomst, Fonder, utlåningssätt och ränteberäkning
insändas av mig.
     I Kungörelse av den 4 augusti infordrade jag uppgifter, vilka ännu inte fullständigt inkommit.
Vederbörande är härmed erinrade att insända de saknade uppgifterna skyndsammast.
Uppsala den 6 december 1832  R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 6 december 1832 (överskottssäd)
Enligt skrivelse från Serafimer Ordens Gillet kommer auktion att hållas den 8 januari, då ett parti Uppsala
Hospitals Överskotts Krono Spannmål kommer att upplåtas till högstbjudande.
     Köparen har rättighet till 4 månaders betalningsanstånd och att begagna sig av den forselrätt som
tillkommer spannmålen.
     Auktionsanbuden underställs Serafimer Ordens Gillets prövning.
Uppsala den 6 december 1832  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 8 december 1832 (auktion på brukningsrätten i gruvor i Olands socken)
I anledning av Kammar Kollegiets Förordnande kommer auktion att hållas den 28 december så väl i
Kammar Kollegium, som på Landskontoret samt vid Tingstället i Haberga Gästgivargård, då under
skattemannarätt utbjudes mot högsta budet i pengar som på 6 år betalas mot vederhäftig borgen
brukningsrätten för gruvbearbetning.  Anbuden prövas och antas av Kammar Kollegiet och gäller
Kronans jordägande rätt till bearbetning av den s k Hammarins Gruvan samt tre av Brukspatron Rettigs
inmutade Järnmalms anledningar på Olands Härads Allmänning.
Uppsala den 8 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 8 december 1832 (auktion på brukningsrätt i gruvor vid Ramhäll, Olands
socken)
Den 18 januari kommer auktion att hållas så väl i Kammar Kollegiet, som på Landskontoret och vid
Tingstället på Haberga Gästgivargård, då högstbjudande i pengar under skattemannarätt upplåter, med
åliggande att mot anskaffad borgen, betala köpeskilling på 6 år med 1/6 årligen för Kronans jordägande
rätt till bearbetande av på Olands Härads Allmänning utmed Ramhälls gamla Gruvor belägna och nu
ödeliggande  järnmalms skärpningar, inmutade av Dannemora Gruvors intressenter.
Uppsala den 8 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 8 december 1832 (ersättning till beväringsynglingar)
I händelse någon beväringsyngling inte skulle erhållit de avlönings- och ersättningsförmåner som enligt
Författningarna tillkommer honom, skall han för att vinna rättelse, skriftligen till mig anmäla före 24
december.
Uppsala den 8 december 1832 R von KRAEMER

Brev från Carl Johan, Stockholm den 10 december 1832 (fond för remonterings skyldiga)
Ni har i skrivelse av den 18 oktober anhållit och fäst Vår uppmärksamhet på, att ibland
Rustningsskyldigheter vid Vårt Livregementes Dragon Korps det är mycket betungande för mindre
bemedlade jordägare vid inträffande av tätare avgång av nummerhästar. Det kan bortta hela frukten av
mångårig flit och omtanke.
      Vi täckes för att avhjälpa denna olägenhet gå i författning om bildandet av en fond till understöd för
Remonterings skyldighetens fullgörande vid denna Korps, på samma sätt som redan skett vid Vårt
Upplands Regementes rekryterings inrättade av Enöres Kassan.
     Den har visat sig efter Vårt Reglemente för Kassans förvaltning av den 30 april 1831 vara välgörande
för rotehållarna.
     Ni har i underdånighet hemställt att rusthållare inom Ert län må av Er vid lämplig tid och ort
sammankallas, för att höras och yttra sig om de skulle vara hugade att genom en årlig, icke kännbar,
avgift ingå i en sådan Fond. Ni ansåg ett belopp på 1 riksdaler 16 skilling av varje Rusthålls Nummer
samt av mindre del i förhållande därefter, skulle räcka att upprätta en Remonteringsfond i likhet med
Enöres Kassan. Detta skulle föreslås de rustande och sedan till Vår Prövning och stadfästelse överlämnas.
      I sammanhang härmed har Ni hemställt om inte i händelse de rustande skulle vara benägna att samla
en särskild kassa till understöd vid de tillfällen då nybeklädnad och mondering för Korpsen erfordras.
Detta kan Ni, om det befinns lämpligt fästa deras uppmärksamhet på.
      Detta har Vi i Nåder låtit Oss föredragas och lämnas i Nåder Vårt bifall, vilket  härmed vare meddelat.
Stockholm den 10 december 1832  CARL JOHAN
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Kungörelse, Uppsala den 10 december 1832 (kallelse till möte om en Fond)
Samtliga ägare av Rusthåll eller deras ombud vid Livregementets Dragon Korps skall infinna sig den 26
februari för att höras i vad mån de skulle vilja årligen bidra till bildande av en Kassa, där man kunde
hämta understöd till bestridande av oväntade uppkomna rustningskostnader samt hur en sådan kassa
skulle förvaltas.
      Befallningshavande förväntar sig att de Rustande inser att utlåtande för varje rusthålls nummer
nödvändigt erfordras och att de inte underlåter att avgiva det.
     Befallningshavande vill kungöra att den år 1831 fastställda Reglementet för Enöres Kassan har genom
sina små årliga insatser tillsammans med räntor redan fått en Fond bestående av 44. 000 riksdaler och
lämnar 26 riksdaler 32 skilling i utdelning till varje rote som vid generalmönstring eller genom dödsfall
måste ha karlvakanser. Dessutom bidrar Kassan årligen med underhåll till avskedade välförtjänta soldater
samt deras änkor och barn som behöver underhåll
     Befallningshavande har velat anmoda de Rustande vid Livregementets Dragon Korps att vid
ovannämnda sammankomst moget överväga, om de inte genom en sådan med små, icke kännbara årliga
avgifter, skulle  samla en understödsfond, som i framtiden kan bli nyttig och välgörande
Uppsala den10 december 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (remonteringsmöte)
De rustande för N:o 100, 116, 117 och 120 vid Livskvadronen, för N:o 26, 46, 61, 98, 103 och 115 vid
Majorens Skvadron, för N:o 22, 31, 58, 60, 63, 64, 78, 87, 90, 99, 108 och 118 vid Norra Upplands
Skvadron av Livregementets Dragon Korps underrättas härigenom att remonteringsmöte hålls den 24
januari här på Slottsgården .
     Vid laga påföljd bör antagliga remonter för ovannämnda nummer uppvisas.
Uppsala den 24 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (avlöningsmöte)
Innevarande års avlönings- och uppbördsmöte för Livregementets Dragon Korps är utsatt till den 23
januari för Livskvadronen vid Alsike gästgivargård
Den 24 januari för Majorens Skvadron på Säva Gästgivargård
den 25 på Korskrogen i Fröjeslunda socken, den 26 på Gästgivargården i Enköping
den 28 för Norra Upplands Skvadron på Yvre Gästgivargård
den 29 på Högsta Gästgivargård samt den 1 februari på gästgivargården här i staden.
      Räntegivare bör infinna sig för att erlägga den årliga penningräntan och mottaga forsedlar på den
spannmål som blivit uppsagd att levereras in natura.
      De rustande skall också infinna sig för att betala vakansavgiften samt Gratialister försedda med
underhållsbrev och prästbevis undfår sina gratialer.            Uppsala den 24 december 1832
 
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (värvning)
Gardisten N:o 43 Jan Witting har förordnats att värva rekryter för Kapten Flemings Kompani av Svea
Livgarde.
     Gardisten N:o 34 Eric Ersson skall värva för att täcka Livgardets inträffade vakanser vid Major
Hägerflyckts Kompani.                     Uppsala den 24 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (tillvaratagen häst)
Meddelas att i slutet av oktober tillvaratogs en gammal med hängman försedd svart häst på Lunds ägor i
Ramsta socken. Rätta ägaren kan återfå den hos Math Westerberg därstädes mot kostnadsersättning.
Uppsala den 24 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (uppskjutet mål vid Västmanlands Regementets
Krigsrätt)
Gördelmakaren Carl Gustaf Lake, som vistas på okänd ort underrättas härmed att målet mellan honom
och sockerbagare Pehr Constantin Lake samt Regements Väbel Carlbom och Sergeant Scheifert vid
Västmanlands Regementets Krigsrätt uppskjutits till den 8 februari.
     Krigsrätten har den 14 november beslutat att underrätta och anhålla honom och inför Krigsrätten i
Västerås inställa.
Uppsala den 24 december 1832
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Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (tillvarataget sto)
Mot laglig ersättning kan rätta ägaren till ett brunt sto med vit stjärna i pannan återfå kreaturet hos bonden
Eric Andersson i Tuna by, Svedvi socken, Västerås län. Stoet är 3- 4 år gammalt och tillvaratogs den 23
september på vägen invid Tuna by.
Uppsala den 24 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (efterlysning av dräng misstänkt för stöld)
Bonden Johan Eric Lundevalls i Säby, Villberga socken, lagstadde dräng, Jonas Justus Richtersson har
olovligen avvikit ur tjänsten och stulit från sin husbonde pengar och  åtskilliga kläder.
     Han är född i Bohus län, 30 år gammal, kort och undersättsigt växt, blå ögon, mörkt hår. Han skall
vara försedd med pass av Magistraten i Uddevalla, prästbevis av Pastor Börjesson i Torshälla församling,
orlovssedel av Engelbrecht Andersson där och bevis av änkefru Bergstedt på Vi i Övergrans socken. När
han anträffas skall han säkert fängslad införas till Länshäktet.
     Överståthållare Ämbetet och Befallningshavande i övriga Riket anmodas vänligen utfärda lika
efterlysning.
Uppsala den 24 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (skeppsslup funnen vid Mollösund)
Tullkammaren i Uddevalla meddelar genom Befallningshavande i Göteborgs län, att en skeppsslup om 5
½ alns längd, svartmålad ovan vattnet med vit list och blekröd botten samt grön inuti, har blivit funnen på
yttre skären utanför Mollösund. Den är införd till Mollösunds fiskeläge och ägaren kan inom år och natt
från 28 november anmäla sig hos nämnda Tullkammare vid påföljd enligt lag.
Uppsala den 24 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 24 december 1832 (utmätningsärende)
Befallningshavande i Älvsborgs län har fattat beslut, att G Bolander från Ulricehamn är efterlyst med
förständigande att inom 6 veckor från den dag, då kungörelse finns tredje gången i Post- och Inrikes
Tidning, infinna sig hos Kronofogden i Kinds Fögderi för att undfå så väl Befallningshavandes Utslag,
där han blivit ålagd att betala handlaren i Borås A M Calmenius 1.979 riksdaler 31 skilling jämte ränta
och kostnadsersättning samt underrättelse om dagen då utmätning kommer att verkställas. Om Bolander
utebliver anses Utslaget vara i laga kraft vunnet.
Uppsala den 24 december 1832

Efterlysning, Uppsala den 24 december 1832 (4 personer, stöldgods)
1:o Handelsbetjänten Carl Bernhard Krusell, som hos Rådstugurätten i Hedemora begärt till sina
Borgenärers förnöjande, att  få all sin egendom uppgiven, har avvikit från staden.
     Han skall där han påträffas på tjänligt sätt inställas hos bemälde Rådsturätt.
2:o Drängen Anders Fredric Orre har olovligen avvikit ur sin tjänst hos bonden Pehr Mattsson i Gillinge
by, detta län
     Orre, som  förmodas begivit sig till Vendels socken, är omkring 30 år gammal, liten till växten med
stadig kroppsbyggnad, svart hår, trint ansikte. Han är klädd i mörkblå rock, och byxor av vadmal, gammal
frack, stövlar, ny hatt och rödrandig ylleväst
3:o Garvare Gesällen Nils Lagerlund från Karlstads län, som är lagsökt hos Befallningshavande i
Härnösand av garvaren Nils Tynelius för 44 riksdaler 44 skilling har avvikit från orten.
      Han skall 3 månader räknat från den 6 dennes infinna sig på Landskansliet i Härnösand för att motta
lagsöknings handlingarna och förklara sig däröver, vid äventyr att inte bli hörd i målet.
4:o Natten till den 21 sistlidne blev bonden Pehr Pålsson i Flo, Långsele socken, Härnösands län, bestulen
på en hundskinnspäls försedd i livet med blått och i ärmarna med vitt yllefoder
5:o Dövstumma Jonas Månsson i Kanarp, Yggestorps socken, Jönköpings län har bortgått från sin
förmyndare bonden Jöns Petersson i Kårdsbo.
      Han är av medelmåttig längd, fylligt ansikte, ljust hår.
Uppsala den 24 december 1832 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 27 december 1832 (kurhusavgifternas användning)
Vid sammanträde med länets deputerade angående kurhusavgifternas utgörande och användande beslöts
bland annat, att prövningskommittén årligen  skulle bestämma avgiften, än så länge 3 skilling på varje
mantalsskriven person. Om överskott uppkommer skulle beloppet sparas för att senare kunna användas att
sänka årsavgiften.
      Genom noggrann sparsamhet har avgifterna i år räckt för att täcka kostnaderna vid Kurhusanstalterna
och har till och med lämnat något överskott.
      Länets Lasarett har inga andra intäkter än frivilliga gåvor från Församlingarna. De befinner sig alltså i
den belägenheten att de inte kan motsvara sitt ändamål. De kan inte inta sådana personer som genom
skyndsam läkarhjälp skulle kunna frälsas från den olyckan att för livstiden falla Församlingarnas
Fattigvård till last.
       Ett så välgörande ändamål, som att bereda sjukvård till lidande medmänniskor och genom skyndsamt
biträde ge hjälp, så att de kan återgå till samhället som nyttiga och verksamma medlemmar, påkallar ett
varmt deltagande. Jag är förvissad om att så kan ske och har med tillfredsställelse sett hur Församlingarna
i länet omfattar nödställda medmänniskor i avlägsna provinser med välgörenhetsanda.
     Under tillkännagivande att årets avgift blir 3 skilling och anses vara tillräcklig, anmodar jag
Prästerskapet att vid sockenstämma i Församlingarna utse sockenombud, som vid Vintertinget inställer
sig och inför Kronofogden sins emellan utväljer ett Ombud för varje Tingslag, som den 22 februari
tillsammans med mig överväger om inte Kurhusmedlens överskott skulle användas till en mer
ändamålsenlig Lasarettsvård.
Uppsala den 24 december 1832

Kungörelse, Uppsala den 27 december 1832 (auktion på tiondetackjärn)
Statskontoret och Bergs Kollegiet har förordnat att auktion kommer att hållas den 26 januari för att till
högstbjudande sälja innevarande års Tionde Tackjärn från Västlands, Österby, Harnäs och Söderby
Masugnar, dock inte under ett bestämt pris. Köparen har mot borgen rätt till 4 månaders anstånd med
betalningen.
Uppsala den 27 december 1832  R von KRAEMER



1  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\inn1833.doc Skapat den 05-01-07 09:51 Senast utskrivet 05-01-07 21:08

Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1833
Låssa kyrkas arkiv - i sammandrag - moderniserat språk
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 2005-01-07
/landshov2/inn1833.pdf         /landshov2/lan109 1833.pdf

Titelrubriker                        8 januari - 30 december 1833

Klicka på önskad post och aktuell sida öppnas.
Texten kanske ligger nedanför den synliga delen av sidan.
Anvisning för användning, utskrift och sökning i PDF-filer (Adobe Acrobat) Klicka

----------------------------------------------------------------------------------------------
Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1833 (auktion Taxnäs, Fröjeslunda socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (auktion Åkerby, by, Tierps socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (tillvaratagen fargalt)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (inbrott i Källereds kyrka, Göteborgs län)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (lån av persedlar som inte lämnats igen)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (lagsökning)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (inbrott i Rådanebergs Gästgivargård, Älvsborgs län)
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (Lanthushålls Sällskapets sammanträde)
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1833 (tid och plats för leverans av Tionde- och Kronoavrads

spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1833 (tillvaratagen sjöskumspipa)
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1833 (lagsökning)
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1833 (häst stulen av kringstrykande personer)
Efterlysning, Uppsala den 14 januari 1833 (12 personer, 5 stölder, 2 hästar)
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1833 (auktion på uttjänta monderingspersedlar)
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1833 (hammarskattjärn från Vallonbruken)
Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1833 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1833 (bärgade vrakdelar vid Kalvsunds skärgård)
Efterlysning, Uppsala den 25 januari 1833 (15 personer, 3 stölder, 1 häst)
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1833 (leverans av Krono Avrad och Tionde Spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1833 (priset på en svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1833 (sammanträde om kasserade kolletter)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1833 (förslag till inrättande av en Remonterings Kassa)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1833 (reststämma)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1833 (smittkoppor)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (entreprenadsauktion att skaffa säng-, linne- och

gångkläder till Uppsala Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (arrendeauktion Gånsta)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (entreprenadsauktion på reparationer på slottet)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (auktion Bro, Tierps socken)
Kungörelse med vänlig anmodan till Befallningshavande i angränsande län att utfärda enahanda

Kungörelse.
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 18333 (remoneringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (funnet stöldgods)

Administratör
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Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (rörande Tullkammarpass för båten Namnlös)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1932 (innehav av förbrutet gods)
Efterlysning, Uppsala den 5 februari 1833 (3 personer)
Kungörelse, Uppsala den 7 februari 1833 (ytterligare auktion på Bränneri magasinet)
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1833 (ting med Bergverken i Uppland)
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1833 (rekryt- och remontmöte)
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1833 (stöld Svaneholm, Ås socken, Jönköpings län)
Kungörelse, Uppsala den 12 februari 1833 (tider och platser för Berednings Kommitténs

sammankomst)
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1833 (ytterligare auktion att skaffa sängkläder till

Hospitalet)
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1833 (auktion på säd tillhörigt Arméns Pensionskassa)
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1833 (auktion på skogen i Högskogens Kronopark)
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1833 (medel deponerade i Lantränteriet)
Tillkännagivande, Uppsala den 5 mars 1833 (elever som lärt lantbruk i Dalarna)
Tillkännagivande, Uppsala den 5 mars 1833 (utdelning av fruktträd utan kostnad)
Tillkännagivande, Uppsala den 5 mars 1833 (förmånligt inköp av frö till foderväxter)
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1833 (auktion på ved från Sunnersta kronopark)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (tillvaratagen häst)
Efterlysning, Uppsala den 7 mars 1833 (4 personer, väv som lagts till blekning)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars1833 (lagtima ting)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (borttappade skinn mellan Stockholm och Nyköping)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (fel beräkning av löneöverskotts räntan)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (lagsökning)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (besvär över Landshövdinge Ämbetets i Malmö Utslag)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (förlorad post)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (priser på garn tillverkat vid Arbetshuset i Stockholm)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (person som råkat i skuld)
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1833 (auktion på Inrättning tillhörande Arbets- och

Korrektions Inrättningen i Uppsala )
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1833 (svin som bökar sönder vägarna)
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1833 (djurläkare för Södra Provinsialläkare Distriktet)
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1833 (rekrytmöte)
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1833 (markegångspris på monderingspersedlar)
Brev från Carl Johan, Uppsala 15 mars 1833 (pris för dagsportion för tågande trupper)
Tillkännagivande, Uppsala den 18 mars 1833 (tävlings priser från Lanthushålls Sällskapet)
Tillkännagivande, Uppsala den 18 mars 1833 (försiktighet att använda hela små träd till

utstakande av vintervägarna)
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1833 (auktion på skogslotter i Tierps kronopark)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1833 (arrendeauktion på Förare Bostället Bro, Tierps socken)
Brev från Carl Johan, Uppsala den 29 mars 1833 (angående fiskets förkovran)
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1833 (befäls- och skvadronmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1833 (ådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1833 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1833 (djurläkarens adress)
Kungörelse, Uppsala den 1 april (ytterligare auktion i Översta By, Björksta socken, Västerås län)
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1833 (ändring av indelning av Lagsagan)
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1833 (beväringsmönstring)
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Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (ändrad tid för Regementsmötet)
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (ändrad tid för ullmarknaden i Norrköping)
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (entreprenadsauktion för underhåll av broarna mellan

Huvudstaden och Drottningholm)
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (kläder förlorade vid resa mellan Köping och Arboga)
Efterlysning, Uppsala den 12 april 1833 (8 personer, borttappar silverur och pappersstöld)
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (inrättande av en remontkassa)
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1833 (tider och platser då Bevillnings Taxering äger rum)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1833 (norska hamnar fria från kolerasmitta)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1833 (våld mot stadens träd)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1833 (hingstbetäckning)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1833 (ynglingar från Dalarna, som inte infunnit sig till

mönstring)
Efterlysning, Uppsala den 18 april 1833 (2 personer, borttappade och stulna persedlar)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1833 (efterlyst hustru)
Kungörelse, Uppsala den 22 april 1833 (mönstringar i Falu län)
Kungörelse, Uppsala den 22 april 1833 (ändrad plats för auktion av Nyby, Sparrsätra socken)
Efterlysning, Uppsala den 22 april 1833 (2 personer)
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1833 (entreprenadsauktion för underhåll vid mönstringar)
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1833 (tider då Författningar börjar gälla)
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1833 (lärling efterlyst)
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1833 (medelpriset på silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1833 (vägbygge Örsundsbro)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1833 (arrendeauktion Forssby Boställe)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1833 (auktion Skinnarbohl, Stavby socken)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1833 (personer som inte betalt skatt efterlyses)
Kungörelse, Uppsala den 11 juni 1833 (ombyggnad av bron vid Karleby Gästgivargård i

Västerås län)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1833 (tider och platser där gratialister får hämta underhåll)
Efterlysning, Uppsala den 11 juni 1833 (4 personer)
Kungörelse, Uppsala den 11 juni 1833 (tillkännagivande om dödsfall)
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1833 (auktion Profoss Bostället Gånsta, Boglösa socken)
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1833 (upphandling av 50 famnar ved till länshäktet)
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1833 (medaljpensioner)
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1833 (ytterligare auktion på proviants persedlar till

Hospitalshjonen)
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1833 (upphandling av bröd åt fångarna i Slottshäktet)
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1833 (prövningskommitténs sammanträde)
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1833 (tid och plats för gratialisternas underhålls utdelning)
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1833 (lagsökning)
Efterlysning, Uppsala den 28 juni 1833 (7 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1833 (tillvaratagen häst)
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1833 (reparation på Varpsunds Bro)
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1833 (beslagtaget gods)
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1833 (införsel av förbjudet gods)
Efterlysning, Uppsala den 13 juli 1833 (6 personer, 3 hästar)
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Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1833 (överlåtna lägenheter)
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1833 (auktion Gottsunda Tegelbruk)
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1833 (lagsökning)
Efterlysning, Uppsala den 16 juli 1833 (3 personer, 2 hästar)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1833 (mönstring av hästar)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1833 (diligensinrättningen mellan Stockholm och Göteborg)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1833 (provinsialläkare i Sigtuna)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1833 (arrendeauktion på tullmjölkvarn i Eskilstuna)
Efterlysning, Uppsala den 29 juli 1833 (8 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1833 (efterlyst dräng)
Efterlysning, Uppsala den 31 juli 1833 (3 personer)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1833 (ådermöten)
Efterlysning, Uppsala den 5 augusti 1833 (5 personer, borttappade sedlar, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1833 (förslag till munderingskostnad för Dragon Korpsen)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1833 ( får saknat under transport)
Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1833 (Vendels, Tierps och Trögds Härads allmänningar)
Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1833 (arrendeauktion på Stallmästargården)
Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1833 (borttappat silverfickur)
Kungörelse, Uppsala den 13 augusti 1833 (auktion på Boställen tillhörande Upplands

Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1833 (salpetersjudning)
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1833 (priset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1833 (arrendeauktion på Norrala Båtströmmingsfiske)
Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1833 (soldat avvikit under marsch)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1833 (auktion Eklunda, Västmanlands län)
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1833 (auktion Skinnarbol, Stavby socken)
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1833 (överlåtna kronohemman)
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1833 (personer som inte betalt skatt och böter)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1833 (personer som kan laga tröskverk)
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1833 (vård av rustningshästar)
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1833 (auktion Önsta, Bro socken)
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1833 (rekrytmöte)
Efterlysning, Uppsala den 16 september 1833 (4 personer, 2 ston, 1 silverfickur, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1833 (dåliga vägar)
Kungörelse, Uppsala den 18 september 1833 (ansökan om underhåll ur Enöres Kassan)
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1833 (lagsökning)
Efterlysning, Uppsala den 21 september 1833 (3 personer, 2 oxar)
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1833 (auktion på flera boställen tillhörande Livregementets

Dragon Korps)
Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1833 (approbation och kassation av hästar)
Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1833 (förlorad säck med kläder)
Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1833 (ny urmakare i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1833 (lagsökning)
Efterlysning, Uppsala den 14 oktober 1833 (2 personer, 1 fickur)
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1833 (rustande skall förklara sig angående

Beklädnadsfonden)
Efterlysning, Uppsala den 18 oktober 1833 (2 gossar, inbrott i två kyrkor, två andra stölder)
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Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1833 (auktion Agersta gård, Jumskils socken, Bälinge
Härad)

Kungörelse, Uppsala den 28 oktober 1833 (3 jaktplatser på varg)
Kungörelse, Uppsala den 28 oktober 1833 (beslagsmål)
Efterlysning, Uppsala den 28 oktober 1833 (1 person, rånare och stöldgods, silverur)
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1833 (arrendeauktion för uppförande av latrin vid

Hospitalet)
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1833 (mantalsskrivning)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (brandförsäkring för lösöre på landet)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (vintervägstakningsträd och plantering av alléer)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (lösöresauktion Ånnesta, Hacksta socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (person efterlyst för stöld)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (skuld likviderad eller inte)
Efterlysning, Uppsala den 4 november 1833 (3 arrestanter)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (efterlyst tysk handlande)
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1833 (arrende på broavgifter på broarna vid Nockeby och

Traneberg)
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1833 (tillvarataget sto)
Efterlysning, Uppsala den 21 november 1833 (3 personer, stöld av matskedar)
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1833 (leverans av räntespannmål vid Livregementets

Dragon Korps
Kungörelse, Uppsala den 9 november 1833 (entreprenadsauktion på reparation av brandsprutan

och skötsel av vägar)
Brev från Carl Johan, den 9 november 1833 (angående priset på salpeter till Kronan)
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (beviljad tjänstledighet)
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (auktion N:o 4 Stor Vreta, Ärentuna socken)
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (auktion på Regementspersedlar)
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (felfria remontrar önskas)
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (arrendeauktion på laxnotvarpar)
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (tillvaratagen häst)
Efterlysning, Uppsala, datum saknas (5 personer, stöld från avliden person)
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1833 (kallelse till Urtima Riksdag)
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1833 (auktion på Regements Boställen i Västmanland)
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1833 (auktion på gård i Uppsala stad)
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1833 (2 personer, 1 rån, stor stöld vid Dalregementets

Förrådshus)
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1833 (bristfälligt underhåll på munderingar)
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1833 (auktion på en utdömd karaktärsbyggnad i

Häggeby)
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1833 (ändring av markegångspriset)
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1833 (arrendeauktion på Regements Boställen)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1833 (stöld från postkarlens kärra)
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1833 (hospitals spannmål)
Befallningshavande meddelar att auktion kommer att hållas den 8 januari 1834
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1833 (tillvaratagen ko)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1833 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 10 december 1833 (3 personer)
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Kungörelse, Uppsala den 19 december 1833 (avlöningsmöten för Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 19 december 1833 (avlöningsmöten för Livregementet)
Efterlysning, Uppsala den 19 november 1833 (1 person, skosulor, stora stölder)
Kungörelse, Uppsala den 19 december 1833 (veneriskt smittad piga efterlyst)
Brev från Carl Johan den 28 december 1833 (angående jaktfonder)
Kungörelse, Uppsala den 30 december 1833 (auktion Stynsbergs gård, Tierps socken)
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelse, 1833
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2004-10-22

Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1833 (auktion Taxnäs, Fröjeslunda socken)
Den 13 mars kommer genom offentlig auktion till mestbjudande ovillkorligen försäljas Lagman N C
Sunessons Konkursmassa tillhöriga hälft av Taxnäs egendom i Fröjeslunda socken, Lagunda Härad,
Uppsala län.
      Egendomen är belägen 2 ½ mil från Uppsala, 1 ¾ mil från Enköping och ¼ mil från lastageplats vid
Mälaren. Hela egendomen av Taxnäs berustade Säteri består av 1 ½ förmedlat mantal samt hemmanet
Nopsgärde ¼ mantal skatte med tillhörande lägenheten Korskroken.
       Utsädet är 29 tunnor spannmål i god jord, ängen ger omkring 100 lass utom sjöfoder, tillräckligt bete
i 3 hagar, skogen är växtlig och spard samt fisket i Alstasjön förmånligt.
       Åbyggnaden består av en tvåvånings karaktärsbyggnad med 14 rum och 7 välvda källare samt
erforderliga uthus så väl i Man- som Ladugården. Huset är omgivet av trädgård med fruktträd och en väl
anlagd park. Hela egendomen är uppskattad till 18.232 riksdaler 45 skilling 7 runstycken banko.
      Auktionen förrättas vid Taxnäs och tillträde är den 14 mars. Värderingsinstrument  och upplysningar
fås hos Konkursmassans ena syssloman Löjtnant Fr Holmberg på Landsberga.
     Efter försäljning av den fasta egendomen kommer åtskillig lös egendom bestående av kreatur,
spannmål och redskap att säljas. Spekulanterna uppmanas att infinna sig i god tid.
Uppsala den 8 januari 1833 G NORDENSTOLPE  J E BOËTHIUS
Uppsala den 8 januari 1833 R von KRAEMER.

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (auktion Åkerby, by, Tierps socken)
Till gäldande av en skuld stor 850 riksdaler hos bondsonen Jacob Jacobsson i Sätra, Västlands socken
kommer Olof Olssons ägande Kronskattehemman om 3/28 mantal N:o 2 i Åkerby by att genom offentlig
auktion säljas den 23 april. Hemmanet är uppskattat till 555 riksdaler 26 skilling 8 runstycken och
närmare upplysningar kan fås hos Kronobefallningsman J A Holm J:sson  på Vallby i Vista socken.
Uppsala den 9 januari 1833

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (tillvaratagen fargalt)
En större s k fargalt är tillvaratagen och kan mot beskrivning och kostnadsersättning återfås vid Rörby
utgård i Bälinge socken.
Uppsala den 9 januari 1833

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (inbrott i Källereds kyrka, Göteborgs län)
Genom inbrott i Källereds kyrka, Göteborgs län stals en större ljuskrona av mässing med 12 armar och
lövverk, 2 klocklod av bly samt en dopskål av mässing.
Uppsala den 9 januari 1833

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (lån av persedlar som inte lämnats igen)
Till bonden Johan Johansson, Västerby by, Ugglebo socken kom en okänd man, som uppgav sig heta
Peter Pehrsson Hjerpe. Han fick låna en rödmålad sele med järnkrok, en s k kistkärra med ny ljusblå stol
och utböjda hjul, en sämskskinnpåse, en mindre garnpåse samt 1 riksdaler. Han har inte återkommit eller
återställt det lånade.
    Han var klädd i blå rock, blå byxor, skor och mössa överdragen med vaxduk och hade egen häst.
Uppsala den 9 januari 1833

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (lagsökning)
Enligt beslut av Befallningshavande i Älvsborgs län har A Björklund från Ulricehamn blivit lagsökt av
Länsnotarien Joh Er Sellström i Stockholm för en skuld på 337 riksdaler 4 skilling. Han är förständigad
att inom 6 veckor från den dag Kungörelsen står i Post- och Inrikes Tidningarna tredje gången infinna sig
i Vänersborg för att utta lagsökningshandlingarna och förklara sig vid äventyr att inte bli hörd i målet.
Uppsala den 9 januari 1833
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Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (inbrott i Rådanebergs Gästgivargård, Älvsborgs län)
Från gästgivare Anders Dahlgren på Rådanebergs Gästgivargård stals en större vattenflaska av koppar, en
yxa, ett par stövlar och ett garvat skinn. För stölden misstänks gardisten Hans Quist som också kallar sig
Jacobsson. Han var klädd i mörka snygga kläder.
      Krono och Stadsbetjänter skall noga efterspana honom och det stulna och vid anträffandet därmed
lagligen  förfara.
Uppsala den 9 januari 1833

Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1833 (Lanthushålls Sällskapets sammanträde)
Ledamöterna i detta läns Lanthushållnings Sällskap kallas till allmän sammankomst  på Slottet den 26
januari klockan 10 f m.
Uppsala den 9 januari 1833  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1833 (tid och plats för leverans av Tionde- och Kronoavrads
spannmål)
Tider för räntegivare som skall leverera årets Kronoavrads och Tionde Spannmål vid Uppsala Magasin.
    Erinras att spannmålen skall vara ren, torr och strid utan agnar och damm.
Uppsala den 10 januari 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1833 (tillvaratagen sjöskumspipa)
Under Hösttingen med Oppunda Härad i Stensjö Gästgivargård tillvaratogs en silverbeslagen
sjöskumspipa och en tobakspung av Gästgivare Stenberg, som överlämnar persedlarna till rätta ägaren.
Uppsala den 14 januari 1833

Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1833 (lagsökning)
C G Petersson har av Befallningshavande i Jönköpings län blivit lagsökt av Elias Axelsson i Nakesjö för
118 riksdaler enligt skuldsedel den 14 februari 1831. Petersson förständigas att inom 3 månader
muntligen eller skriftligen inlämna förklaring, vid äventyr att han inte blir hörd i målet.
Uppsala den 14 januari 1833

Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1833 (häst stulen av kringstrykande personer)
Från Gästgivare Johannes Andersson i Östad Hovgården stals en häst, som tjuvarna dödat och sedan sålt
huden. För brottet misstänks två personer, som strukit omkring i orten och sålt flintor och rödlök.
      Den ena, en man som sagt sig heta Petersson och är omkring 45 år gammal, liten till växten, mörk och
klädd i blå kläder.
      Den andra, en kvinna vid namn Maja, som för sin sysselsättning att sticka strumpor och bindtröjor är
känd under namnet Bind-Maja.
Uppsala den 14 januari 1833

Efterlysning, Uppsala den 14 januari 1833 (12 personer, 5 stölder, 2 hästar)
1:o Soldaten Anders Blomberg från Väster Färnebo socken i Västerås län har avvikit sedan det blivit känt
att Blomberg saknat tillgång att gälda en skuld till Handlanden Anders Berglund i By socken efter Utsaga
av Vansbro Häradsrätt
2:o Renskrivare Laurentius Kock har olovligen avvikit från Häradshövdingen Jonas Alin och medtagit en
del kläder tillhöriga skrivare Carl Erelius och ett par utankängor tillhöriga skrivare B D Lindh samt
nyckeln till deras rum.
     Kock skall vara född i Blekinge, 28 år gammal, liten och spenslig till växten, mörkt hår. Han var klädd
i Erelius kapprock, blå bonjour och vida byxor samt stövlar med utankängor, svart något sliten silkesfelb
hatt. Under vandringar i Falu län har han lurat till sig pengar av flera personer.
3:o Bokhållaren vid Hargs Pappersbruk i Nyköpings län, L Reinhold Lundgren har olovligen avvikit från
orten och därvid begagnat ett Bruket tillhörigt gammalt, välfött, ljusrött sto samt en omålad enbetsvagn
med brunt läderklätt säte. Han medtog också ur Brukets kassa 170 riksdaler.
       Han är 26 år gammal, litet ansikte och klädd i ljusgrå klädespäls och mörkblå kapprock med förgyllt
spänne och kedja vid sammetskragen
4:o Skarprättare E M Lindermans son, Johan Fredric Linderman vid Eneby, Tystberga socken, Nyköpings
län har avvikit med sin faders häst. Den är brun till färgen och har en knöl på ena bakbenet. Vidare tog
han ett grimskaft från en annan person.
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      Han är 25 år gammal, medelmåttigt växt, trint ansikte, bruna ögon, svart hår och var klädd i blå rock
och byxor, svart hatt och skor
5:o Vid inbrott den 30 oktober stals hos torparen Johan Ekman i Werstorp, Nättraby socken, Blekinge län
flere kjolar, förkläden och schalar, 1 förgylld silverring med blå sten, 1 med röd sten,1 av komposition, 2
andra ringar, 1 fingerborg i silver,1 par armknappar, skjortor varav en har tjär- och rödfärgsfläckar samt 1
örngottsvar
6:o Vid inbrott hos Nämndeman Carl Petersson i Tillingeberg, Kalmar län stals 1 silverfickur med dubbla
boetter och på verket tecknat Norton, London, 1 silverfickur tillverkat i London med dubbla boetter.
Visarna och spärrhaken saknas. 1 ur med enkel boett av Norton, London,1 med inre boetten av silver och
den yttre av sköldpaddskal försedd med silvernaglar och vidhängande nyckel och sigill med röd sten. 1
med enkel mässingsboett med en nyckel av silver och en av stål, sigillet är av silver med bokstäverna E P
S, 1 matsked av silver 3 av metall, 1 surtut av grå vadmal, 1 svart hatt, 1 par vadmalsbyxor, ½ dussin
nattkappor, 2 röda levantins halsdukar
7:o Finske manspersonen Fredric Johansson som har rymt från Överste von Willebrand i Åbo län, Finland
har blivit gripen inom Härnösands Län. När han med fångskjuts skulle föras till Befallningshavande i
Gävle för vidare transport till Stockholm, lyckades han rymma.
      Han är 5 fot 2 tum lång, ljust hår, bruna ögon, hög panna med ett mindre ärr, ett större ärr på högra
kindbenet, något lång haka och klädd i blå vadmalsrock, fårskinnspäls, blå vadmalsbyxor, svart
sammetsväst, lärftsskjorta, yllehalsduk, vita ullstrumpor, stövlar och svart hatt
8:o Vid inbrott hos förre soldaten Sven Krapp i Bår, Ljusdals socken, Gävleborgs län stals 7 alnar
mörkblått vadmal, 10 bomullshalsdukar, andra dukar och linnen, 2 förgyllda lintygsspännen av silver, 1
röd filtmössa. 1 svart och grön ulltröja 1 par nya stövlar, 1 rakkniv.
9:o Drängen Johan Swan från Gillershålla i Dagsbergs socken, Linköpings län, misstänks för att vid
inbrott hos riksdagsman Botvid Jonsson i Vittinge ha stulit åtskilliga bättre kläder, 3 rakknivar, en vit
halvstopsflaska och 2 sedelböcker med sammanlagt 19 riksdaler
     Han är 25 år gammal, medelmåttig undersättsig växt och klädd i den stulna bonjourrocken och svarta
fracken, blankskinnsmössa på huvudet och ett avflyttningsbetyg utfärdat av Kyrkoherde Hederström i
Dagsberg för flytt ur Eneby Församling
10:o Natten till den 20 oktober stals ur stallet hos Hemmansägare Johan Johansson i Mörjö, Rönö socken,
Linköpings län, en mörkbrun häst, 7 år gammal, något över 9 kvarter hög, en vit fläck på vardera sidan
om ryggraden och en fläck på överläppen. Hästen känns igen på att den vid trav lyfter framfötterna högt.
11:o Förre artilleristen Håkan Nyholm är misstänkt för att ha stulit nämnda kreatur och sedan avvikit från
orten.
    Han är klädd i blå klädessurtut, ljusblå vadmalsbyxor samt en rund och vid mössa med
vaxduksöverdrag. 10 riksdaler utom kostnadsersättning utlovas till den som skaffar hästen tillrätta.
12:o Soldaten under Ekholmen, Sandhults socken, Älvsborgs län, Johan Skantzs svagsinte son har för
nära ett år sedan bortgått
      Han är född 1811, medelmåttigt växt, mörkt hår, ljusa ögon och var klädd i dåliga byxor och tröja av
grå vadmal
13:o Gardisten vid Överste von Hohenhausens Kompani av Kongl Maj:ts Andra Garde, N:o 88 Nils
Lindqwist har olovligen avvikit från Regementet.
     Han är född i Helgesta socken, Nyköpings län, 27 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, undersättsig till
växten, ljust hår och klädd i vita buldans byxor och blå tröja
14:o Från bonden Jonas Andersson i Apeltorp, Bettna socken, Nyköpings län har bortkommit en större
häst, 17 år gammal, brun med svart man och svans samt skodd på alla fötterna
15:o Manspersonen Gustaf Westerlund eller Erlandsson som misstänks för dråp har under fångtransport
till Nyköpings Länshäkte berett sig tillfälle att tillsammans med sin medföljande hustru rymma.
    Han är försedd med pass från Holmstrand i Norge för sig, hustru och barn till Hälsingland. Han är 24 år
gammal, av zigenarsläkt, svart hår, bruna ögon, mera lång än kort och med ett ärr på vänstra kindbenet.
Vid rymningstillfället skulle han medfört 2 egna hästar.
16:oTorparen Anders Petersson från Ericsberg i Borg och Lätt socken, Linköpings län har av
Kämnärsrätten i Norrköping blivit dömd att böta 70 riksdaler för överfall med hugg och slag av 2 poliser.
I brist på tillgång omvandlas böterna till 28 dagars fängelse på vatten och bröd.
17:o Genom rån stals från bonden Abraham Andersson i Hås, Istorps socken Älvsborgs län 1.320
riksdaler i olika sedlar, 1 silverkanna om 96 lod, 2 ½ dussin silverskedar tillverkade av guldsmed Lyberg i
Borås, 3 silverbägare om 32 lod, 7 mindre, ½ dussin teskedar samt en kaffekittel av koppar.
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18:o Förre pionjären (skansgrävare) Lars Swensson har avvikit ur sin tjänst hos länsman I Modt på
Skriketorp, Färglanda socken. Han medtog pengarna för en ko, som han sålt för Modts räkning på Hållens
marknad.
      Han var klädd i grå rock och långbyxor av vadmal, vitandig bomullsväst, vita yllestrumpor, skor och
svart hatt
19:o Vid inbrott på Kägleholm, Örebro län stals från änkefru Tersmeden ett briljanterat guldur med
emaljerad kedja och pitschaft av guld med röd karneolsten, där det Tersmedska vapnet var ingraverat.
Uret var tillverkat hos Kock i Stockholm. 1 halsband av 33 guldpärlor, 2 mindre guldringar med inlagt hår
samt 2 större bordsstakar om 93 lod.
Uppsala den 14 januari 1833

Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1833 (auktion på uttjänta monderingspersedlar)
Chefs Ämbetet har begärt att auktion kungörs till den 4 februari då vid Regementets Förråd på Slottet
säljs 8 kapotter, 32 jackor, 31 fälttygbyxor, 93 buldansbyxor, 39 halsdukar, 15 mattornistrar och 5
kokkittlar.
Uppsala den 14 januari 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1833 (hammarskattjärn från Vallonbruken)
Den s k hammarskatten på järn från Vallonbruken får hädanefter in natura avlämnas inte bara i dimension
1 ¾ plattjärn utan också 7/8 tum fyrkantstjärn. Samtidigt meddelas att Bergs Kollegium och Statkontoret
funnit lämpligt att dimensionerna på hammarskattsjärnet från Vallonverken, som lämnas vid
Stapelvågarna får vara stänger av 2 eller 2 ½ tums bredd och ½ tums tjocklek, då dessa sorter allmänt
tillverkas och förekommer vid våg och i handel. Dessa dimensioner används vid tillverkning av
stålberedning.
Stockholm den 10 december 1832
På Kammar Kollegiets vägnar JACOB CEDERSTRÖM  H JULIN
På Statskontorets vägnar P WESTERSTRAND  ISR TAUVON
På Bergs Kollegiets vägnar  C J Nordin JACOB KUSEL
Uppsala den 16 januari 1833 J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1833 (värvning)
Gardisten vid Majorens Gustaf Hägerflychts Kompani, av Svea livgarde, N:o 78 Peter Holmberg, har
förordnande att rekrytera de vid Kompaniet befintliga vakanserna.
Uppsala den 25 januari 1833

Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1833 (bärgade vrakdelar vid Kalvsunds skärgård)
Tulldistrikts Ämbetet i Göteborg har anmält att i Kalvsunds Skärgård har bärgats en kapad fartygsmast 20
alnar lång, ett stycke av backen efter ett större fartyg och en storluckskarm med 3 plankor. Ägaren antyds
att inom natt och år efter den 5 dennes ge sig tillkänna hos
Tulldistriktets Chefsämbete och styrka sin rätt.
Uppsala den 25 januari 1833

Efterlysning, Uppsala den 25 januari 1833 (15 personer, 3 stölder, 1 häst)
1:o Sjömannen Lars Eric Erling, har rymt från Länshäktet i Gävle.
      Han är 20 år gammal, liten till växten, mörkbrunt yvigt hår, och var klädd i gammal blå klädeströja,
blå vadmalsbyxor, blå väst samt smårutig halsduk
2:o Källarmästare Israel Sebaldt har avvikit från Gävle. Hans borgenärer har begärt hos Rådsturätten där,
att hans egendom skulle avträdas till deras förnöjelse.
     Sebaldt är stämd och kallad att före första helgfria måndag i juni infinna sig i Rätten
3:o Bonden Anders Andersson i Dalen, Valbo socken, Gävleborgs län har blivit bestulen på ett
silverfickur med dubbla boetter och vidhängande kedja med en plåt graverad med E B D samt en nyckel.
4:o Ynglingen Hedman från Gävle misstänks ha stulit nämnda ur.
      Han är 20 år gammal, idkar målarhantverket, är liten till växten, vindögd med långlagt ansikte och
klädd i trasiga sjömanskläder
5:o Genom inbrott hos bonden Pehr Jonsson i Medtjära, Söderala socken, Gävleborgs län har stulits en
märkt guldring tillverkad av guldsmed Löfgren i Hudiksvall, 1 silverring, 1 gammal silvermatsked, 1
räfflad matsked, 1 oräfflad, 1 silvertumlare med Hudiksvalls Stadsstämpel, 3 brännvinskoppar av silver
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med guldsmeds Ringmans och Söderhamns Stadsstämpel, åtskilliga halsdukar av silke och bomull, 1 par
kängor, 1 par ullstrumpor och matvaror.
6:o För bonden Jan Andersson i Ånga, Bollnäs socken Gävleborgs län har bortkommit ett sto 3 år
gammalt, ljusbrunt med svart man och svans
7:o Korrektionisterna N:o 211 Johannes Fogelmark, N:o 225 Jonas Lindblad, N:o 611 Carl Eric
Rönnquist och N:o 905 Johan August Arrén, vilka lyckats rymma från Stockholms Södra Korrektions
Inrättning
Fogelmark är född 1798 i Hjo, undersättsig, 11 kvarter 1 ½ tum lång, mörkbrunt hår, blå ögon, långlagt
ansikte och trubbig näsa.
     Lindblad är född 1800 i Karlstad län, mager, 11 kvarter 2 tum lång, ljusgult hår, blå ögon och avlångt
ansikte
     Rönnquist är född 1811 i Hälsingland, undersättsig, 11 kvarter 3 tum lång ljust hår, blå ögon, runt
ansikte samt bråck på höra sidan
     Arrén är född 1903 i Falun, undersättsig, 11 kvarter 3 tumlång, mörkt hår, blå ögon och avlångt
ansikte.
     Alla var klädda i kommisskläder.
8:o Artilleristen vid 1:sta Batteriet av Göta artilleri Regemente, N:o 100 N P Andersson har avvikit
     Han är 31 år gammal, född i Älvsborgs län, 3 fot 9 tum lång, medelmåttigt växt, koppärrigt ansikte, blå
ögon, ljust hår, samt klädd i blå uniformskapott, blå byxor, tröja, klädesmössa och stövlar
9:o Vid inbrott hos Odlingsmannen Eric Petersson på Spångby  ägor, Alunda socken stals 11 riksdaler 16
skilling och en blå vadmalskapprock med foder färgat i bredsilja
10:o Gipsarbetaren Tomaso Titta, som fått särskilt pass i Göteborg, för att sälja Gipsfabrikör Agostino
Gustinis arbeten i Karlstad och Mariestad. Därefter skulle han möta Gustini i Jönköping, dit han aldrig
kom
     Han är 24 år gammal, liten till växten, mörkt ansikte, hög panna, stor näsa, rund haka, bruna ögon,
mörk hår och skäggväxt
11:o Ur sakristian i Svennarums kyrka i Jönköpings län stals 1 silverkanna om 92 ½ lod med inskription:
”Given av Anna Maria Linroth 1760”, 1 oblatask om 18 lod med inskription: ”Joh 6 Cap 48 v” jämte
Frälsarens bild i upphöjt arbete på locket, 1 förgylld kalk om 56 lod, 1 förgylld patén om 11 ¾ lod samt
omkring 20 riksdaler i pengar
12:o Artilleristen vid Tygkompaniet av Svea artilleri Regemente N:o 33 Sven Winblad har avvikit
     Han är kunnig i skrädderi hantverket, född 1804 i Halmstad, 5 fot 6 ½ tum lång, klen kroppsställning,
magert blekt ansikte. Han var klädd i surtut och byxor av blått kläde, skor och strumpor samt klädesmössa
13:o Blinde fattighjonet Jonas Lindström har avvikit från hemorten i Lunda socken, Nyköpings län
14:oTorparen Anders Tapper i Stora Hult, Helgesta socken, Nyköpings län har begivit sig på väg till
Stockholm utan att återkomma
     Han är lång, mörkt hår, långlagt ansikte, samt var vid avresan klädd i grå vadmalsrock, livtröja, blå
knäbyxor, vita ullstrumpor, svenska stövlar med näverbottnar, och hatt och blårandig halsduk
15:o Drängen Anders Nilsson från Boda, Orsås socken, Älvsborgs län har då han skulle häktas för
misstanke om stöld berett sig tillfälle att komma på flykten
      Han är 30 år gammal, undersättsig, koppärrigt ansikte, stor spetsig näsa, blå ögon, mörkt hår, och var
klädd i grå tröja och byxor, vita ullstrumpor, stövlar och svart hatt
16:o Gamle drängen Pehr Mattsson har bortgått från sin hemvist hos bonden Jan Mattsson i Sör Ål,
Väster Färnebo, Västerås län
       Han är lång och smal, surbent och vid bortgåendet klädd i grå tröja med häktor, linnebyxor, blå
strumpor, skor och läderhatt
17:o Skådespelaren Johan Henric Hall, har sedan han blivit anställd vid Hovsekreterare A C Berggrens
Teater i Gävle och av denne mottagit pengar i förskott, olovligen avvikit från orten.
18:o Handlande E Brant har från Örebro avrest till okänd ort. Enligt beslut av Kämnärsrätten i Örebro
skulle han inställa sig den 19 februari för att höras i ett mål rörande stöld.
19:o Korrektionisterna N:o 413 Jonas Hult och N:o 502 Germund Steinson eller Larsson har berett sig
tillfälle att rymma från Korrektions Inrättningen i Malmö
     Hult är mellan 30 – 40 år gammal, 5 fot 10 tum lång, medelmåttigt växt, ljusbrunt hår, blå matta ögon,
långt blekt ansikte och klädd i blå tröja, grå kavaj, blå ylleväst, grå byxor, strumpor och läderskor, mörk
halsduk och svart hatt
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     Steinson är omkring 30 år gammal, fet, 5 fot 9 tum, ljusbrunt hår, runt rödbrusigt ansikte och klädd i
blå tröja med små skört, grå byxor, gul- och brunrutig väst, strumpor och läderskor, luden mössa av
svartbrunt fårskinn med skärm och spännhalsduk
Uppsala den 25 januari 1832 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1833 (leverans av Krono Avrad och Tionde Spannmål)
Leverans av Statsverkets Krono Avrad och Tionde Spannmål som Krigs Kollegiets Beneficii och Reserv
Hemmans räntespannmål även av Veckholms och Uppsala Hospitalers överskotts Kronotionde Spannmål
från Första och Andra Fögderierna av Uppsala  län för de räntegivare som betalar in natura till
Stockholms Magasin.
     För Håbo och Bro samt den del av Trögds Härad som hör till Första Fögderiet den 23 februari
     För Åsunda och andra delen av Trögds Härader den 24:de
     Räntegivare skall för att medhinnas, infinna sig tidigt på morgonen med sina lass vid Magasinet och
medha uppbörds förteckningar av den åtföljande Kronolänsmannen.
     I övrigt erinras att Spannmålen skall vara strid och väl rengjord från agnar och damm.
Uppsala den 30 januari 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1833 (priset på en svensk silverriksdaler)
Under oktober, november och december var medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till
växelkursen på Hamburg 3 riksdaler 5 skilling 10 runstycken och ett lod kontrollerat omyntat silver 1
riksdaler 14 skilling 5 1/6 runstycken.
     Detta meddelas dem som önska avbörda sig skuld för erhållen undsättningssäd i silver.
Uppsala den 31 januari 1833

Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1833 (sammanträde om kasserade kolletter)
Vid sist hållna approbations- och kassationsmönstringar har Livregementets Dragon Korps Kolletter blivit
kasserade. Befallningshavande anmodas att de rustande inom Uppsala län blir kallade att sammanträda på
Landskansliet den 12 mars för att besluta, om ifrågavarande persedel skall återbesättas eller genom Krigs
kollegium genom auktion låta anskaffa nya.
Stockholm den 29 januari 1833 G A HJERTA Sekund chef för Livregementets Dragon Korps

I anledning härav kallas samtliga rusthållare i länet att personligen eller genom befullmäktigat ombud
infinna sig den 12 mars för att höras.
Uppsala den 1 februari 1833

Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1833 (förslag till inrättande av en Remonterings Kassa)
Genom mina Kungörelser av den 10 december och 9 januari har rustande vid Livregementets Dragon
Korps blivit kallade att infinna sig den 26 dennes för att höras över de förslag till inrättande av en
Remonterings Kassa, som med Kongl Maj:ts nådiga bifall, skulle för dem framställas.
     Men då de rustande efter Sekundchefens begäran måste samlas kort därefter för att överväga om sättet
att skaffa nya kolletter, bör dessa ärenden kunna handläggas på samma dag. Jag har funnit lämpligt att
sammankomsten hålls den 12 mars.
     Vördade prästerskapet anmodas vänligen att erinra de rustande om ändringen av sammankomst tiden,
genom att denna Kungörelse uppläses från Predikstolen inte endast nu så fort de kommit till
sockenkyrkorna utan även söndagen den 3 mars.
Uppsala den 1 februari 1833

Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1833 (reststämma)
Reststämmor för sistlidne årets uppbörd förrättas denna månad med Livregementets Dragon Korps på
dessa tider och ställen:
Livskvadronen på Gästgivargården här i staden den 22
Norra Upplands Skvadron på Gästgivargården har i staden den 22 och
På Gästgivargården i Yvre den 23
Majorens Skvadron på Korskrogen den 25 och
På Enköpings stads Gästgivargård den 26
     Räntegivare underrättas och antyds att på nämnd dagar och ställen infinna sig och erlägga sin avgift.
Uppsala den 1 februari 1833
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Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1833 (smittkoppor)
Eftersom smittkoppor visat sig på flera ställen i länet, anser jag mig böra erinra allmänheten att ställa sig
Kongl Maj:ts Förordning av den 11 december 1816 till noggrann underdånig efterlevnad, om vad vid
yppad smitta iakttagas bör.
     Prästerskapet anmodas vänligen att åter offentligt uppläsa samma höga Författning.
Uppsala den 1 februari 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (entreprenadsauktion att skaffa säng-, linne- och
gångkläder till Uppsala Hospital)
I anledning av Serafimer Ordens Gillets skrivelse kommer entreprenadsauktion att hållas för att anskaffa
säng-, linne- och gångkläder till Uppsala Hospital, den 23 februari.
      Kostnadsförslag finns att tillgå på Landskontoret och vid Hospitalskontoret.
Uppsala den 5 februari 1833

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (arrendeauktion Gånsta)
Auktion kommer att förrättas på Kammar Kollegiet och på Landskontoret här den 3 maj, då Första
Profoss Bostället vid Upplands Regemente, Gånsta N:o 8, ½ mantal utarrenderas på 30 år.
      Anbudens gillande beror på Kammar Kollegiets prövning och inroparen skall ha vederbörlig och med
domares betyg försedd proprie arrendeborgen för de 5 första åren, med ansvar för Kontraktets fullgörande
även i den händelsen arrendatorn skulle avlida.
      Arrendevillkoren finns att tillgå på Kammar Kontoret och härstädes.
      Prästerskapet anmodas att uppläsa denna kungörelse tre gånger från predikstolen, och
Befallningshavande i angränsande län att låta enahanda kungörelse utgå.
Uppsala den 5 februari 1833

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (entreprenadsauktion på reparationer på slottet)
Den 21 mars hålls entreprenadsauktion för verkställande av åtskilliga reparationer på Slottet. Vederhäftig
borgen krävs för arbetets riktiga utförande enligt kostnadsförslaget.
Uppsala den 5 februari 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (auktion Bro, Tierps socken)
Inför Regementets Boställs Direktion i Uppsala län kommer auktion att förrättas här på slottet den 21
mars. Då upplåts arrende på 30 år på Förare Bostället, Bro, ¾ mantal beläget i Tierps socken, Örbyhus
Härad.
      Antagligt arrendeanbud är bestämt till 25 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, att
ovillkorligen utgå i pengar efter markegångspriset eller till anvisad ort inom ett avstånd av 6 mil in natura.
Dessutom skall penningbelopp i städja betalas, i första fallet 1.700 riksdaler och i andra fallet 50
riksdaler. Städjan betalas antingen kontant vid auktionen eller som årlig ränta till 5 %, intecknad i fast
egendom inom halva Brandförsäkringssumman. I övrigt är arrendeskyldigheterna uppfattade i enlighet
med Husesyns- och Boställsordningen i det projekt till arrendekontrakt som under Kungörelse tiden finns
att tillgå i Landskontoret.
Uppsala den 21 januari 1833  DIREKTIONEN

Kungörelse med vänlig anmodan till Befallningshavande i angränsande län att utfärda enahanda
Kungörelse.
Uppsala den 5 februari 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (remonteringsmöte)
Rustande för N:o 116 och 117 vid Livskvadronen, för N:o 61, 98 och 103 vid Majorens Skvadron och för
N:o 60, 64, 78, 87, 90 och 99 vid Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragon Korps underrättas
om att Remonteringsmöte kommer att hållas på slottsborggården, den 7 mars. Vid vite av 6 riksdaler 32
skilling skall antagliga remonter för dessa nummer uppvisas.
Uppsala den 5 februari 1832

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (funnet stöldgods)
Hos den i Göteborgs län häktade och för stöld tilltalade soldaten Kysk har hittats ett lakan av blekt lärft
märkt S G D och 7 prickar föreställande stjärnor, samt 4 alnar lärftsväv. Kysk kan inte redogöra för hur
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han fått dessa persedlar, alltså uppmanas den okända ägaren att anmäla sig hos Kronolänsman C M
Wernbom i Bårby Inlands Nordre Härad.
Uppsala den 5 februari 1833

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1833 (rörande Tullkammarpass för båten Namnlös)
Rådsturätten i Strömstad har anhållit att Skeppare P Öhnberg från Lysekil, vilken inte kunnat anträffas,
härmed är antydd att vid laga ansvar infinna sig den 20 dennes för att höras i ett mål rörande uttaget
Tullkammarpass för pass på öppna båten Namnlös.
Uppsala den 5 februari 1833

Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1932 (innehav av förbrutet gods)
Handlanden Josef Björkman från Ulricehamn, har inte kunnat påträffas för att meddelas Skänninge
Rådsturätts Beslut, där han blivit förständigad att infinna sig och höras rörande ansvar som Reseinspektör
Kapten Fornander yrkat på Björkman för innehav av förbrutet gods.
Vid Hämtningspåföljd skall han inställa sig den 4 mars för att i detta konfiskationsmål höras.
Uppsala den 5 februari 1833

Efterlysning, Uppsala den 5 februari 1833 (3 personer)
1:o Skräddar Gesällen Carl Fred Bergman har rymt från Västerås läns Lasarett och därvid olovligen
medtagit åtskilliga klädespersedlar som tillhör Lasarettsinrättningen och enskilda personer: en gammal
fårskinnspäls, en vit linnerock, blå vadmalsbyxor, vita linnebyxor, svenska skor, en gammal svart hatt.
        Han är född i Östergötland, 45 år gammal, medelmåttig till växten, magert ansikte, ljusblå ögon och
något grått hår.
2:o Förre arrendatorn Sven Bengtsson i Mellanköpinge och Hallänningen Pehr Bengtsson, vilka har
förövat åtskilliga stölder i Malmöhus län
    Sven Bengtsson är född i Hult, Asige socken, Hallands län
Uppsala den 5 februari 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 7 februari 1833 (ytterligare auktion på Bränneri magasinet)
Ytterligare auktion med samma villkor som tidigare hålls den 21 februari på det s k Bränneri Magasinet
vid Uppsala Hospital.
Uppsala den 7 februari 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1833 (ting med Bergverken i Uppland)
Årets lagtima ting med Bruken och Bergverken i Uppland och Roslagen hålls den 10 juni i Gruvstugan
vid Dannemora Gruvor. Stämningar kan uttas hos Bergmästare Gustaf Tham på Ovansjö Kungsgård och
hos Bergsfogden Bergmästare J Beronius vid Dannemora.
Uppsala den 11 februari 1833

Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1833 (rekryt- och remontmöte)
Till följd av Kongl Maj:ts befallning meddelar Sekundchefen vid Livregementets Dragon Korps att
rekryt- och remontmöte hålls vid Drottningholm i 90 dagar med början den 11 mars. Rusthållarna är
förständigade att ha sina karl- och hästmonderingar i fullgott stånd. Även i brukbart skick bringa
persedlar av senast kasserade monderingen, nämligen ridbyxor och sabelkoppel, som var de persedlar de
rustande önskade skulle begagnas till besparing av den nya monderingen.
Uppsala den 11 februari 1833

Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1833 (stöld Svaneholm, Ås socken, Jönköpings län)
Anders Andersson i Svaneholm, Ås socken, Jönköpings län har vid hemmanet Trandared i Borås blivit
bestulen på en kappsäck med kläder och handlingar.
     Förutom åtskilliga fina kläder stals en nyslipas rakkniv, en skuldsedel på 2.833 riksdaler utgiven av
drängarna Anders och Johannes Johanssöner i Kvarnberget, Anderstorps socken med borgensförbindelse
av deras fader Johannes Michelsson som köpeskilling för ¼ mantal Svaneholm till  Anders Andersson, ett
köpebrev utfärdat 1832 av Major Odencranz på Torpa vid Jönköping till Handlanden Sven Knutsson i
Borås på 1/8 mantal Svaneholm.
Uppsala den 11 februari 1833 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 12 februari 1833 (tider och platser för Berednings Kommitténs
sammankomst)
Förteckning på tider och platser för Berednings Kommittéernas sammanträden, då förslag skall upprättas
till blivande Bevillnings taxering, med anmaning till alla skattskyldiga som äger egendom eller innehar
rörelse eller idkar näring, har ämbete eller tjänst att i enlighet med Bevillnings stadgan av 21 februari
1830 skriftligen lämna upplysningar på deras förhållanden. De skall skattskrivas på den plats där de bor
eller har sin huvudsakliga näring.
       De som uteblir med uppgifter bötar 2 riksdaler till fattigkassan, allmogen och mindre skrivkunniga
lämnar uppgifter muntligt.
      Minimitariffen för hemmansvärdet som av Rikets Ständer fastställdes 1823 gäller.
     Genast som denna Kungörelse uppläses skall sockenstämma utlysas och ledamöter till Beredning
Kommittén väljas. Man iakttar vad som står i artikel 3 § 53 om brist finns på ståndspersoner av Adeln.
Ledamot som blir vald kan inte utan laga skäl utebli.
     Efter att Kommittén är vald sammanträder de och erhåller av pastorerna upplysningar ur tidigare
mantalslängder och erhåller uppgifter efter vad grund varje skattskylig skall taxeras. Det är deras ansvar
att se till att ingen blir utesluten, som borde beskattas eller att någon för sin nödställdhet och utblottade
belägenhet påförs skatt.
Uppsala den 12 februari 1833 R von KRAEMER
(följer förteckningen)

Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1833 (ytterligare auktion att skaffa sängkläder till Hospitalet)
Den 19 mars förrättas ytterligare auktion för att till minstbjudande upplåta entreprenad vid anskaffande av
åtskilliga säng-, linne- och gångkläder till Uppsala Hospital. Kostnadsförslag finns på Landskontoret och
vid Hospitals Kontoret.
Uppsala den 23 februari 1833

Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1833 (auktion på säd tillhörigt Arméns Pensionskassa)
Mönsterskrivare J Levander vid Krisslinge i Danmarks socken kommer den 22 mars att förrätta auktion,
då 3 tunnor 1/6 kappe spannmål hälften råg och hälften korn tillhörande Arméns Pensionskassa kommer
att säljas.
Uppsala den 23 februari 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1833 (auktion på skogen i Högskogens Kronopark)
Den 23 mars kommer Kronofogde Floderus att till högstbjudande på Dalkarlsbo Gästgivargård  mot
kontant betalning sälja den skog på auktion, som finns utstakad och uppskattad i Högskogens Kronopark.
Där finns både timmer och ved.
      Inroparna skall under Jägeribetjäningens tillsyn avverka och avhämta sina skogseffekter innan årets
utgång. Den på Kronoparken boende skogvaktaren visar skogslotterna för den som på förhand vill se
skogens beskaffenhet.
Uppsala den 20 februari 1833

Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1833 (medel deponerade i Lantränteriet)
Två namngivna personer har depositionsmedel i Lantränteriet för böter, som är tio år gamla. De erinras
om att inom natt och år efter Statskontorets skrivelse av den 20 oktober 1828 anmäla och förete
depositionsbevis och utslag för att styrka sin rätt till de nedsatta medlen. I annan händelse får de anmäla
sina anspråk vid Statskontoret.
Uppsala den 20 februari 1833 R von KRAEMER

Tillkännagivande, Uppsala den 5 mars 1833 (elever som lärt lantbruk i Dalarna)
Lanthushållnings Sällskapet anser lämpligt att meddela att bondsönerna Pehr Pehrsson i Harsbo,
Söderfors socken, Gustaf Jonsson i Bro, Tierps socken, Mats Pehrsson i Norrby, Morkarla socken och Jan
Ersson Dunderbo, Boglösa socken samt odlingsmannen Eric Pehrsson vid Spångby i Alunda socken
begagnat sig av Sällskapets erbjudande åren 1831 och 1832, att kostnadsfritt vistas i Dalarna för att
inhämta kännedom om det i orten använda synnerligen förmånliga jordbruksättet. Dessa personer har
hemfört hedrande betyg om väl använd tid och gott uppförande under vistelsen där.
     Sällskapet erbjuder nu några andra välfrejdade ynglingar av Bondeståndet att från vårbrukets början
till skördens slut få vistas på goda ställen i Dalarna för att under kunniga och hederliga Lanthushållares
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tillsyn, lära sig ortens jordbruk. Sällskapet erhåller skjutspengar för resan och kostnadsfri vistelse samt
vid hemkomsten en belöning lämpad efter Sällskapets tillgångar och beskaffenheten av de betyg de
erhållit över sitt förhållande i Dalarna.
     Den som önskar begagna sig av detta tillfälle anmäler sig hos Lanthushålls Sällskapets Sekreterare och
visar prästbetyg om sin frejd och ledighet att företa resan.
Uppsala den 5 mars 1833

Tillkännagivande, Uppsala den 5 mars 1833 (utdelning av fruktträd utan kostnad)
Under de två sista åren har Lanthushållnings Sällskapet låtit utdela åtskilliga fruktträd i 1:sta, 2:dra, 3:dje
och 4:de Fögderierna till torpare, soldater, dragoner, inhyses- och backstugusittare för att planteras vid
deras små jordlägenheter.
      Sällskapet har i år beslutat att fortsätta sin utdelning inom Örbyhus, Norunda och Olands Härader och
Dannemora och Lövsta Tingslag. De som önska begagna sig av denna förmån skall ju förr desto hellre
anmäla sig hos Kyrkoherden i Församlingen, som genast insänder uppgifter till Sällskapet. Där meddelas
var odlingsplatserna är belägna och om där finns utrymme för planteringar.
      Sällskapet ombesörjer sedan att unga träd antingen i vår eller till hösten levereras kostnadsfritt till
socknarna, till ett antal av 4, 5 eller 6 för varje lägenhet. Dessutom belönar man efter 3 år med 16 skilling
per träd de, som väl vårdat träden så att de är i fullkomlig växt.
      Naturligtvis kommer träden att  tillhöra de lägenheter där de är planterade. Skulle någon vilja plantera
ek, alm, lind, ask, lönn eller oxel vill Sällskapet ombesörja att sådana mindre ädla, men nyttiga och
prydande träd kostnadsfritt erhålls i lika antal och att belöningen efter 3 år blir 8 skilling för varje vårdat
träd.
Uppsala den 5 mars 1833

Tillkännagivande, Uppsala den 5 mars 1833 (förmånligt inköp av frö till foderväxter)
Länets lantmän kan för samma pris som i Stockholm inköpa förmånliga foderväxt frön och bör om de så
önskar ofördröjligen göra anmälan till Ekonomi Direktören Laurell här i staden, hos vilken en kvantitet
frö av Papaver album finns till salu för 1 riksdaler per skålpund.        Lanthushållnings Sällskapet
rekommenderar allmännare odling härav som både angenäm och nyttig.
Uppsala den 5 mars 1833 R von KRAEMER  Ordförande

Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1833 (auktion på ved från Sunnersta kronopark)
Den 22 mars förrättas auktion på 25 famnar ved på Sunnersta Kronopark och 13 famnar på Lilla
Djurgården, som blivit huggna efter den huggningsordning, som gäller inom dessa trakter av
Kronoparkerna.  Högstbjudande betalar kontant vid auktionen, som verkställs i närvaro av Hovjägmästare
Tottie genom Kronolänsman Sundström och företas vid Flottsund. Inroparna skall ofördröjligen hämta
veden på den tid som överenskommes med Hovjägmästaren.
Uppsala den 5 mars 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (tillvaratagen häst)
Bonden Matts Andersson i Ulva, Bälinge socken har under sistlidne Distingmarknad tillvaratagit ett
gammalt, litet och nästan blint, svart sto. Rätta ägaren återfår hästen hos Andersson mot behörig
kostnadsersättning. Uppsala den 7 mars 1833

Efterlysning, Uppsala den 7 mars 1833 (4 personer, väv som lagts till blekning)
1:o Gardisten vid Livkompaniet av Svea Livgarde, N:o 82, Engelbert Pehrsson Röstlund, har avvikit från
Regementet.
      Han är 25 år gammal, 6 fot 1 tum lång, född i Bollnäs socken, ljust hår, blå ögon, trint ansikte och
klädd i blå surtut, blå byxor, blå klädesmössa och skor
2:o Harmonisten vid Västmanlands Regemente, Carl F Friberg har olovligen avvikit från Regementets
Musikkasern i Västerås
      Han är född i Kristianstad, 11 kvarter 4 tum lång, brunt hår, blå ögon och långlagt vackert ansikte.
Han var klädd i ljusblå bonjourrock med två bröstfickor, 2 par ljusblå byxor det ena paret skinnklätt
nedantill och efter sidorna, stövlar, mössa och svart halsduk. Han medför prästbevis från Pastors Ämbetet
vid Livgardet till Häst
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3:o Bonden Johan Andersson från Växjö i Bollnäs socken, som av Bollnäs Tingsrätt blivit dömd för 3.dje
resan stöld, 1:sta resan inbrott och förfalskningsbrott i en bot, att straffas med 40 par spö och uppenbar
kyrkoplikt samt 3 års fästningsarbete. Han har lyckats rymma ur Gävleborgs länshäkte
      Andersson som också kallar sig Westin är lång och undersättsig, blekt ansikte, trubbig näsa, mörkt hår
samt var klädd i ljusblå tröja, ljusblå byxor fodrade baktill med skinn, sämskskinnsväst, stövlar utan
klackar och röd filtmössa
4:o Soldaten vid Järvsö Kompani vid Hälsinge Infanteri Regemente, N:o 77 Pehr Löfgren har avvikit
     Han är 33 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, bruna ögon, svart hår, mörkt magert ansikte, och klädd i en
gammal blå uniformsrock, uniformsbyxor, och väst i samma färg, släpmössa och kängor. Han medför en
matsäck av svart skinn och en yxa
5:o En bordduk av randig dräll 3 ½ alnar lång stals vid Ilsbo prästgård i Gävleborgs län, då den låg ute för
blekning.
Uppsala den 7 mars 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 7 mars1833 (lagtima ting)
Årets Lagmans Ting för Uppsala län hålls i Tingshuset i Enköping den 2 maj.
Uppsala den 7 mars 1833

Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (borttappade skinn mellan Stockholm och Nyköping)
Till Befallningshavande i Nyköping har anmälts att 10 finfalsade vaxlädersskinn, vägande 24 skålpund
har tappats bort på vägen mellan Stockholm och Nyköping.
     3 riksdaler i vedergällning till den som avlämnar skinnen hos Westerberg i Södertälje, hos Herrar
Hamlin och Vessberg i Norrköping eller hos Sockerbagare C I Ipson i Nyköping
Uppsala den 7 mars 1833

Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (fel beräkning av löneöverskotts räntan)
Sedan anmärkning gjorts att Löneöverskotts räntorna vid Livregements Brigaden är beräknade endast
efter Kronovärde och inte efter årlig Markegångs förvandling har Reservationskrav nu anställt hos
samtliga Indelningshavare vid Livregements Brigaden och f.d. Adelsfane Regementet, samt hos alla som
under åren 1830 – 1832 haft indelt lön där, men under tiden avlidit eller transporterats till andra
Regementen.
Västerås och Ekeby av Regements Skrivare Kontoret den 31 januari 1833  D G AHLBERG
Uppsala den 7 mars 1833

Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (lagsökning)
Befallningshavande i Älvsborgs län tillkännager beslut, att Claes Johansson från Stockhult i Frölunda
socken, blivit lagsökt av handlanden P F Wennerström i Borås för 497 riksdaler 45 skilling. Han är
förständigad att inom 6 månader från den dag kungörelsen införs i Post – och Inrikes tidningar tredje
gången, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg och utta lagsökningshandlingarna och avge förklaring,
vid äventyr att han inte blir hörd i målet.
Uppsala den 7 mars 1833

Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (besvär över Landshövdinge Ämbetets i Malmö Utslag)
Drängen Jöns Sandberg. som enligt Befallningshavande i Malmö beslut, grundat  på Kammar Kollegiets
upplysningar, är förständigad att 6 veckor från den 6 februari anmäla sig på Landskansliet i Malmö, för
att motta Kollegie Kommunikationens Resolution på Billeberga Församlings besvär mot Landshövdinge
Ämbetes Utslag, där Sandberg fått tillåtelse att inflytta eller i händelse av hinder från inställelsen uppge
var besvären kan överlämnas, vid äventyr att Sandbergs föreläggande åsidosätts och Besvärsmålet avgörs
av Kammar Kollegium.
Uppsala den 7 mars 1833

Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (förlorad post)
Den 20 december stjälpte Paketposten nära Södertäljde på sin väg mellan Stockholm och Jönköping. En
låda innehållande en ost, som vägde 50 skålpund och ett paket med ett franskt guldur med konstsvarvad
boett, tavlan omgiven av blomstergirland och en fyrkantig urnyckel förvarade i en dosa av målat glas, en
klockhake i form av en lyra, en kedja av brons med lås av guld, 20 alnar svart siden tyg, 1 schalett av
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crépe 7 par handskar förlorades. Lådan var avsänd från Växjö och paket från Norrköping bägge
adresserade till Stockholm  
Uppsala den 7 mars 1833

Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (priser på garn tillverkat vid Arbetshuset i Stockholm)
Direktionen över Norra Frivilliga Arbetshuset i Stockholm meddelar att priset på deras tillverkning av
garn blivit nedsatt. Följer prislista.
Uppsala den 7 mars 1833

Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1833 (person som råkat i skuld)
Enligt Ulricehamns Rådsturätts Utslag har förre handelsbetjänten Joseph Andersson från Ulricehamn
blivit ålagd, att till handlanden där, I Igelström betala 1.312 riksdaler 46 skilling jämte ränta och
expenser. Utan att efterlämna andra tillgångar än ett paket, som Andersson nedsatt hos Magistraten i
Ulricehamn. Paketet innehåller varor och skuldsedlar samt uppgifter om fordringar.
      Andersson är härmed förständigad att inom 3 månader övervara paketets öppnande och utmätning,
vilket utan gäldenärens frånvaro kommer att för sig gå.
Uppsala den 7 mars 1833

Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1833 (auktion på Inrättning tillhörande Arbets- och Korrektions
Inrättningen i Uppsala )
Kongl Maj:t har i nåder fastställt det av Direktionen för Uppsala läns Arbets- och Korrektions Inrättning
och av Revisorerna gillade förslag, att genom auktion försälja en Inrättning med tillhörande
källarbyggnad och kringliggande åkerjord. Auktionen äger rum den 29 mars.
     Källaren är rymlig och försedd med tak, belägen nära Arbetshuset på  kort avstånd från Uppsala stad
nära Fyrisån norrut. En större solid byggnad skulle kunna uppföras ovanpå källaren.
      Kringliggande jord är på 2 tunnland 29 kappland, vilken till större delen gödslades senaste sommaren.
Den är dikad och sådd med råg, som kommer att försäljas separat.
     Direktionen prövar anbuden och borgen krävs. Betalningen kan rättas efter köparens önskemål.
      Vid samma tillfälle säljs 2 till Inrättningen hörande uthus, samt diverse åker-, järn- och träredskap bl a
en svarvstol samt för vaktmästarens räkning 1 i gott stånds bevarad Schäs, 1 enbetsvagn och 1 ko.
      Närmare upplysningar angående fastigheten lämnas av Direktionens protokollförare Komminister
Dovertie.
Uppsala den 8 mars DIREKTIONEN
Uppsala den 11 mars 1833

Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1833 (svin som bökar sönder vägarna)
För att förekomma skada, som svin gör på allmänna vägar genom att uppgräva renarna och kanterna, har
Befallningshavande i länet genom särskilda Kungörelser av den 15 oktober 1813 och 1 oktober 1824
förordnat, att hemmansägare, som har allmän Landsväg eller Häradsväg över sina ägor, ovillkorligen är
förbundna att laga de skador som svinen orsakar, om åtal sker och innehavaren inte kan styrka att han haft
sina svin ringade.
     Denna stadga är härmed förnyad och jag vill erinra om vad som står i Lagen 11 kapitlet 4 §
Byggningabalken, att om svin finns oringade sedan tjälen gått ur jorden, kan vem som helst ta svinen och
ägaren får lösa dem med 8 skilling. Betalar han inte skall han stämmas och betala dubbelt.
      Var och en torde inse nödvändigheten av att ha svinen ringade. Kronobetjäningen anbefalles att öva
tillsyn så att föreskriften hålls.
Uppsala den 11 mars 1833

Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1833 (djurläkare för Södra Provinsialläkare Distriktet)
Regements Hovslagaren vid Livregementets Dragon Korps, Johan Peter Lundbeck har med Kongl Maj:ts
tillåtelse av Befallningshavande utsetts till Djurläkare i Södra Provinsialläkare Distriktet eller Bro, Håbo,
Trögds, Åsunda, Lagunda och Hagunda Härader.
      Han kommer, tills han kan förändra bostadsort, att vistas en dag i veckan i Enköping för att bistå dem
som behöver hans tjänst.
Uppsala den 11 mars 1833
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Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1833 (rekrytmöte)
Den 25 april kommer rekryteringsmöte för Upplands Regemente att förrättas här på Landskansliet, varvid
antagliga rekryter vid stadgad påföljd skall uppvisas för följande vakanta rotenummer:
N:o 17 och 48 vid Livkompaniet
N:o 103, och 121 vid Första Majorens Kompani
N:o 78 och 92 vid Andra Majorens Kompani
N:o 55, 68, 73, 85 och 120 vid Tredje Majorens Kompani
N:o 9 och 112 vid Rasbo Kompani
      Rotehållarna skall medföra upprättade soldatkontrakt och enligt Kongl Maj:ts Stadga om värvning
och manskapslejande till krigstjänst uppvisa karlar som blir inskrivna i rullorna. De skall först godkännas
av Kompanibefälet.
Uppsala den 11 mars 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1833 (markegångspris på monderingspersedlar)
Krigs- och Kammar Kollegierna har tillkännagivit att riksmarkegångspriset på soldat
monderingspersedlar vid indelta Infanteriet innevarande år är fastställt till 28 riksdaler 16 skilling 3
runstycken varvid så väl Kronans som Rotehållarens bidrag kommer att utgöra 1/8, nämligen 3 riksdaler
26 skilling på varje rote.
Uppsala den 11 mars 1833 R von KRAEMER

Brev från Carl Johan, Uppsala 15 mars 1833 (pris för dagsportion för tågande trupper)
Ni har anmält att markegångspriset på en mans dagsprotion för tågande trupper förra året i Uppsala län
var 11 skilling 7 runstycken. Då Vi och Kammar Kollegiet nedsatt värdet på portionen där ärter ingår till
9 skilling 1 runstycke har Ni underdånigt hemställt att priset blir oförändrat.
     I anledning härav ger Vi Er tillkänna att med ändring av Kammar Kollegiets beslut och såsom med
billigheten överensstämmande, fastställa priset på en dagsportion för tågande trupp till 10 skilling 4
runstycken, vilket utgör ett medeltal av de olika priser som Ständernas Deputerade och Kammar Kollegiet
blivit bestämt,
Stockholm den 25 januari 1833 CARL JOHAN

Vilket till vederbörandes efterrättelse och iakttagande härmed är allmänt kungjort.
Uppsala den 15 mars R von KRAEMER

Tillkännagivande, Uppsala den 18 mars 1833 (tävlings priser från Lanthushålls Sällskapet)
Tillkännagivande från Lanthushållnings Sällskapet:
Sällskapet har fastställt 5 priser om vardera 100 riksdaler för de personer av allmogen som visat sig ha
efter 5 år på länets slättbygd anlagt det bästa och för framtiden förmånligaste jordbruket, med antagandet
och efterföljd av den regeln att ÄNGEN ÄR ÅKERNS MODER. Ängen skall efter dessa år vara i
förhållande till åkern som ett väl inrättat lantbruk bör äga.
     De som önskar delta i tävlingen skall insända en bestyrkt beskrivning om förhållanden vid deras
hemman. Lanthushållnings Sällskapet har rätt att när som helst på stället bese beskaffenheten och
fortgången av förändringarna.
     Ansökningarna skall åtföljas av sockenstämmoprotokoll som styrker sökandes förtjänster och inges till
Lanthushållnings Sällskapets Sekreterare innan 26 januari 1836.
Uppsala den 18 mars 1833 På Lanthushållnings Sällskapets vägnar R von KRAEMER

Tillkännagivande, Uppsala den 18 mars 1833 (försiktighet att använda hela små träd till
utstakande av vintervägarna)
Lanthushålls Sällskapet vill fästa allvarlig uppmärksamhet på den stora skada, som utan all nödvändighet
orsakas på skogen, genom att man till utstakning av vintervägar över sjöar och kärr tar hela små träd.
Dessa skulle efter ett par mansåldrar blivit sågtimmerstockar om de fått stå ifred.
     Ett så ytterst fördärvligt och mot all klok omtanke för framtiden stridande missbruk av länets svaga
skogstillgångar, önskar Lanthushålls Sällskapet på det livligaste förkasta. De föreslår istället att man
använder genomborrade och med små ruskor försedda pålar, som efter vintern kan upptas och användas i
många år
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      Helst skulle Sällskapet se, att väglottsinnehavarna gjorde som i ett annat län allmänt brukas, att
plantera träd vid vägkanten på ett avstånd av ungefär 15 alnar. En sådan åtgärd skulle inte skada den
angränsande åkern, men däremot i hög grad gagna en ökad lövtäkt i svåra foderår.
    Det skulle hedra länets Innevånares omtanke om dem själva och sina efterkommande samt för den
genom sin ålder, fina minnen och fin bördighet ryktbara landsort, som vi bebo och böra sätta en ära och
glädje i att på allt sätt försköna.
Uppsala den 18 mars 1833 På Lanthushålls Sällskapets vägnar R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1833 (auktion på skogslotter i Tierps kronopark)
Överhovjägmästare Tottie har anmält att avverkning bör ske på trakthuggningsområdet i Tierps
Kronopark. Jag har utsatt auktion till den 23 april så väl på Landskontoret som i Almbricka by för att sälja
till högstbjudande skogen i lotter indelad och även ved och timmer som finns upphugget på 2 tunnland.
      Trakten består av 8 tunnland och är indelad i 8 lotter av 1 tunnland vardera. Marken är ordentligt
utstakad och på Lott N:o 7 och 8 är upphugget 145 lass ved av 4 ½ alnars längd och 1 alns höjd och
bredd, dessutom 85 timmer. Spekulanter kan bese lotterna och virket i förväg.
      Kontant betalning till Kronobetjänten. Det åligger köparen att innan årets utgång fälla alla träd och
större buskar och bortföra dem, vid äventyr att arbetet verkställs och kostnaden utmäts av den försumlige.
Jägeribetjänt som har uppsikt över parken underrättas om dagen för fällning och bortförsel.
Uppsala den 19 mars 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1833 (arrendeauktion på Förare Bostället Bro, Tierps socken)
Inför Upplands Regementes Boställs Direktion kommer arrendeauktion att förrättas den 25 april här på
slottet, då arrende på 30 år upplåts till högstbjudande vid Förare Bostället Bro ¾ mantal beläget i Tierps
socken, Örbyhus Härad och Rustmästare Bostället Forsby ¼ mantal i Björklinge socken, Norunda Härad.
     Bro har 25 tunnor  och Forsby 12 tunnor i arrende, att ovillkorligen utgå i pengar förvandlade efter
Medelmarkegångspris eller till anvisad ort inom ett avstånd av 6 mil in natura levereras samt städja för
Bro av minst 1.700 riksdaler eller årlig avgift av 50 riksdaler samt städja för Forby av 1.267 riksdaler
eller årlig avgift på minst 7 riksdaler.
     När anbud av städja skett och blivit godkänt skall till Direktionen inbetalas kontant eller förskrivning
lämnas på kapitalet och 5 % ränta intecknad i fast egendom på halva Brandförsäkrings värdet. Andra
beräkningar redovisas också då borgen krävs.
Uppsala den 21 mars 1833 DIREKTIONEN
Vilket kungörs med anmodan till Befallningshavande i angränsande län att utfärda enahanda kungörelse.
Uppsala den 27 mars 1833 R von KRAEMER

Brev från Carl Johan, Uppsala den 29 mars 1833 (angående fiskets förkovran)
På fråga om särskilda åtgärder för att befrämja och förkovra fisket har Vi och Kommers Kollegium efter
vederbörandes hörande inkommit med betänkande. Vi har i avseende på Lax- och Strömfisket inhämtat
att i de älvar där minskning av detta fiske visat sig, beror detta på att mynningarna till älvarna blivit
uppgrundade eller att Kungsådran inte hålls öppen eller att förbud saknas att fånga laxen under den tid då
den lägger sin rom och då ynglen begiver sig till havet.
     Vi förständigar samtliga Befallningshavande i de delar av länen som det gäller, att söka bringa till
efterlevnad och befordra enskilda överenskommelser om förbud av ovannämnda beskaffenhet så som det
är stadgat i Fiskeristadgan samt vidtaga åtgärder mot de menliga uppgrundningarna vid älvmynningarna
på innevånarnas kostnad antingen i följd av lagligt åliggande eller på frivillig väg. De kan anmäla
huruvida bidrag av allmänna medel må anses lämplig eller av behovet påkallat, dels tillse att Kungsådran
hålls öppen och inte hindras i sitt rätta lopp.
Stockholm den 9 februari 1833 CARL JOHAN

Till underdånig lydnad av vad Kongl Maj:t sålunda behagat anbefalla har särskilda föreskrifter i detta
ärende rörande laxfisket i Älvkarleby blivit av mig meddelat vederbörande.
Då även  andra fiskeslag i skärgården, insjöar och åar skadas och småningom utdödas, särdeles som
användandet av sådana fina redskap att de medtager ynglet, har jag ansett mig föranlåten att erinra om
Kongl Maj:ts Allmänna Stadga för rikets Havs-, Skär-, Ströms- och Insjöfiske av den 14 november 1766.
Där står, att hindra att med fina notar och skötar medtaga småfisk i havsvikar och inom skärs, att det
åligger fiskelag och strandägare att inför domstol sig förena, så att den tillväxande småfisken sparas. Allt
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skall förfaras som är stadgat i Byggningabalken för insjöfiske och fiske i Saltsjön med de böter som följd
som är föreskrivna för den som hindrar havsfiskens fria gång till havet eller tillsluter Kungsådran.
      I kapitel 3 14 § åläggs Befallningshavande att förmå jord-, strand- och delägare i fiskerier att
sammanträda, överlägga och förena sig om sådana fiskesätt, redskap, garn och bragder som är lämpligast.
Varje delägare har rätt att äska sådant sammanträde om byamännen vägrar.
Besluten skall skriftligen stadfästas av Domaren och gälla tills något bättre sätt vidtas. Den som
överträder besluten, pliktar så som föreningen utstakar.
     Delägare av Strömfiske skall varje år besluta tiden och låta stadfästa beslutet vid Laga Ting, när alla
ålkistor, gårdar och mjärdar skall var tillslutna för att inte hindra laxens fria nedgång, vid 20 silvermynts
vite.
     Med samma sorgfällighet skall all annan fiskyngels förtidiga fångande förekommas och täta mjärdar
samt bragder vid samma vite höstetid, då den sig utför sund, älvar och bäckar begiver, vara förbjudna.
    Delägare i samfällda fiskevatten bör förena sig om sådana fiskesätt och redskap, som lämpligast fredar
ynglet och förekommer utrotande. Skulle någon vägra har man rätt att vända sig till Kronofogden, vilken
det åligger att till Tinget inkalla samtliga delägare i fiskevattnet för att där överlägga och besluta.
     Kronobetjäningen skall allvarsamt hålla sin hand över att Fiskeristadgan efterlevs och om något skulle
överstiga deras förmåga göra anmälan till Befallningshavande. De skall också tillse att Kungsådran där
hon av ålder varit eller 1/3 av vattnet i varje älv, ström, å eller sund alla tider på året hålls öppen och fri
från alla stängsel.
Uppsala den 29 mars 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 1 april 1833 (befäls- och skvadronmöten)
Sekundchefen vid Livregementets Dragon Korps tillkännager att Befälsmöte till häst kommer att hållas
vid Drottningholm i 14 dagar från den 29 mars.
      Skvadronsmöten till fots vid Livskvadronen i Sätuna by, Majorens Skvaron vid Grans Gästgivargård
och Roslags Skavadronen vid Vemblinge rusthåll i Tarfs by i 6 dagar från den 20 maj samt
     Regementsmöte på Ladugårdsgärde i Stockholm i 17 dagar från den 9 juni.
     Rusthållare vid nämnda Korps förständigas att på rätta tider försätta sina karl- och hästmonderingar i
fullgott stånd.

Uppsala den 1 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 1 april 1833 (ådermöten)
Sekundchefen vid Livregementets Dragon Korps underrättar de rustande att ådermöten hålls med 3:dje
korpralskapet den 10:de vid Alsike, Majorens Skvadrons 1:sta korpralskap den 15:de, 2:dra korpralskapet
vid Litslena den 16:de och 3:dje korpralskapet vid Säva den 17:de, Roslags Skvadronens 1:sta
korpralskap vid Hall den 23:dje, 2:dra korpralskapet vid Svaneberga den 24:de och 3:dje korpralskapet
vid Skebo Bruk den 25:te samt Norra Upplands Skvadrons 1:sta och 3:dje korpralskaper i Uppsala  stad
den 18:de.    Uppsala den 1 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 1 april 1833 (värvning)
Tullbevaknings Inspektören P A Hammerin har blivit förordnad att anställa värvning för Andra Livgardet
och Överste von Hohenhausens Kompani.

Uppsala den 1 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 1 april 1833 (djurläkarens adress)
Regements  Hovslagare Johan Peter Lundbeck som tillsvidare bestrider Djurläkartjänsten i länets Södra
Provinsialläkaredistrikt bor i Kromsta, Litlena socken och träffas även på apoteket i Enköping varje
fredag.  Uppsala den 1 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 1 april (ytterligare auktion i Översta By, Björksta socken, Västerås län)
Rättare Lars Björkslunds konkursmassa tillhöriga fastigheter ½ mantal skatte rusthåll och 1/3 skatte
frälsehemman i Översta By, Björksta socken, Västerås län, kunde inte säljas vid senast utfärdade auktion.
Ny auktion hålls den 13 april vid Nykvarns gästgivargård. Hemmanet har ett lån på 526 riksdaler 32
skillingar i silver och får mot vissa villkor övertas emot årlig betalning av 20 riksdaler i silver.
     Hemmanet har hjälplig åbyggnad, omkring 16 ½ tunnor i utsäde, 50 – 60 lass gott hö, 41 tunnland
skog och hagmark, betesrättighet i byns hage. Vid inropet erlägger köparen 200 riksdaler och återstoden
omkring 1.400 riksdaler som är intecknade till nästa oktober och återstoden vid nyåret 1834.
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     Närmare upplysningar fås hos auktionsförrättaren kronofogde Lönbohm på Östanbro.
Uppsala den 1 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 1 april 1833 (ändring av indelning av Lagsagan)
Svea Hovrätt har anmält att då Lagmannen i Upplands och Stockholms läns Lagsaga, Christian  Stenhoff
avlidit, kommer Lagsagan att fördelas så att Upplands län kommer att höra till Västmanland och
Kopparbergs Lagsaga samt Stockholms län till Södermanslands och Gottlands Lagsaga.
       Tingsterminerna i de förökade Lagsagorna kommer att bibehållas.
Uppsala den 1 april 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 9 april 1833 (beväringsmönstring)
Befallningshavande skall tillsammans med Regementets Ombud förrätta de vanliga Mönstringarna med
innevarande års klass eller de ynglingar, som är födda 1812 och endast vapenfört manskap skall antas. De
som inte infunnit sig förra året eller stått på tillväxt kallas.
     De som väljer att tjäna till lands kallas till deras vanliga mötesplatser att i 12 dagar övas i vapentjänst.
De skall medföra prästbevis och skall förplägas som förra året dock så att avlöning betalas ut kontant i
stället för portion in natura för in- och utryckningsdagarna. Den som önskar begagna sig av egna skor,
skjortor och strumpor erhåller 1 riksdaler.
      Besiktnings- och approbationsmönstringen hålls här på slottet den 31 maj. 6 riksdaler i böter för den
som utan laga förfall inte infinner sig. Vid inskrivning i rullorna sparas en kolumn för Provinsialläkares
Schultz anteckningar.
      Inryckningen till Polacksbacken sker den 1 juni och vapenövningarna avslutas den 12:de då
Beklädnads-, Bevärings- och Utredningspersedlarna återlämnas och manskapet återvänder beledsagat av
militärbefäl till distriktsplatserna, där Kronobetjäningen möter och följer beväringarna till sina hemorter.
       Manskapet njuter förplägnad från den dag de samlas i socknarna samt under marschen till mötet. De
egna kläderna förvaras under mötet av befälet och återlämnas då Kronomonderingen avläggs. För
sjukvård är noggrant sörjt.
     De som väljer att tjänstgöra till sjöss skall exerceras på kanonslupar eller mindre fartyg vid Flottans
stationer.
     Ingen är undantagen beväringsplikten som inte redan är i krigstjänst, har kroppsfel samt vissa anställda
i Lotsverket och som Kronans tjänstemän. Man får sätta annan man i sitt ställe om han antas.
Beväringsynglingar eller deras föräldrar varnas dock för att leja karlar i sina söners ställen för att uppfylla
den varje svensk man numera åliggande plikt att personligen delta i fosterlandets försvar, förrän den lejde
har blivit godkänd vid mönstringen.
Uppsala den 9 april 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (ändrad tid för Regementsmötet)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps har fått order från General Adjutants Expeditionen för
armén, att tiden för Korpsens Regementsmöte på Ladugård Gärdet vid Stockholm är ändrat. Mötet
kommer att hållas i 19 dagar med början den 17 juni.
      Av samma anledning kommer det nu pågående Rekryt- och Remontmötet med berörde Korps att
fortsätta till och med den 16 juni.
Uppsala den 12 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (ändrad tid för ullmarknaden i Norrköping)
På anmodan av Kommers Kollegiet förordnas att ullmarknaden i Norrköping, som i almanackan är utsatt
till den 10 juli är flyttad till den 30:de samma månad. De som önskar få ull sorterad och värderad skall
införa den till Ullmagasinet.
Uppsala den 12 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (entreprenadsauktion för underhåll av broarna mellan
Huvudstaden och Drottningholm)
Entreprenadsauktion anställs dels vid Kammar Kollegium och dels vid Landskansliet för att utbjuda 15
års underhåll på broarna mellan Stockholm och Drottningholm. Skyldigheten är att när behovet påkallar
ombygga eller endast underhålla dessa broar. I andra fallet ersätts åtagandet för minsta kostnad för
Statsverket, men broavgifter som överfarten vid Tranebergs och Nockeby broar räknas som inkomst för
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entreprenören. I skyldigheten ingår att ersätta den skada som kan uppkomma genom försumlighet i
underhållet
Stockholm den 28 mars 1833 C H RÅLAMB        Uppsala den 12 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (värvning)
Till rekrytering av vakanser vid Major Hägerflyckts Kompani vid Svea Livgarde har gardisten N:o 59,
Eric Berglund av Sekundchefen förordnats att anställa värvning under 2 års tid inom länet.
Uppsala den 12 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (kläder förlorade vid resa mellan Köping och Arboga)
Under resa mellan Köping och Arboga till Säterbo socken förlorades följande hoplagda och ombundna
kläder, nämligen en ljusgrå Frissurtut, 1 uniformsbonjour med broderade trianglar på kragen och ett par
klädesbyxor.
      Belöning till den som lämnar persedlarna till lantmäteri Direktören Pihlstrand på Åsby nära Arboga.
Uppsala den 12 april 1833

Efterlysning, Uppsala den 12 april 1833 (8 personer, borttappar silverur och pappersstöld)
1:o Pehr Johansson från Skär och Christian Svensson Hjelm är tilltalade, den förre för rån och
hemfridsbrott och den senare för delaktighet i stöld, har rymt ur Häradshäktet vid Svanesund på Orust i
Göteborgs län
        Johansson är 27 år gammal, 5 fot 6 tum lång, fylligt rödlätt ansikte, brunt hår och blå ögon
       Hjelm är 28 år gammal, 5 fot 5 tum lång, litet ansikte, bred näsa, svart hår och blå ögon
2:o Förre Färgaren Sven Hellström som är anklagad för stöld och förfalskningsbrott, har  lyckades rymma
från Hörby Häradshäkte i Malmöhus län, när han skulle transporteras till rannsaknings orten
      Han är 48 år gammal, född i Trelleborg, medelmåttigt växt, blekt ansikte, brunt något glest hår, blå
ögon, dubbeltumme på ena handen. Han var klädd i blå klädessurtut, blå långbyxor, stövlar och svart hatt
3:o Gossen Lars Petter Larsson har olovligen bortgått från torparen Petter Nilsson på Hejla ägo i Röks
socken, Linköpings län, där han på Svanholms Församlings bekostnad njutit vård och uppfostran
      Han är 16 år gammal, liten till växten, trint ansikte, kortklippt hår, bruna ögon och var klädd i lappad
fårskinnspäls, gammal brun väst, ljusblå byxor samt vadmalsmössa med ludet bräm
4:o Ett silverfickur tillverkat av Norton i London med N:o 109 har tappats på landsvägen mellan
Sundsvall stad och Birsta i Sköns socken. 5 riksdaler till den som lämnar uret på Häradsfogde Kontoret i
Medelpad eller hos Fjärdingsman i Timrå socken
5:o Västgöta handlaren Lars Johansson, som av Rådsturättens i Landskrona beslut vid hämtnings påföljd
skall infinna sig den 3 juni för att höras över mot honom väckt åtal för innehav av åtskilligt till införsel i
riket förbjudet, ostämplat gods
6:o Drängen Anders Gustaf Wahl har olovligen avvikit från sin tjänst hos bonden Lars Larsson i Åkra,
Vendels socken och från Läby gästgivargård medtagit en grå vadmalspäls, ett par grå byxor samt en
mindre manskapprock
       Han är 22 år gammal, liten till växten, mörkt hår, magert ansikte och mycket begiven på starka
drycker
7:o Drängen Jacob Harald Forsslind har olovligen avvikit från sin tjänst hos Fanjunkare Pettersson i
Svebo, Väster Färnebo socken, Västerås län. Han har tillgripit en större skinnmatsäck, 1 par ullstrumpor,
en liten flaska med brännvin
      Han är 25 år gammal, mörkt hår och högra ögat ständigt rinnande, klädd i grå vadmalsrock och
långbyxor, förskinn, snösockor av brun fris, svenska skor och svart hatt
8:o Förre handlaren Eric Brandt har enligt Kämnärsrättens i Örebro fattade beslut blivit misstänkt för
delaktighet i en inom Örebro stad förövad stöld av papper.
       Han är 25 år gammal, medelmåttigt växt och med vackert ansikte.
9:o Vid inbrott hos rusthållare Johan Larsson i Ramsta, Björksta socken, Västerås län har stulits 1
mörkblå klädeskappa tillhörande Grenadjärens Livmondering, 1 vadmalskapprock, samt en överklädd
päls fodrad i livet och skörten med svart fårskinn och i ärmarna med vitt skinn. 20 riksdaler i
vedergällning till den som återför persedlarna
10:o Torparen Anders Jansson i Vretstugan, Hammarby socken, Nyköings län, har avvikit från orten
klädd i vit skinnpäls, svart kaskett, randig halsduk och väst, blå byxor och stövlar.
       Han är 38 år gammal, av medelmåttig växt med mörkt hår.
Uppsala den 12 april 1833
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Kungörelse, Uppsala den 12 april 1833 (inrättande av en remontkassa)
Vid sammankomst med de rusthåll som hör till Livregementets Dragon Korps, fattades beslut att med 2
riksdaler årligen per mantal bidra till upprättande av en kassa som kan överta och bestrida kostnaderna för
att anskaffa rustningshästar vid nämnda Korps, istället för de som kasserats.
       Man valde Ombud som skall uppsätta Förslag för Remonteringskassans Förvaltning. Då de nu är
färdiga med sitt arbete och Reglementet blivit tryckt kommer nödvändiga exemplar att ofördröjligen
lämnas till Kronobefallningsmännen, som genast utdelar ett exemplar till varje Rustningsnummer.
        Dessa rusthållare kallas till sammankomst den 4 juni på Landskansliet för att yttra sig över Förslaget
till Reglemente för Remonteringskassan samt över Korpsens mondering och beklädnad.
      Jag är förvissad om att vid dessa överläggningar i ämnen, som är av betydelse för de rustande och den
jord de inneha, var och en som inte hindras av laga förfall infinner sig. Kungörelsen läses 3 söndagar från
predikstolen.
Uppsala den 12 april 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 13 april 1833 (tider och platser då Bevillnings Taxering äger rum)
Under maj och juni kommer Bevillnings Taxeringar att äga rum vid Grans, Säva, Yvre, Uppsala,
Enköping och Österby Bruk.
       Ledamöterna i de särskilda Bevillnings Kommittéerna skall på utsatta dagar och ställen infinna sig
för att sins emellan välja ledamöter till Taxerings Kommittén med påföljd som Bevillnings Förordningen
stadgar.
Uppsala den 13 april 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 18 april 1833 (norska hamnar fria från kolerasmitta)
På begäran av Kommers Kollegiet meddelas att Kongl Maj:t i nåder förordnat att staden Drammen och
hamnen Svellviken i Norge nu förklaras fria från Kolerasmitta.
Uppsala den 18 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 18 april 1833 (våld mot stadens träd)
Under vintern har upprepat våld förövats mot de lövträd, som är planterade till Stadens nytta och prydnad.
Undertecknade ledamöter i Planterings Kommittén har beslutat att utfärda en belöning av 20 riksdaler till
den som bevisligen kan upptäcka våldsverkaren, så att han blir straffad enligt 64:de § av Kongl Maj:ts
Förordningen om Skogarna av den 1 augusti 1805.
Uppsala den 10 april 1833 GUST TOTTIE, P SJÖBRING, L I LAURELL, C G LENNGREN, E A
POUSETTE, C BERGGREN
Uppsala den 18 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 18 april 1833 (hingstbetäckning)
2 hingstar från Strömsholms Stuteri finns i Akademiens Ridstall för betäckning i början av maj. De som
önskar begagna sig av detta tillfälle för att vinna en förädlad hästrace, skall anmäla sig hos Stallmästare C
G von Bahr för att erhålla språngsedlar. Stona skall vara fria från ärftliga lyten.
Uppsala den 18 maj 1833

Kungörelse, Uppsala den 18 april 1833 (ynglingar från Dalarna, som inte infunnit sig till
mönstring)
8 ynglingar efterlyses av Befallningshavande i Falun. De har uteblivit från 1831 års mönstring och är
förständigade att på tid och rum som kommer att kungöras infinna sig till mönstring och vapenövning.
      Kronobetjäningen i länet skall efterspana dem och vid påträffandet antyda att de vid vite av 10
riksdaler skall infinna sig i berörda län, om de inte kan bevisa att de mönstrat någon annanstans.
Uppsala den 18 april 1833

Efterlysning, Uppsala den 18 april 1833 (2 personer, borttappade och stulna persedlar)
1:o En gul vaxläderskappsäck eller ränsel med sälskinnslock har försvunnit från Ångfartyget Rosen som
innehöll följande:
1 blå bombasinklänning, 1 vit brocherad (bröstsmycke) batistklänning, 1 kjol med bård, 1 gulrutig
bomullsklänning, 1 liv, 2 negligéer, 2 nattmössor, 2 lintyg, 3 näsdukar, 1 kappfoder av blå kalikå, 1
förseglat paket till Fröken Emelie Lagercranz, 1 brev till Friherrinnan C Åkerhjelm, 1 till sekreteraren A
Hjerten, 1 till Fru Uppgren, 3 böcker, nämligen August och Wilhelm, 2 delar med C Pettersen på
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Titelbladet och Grevarna Strotzi, diverse orlovssedlar för Inspektor Strömbeck, diverse brev och
handlingar till Fru C G Pettersen, 1 ask med sysaker, 1 klädesmatta av lappar i olika kulörer samt i
kappsäckens ytterfickor 1 par svarta bombasinskängor och 1 flaska Eau de Colonge.
2:o Från bonden Jon Jansson i Stugun, Jämtlands län stals under marknaden i Sollefteå 1 rödmålad
järnbeslagen koffert, 1 exemplar av Ekmanssons Postilla, 2 psalmböcker med Evangelierna, 5 teskedar av
silver, 1 madrasschal, 3 näsdukar, 1 klänningstyg samt en del kryddor.
3:o Samma dag bortkom en plånbok för bonden Eric Edlund i Tåsjö innehållande 12 riksdaler och äldre
och nyare räkenskaper på åtskilliga personer i Tåsjö Församling. 3 skuldsedlar en av Nils Jonsson i
Hoting till Isac Isacsson i Tåsjö på 11 riksdaler, en av Olof Olofsson i Röström på 16 riksdaler med 10
riksdaler kvitterad avbetalning och en av Matts Carlsson i Stornäset på 10 riksdaler, de två sista till
Edlund
4:o Drängen Daniel Danielsson Bergquist har olovligen bortgått från sin tjänst hos bonden Lars
Danielsson i Harvom, Indals socken, Härnösands län
        Han är född 1794 i Karlstads län, kort och stadig till växten, blå ögon, ljust hår.
5:o Vid inbrott vid Garpenbergs Bruk, Falu län stals 3 skeppspund 13 lispund valsat kopparbleck, 18
lispund oklippta bleck, 5 lispund klippta bleck, 2 skeppspund 10 lispund klippta, skurade och kallvalsade
skeppsbleck.
      Bruksägaren utlovar 50 riksdaler för tjuvens upptäckande samt 50 riksdaler skeppspundet för det som
kan återskaffas.
6:o Vid inbrott hos bonden Eric Andersson i Åkra, Lästringe socken, Nyköpings län stals 2 ringar, några
schalar, en silvertumlare och något pengar
      3 riksdaler 16 skilling i belöning
7:o Mantals Kommissarien Lars Fredric Bergström, som under resa till Stockholm var i sällskap med
Inspektor F I Elving, har försvunnit. Han medförde en saffians sedelbok innehållande 100 riksdaler, 1
silversnusdosa märkt L F B född 1789.
      Han är av liten växt men stark, klädd i vadmalsfårskinnspäls, långbyxor, grönrandig ylleväst,
becksömsstövlar, grå halvstrumpor, vit halsduk och vaxöverdragen blå klädesmössa
Uppsala den 18 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 18 april 1833 (efterlyst hustru)
Bonden Jan Carlsson i Enhelga, Villberga socken har skriftligen anmält att hans hustru, Brita Stina
Andersdotter bortgått från man och barn. Hon är efterlyst och  Kronobetjäningen skall sorgfälligt
efterspana henne och vid påträffandet förständiga henne att genast återvända till sin man samt göra
anmälan
Hon är född 1790 i Villberga by har mörkt krusigt hår, glatt ansikte och var vid avvikandet klädd i
ylleklänning, rött kläde om halsen och på huvudet. Hon medförde 3 guldringar, 1 par guldörhängen, 2
klänningar samt 2 silkeschalar.
Uppsala den 18 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 22 april 1833 (mönstringar i Falu län)
Besiktnings- och Approbationsmönstringar med beväringsskyldiga födda 1812 från Grangärde,
Norrbärke, Söderbärke By, Folkärna och Grytnäs socknar och Avesta Bruk samt de från hela Falu län
som varit frånvarande vid tidigare mönstringar, skall  infinna sig på följande orter och tider:
För Falu stad och Kopparbergs Fögderi i Falun den 25 maj
Väster Bergslags Fögderi  i Norrbärkes sockenstuga efter gudstjänsten den 28 maj
För Näsgårds läns Fögderi och Hedemora stad på Rådhuset där den 10 juni
För Ovan Siljans Fögderi i Mora sockenstuga den 10 juni
För Nedan Siljans Fögderi i Leksands sockenstuga den 11 juni
För Lima, Malung, Äppelbo och Järna socknar i Järna sockenstuga den 12 juni
För Näs, Sävsnäs och Floda socknar i Floda sockenstuga den 13 juni
För Säters stad och Fögderi i Stora Tuna sockenstuga
Detta  till kännedom för ynglingar som eventuellt vistas i Uppsala län att vid vite av 6 riksdaler och 32
skilling infinna sig med behörigt prästbevis.
Uppsala den 22 april 1833
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Kungörelse, Uppsala den 22 april 1833 (ändrad plats för auktion av Nyby, Sparrsätra socken)
I Allmänna Tidningar har utlyst auktion vid Kävre, Vårkyrka socken på frälseräntorna av ½ mantal Nyby,
Sparrsätra socken och ½ mantal Jung i Vårfrukyrka socken. Auktionen hålls istället på Stadskällaren i
Enköping, då även säljs 1 mantal kronoskatte i Gånsta by, Vårfurkyrka socken. Betalning kommer att
rättas efter säkra köpares bekvämlighet.
Enköping den 17 april 1833 Eric Michael Rahm
Uppsala den 22 april 1833

Efterlysning, Uppsala den 22 april 1833 (2 personer)
1:o Livstidsarrestanten Petter Broberg har berett sig tillfälle att rymma från Älvsborgs Fästning.
      Han är 39 år gammal, född i Södermanland, 5 fot 11 tum lång, magert ansikte, svart hår, blå ögon och
koppärrigt ansikte. Han var klädd i blå tröja och väst, grå byxor, blå yllehalsduk, vita ullstrumpor samt är
försedd med en järnbult om högra benet.
2:o Manspersonen Nils Larsson Sjögren som också kallar sig Hans Larsson och är misstänkt för
delaktighet i tjuvnadsbrott har rymt från Malmöhus län
       Han har mörklagt utseende med svart hår och var klädd i grå stickad undertröja, blå kort tröja och blå
långbyxor
Uppsala den 22 april 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 24 april 1833 (entreprenadsauktion för underhåll vid mönstringar)
Till följd av Kongl Maj:ts Reglemente 15 § 3:dje Artikeln angående besörjande av indelta Arméns
underhåll under möten och mönstringar av den 20 januari 1833, kommer entreprenadsauktion för
upphandling av proviantkvantiteter bestående av 886 lispund torrt bröd, 19 tunnor ärter, 11 tunnor
korngryn, 183 lispund salt kött, 117 ½ lispund färskt kött. 26 ½ lispund salt fläsk, 108 lispund sill, 19
lispund 12 skålpund koksalt, 14 3/4 famnar kokved och 802 lispund lägerhalm. Detta erfordras för
Upplands Regemente och länets beväringsmanskap under innevarande års vapenövning.
     Auktionen förrättas den 14 maj. Uppropen kommer att ske både i portioner och rationer samt i
persedlar enligt fastställd provianterings stat.
     Spekulanter kan avlämna anbud innan auktionen här där också närmare upplysningar om tiden för
levereringen och skyldigheter erhålles.
Uppsala den 24 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 24 april 1833 (tider då Författningar börjar gälla)
Till allmän kännedom meddelas att Författningar i Kongl Maj:ts Höga Namn eller Dess och rikets
Hovrätter, Kollegier eller andra Publika Verk  kommer att gälla från och med den dag på börjad
uppläsning i sockenkyrkan äger rum. Prästerna uppmanas att påteckna datum då Författningarnas
uppläsning börjat, om det tar flera uppläsnings tillfällen.
Uppsala den 24 april 1833

Kungörelse, Uppsala den 24 april 1833 (lärling efterlyst)
Körsnären här i staden M Karman har anmält att hans lärling Adolf Öberg olovligen avvikit ur sin tjänst.
Kronobetjäningen skall noggrant efterspana honom och vid påträffandet inbringa honom hit, så att han
kan åter inställa sig hos Karman.
      Han är född i Stockholm, 19 år gammal, smal till växten och mörkt hår. Han var klädd i brun
klädessurtut, stövlar och svart felbhatt.
Uppsala den 24 april 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 25 april 1833 (medelpriset på silverriksdaler)
Under januari, februari och mars har priset på en silverriksdaler i förhållande till kursen i Hamburg varit 3
riksdaler 7 skilling 9 runstycken bankosedlar och ett lod kontrollerat, omyntat silver 1 riksdaler 15
skilling 2 ¾ runstycken. Detta till kännedom för den som i silver vill avbörda sig betalning för erhållen
undsättnings spannmål
Uppsala den 25 april 1833 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 29 april 1833 (vägbygge Örsundsbro)
Ombyggnad av dem s k Örsunds Bro över allmänna landsvägen mellan Säva och Litslena Gästgivargård
kommer att börja den 10 juni och anses vara klar den 22 i samma månad. Resande måste under tiden ta
vägen ifrån Säva förbi Nysätra kyrka till Långtora gästgivargård, där resande från Tunalunds och Litslena
Gästgivargårdar till Säva bör göra skjutsbyte.
Uppsala dem 20 maj 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1833 (arrendeauktion Forssby Boställe)
Den 10 juli hålls auktion här på slottet, då upplåtes arrende på 30 år av Rustmästare Bostället vid
Upplands Regemente, Forssby ¼ mantal, beläget i Björklinge socken, Norunda Härad.
      Boställs Direktionen har som villkor att 12 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn betalas i
årligt arrende, att ovillkorligen utgå i pengar förvandlat till markegångspris eller att till anvisad ort inom
ett avstånd på 6 mil levereras in natura.
      Städja eller årlig avgift till ett belopp av 1.262 riksdaler för första och 70 riksdaler för andra förslaget.
När anbuden är godkända betalas städjan antingen vid auktionen eller som årlig ränta med 5 %, intecknad
i fast egendom som säkerhet. Vid arrendets slut återbetalas städjan så vida arrendeskyldigheten fullgjorts.
I annat fall kommer kapitalet så långt det räcker att användas till fullgörandet av bristande arrende eller
åsamkad husröta.
Uppsala den 29 maj 1833 DIREKTIONEN

Vilket kungöres med vänlig anmodan till Befallningshavande i angränsande län att utfärda likalydande
kungörelse.
Uppsala den 6 juni 1833 J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1833 (auktion Skinnarbohl, Stavby socken)
Enligt Serafimer Ordens Gillets förordnande kommer arrendeauktion att förrättas här på Landskontoret
den 5 juli på Hospitals Hemmanet Skinnarbohl i Stavby socken åt högstbjudande i spannmål under 25 års
tid.
      Serafimer Ordens Gillet prövar inropen och kräver borgen för de första 10 arrendeåren, även i den
händelse arrendatorn skulle avlida under tiden.
Uppsala den 6 juni 1833

Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1833 (personer som inte betalt skatt efterlyses)
15 personer från 1:sta – 4:de Fögderierna och Uppsala och Enköping har flyttat utan att betalt
kronoutskylder eller böter, summor mellan 6 riksdaler och 16 skilling och efterlyses härmed.
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande anmodas att noga eftersöka dessa
personer och vid påträffandet uttaga medlen och om de inte kan betala, anmäla bevis om bristande
tillgång.
Uppsala den 6 juni 1833 J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 11 juni 1833 (ombyggnad av bron vid Karleby Gästgivargård i Västerås
län)
Den 17 juni påbörjas arbetet med ombyggnad av bron nedanför Karleby Gästgivaregård i Västerås län.
De resande måste under tiden ta vägen över Vadet vid Byarna Öster och Söder Vad å ena sidan samt förbi
Simtuna kyrka över den s k Vadsbron å andra sidan.
Uppsala den 6 juni 1833

Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1833 (tider och platser där gratialister får hämta underhåll)
Avlöning åt Upplands Regementes anvisade Krigshusmans gratialister kommer nästa månad att utdelas
den 29:de vid Yvre, den 30:de i Uppsala och den 31:sta på Skottsila Mönster Givare Boställe i Knivsta
socken
      Underhållstagare skall vara försedda med prästbevis och underhållsbrev.
Uppsala den 11 juni 1833

Efterlysning, Uppsala den 11 juni 1833 (4 personer)
1:o Förre soldaten Lars Skött under Torp i Örs socken, Älvsborgs län, som för misstankar om tredje resan
stöld, skulle häktas, har avvikit från hemorten
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      Han är lång med stark kroppsbyggnad, svart hår, och klädd i skor och strumpor, vita buldansbyxor,
randig ylleväst, blå vadmalsrock och svart hatt
2:o Instrumentmakare Gesällen J H Watker har flyttat från Göteborg och kvarlämnat sin sjuka hustru
3:o Soldaterna vid Upplands Regemente N:o 6 Plym vid 3:dje Majorens Kompani och N:o 35 Kratz vid
Sigtuna Kompani har avvikit under pågående Regementsmöte.
     Plym är 31 år gammal, 6 fot lång, mörkt hår, fylligt ansikte
     Kratz är 38 år gammal, 11 kvarter 4 ¾ tum lång med mörkt magerlagt ansikte
     Det åligger Krono- och Stadsbetjäningen att noga efterspana dessa personer och gripa Skött och föra
honom till häkte och antyda Watker att bidra till hustruns underhåll samt inställa Plym och Kratz vid
Regementet.
Uppsala den 11 juni 1833

Kungörelse, Uppsala den 11 juni 1833 (tillkännagivande om dödsfall)
Hattmakare Gesällen Sven Lundstedt har den 3 maj dött i Grömeröds socken, Göteborgs län, utan att
efterlämna tillgångar till sin begravning. På Befallningshavandes begäran meddelas härmed hans okända
anhöriga.
Uppsala den 11 juni J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1833 (auktion Profoss Bostället Gånsta, Boglösa socken)
Enligt Kammar Kollegiets Förordnande kommer ytterligare arrendeauktion att hållas den 17 juni på
Profoss Bostället Gånsta, N:o 8,  ½ mantal i Boglösa socken. Arrendet är på 30 år och hugade spekulanter
erinras vad Befallningshavande föreskrivit i sin förra Kungörelse.
Uppsala den 21 juni 1833

Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1833 (upphandling av 50 famnar ved till länshäktet)
Till spekulanters efterrättelse är kungjort att de förseglade anbud, som inges för att vilja leverera 50
famnar gran- eller tallved till länshäktet också skall innehålla priser och leveranstider.
Uppsala den 21 juni 1833

Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1833 (medaljpensioner)
De avskedade underofficerare och soldater vilka blivit benådade med medaljpension skall från
Direktionen för Konungens Militära Hospitals Fond bekomma pensionsbeloppet. De skall inom
november insända sina prästbetyg att de leva och har god frejd, samt ofelbart uppge numret på
pensionsbrevet. Medlen rekvireras av Befallningshavande, som sedan tillsänds Kronobetjäningen för att
mot kvittenser och avskrivning på pensionsbreven utdelas.
Uppsala den 27 juni 1833

Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1833 (ytterligare auktion på proviants persedlar till
Hospitalshjonen)
För att försöka fullgöra Serafimer Ordens Gillets förordnande kommer ytterligare auktion att hållas för att
upphandla proviants persedlar för Hospitalshjonen vid Uppsala Hospital. Gäller också spisordningen för
varje hjon mot viss betalning.
      Auktionen sker den 20 december. Förslag till så väl spisordningen som förslag till matsedlar i enlighet
med erforderligt belopp för en person finns att tillgå i Landskontoret och vid Uppsala Hospitals Kontor.
Uppsala den 27 juni 1833

Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1833 (upphandling av bröd åt fångarna i Slottshäktet)
Till fullgörande av Kammar Kollegiets förordnande kommer entreprenadsauktion att förrättas på
Landskontoret den 20 november för att på billigaste sätt upphandla bröd åt fångarna i slottshäktet.
Uppsala den 27 juni 1833  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1833 (prövningskommitténs sammanträde)
Den 27 augusti kommer på Slottet att sammanträda länets allmänna Prövnings Kommitté för att granska
årets Taxerings Kommittéers åtgärder och meddela rättelser i anledning av anmärkningar. Följande
erfarna och kunniga män kallas:
Överste Hohenhausen, Kapten Post och Stallmästare von Bahr
Överhovpredikant Hagberg, Prosten Evelius och Prosten Ödman
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Rådman Winblad, Kopparslagare Sundberg och Kämnär Ernlund
Nämndeman Plegnier, Ludvig Ersson i Brunna och Rusthållare Fröling samt
Major Norlin, Bergmästare Beronius och Brukspatron Tottie
      De skattskyldiga, som vill äska rättelse, skall förut till Befallningshavande eller senast på
sammanträdesdagen skriftligen inge sina anmärkningar med skälen för den rättelse de söker.
Uppsala den 21 juni 1833 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1833 (tid och plats för gratialisternas underhålls utdelning)
Första halvårets underhåll till gratialister, som är anvisade för Norra Upplands Skvadron här i staden den
16 juli, med Majorens Skvadron på Säva Gästgivargård den 18 juli.
      Gratialisterna skall infinna sig medförande prästbevis och underhållsbrev.
Uppsala den 28 juni 1833

Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1833 (lagsökning)
Befallningshavande i Älvsborgs län, begär att Anders P Bremberg från Redslareds Stom i Redslareds
socken och Claes Johansson från Stockhult i Frölunda socken, som blivit lagsökta, den förra av
handlanden A M Calmenius i Borås för 500 riksdaler och den senare av A Lundin i Påbo för 68 riksdaler
45 skilling, inom 6 veckor från den dag Kungörelsen finns tredje gången i Post- och Inrikes Tidningar
infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att mota och förklara sig över lagsökningen, vid påföljd att
de inte blir hörda i målet. Uppsala den 28 juni 1833

Efterlysning, Uppsala den 28 juni 1833 (7 personer, stöldgods)
1:o Soldaten vid Järvsö Kompani, Hälsinglands Regemente N:o 58 Eric Modin har olovligen avvikit från
roten
      Han är 26 år gammal, 5 fot 10 ½ tum lång, ljust och fylligt ansikte, blå ögon, mörkt hår samt klädd i
blå klädesbyxor, blå klädesjacka med blanka knappar, stövlar, halsduk och läderkaskett
2:o Extra roteringssoldaten Olof Bäck från Bollnäs socken, Gävleborgs län är misstänkt för åtskilliga i
roten förövade stölder.
     Han är 40 år gammal, kort och stadigt växt, rödlätt och fylligt ansikte och klädd i ljusblå tröja och
långbyxor av linne
3:o Drängen Hans Olofsson har avvikit från sin husbonde Halvar Jönsson, N:o 4 i Sunnanäs i Ljusdals
socken, Gävleborgs län och medtagit ett par skospännen av silver
      Han är 20 år gammal, lång till växten, ljust hår, och klädd i svarta vadmalsbyxor, rödrutig
bomullshalsduk, läderstövlar och kaskett. Han medför ett knyte innehållande en röd filtmössa, en mörkblå
vadmalsjacka, ett par näverkängor och en kniv
4:o Förre soldaten Gustaf Fröjd, som av Alsta Häradsrätt blivit tilltalad för att våldsamt slagit husmannen
Olof Jansson i Grängsbo, men avvikit innan han hann föras i häkte
      Han är 34 år gammal, född i Dalarna, lång och stadig samt känd under namnet Bly
5:o Drängen Jan Andersson har olovligen avvikit får sin husbonde Brukspatron G L
Nilsson på Gustafsberg i Toråkers socken, Gävleborgs län
      Han är född i Svärdsjö socken, Falu län
6:o Soldaten Eric Ericsson Sälg från Stora Björnmossen, Ugglebo socken, Gävleborgs län har efter att
förövat stöld i socknen avvikit
     Han är född 1812, liten undersättsigt växt, ljust hår och klädd i mörkblå långbyxor, grön väst och tröja,
samt mössa av blankskinn. Han är försedd med prästbetyg av prosten E B Tegman
7:o Kvinnspersonen Sophia eller som hon kallar sig Hedda eller Hilda Beckros, som hållits häktad i
Göteborg för bedrägeri och passlöshet, har fått tillfälle att avvika
      Hon är 21 år gammal, lång, ljusbrunt hår, blå ögon, stor näsa och fina vita händer samt vid avvikandet
klädd i bomullstygs klänning och hatt av randigt tyg
8:o Från torparen Pehr Andersson i Gäveränge, Ugglebo socken, Gävleborgs län har stulits 1 par mörkblå
vadmalsbyxor, 1 ny lärftskjorta, 1 ny hatt, 1 kopparflaska samt smör, ost, bröd och brännvin
Uppsala den 28 juni 1833 J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1833 (tillvaratagen häst)
Bonden Anders Ersson i Österberga, Rasbo socken, har tillvaratagit en gulblack, liten häst med svart man
och svans. Kreaturet återfås till rätta ägaren på stället mot kostnadsersättning.
Uppsala den 13 juli 1833
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Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1833 (reparation på Varpsunds Bro)
Resande erinras att reparation på Varpsunds Bro i Häggeby socken kommer att påbörjas den 8 augusti
och förmodas pågå i fjorton dagar. De resande mellan Grans och Häggeby socknar bör ta vägen åt
skogvaktare bostället vid Draget.
Uppsala den 13 juli 1833

Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1833 (beslagtaget gods)
Genom beslut i mål rörande Västgötagods, som beslagtagits av kronolänsman Svensson hos
hemmansbrukaren Måns Olofsson i Burtorp, har Rådsturätten i Söderköping förelagt, vid ett vite på 6
riksdaler 32 skilling godsägaren, som uppgivits heta Petersson att den 30 september inställa sig i rätten för
att avgiva förklaring. Om vilket beslut godsägaren på detta sätt underrättas.
Uppsala den 13 juli 1833

Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1833 (införsel av förbjudet gods)
Enligt beslut i Rådsturätten i Landskrona är Västgötahandlaren Lars Johansson, tilltalad för införsel av
förbjudet gods som tagits i beslag, allmänt efterlyst.
      Krono- och Stadsbetjänterna skall noga efterspana honom och vid anträffandet gripa och sända honom
till Rådsturätten sist den 9 september, då målet företas och vinner laga kraft även om Johansson inte
infinner sig.
Uppsala den 13 juli 1833

Efterlysning, Uppsala den 13 juli 1833 (6 personer, 3 hästar)
1:o Koldrängen Johan Peter Hammarbäck har avvikit från sin tjänst hos Brukspatron Ernst Pape vid
Prästhytte Bruk i Falu län efter att ha stulit ett halvt skeppund stångjärn.
      Han är 20 år gammal, lång och stark till växten, mörkt hår, långlagt ansikte, och klädd i blå jacka med
blanka knappar, blå byxor, hatt och stövlar
2:o Den till arbete på Korrektionshus dömde drängen Jonas Westerlund har avvikit från Gävleborgs län.
Han var klädd i trasig väst, svarta knäbyxor och skjorta
3:o Två unga hästar, den ena mörkbrun med skälla och den andra blekröd med stor bläs och hängman har
bortkommit från Säteriet Björksunds Skog i Tystberga socken, Nyköpings län.
     Underrättelse om djuren lämnas till Anders Persson, Stångby Södergård, i Tystberga socken
4:o Livstidsarrestanten N:o 254 Johan Axel Emanuel Juhlin, har berett sig tillfälle att rymma från Arbets
Inrättningen i Malmö
      Han kallar sig också Sven Johan Strand eller Carl Gustaf Liljeholm och är 21 år gammal, smärt och
medelmåttigt växt, mörkt hår, trint något koppärrigt ansikte, platt näsa, stor mun samt märke efter slag av
en häst på högra kindbenet. Han  var klädd i ljusgrå kort tröja och långbyxor, svart silkeshalsduk, blå väst,
blå vadmalsmössa med skärm samt stövlar
5:o Skräddare Gesällen Anders Peter Wildeman, som är ställd inför Kämnärsrätten i Ystad för
edsöresbrott har avvikit
6:o Krögaren C W Ellen från Ön Ven har i brist på medel att betala böter på 625 riksdaler för
tullförsnillningsbrott och 16 riksdaler 32 skilling för missfirmligt skrivsätt genom Landskrona rådsturätts
utslag blivit dömd till 7 ¾ månader fängelse på Kristianstads Fästning
7:o Rekryten vid Torna Kompani av Södra Skånska Infanteriregementet, N:o 52 Johan Helmfrid har
avvikit från Regementets Mötesplats vid Tvedörra i Malmöhus län.
     Han har tidigare kallat sig Svensson och tjänat vid Konungens f d Eget värvade Regemente samt vid
Sjöartilleri Korpsen i Karlskrona. Han är född i Halland, 32 år gammal, 5 fot 9 tum lång, långlagt starkt
koppärrigt ansikte, bruna ögon, mörkt hår,. Han är medtagit av Kronans persedlar 1 jacka, 1 par blå
klädesbyxor, 2 par vita linne byxor, 1 par buldansbyxor, 1 s k lägermössa, 1 halsduk, 1 skjorta och 1 par
strumpor.
8:o Från Eric Andersson i Hallsta, Vagnhärads socken, Nyköpings län har vid Dalsjö i Torsåkers socken
bortkommit ett sto, 14 år gammalt, svart med vit bläs och vit höger bakfot
Uppsala den 13 juli 1833  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1833 (överlåtna lägenheter)
Enligt Författningar meddelas att följande Kronohemman och Lägenheter blivit transporterade på andra
innehavare:
1:o En lägenhet i Tierps Norra Allmänning under Östanå i Älvkarleby socken, som Lars och Jöns
Larssöner ägare till Östanå N:o 4, ½ mantal överlåtit på Jan Persson i Ambricka
2:o Eneby N:o 1, 1/6 mantal i Litslena  socken, som Anders Andersson innehar efter sin avlidna moder,
som hon i livstiden bekommit efter sin fader Eric Andersson.
Uppsala den 15 juli 1833  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1833 (auktion Gottsunda Tegelbruk)
Öppen auktion vid Akademi Kontoret den 23 augusti hålls på Gottsunda Tegelbruk med lertäkt på Lilla
Gottsunda Hemman i Bondkyrko socken, att på arrende under 5 år utbjudas mot bestämd avgift årligen
till Akademin. På stället skall levereras 8.000 väl slagna och brända murtegel och 2.000 taktegel samt vad
högsta arrendet i pengar dessutom kan bli.
    I arrendet ingår torkbräder, skottkärror och tegelformar samt som förmån Lilla Gottsunda Hemman, ¼
mantal frälse med 4 – 5 tunnors årligt utsäde och äng med 8 lass hårdvalls hö utom något sjöfoder samt en
mjölkvarn som är igång vår och höst och skattlagd med 3 tunnor säd till Kronan.
    Kvarnen har 3 par stenar och fixerad ränta till Akademien av 18 tunnor spannmål som kommer att lösas
efter Akademiens pris på den olevererade avraden i Västra Upplands Fögderi efter årliga
markegångspriset i Uppsala län. 60 – 90 drängdagsverken skall efter Akademiens Jordbok in natura till
Bruket levereras och 33 1/3 famnar kastved från Akademiens skogar framföras.
      Förseglade anbud kan inlämnas till Akademiens Rektor Magnificus. Konsistoriet förbehåller sig rätten
att pröva de gjorda anbuden, och godkänna deras företedda borgen.
Uppsala den 16 juli 1833  JOHN SCHENSON
Uppsala den 16 juli 1833

Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1833 (lagsökning)
Enligt Befallningshavandes i Älvsborgs län beslut är Anders Andersson från Ränna Asmundsgården,
Bjerke Härad lagsökt av Sven Andersson i Suntorp för 150 riksdaler. Han har inte kunnat påträffas. Han
förständigas att inom 6 veckor efter att Kungörelsen stått i Post- och Inrikestidningar sista gången, infinna
sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta lagsökningshandlingarna och förklara sig däröver, vid
äventyr att inte bli hörd i målet.
Uppsala den 16 juli 1833

Efterlysning, Uppsala den 16 juli 1833 (3 personer, 2 hästar)
1:o Före detta korrektionisten Halvard Larsson, som är tilltalad för upprepad stöld och soldaten Johan
Jansson Wipp, dömd till ansvar för första resan stöld med inbrott och förfalskningsbrott, har rymt från
Falu Länsfängelse.
     Larsson är född i Skamhed, 29 år gammal, 5 fot 8 tum lång, av stadig växt, runt ansikte, bruna ögon,
mörkbrunt hår. Han var klädd i blå långbyxor beklädda med svart skinn, rödrandig bomullsväst och svart
silkeshalsduk
     Wipp är född i Djupdalen, Stora Skedvi socken, 5 fot 7 tum lång, stadig kroppsbyggnad, ljusbrunt hår,
ljusblå ögon och trint rödlätt ansikte. Han var klädd i blå långbyxor, mellanblå väst och blårutig halsduk
2:o Vansinniga kvinnspersonen Anna Catharina Pehrsdotter från Ättersta, Björklunda socken, Nyköpings
län har bortgått från sin moder änkan Ingrid Ersdotter.
     Hon är 42 år gammal, liten till växten, koppärrigt ansikte och mörkt hår. Hon var klädd i röd- och
vitrandig bomullsnäsduk på huvudet, halvylle grön tröja, linnekjolar, blå strumpor och tyska skor
3:o Bonden Pehr Pehrsson i Alsta, Börje socken har från betet förlorat två hästar. Den ena 20 år gammal,
brunskymlig med ståndman och den andra ett 3 år gammalt hingstföl, sotrött, med stjärna i pannan och
vänstra örat litet avklippt.
     Hederlig belöning till den som återskaffar djuren.
     Befallningshavande i närliggande län ombedes efterlysa hästarna
Uppsala den 16 juli 1833  J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1833 (mönstring av hästar)
Kassations- och approbationsmönstring med hästarna vid Livregementets Dragon Korps förrättas med
Majorens Skvadron den 21 september vid Gran och Norra Upplands Skvadron den 23 september i
Uppsala stad samt Livskvadronen i Åsbyhus den 24 september.
    De rustande skall infinna sig själva eller genom ombud.
Uppsala den 29 juli 1833

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1833 (diligensinrättningen mellan Stockholm och Göteborg)
Överpost Direktörs Ämbetet begär få kungjort till allmän kännedom, att ett bland villkoren för åtnjutande
av två års stöd, som beviljats Intressenterna i Bolaget för Diligens inrättningen mellan Stockholm och
Göteborg, är att inga förseglade brev under 8 lods vikt får befordras med diligensen. Vitet är 10 riksdaler
som delas mellan angivaren och Postkassan.
Uppsala den 29 juli 1833

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1833 (provinsialläkare i Sigtuna)
Kongl Maj:t har förordnat t f Bataljonsläkaren Medicine Licentiaten och Kirurgie Magistern August
Timoleon Widstrand att tills vidare vara extra provinsialläkare för Stockholms län med station i Sigtuna,
där han redan bor. På begäran tillkännages att innevånare i Uppsala län också kan få biträde av honom.
Uppsala den 29 juli 1833

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1833 (arrendeauktion på tullmjölkvarn i Eskilstuna)
Den 30 augusti kommer arrendeauktion att hållas dels vid Kammar Kollegiet och dels på Rådhuset i
Eskilstuna, då en Kronotull mjölkvarn med 3 par stenar på arrende av Carl Gustafs stad belägen vid
Eskilstuna, kommer att upplåtas.
     Arrendet är på 10 år och årliga arrendet utgör 100 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn samt
att anbuden skall ske i pengar. Borgen för hela tiden krävs.
Nyköping den 13 juli 1833 G ENGESTRÖM    A WENNERSTRÖM
Uppsala den 29 juli 1833

Efterlysning, Uppsala den 29 juli 1833 (8 personer, stöldgods)
1:o Den från Stockholms Stads och Läns Kurhus förrymde förre Kapten i Preussisk tjänst, Friherre Carl
August von Müller
        Han är 34 år gammal, medelmåttig och smärt till växten, ljust hår, skägg, blå ögon och blekt ansikte
2:o Vallakaren Elias Petersson, huddragarsonen Johan Gustafsson och gossen Carl Fredric, vilka var
gripna för obehörigt kringstrykande har rymt då de skulle avföras till Kronohäktet i Jönköping
      Petersson är 24 år gammal, lång och smal, trint ansikte, svart hår och klädd i blå kort tröja kantat med
svart fårskinn, gulrutig väst, blå långbyxor, skor med remmar, och svart hatt med hög kulle
      Gustafsson är 17 år gammal, klädd i utslitna kläder. Han är blek och ser under lugg
      Carl Fredric är 12 år gammal med vanligt mörkt tattarutseende. Han är klädd i grå tröja och långbyxor
med knappar ända till fötterna
3:o Korrektionisten N:o 229, Lars Månsson, har rymt från Stockholms Södra Korrektions Inrättning
      Han är född 1786 i Älvsborgs län, 11 kvarter 1 tum lång, undersättsig, med ett blodsår över högra
ögat, koppärrigt ansikte, brunt hår och blå ögon. Han var klädd i nertjärade kläder mössa av grå vadmal
och träskor
4:o Tjänstedrängen Anders Larsson, som är misstänkt för att stulit väv från Handlaren E D Brisman i
Örebro, har undkommit
      Han är omkring 30 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår, magert ansikte och klädd i blå rock och
byxor, randig väst, stövlar och mössa av svart skinn
5:o Murare Lärlingen Peter Nyberg har olovligen avvikit från Byggmästare Olsson och deras arbete vid
Stäringe Säteri i Nyköpings län
      Han är mellan 25 – 30 år gammal, medelmåttigt växt, koppärrigt ansikte ljust hår, rött skägg och
polisonger. Han var klädd i blå byxor och surtut, stövlar och hatt
6:o Vid inbrott i Ånga kvar, Nyköpings län stals 44 riksdaler i mindre sedlar
7:o Vid inbrott hos Landssekreteraren A W Ahlborg i Västerås stals 2 sockerurnor av silver, 1 skorpkorg
med hög fot av silver, 6 silvermatskedar märkta med vapen, 6 skedar märkta A W A, 1 ragusked, 1
sockertång, 1 strösked, 1 gräddkanna allt i silver, 1 guldfingerborg med stålbotten, 1 fanerat
brännvinschatull med 3 glasflaskor, 1 sockerskrin fanerat med alrot, 1 syskrin överklätt med pressad
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marokäng, 1 röd plånbok av saffian med inneliggande orlovssedlar och en tysk almanacka samt en
spånkorg med 2 dukar och åtskilliga servetter.
       För stölden misstänks en förrymd korrektionist vid namn Dürach, som försedd med ett förfalskat pass
under namn av hattmakare gesäll Petersson vandrat omkring i landet.
      Han är lång och smal, krusigt svart hår, svarta polisonger samt var klädd i blå surtut, blå långbyxor,
randig väst, och svart hatt
Uppsala den 29 juli 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1833 (efterlyst dräng)
Drängen Anders Andersson har olovligen avvikit från sin tjänst hos Löjtnant I A Holmström vid Rekasta i
Vårfrukyrka socken
Han är född i Västmanland 1793 och var klädd i grå rock, vita buldansbyxor och svart hatt. Han skall
noga efter spanas och vid gripandet inställas i tjänsten
      Befallningshavande i angränsande län anmodas efterlysa honom.
Uppsala den 29 juli 1833 R von KRAEMER

Efterlysning, Uppsala den 31 juli 1833 (3 personer)
För stölder straffade och till allmänt arbete i brist på laga försvar dömda personer har fått tillfälle att
rymma ur Länshäktet här, nämligen:
Förra drängarna Pehr Pehrsson, Eric Ersson och Anders Bergström.
     Pehrsson är född 1808 i Väsby, Tierps socken, 11 kvarter 3 ½ tum lång, medelmåttigt växt, trint något
koppärrigt ansikte och ljusblå ögon med fel på det högra. Han var klädd i  grå tröja och trasiga
buldansbyxor
      Ersson är född 1807 i Hagtorpet, Hagby socken men tjänade sist i Tibble och Gryta socknar. Han är 5
fot 7 ½ tum lång, undersättsig, blekt fylligt ansikte, ljusbrunt hår och blå ögon. Han var klädd i mellanblå
surtut med tvärfickor, långbyxor och väst av lika färg samt försedd med enkel järnblack om högra benet
     Bergström är 26 år gammal, född i Dorkarby, Tolfta socken, 5 fot 8 tum lång, undersättsig, blekt
ansikte, brunt krusigt hår, blå ögon. Han var klädd i mellanblå tröja och långbyxor samt skor.
     Krono- och stadsbetjänterna anbefalls att efterspana dessa förrymda arrestanter och vid anträffandet
säkert fängslade insända dem i häktet
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i övriga län anmodas vänligen efterlysa
dem.
Uppsala den 31 juli 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1833 (ådermöten)
Ådermöten med hästarna vid Livregementets Dragon Korps förrättas med Majorens Skvadron vid Grans
Gästgivargård den 20 september, med Norra Upplands Skvadron i Uppsala den 22:dra, med
Livskvadronen i Åsbylund den 32:dje och med Roslags Skvadron i Svanberga den 25:te.
      De rustande erinras att ombesörja underhåll för karlar och hästar på samlingsdagen.
Uppsala den 5 augusti 1833

Efterlysning, Uppsala den 5 augusti 1833 (5 personer, borttappade sedlar, stöldgods)
1:o Skomakare Eric Berggrens hustru, Greta Cajsa Råberg har avvikit från sin man, boende på Karlsby
ägor i Fogdö socken, Nyköpings län
2:o Bonden Sibben Anders Jonsson från Mora socken har i Mariefred förlorat en bankosedel på 200
riksdaler och några smärre sedlar, 1 brev adresserat till Säter och 1 till Anders Jonson själv samt hans
prästbetyg
3:o Förre Fjärdingsman Jan Jansson från Västansjö i Grangärde socken, Falu län har blivit dömd av Svea
Hovrätt för förfalskningsbrott och är förgäves eftersökt i hemorten
     Han är medelmåttigt växt, mörklagt ansikte, svart hår, blå ögon. Han var klädd i gamla utslitna kläder
4:o Ynglingarna Pehr Olsson och Anders Olsson från Västra Rönnäs, Leksands socken, Falu län har efter
förövat snatteri försvunnit
     Pehr var klädd i blå jacka, rutigt livstycke, skinnbyxor, vita strumpor och vit kaskett
     Anders var klädd i vita byxor, väst och hatt
5:o Skomakare Lärlingen Lars Pettersson som blivit häktad för inbrottsstöld i Nybo, Breds socken detta
län och insatt i Västerås Stads Korps de Garde, har fått tillfälle att rymma.



28  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan109 1833.doc   Skapat den 05-01-03 23:48   Senast utskrivet 05-01-07 10:32

      Han är 38 år gammal, medelmåttigt växt, avlångt ansikte, brunt hår, blå ögon. Han medtog en gammal
värja och en brandvaktsmundering bestående av hatt, blå klädesrock med vitt foder och vita knappar
märkta med Västerås Stadsvapen. I övrigt var han klädd i svart frack, blå vadmalsbyxor, skor och vita
strumpor samt försedd med pass utfärdat av Befallningshavande i Kronobergs län för avgång till Breds
socken
6:o Vid inbrott hos torpare Gustaf Liljegren på Apalby ägor i S:t Ilians socken, Västerås län stals
åtskilliga kläder bl a 12 halsdukar, bårdband, en ring av guld, en av metall och en av mässing, 27 riksdaler
i pengar samt diverse papper och matvaror
7:o Vid inbrott hos skomakare A P Forsell i Skarphagen, Börje socken stals åtskilliga kläder bl a ett par
galoscher, en butelj snus, en butelj sirap, ett par halvsulor, ¼ skålpund socker,, 1 riksdaler och matvaror
Uppsala den 5 augusti 1833

Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1833 (förslag till munderingskostnad för Dragon Korpsen)
Vid sammanträde den 4 juni med rusthållarna vid Livregementets Dragon Korps beslöts. att nytt
sammanträde skulle hållas den 5 oktober på Landskansliet för att slutgiltigt besluta om
Befallningshavandes framlagda förslag till underhåll av Korpsens Beklädnads-, Munderings- och
Utredningspersedlar samt över det av de rustandes ombud upprättade projektet till Reglementet för dess
förvaltning. Ett exemplar av detta projektreglemente har genom Kronobetjäningen utdelats till varje
rusthåll.
    Prästerskapet anmodas att uppläsa från predikstolen denna kungörelse båda första söndagen efter den
ankommit och även den 22:dra och 29:de september. Jag hoppas i anseende till ärendets vikt att de
rustande infinner sig så talrikt, att bestämda yttranden kan avgivas för alla rustnings nummer i länet.
Uppsala den 5 augusti 1833

Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1833 ( får saknat under transport)
På vägen mellan Västerås och Breds kvarn med en transport av 6 franska får, tillhöriga Assessor Didron
vid Hallkved i Uppland, upptäckte hans brännmästare P Eklund att vid ankomsten till Myrby i Badelunda
saknades ett av dem. Vid skillnaden mellan Stockholms- och Bredkvarnsvägen hade alla funnits i den
vagn de transporterades i. Eklund hade vilat på vägen vid Långby från 8 till halv 10 om aftonen och
förmodar att fåret försvunnet då.
       Den som har upplysningar anmanas tillkännagiva dem hit.
       Fåret är ett gimmer på andra året, vitt till färgen med mycket kort svans och fin ull. Det var något
nedsmutsat och av ungefär samma storlek som svenska får av samma ålder.
Uppsala den 5 augusti 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1833 (Vendels, Tierps och Trögds Härads allmänningar)
Åtskilliga Hemmansägare har gjort ansökningar om fördelningen av Häradsallmänningar hos
Befallningshavanden. Kongl Maj:t, Kammar Kollegium och Befallningshavande har avgivit utlåtande i
ärendet i skrivelse av den 22 juni innevarande år.
     Vendels sockenombud påstår att Allmänningen sedan äldre handlingar varit Sockenallmänning och
aldrig Häradsallmänning. I Skogskommissionens dom av den 18 september 1694 benämns den för
Vendels Sockenallmänning. Övriga socknar i Örbyhus har aldrig gjort anspråk utan den har av ålder alltid
begagnats endast till socknens behov. Kongl Maj:t förklarar att så skall det fortsätta, dock så att skattlagda
intäkter och lägenheter kommer att utgöras till Kronan.
     Tierps Södra Allmänning har alltid varit Häradsallmänning och begagnats av Tierps och Söderfors
socknar. Denna rätt är bestridd av flera av sockenombuden och Allmänningens användande har synts
olämplig, varför lämpliga åtgärder för vård och skötsel bör iakttagas enligt överenskommelse av Kammar
Kollegiets Cirkulations Brev av den 14 april 1824.
     Trögds Härads Allmänningar benämnda Hammaren, Hornön, Bastlagnö, Röllingen, Torsviudd och
Sneden, vilkas fördelning blivit bestridd av flera sockenombud. Kongl Maj:t, Kammar Kollegium och
Befallningshavande har tillstyrkt att dessa Allmänningar bör stå under allmän vård och behållas odelade.
Uppsala den 10 augusti 1833  R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1833 (arrendeauktion på Stallmästargården)
Öppen auktion på Kammar Kollegiet och Landskansliet samt Ulriksdals Värdshus den 11 oktober, då
arrendet säljs på 30 år för Karlbergs Kungsgård tillhöriga i Stockholms län, Danderyds skeppslag och
Solna socken belägna värdshuslägenheten Stallmästargården med tillhörande krog vid Norrtull. Borgen
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för de 5 första åren krävs. Projekt till arrendekontrakt och andra handlingar om lägenheten finns på
Kammar Kollegiets första provinskontor och här på Landskontoret.
Stockholm den 31 juli 1833 C H RÅLAMB
Uppsala den 10 augusti 1833

Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1833 (borttappat silverfickur)
Ett silverfickur tillverkat av Brequet i Paris förlorades under vägen mellan Vattholma Bruk och Andersbo
Gästgivargård. Den som tillvaratagit uret lämnar det på Apoteket vid torget här i staden och undfår
hederlig vedergällning.
Uppsala den 18 augusti 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 13 augusti 1833 (auktion på Boställen tillhörande Upplands Regemente)
Vid auktion inför Upplands Regements Boställs Direktion kommer på Uppsala Slott den 10 oktober att
säljas under arrende på högst trettio år:
Förare Bostället Frösunda ¾ mantal beläget i Kalmar socken, Håtuna Härad,
Andra Trumslagare Bostället Navesta 1/6 mantal beläget i Torsvi socken, Trögds Härad,
Furir Bostället Hacksta 5/8 mantal i Dalby socken,
Rustmästare Bostället Navesta ½ mantal i Ramsta socken, Hagunda Härad,
Furir Bostället Nysta ½ mantal i Bondkyrko socken, Ulleråkers Härad,
Pipare Bostället Svarvarbo ¼ mantal i Skuttunge socken, Bälinge Härad,
Sergeant Bostället Nyby 3/8 mantal i Ärentuna socken, Norunda Härad,
Rustmästare Bostället Golfsta  ½ mantal i Alunda socken, Olands Härad samt
Fänriks Bostället Krogsta 5/8 mantal och Furir Bostället Nibble ½ mantal belägna i Vidbo socken
Seminghundra Härad, Stockholms län. De två sista auktioneras också ut inför Befallningshavande på
Landskontoret i Stockholms län.
       Boställs Direktionen har bestämt villkor för arrendebudets antaglighet enligt följande:        Förare
Bostället Frölunda 13 tunnor spannmål och städja med minst 1.070 riksdaler eller årlig avgift på 2
riksdaler
Trumslagare Bostället Navesta 6 tunnor säd, städja 300 riksdaler eller årlig avgift 1 riksdaler
Furir Bostället Hacksta 12 tunnor säd, städja 1.066 eller avgift 2 riksdaler
Rustmästare Bostället Navesta 10 tunnor säd, städja 1.060 riksdaler eller avgift 3 riksdaler 16 skilling per
år
Furir Bostället Nysta 12 tunnor säd, städja 1.080 riksdaler eller årlig avgift 2 riksdaler      Pipare Bostället
Svarvarbo 8 tunnor säd, städja 650 riksdaler eller årliga avgift 2 riksdaler 6 skilling
Sergeant Bostället Nyby 13 tunnor säd, städja 1.060 riksdaler eller årlig avgift 1 riksdaler
Rustmästare Bostället Golfsta 14 tunnor säd, städja 1.105 riksdaler eller årlig avgift 22 riksdaler
Fänriks Bostället Krogsta 40 tunnor spannmål, städja 1.800 riksdaler eller årlig avgift 79 riksdaler 4
skilling
Furir Bostället Nibble 18 tunnor säd, 1.110 riksdaler eller årlig avgift 12 riksdaler
       Spannmålsarrendena består av hälften råg och hälften korn att ovillkorligen omvandlas till pengar
efter medelmarkegångspris med tillagd forlön eller också levereras in natura till anvisad ort inom ett
avstånd på 6 mil.
      När anbudet på städjan blivit godkänt, skall den antingen betalas kontant vid auktionen eller
förskrivning avlämnas på kapitalet och räntan med 5 % och inteckning i fast egendom. Städjekapitalet
återbetalas till arrendatorerna vid arrendets slut, så vida de fullgjort sina åtaganden. I annat fall skall
kapitalet användas till fullgörandet av bristerna eller åsamkad husröta.
      Anbud med årlig avgift gäller då borgen lämnats för avgiften och arrendespannmålen.
      I övrigt är arrendeskyldigheterna uppsatta i överensstämmelse med Husesyns- och Boställs
Ordningen, som finns att tillgå på landskontoret.
Uppsala den 30 juli 1833 DIREKTIONEN
Vilket kungörs med vänlig anmodan till Befallningshavande i angränsande län att enahanda Kungörelse
utfärda.
Uppsala den 13 augusti 1833 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1833 (salpetersjudning)
Sjudning vid Staby gård i Giersta socken kommer att börjas den 1 september meddelar
Sjuderistyresmannen J F Edman. De som vill inhämta kunskap om sjudningssättet samt salpeterladornas
inrättande och salpeterjordens skötsel har tillfälle att inhämta kunskap under fritt åtnjutande av husrum
och kost.
Uppsala den 14 augusti 1833

Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1833 (priset på svensk silverriksdaler)
Statskontoret tillkännager att under april, maj och juni har medelpriset på en svensk silverriksdaler i
förhållande till växelkursen på Hamburg varit 3 riksdaler 7 skilling samt ett lod kontrollerat omyntat
silver 1 riksdaler 15 skilling. Detta meddelas dem som önskar avbörda sig betalning för erhållen
undsättnings säd.
Uppsala den 14 augusti 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1833 (arrendeauktion på Norrala Båtströmmingsfiske)
Kammarkollegiet har funnit att arrendeanbuden vid auktionen på Norrala Båtströmmingsfiske i Södra
Hälsingland inte är antagbara. Ny auktion hålls den 13 september. Arrendet är på 15 år och förrättas vid
Kammar Kollegium, Landskontoret och Norrala Tingsställe.
     Den högstbjudande skall genast vid auktionen uppvisa en godkänd borgen för de första 5 årens
arrende. Borgen bör vara ingången som för egen skuld och innefatta ansvarsskyldighet för löftesmännen
även om arrendatorn skulle avlida.
Uppsala den 16 augusti 1833

Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1833 (soldat avvikit under marsch)
Soldaten vid Överstelöjtnantens Kompani av Dalregementet N:o 74 Lars Larsson Utter har under
Regementets marsch till mötesplatsen rymt.
     Han är född i Malungs socken, Falu län, 11 kvarter 4 tum lång, koppärrigt ansikte, ljust hår. Han var
klädd i uniformsjacka och byxor, lägermössa, kommisstrumpor, skor och bandoler (axelgehäng) med
rem, balja och bajonett.
Uppsala den 16 augusti 1833

Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1833 (auktion Eklunda, Västmanlands län)
På begäran meddelas följande:
En lantegendom i Västmanlands län, Vittinge socken, om 1/10 mantal kronoskatte, enstaka hemman,
under namn av Eklunda, kommer att säljas på auktion den 30 augusti med åbyggnad och jord i fullgott
stånd. Köpeskillingen erläggs vid auktionstillfället efter kungjorda terminer och auktionen hålls vid
gården.
Stockholm den 11 juli 1833 ABR TORSELL  Till vittne  JOS KJELLMAN
Uppsala en 16 augusti 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1833 (auktion Skinnarbol, Stavby socken)
Serafimer Orden Gillet förordnar i skrivelse att auktion kommer att hållas den 10 september på Hospitals
hemmanet Skinnarbol, ¼ mantal i Stavby socken. Inropen upptas inte om borgen saknas.
Uppsala den 21 augusti 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1833 (överlåtna kronohemman)
Enligt gällande Förordningar är härmed kungjort att följande Kronohemman blivit överlåtna på andra
innehavare, för att  vinna Transport Resolutioner därpå, nämligen:
1:o Eneby, N:o 1 1/3 mantal i Litslena socken vilket bonden Anders Ersson innehar efter sin fader
2:o Eneby N:o 1, ¼ mantal i Litslena socken, som bonden Carl Persson innehar efter sin fader Bonden
Pehr Hansson
Uppsala den 30 augusti 1833

Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1833 (personer som inte betalt skatt och böter)
6 personer från Uppsala som inte betalt skatt eller böter på mellan 6 riksdaler 32 skilling och 32 skilling
2 personer från Enköping och 3 personer från Tredje och Fjärde Fögderiet.
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Överståthållare Ämbetet, Befallningshavande, Magistrater och Kronobetjäning skall eftersöka dessa
personer och vid anträffandet utta medlen och hitsända dem eller i brist av tillgång meddela bevis därom
Uppsala den 30 augusti 1833 J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 5 september 1833 (personer som kan laga tröskverk)
På förekommen anledning har Befallningshavande inhämtat upplysning, vilka personer i länet som kan
bygga och reparera tröskverk. Närmare underrättelser fås här på Landskansliet.
Uppsala den 5 september 1833 J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 16 september 1833 (vård av rustningshästar)
Rustningshästarna vid Livregementets Dragon Korps skall ovillkorligen hållas på stall om nätterna efter 1
oktober oberoende av väderleken. I likhet med vad som skett förr om åren har Befallningshavande
meddelat, att hästarna kan nyttja gräsbetet under oktober månad på dagarna, om ägarna anser, att det kan
ske utan skada för djuren. Dock skall de efter månadens slut hållas inne, om man vill undvika påföljd av
10 riksdaler i böter,
Uppsala den 16 september 1833

Kungörelse, Uppsala den 16 september 1833 (auktion Önsta, Bro socken)
För framlidne Kommerser Rådet P E Filéens sterbhus räkning kommer genom öppen och frivillig auktion
att på stället säljas till högstbjudande Frälsehemmanet Önsta 1 mantal med därunder lydande och i
sambruk varande Frälsehemmanet Skysta 1 ½ mantal i Bro socken, Bro Härad. Auktionen hålls den 7
oktober
      Egendomarna är belägna 4 mil från Stockholm, nära stora landsvägen samt ½ mil från lastage plats.
Utom en ny till viss del oinredd större Corps de Logis byggnad under plåttak är all åbyggnad både i man-
som ladugården nyligen uppförda och med tegeltak försedda samt i fullgott skick.
      Tröskverk, skattlagd sågkvarn med flera sågblad i två ramar, 8 bebyggda jordtorp varav utom körslor
26 dagsverken i varje vecka kan påräknas. Arealvidden är 431 tunnland, därav 149 tunnlande 21 kappland
åker, 157 tunnland äng och dessutom 954 tunnland skog.
       Den blivande köparen bör vara beredd att vid auktionstillfället erlägga 3.000 riksdaler och den 14
mars 1834 lösa en inteckning med 12.000 och den 14 mars 1835 betala 4.000. Resten av köpeskillingen
får mot inteckning innestå.
     Egendomen tillträds den 14 mars med höstsäde av 30 tunnor råg, 7 tunnor vete. Nuvarande arrendatorn
är förbunden att avlämna 750 lispund hö och halm.
     Kartor och beskrivningar över egendomarna finns hos mig, auktionsförrättare med adress Stockholm
och Väst Tibble.
Väst Tibble den 10 september 1833 M G Groth, kronofogde.
Uppsala den 16 september 1833

Kungörelse, Uppsala den 16 september 1833 (rekrytmöte)
Den 10 oktober kommer här på Landskansliet att förrättas rekrytmöte för Upplands Regemente. Då skall
antaglig rekryt för vankanta roten N:o 48 vid Livkompaniet uppvisas vid vite på 3 riksdaler 16 skilling.
Befallningshavande meddelar att de 16 vakanta Soldat rote Nummer som inte är skyldiga att tillsättas nu,
får insätta rekryter om de så önskar.
     Rotehållarna skall vid mötet visa de upprättade soldatkontrakten samt enligt Kongl Maj:t Stadga om
värvning och manskapslejande till karltjänst uppvisa de karlar som föreslås för Kompani Befälhavaren
innan den införs i rullorna.
Uppsala den 16 september 1833

Efterlysning, Uppsala den 16 september 1833 (4 personer, 2 ston, 1 silverfickur, stöldgods)
1:o Hattmakare lärlingen Pehr Johan Falkenholm, även kallad Söderberg, har efter stölder och
förfalskningsbrott avvikit från sin tjänst hos Hattmakare D Anzelius i Falun.
      Han är 17 år gammal, lång med långlagt ansikte, ljust hår. Han var klädd i röd sommarrock, blå byxor,
vit väst, svart hatt och stövlar
2:o Klockaren Jon Olofsson från Präståsen av Åmors Kapell Församling i Gävleborgs län har avvikit från
orten
      Han är 32 år gammal, undersättsig, fylligt ansikte, mörkt hår. Han var klädd i grå tröja och byxor,
blårandig väst, skor och strumpor
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3:o Avlidne Båtsmannen Eric Anderssons Frisks dotter, Brita Ericsdotter har avvikit från sin moder,
änkan Sigrid Pehrsdotter i Knösta By, Tuna socken, Gävleborgs län.
      Hon var klädd i grön och svart tröja, grönrandig yllekjol, ljusblått förkläde, och blå halsduk
4:o Bonden Olof Pehrsson N:o 7 i Svedja, Färila socken, Gävleborgs län har blivit bestulen på ett
silverfickur, med dubbla boetter, märkt med A eller D P S otydligt ritade. 10 riksdaler i hittelön
5:o Från bonden Hans Jonsson N:o 2 i Heden, Bollnäs socken, Gävleborgs län har bortkommit ett
ljusbrunt sto, 4 år gammalt, hängman till vänster och skälla i läderrem
6:o Fjärdingsman Bäck i Norrbår(?), Bollnäs socken har förlorat ett rött sto, som gick på bete. Hon är 10
år gammal, oklippt ståndman samt försett med skälla i s k järnklave
7:o Från Bergsman Pehr Olsson N:o 4 i Ferbo Vreten, Ovansjö socken, Gävleborgs län har bortkommit
ett grått sto, som gick på bete. Hon är 4 år gammal, stor till växten och med vit nos
8:o Förre Korrektionisten Anders Callman Kast har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Korpralen N P
Borgstrand i Höghult, Locknevi socken, Kalmar län och medtagit dels kläder som han haft som lån och
dessutom tillgripit andra kläder och 41 riksdaler
      Han är lång och spenslig, långlagt något finnigt ansikte, blå ögon, ljust hår
9:o Från det av Statdrängen Pehr Johan Johansson på Björnö från Kalmar förda lass har stulits 2 förgyllda
silverskålar med därtill hörande fat om 96 lod, lite kaffebönor, 3 buteljer olja, 1 butelj sött vin, ett paket
med brun bresilja, ett med pommeransskal, ett med lagerblad och ett med ett par nya stövlar med
galoscher, en använd stövel med rött saffian i skaftet samt en säck märkt C P.
Uppsala den 16 september 1833

Kungörelse, Uppsala den 16 september 1833 (dåliga vägar)
Genom det myckna regnandet i höst har vägarna i länet försämrats. Befallningshavande erinrar
väglottsinnehavarna både på landet och i städerna att verkställa allmän grusning, så att vägarna blir
återställda i fullgott och laggilt skick. Städernas Magistrater och Kronobefallningsmännen och
Länsmännen på landet förständigas att vid ansvar tillse, att skyldigheten att underhålla vägar och broas
noggrant blir iakttagen.
Uppsala den 16 september 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 18 september 1833 (ansökan om underhåll ur Enöres Kassan)
Ansökningar om underhåll ur Hertigen av Upplands Gratifikations Inrättning för avskedade soldater vid
Upplands Regemente och deras behövande änkor och oförsörjda barn skall inlämnas till Direktionen för
Uppsala läns Enöres Kassa före 1 november.
      Ansökan styrks med intyg av Regements Befälhavaren och Församlingens Pastor samt om det gäller
änkor och barn med Sockenstämmoprotokoll om barnens antal och ålder.
Uppsala den 17 september 1833 O HENR FRÖBERG Direktionens sekreterare
Uppsala den 18 september 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 21 september 1833 (lagsökning)
Befallningshavande i Kalmar län har ålagt skeppare Johan Ekelund att till handlare J Askelöf betala en
skuldsedel som blivit överlåten på honom av handlande Nils Wikman Carlsson i Döderhultsvik på 240
riksdaler 22 skilling jämte ränta.
      Då Ekelunds vistelseort är okänd liksom hans tillgångar och han trots efterlysning i tidningarna inte
hörts av, har sökande inte kunnat få sina pengar. Med anledning härav och på Askelöfs anhållan är han nu
efterlyst med antydan att inom 3 månader uppge hos Befallningshavande var han befinner sig.
       Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana Ekelund och när han upptäcks genast göra
anmälan därom.
Uppsala den 21 september 1833

Efterlysning, Uppsala den 21 september 1833 (3 personer, 2 oxar)
1:o Förre Gardisten Engelbert Persson Röstlund och ynglingen Johan Forssberg, som är tilltalade vid
Kämnärsrätten här i staden för stöld, har rymt ur stadshäktet.
    Röstlund är född i Bollnäs socken, Norra Hälsingland, lång och smal, ljust hår. Han var klädd i
mörkgrå kort surtut, blå långbyxor, becksömsstövlar och vaxduksmössa
    Forssberg är född här i staden, liten och undersättsig, vackert trint ansikte, mörkt hår. Han var klädd i
blå tröja, randiga sommarbyxor, mörk väst, skor och blå klädesmössa
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2:o Sjömannen  ? Kjellman har varit instämd till Rådsturätten i Strömstad, därför att han utan tillstånd
lämnat innehavd sjötjänst och vägrat inträde i densamma. Nu har han övergivit hemorten
3:o Ett par oxar har stulits från betet vid hemmanet Vrånghult i Rotebäcks socken, Kronobergs län. De är
12 kvarter i tjocklek, den ena svartbrun och vitgrillig på huvudet, den andra mörkröd och grimlig i
huvudet med kort och krokig svans.
       10 riksdaler i belöning till den som återställer djuren till ägaren Johannes Håkansson i Gunnarshult
       Överståthållaren i Stockholm och Befallningshavande i övriga riket anmodas vänligen efterlysa de
förrymda arrestanterna Röstlund och Forssberg.
Uppsala den 21 september 1833 J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1833 (auktion på flera boställen tillhörande Livregementets
Dragon Korps)
Auktion hålls på Uppsala slott den 13 december inför Livregementets Dragons Korps Boställs Direktion,
då till högstbjudande under arrende på 30 år säljs följande:
Löjtnants bostället Furuby, 2 mantal Krono i Lagunda Härad, Giersta socken
Kornetts bostället Tenstaby eller Travenberg, 1 5/8 mantal Säteri i Norunda Härad, Tensta socken
Kvartermästare boställe Östersta, 1 mantal Krono i Trögds Härad, Litslena socken
     Boställs Direktion ställer som villkor för Furuby minst 45 tunnor spannmål i årligt arrende, att betalas i
pengar efter markegångspris med forlön eller levereras in natura till anvisat ställe, tillika med Städje
kapital av 2.400 riksdaler eller i årligt spannmålsarrende 60 tunnor hälften råg och korn samt i årlig avgift
33 riksdaler 16 skilling
    För Travenberg krävs minst 40 tunnor spannmål att betalas eller levereras samt Städje kapital av 2.000
riksdaler eller att arrendatorn erlägger 55 tunnor spannmål samt i årligt penningarrende minst 13 riksdaler
16 skilling
    För Östersta 40 tunnor spannmål att betalas eller levereras samt Städje kapital på 2.400 riksdaler eller
55 tunnor säd jämte årlig avgift av 33 riksdaler 16 skilling
    Vid anbud av Städje kapitalet erläggs det kontant vid auktionen utan att vidare säkerhet fordras, eller
med en förskrivning på kapitalet och ränta med 5% och inteckning i fast egendom.
     Boställs Direktionen njuter räntan av Städje kapitalet, när arrendatorn betalar kontant och summan
förvaltas av Direktionen. Betalas med inteckning står arrendatorn för räntan under hela arrendetiden.
     Vid arrendets slut återbetalas Städje kapitalet, om arrendatorn fullgjort sina arrendeskyldigheter. I
annat fall kommer kapitalet att användas för att åtgärda bristerna.
Uppsala den 23 september 1833 Direktionen

Vilket härmed kungörs och anmodas Befallningshavande i angränsande län att utfärda enahanda
Kungörelse.
Uppsala den 8 oktober 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1833 (approbation och kassation av hästar)
Mönsterherren har vid approbations- och kassationsmönstringar med Livregementets Dragon Korps
hästar, kasserat en del i anseende till hög ålder, svaghet, spatt, lamhet i bogarna och andra obotliga
skador. Det gäller N:o 101 vid Livskvadronen, N:o 17,19, 20, 27, 40, 56, 82 och 89 vid Majorens
Skvadron samt N:o 11, 40, 45, 67, 79 och 88 vid Norra Upplands Skvadron. Vidare är två hästar ställda
till förbättring under 3 – 6 månader.
      Vid mönstringstillfället har de till Dragon Korpsens Livmundering hörande byxorna besiktigts. Då de
visade sig trasiga och lappade blev de helt kasserade, med förständigande till de rustande att gå i
författning om anskaffandet av nya byxor, så att de kunde vara färdiga till nästa års möten.
    Några få rusthållare, som redan skaffat nya byxor, befriades av Mönsterherren att behöva skaffa
ytterligare ett par, så vida de nya kunde anses mönstergilla och överensstämmande med modellen.
     De rusthållare, som inte är nöjda med dessa beslut, skall ingiva sina Besvär hit inom 60 dagar ifrån den
27:de, då denna Kungörelse uppläses i alla kyrkor. Kronobefallningsman insänder behöriga bevis.
      Mönsterherrens beslut hindras inte om inte Kongl Maj:t förordnar annorlunda.
Uppsala den 14 oktober 1833

Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1833 (förlorad säck med kläder)
En Arbets Kommendering av Hälsinge Regemente förlorade under transport från Uppsala stad till Gamla
Uppsala socken en säck av blångarnsväv märkt med L A E och innehållande en uniformsjacka med N:o
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14 i knapparna, 1 par vita uniformsbyxor av lärft, 2 par andra byxor, en randig väst, 2 par ullstrumpor, 4
skjortor, 1 förskinn, 1 par slitna skor, 1 handduk och några brev.
Upphittaren kan anmäla till Kapten L U Hallencreuz vid Regementet. Adressen är Kvarnsjö, Gävle.
Uppsala den 14 oktober 1833

Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1833 (ny urmakare i Uppsala)
Undertecknad har i Hovkonditor Åkerstens hus vid Köpmangatan i Uppsala, där avlidne Rådman
Lagerstrands verkstad varit belägen, etablerat urmakerirörelse.
      Jag skall genom ackuratess och billiga priser söka tillvinna mig respektive ståndspersoners och
allmänhetens förtroende.
Uppsala den 1 oktober ADOLF FR FAHLBORG
Uppsala den 14 oktober 1833

Kungörelse, Uppsala den 14 oktober 1833 (lagsökning)
Handlanden Johan Carlsson i Säthälla har enligt Landshövdinge Ämbetet i Jönköping lagsökt Handlanden
H Molander från Tjustorp i Nye socken för en skuldsedel på 1.798 riksdaler och anhållit att få
lagsökningen kommunicerad, då Molanders vistelseort är okänd. Alltså förständigas Molander att inom
tre månader muntligen eller skriftligen förklara sig, vid äventyr att målet avgörs utan hans hörande.
Uppsala den 14 oktober 1833

Efterlysning, Uppsala den 14 oktober 1833 (2 personer, 1 fickur)
1:o Båtsmannen vid Norra Hallands Kompani av Kongl Maj:ts Flotta, N:o 224 Johan Peter Hammar
vilken rymt från tjänstgöringsstation i Göteborg.
      Han är kunnig i sadelmakare hantverket, 34 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår samt klädd i blå
vadmalströja, långbyxor, och svart hatt
2:o Kakelugnsmakare lärlingen Carl Peter Landgren har olovligen avvikit från sin husbonde,
Kakelugnsmakare Åldermannen A J Dahlström i Norrköping
     Han är född 1811 i Söderköping, lång och grovlämmad, av mindre hyggligt utseende med mörkt hår,
koppärrigt ansikte, och ett större ärr under hakan nära halsen. Han var klädd i rödbrun linnerock och
byxor, randig linneväst, halsduk, ullhatt och svenska skor
3:o Från mältkarlen Starborg i Västerås stals ett silverfickur med dubbla boetter och namnet Norton på
tavlan samt vidhängande urnyckel och ett silverpitschaft med bokstäverna E S B ingraverade.
Uppsala den 14 oktober 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1833 (rustande skall förklara sig angående Beklädnadsfonden)
Vid hållen allmän sammankomst med de rustande vid Livregementets Dragon Korps nekade en del att
deltaga i den av de flesta beslutade Beklädnadsfonden för Korpsen. De har sedan inte lämnat någon
förklaring i ärendet och erinras att inom 1 månad tillkännagiva om de önskar återtaga sin vägran och
vinna delaktighet i fonden.
Uppsala den 18 oktober 1833

Efterlysning, Uppsala den 18 oktober 1833 (2 gossar, inbrott i två kyrkor, två andra stölder)
1:oTorparsonen Anders Byström från Hallsta, Indals socken, Härnösands län har för nära ett år sedan
avvikit från sitt hem
     Han är 15 år gammal, liten och blek och
Barnhusgossen N:o 690 Lars Fr Aug Wahlgren har avvikit från sin fosterfar, bonden Eric Zetterström,
Kvarnsäter, Selångers socken
2:o Vid inbrott i Skorpeds kyrkas sakristia, Härnösands län stals 50 riksdaler och en silverkalk med patén
om 26 lods vikt
3:o Vid inbrott i Stöde kyrka, Härnösands län stals en kommunionskanna vägande 48 lod med påskrift:
”Denna kanna har Prosten Magister Wallander låtit gjort till Stöde kyrka år 1716”, 1 kalk om 32 lod,1
patén om 9 ½ lod, 1 oblatask med påskrift:” Skänkt av Fabrikören Carl Grafström och dess Fru Christina
Edström år 1798”, 1 väl förgylld brudkrona om 26 lod, 30 – 40 riksdaler i sedlar, jämte smärre specie-
och kopparmynt samt 3 silverremmare, 2 silvermatskedar och 24 riksdaler 16 skillings speciemynt, som
för omyndiga barns räkning blivit insatta
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4:o Vid inbrott hos bonden Jöns Johansson i Fanbyn, Stöde socken, Härnösands län stals 10 alnar
mörkblått vadmal, 1 mörkblå vadmalströja utan skört, 1 par isgrå klädes långbyxor, flera schalar, 4
bankosedlar av 16 skillings valör
5:o Vid inbrott hos sockenskräddare Matts Lindberg på Sylta bys ägor i detta län stals kläder, 1 par nya
läderstövlar med rand, 1 silvertesked, 1 rakkniv med tre silvernaglar i skaftet jämte fodral samt 9 ½
riksdaler
Uppsala den 18 oktober 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1833 (auktion Agersta gård, Jumskils socken, Bälinge Härad)
Den 21 november kommer auktion att förrättas vid Bälinge Härads Tingsställe, Högsta Gästgivargård, då
Agersta gård, Jumskils socken, Bälinge Härad kommer att säljas.
       Agersta är 1 mantal frälse, beläget vid stora landsvägen mellan Uppsala och Dalkarlsbo
gästgivaregård. Egendomen är enskiftad, åkern besås vanligen med 5 tunnor vete, 20 tunnor råg och 23
tunnor vårsäd. Ängen ger 40 – 50 parlass hårdvallshö och 10 – 12 parlass skogshö, bete i 2 hagar,
vinterfoder för 3 parhästar, 2 par oxar, 11 nötkreatur, 15 – 20 får samt ett större antal svin.
      Åbyggnaden är i fullkomligt stånd, uppförd inom 7 år med bränneri och tröskverk samt
brandförsäkrad till 6.650 riksdaler. Egendomen tillträds den 14 mars med höstutsäde och förrättat
vårbruk. Undertecknad auktionsförrättare lämnar underrättelse om egendomens beskaffenhet och
betalningsvillkoren.
Uppsala och Ärentuna den 24 oktober 1833 LARS EHRENGREN  Organist.
Uppsala den 28 oktober 1833

Kungörelse, Uppsala den 28 oktober 1833 (3 jaktplatser på varg)
På grund av den ganska betydande skada, som rovdjur särskilt varg orsakat på flera ställen i sommar har 3
jaktplatser ställts i ordning. En på Häradsallmänningen Sneden nära Enköping, en på Fiby gårds ägor och
en på Österby Bruks skog i films socken.
     Befallningshavande i Stockholms län meddelar att en jaktplats är inrättad vid Ekeby Gårds skog i
Alsike socken nära gränsen till Uppsala län.
     Länets innevånare tillkännages härmed med förständigande, dels att enligt Kongl Maj:ts Stadga
angående Jakt och Djurfång av den 13 april 1808 är det förbjudet vid 5 riksdalers vite att under
bevakningstiden jaga ¼ mil omkring en utsedd luderplats, dels att färdas där eller fälla träd samt att på 3
mils avstånd omkring en sådan plats nyttja betning av döda kreatur för att fånga eller döda rovdjur. De
döda kreaturen bör läggas på jaktplatserna eller grävas ned. Varggårds samt Varg- och Rävgrops
nyttjande är dock undantaget. Alla utom präst och klockare är skyldiga att åtlyda skallbud, då alla
innevånare i de Härader, som förenat sig om särskilda anstalter för rovdjurs utödande skall delta.
Uppsala den 28 oktober 1833

Kungörelse, Uppsala den 28 oktober 1833 (beslagsmål)
Västgötadrängen Lars Nilsson Rydin från Smedsgården, Marbecks socken, Älvsborgs län underrättas om,
att det åligger honom vid äventyr om talans förlust att svara inför Söderköpings Rådsturätt den 16
december i anledning av ett beslagsmål.
Uppsala den 28 oktober 1833

Efterlysning, Uppsala den 28 oktober 1833 (1 person, rånare och stöldgods, silverur)
1:o Vid inbrott hos bonden Carl Ericsson i Långåker, Kållereds  socken, Göteborgs län stals 33 riksdaler,
1 liten silversupbägare, 2 teskedar, 1 svart fruntimmers klänning av silke, 1 stor blå madrasduk, 50 alnar
treskäftad blångarnsväv, 18 alnar lärft, 12 alnar blått tvintygsväv, samt åtskilliga kläder
2:oVid ett rån mot Hejderidaren (underordnad tjänsteman i Jägeristaten) Lars Svensson i Krokslätt nära
Göteborg, stals 2.700 riksdaler, 2 sockerdosor, 2 gräddsnipor, 6 silvermuggar av 64 ½ lods vikt, 3
förläggsskedar, 23 matskedar, 13 teskedar, 1 sockertång, 2 bägare, 2 peppardosor, allt av silver och
vägande tillsammans 448 lod, utländska sedlar och mynt, 3 större medaljer av 32 lods vikt, ett litet
guldur,1 ur av silver, 1 par skospännen av silver, 1 par dito med mässingsskenor och glaspärlor, 2
snusdosor, 1 ½ lispund vax, 1 putesvar.

1.000 riksdaler utlovas till den som upptäcker rånarna och återskaffar det stulna
3:o Den för tjuvnad till allmänt arbete dömde manspersonen Anders Österberg, som av Göteborgs
Länshäkte utlämnats till tjänst, rymde dagen därpå
     Han är 37 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår, blå ögon
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4:o Ett silverfickur tillverkat av Ward  stals vid Brostugan, Ärla socken, Nyköpings län. Det hängde i
dubbel kedja med nyckel av stål jämte nyckel och pitchaft i mässing i form av en pistol.
Uppsala den 28 oktober 1833 J A CARLSSON

Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1833 (arrendeauktion för uppförande av latrin vid Hospitalet)
Auktion den 12 november här, då enligt Serafimer Ordens Gillets förordnande entreprenad till
minstbjudande för att uppföra en latrininrättning vid Uppsala Hospital. Kostnadsförslag finns att
genomläsas.
Uppsala den 24 oktober 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1833 (mantalsskrivning)
1834 år mantalsskrivning förrättas på tider och platser som förteckningen visar. Följande föreskrifter skall
noga iakttagas för att undvika laga ansvar och olägenheter.
     Varje skattskyldig uppförs i mantal och taxeras där han är bosatt eller uppehåller sig största delen av
tiden. Alla husbönder eller andra som är sina egna skall personligen eller genom ombud komma till
förrättningen och skriftligen avlämna tvåfalt författade uppgifter, som bör innehålla:
1:o Alla personer som hör till hushållet med namn, kön, ålder och arbetsförmåga. Personens ämbete,
tjänst eller befattning, ägande rörelser, fastigheter, verk och inrättningar.
2:o Alla på ägorna boende hyresmän och inhysesfolk
3:o Alla som är berättigade att bränna brännvin skall uppge hemmanet där tillverkningen är lovgiven,
pannrymd och pannans beskaffenhet, vilket det om skattskrivaren påfordrar styrka ostämplade
tackjärnspannor med mätningsbrev.
Ägare av fartyg, som inte kan styrka att han varje år erlagt bevillning med uppgift om lästetal, bötar
tredubbla beloppet för försummelse.
      Allmogen och mindre skrivkunniga får lämna upplysningar muntligt.
      Husbonde som låter någon skriva sig hos honom utan att vara i hans tjänst bötar 3 riksdaler 16
skilling. Inställer han sig inte till förrättningen utan laga förfall bötar han 1 riksdaler. Personer som inte
kan arbeta och därför inte heller betala skatt, skall uppvisa läkarintyg.
      Särskilda förteckningar på försvarslösa personer skall insändas en månad efter Förrättningens slut.
Hyreskontrakt och liknande skall vara skrivna på stämplat papper  och uppvisas.
      För att inga upplysningar skall saknas skall länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare ofelbart
inställa sig och noga ange försvarslösa personer jämte deras frejd och övriga beskaffenhet.
     Prästerskapet anmodas att samma dag denna Kungörelse uppläses även läsa Påbudet av den 28 oktober
1812 och Förordningen av den 30 september 1812 angående vissa omständigheter som bör iakttagas vid
Mantals- och Skattskrivningarna. Förhörsböcker och Prästbevis skall efter slutad gudstjänst kungöras i
sockenstugorna. Därav kan lämnas upplysningar, som erfordras så att ingen i förhörsböckerna antecknad
skattskyldig må bli förbigången.  Uppsala den 25 oktober 1833 R von KRAEMER
(följer förteckningar om samtliga socknars tider och platser där förrättningen sker)

Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (brandförsäkring för lösöre på landet)
Till allmän Kungörelse av den 21 december förra året fogades ett förslag av Lanthushållnings Sällskapet
rörande Brandstod Inrättning för lösöre på landet. Prästerskapet anmodades att tillsammans med
Kronobetjäningen i orten före 1 augusti detta år insända till Befallningshavande anteckningslistor för
delaktighet i Inrättningen. Men endast från ett Pastorat nämligen Alunda och Morkarla har svar anlänt.
      I anledning härav anbefalles Kronobefallningsmännen och Länsmännen att om så inte redan skett
genast kringsända listor, så att varje hemmansägare och Boställsinnehavare kan yttra sig om han vill
deltaga i Bolaget. Jag anhåller att prästerskapet understödjer och fullständigt upplyser Församlingarna om
den utmärkta nytta och hjälp som kan fås vid olyckhändelse med eld. Någon avgift fordras inte vid
inträdet i Bolaget. Den avgift, som sedan uttas, kommer inte att bli kostsam, då den skall delas på många
händer.
Uppsala den 4 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (vintervägstakningsträd och plantering av alléer)
I mars sökte Lanthushållnings Sällskapet väcka Lantmännens uppmärksamhet på olämpligheten och
fördärvligheten att nyttja hela små träd, när man skulle utstaka vintervägarna. Deras förslag var att sticka
in ruskor i genomborrade pålar, som sedan kunde tas tillvara på våren och användas igen. Helst såg man
att jordägare på slättbygden planterade träd invid dikeskanterna på sina väglotter.
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       Befallningshavande har erfarit att åtskilliga Ståndspersoner och Allmoge har börjat denna hedrande
plantering. Dock har en del av de nysatta träden förstörts av okynne.
       Jag har funnit det angeläget att erinra om straffet för sådan åverkan. Enligt Förordningen för
Skogarna i Riket från 1805 lyder i § § 64 och 65 sålunda: ”Hugger någon neder eller med vilja fördärvar
annars till prydnad eller lugn planterade träd, pliktar våldsverkaren för vart träd 3 riksdaler 16 skilling och
skall en söndag undergå stockstraff, då han skall hålla en gren i handen. Från predikstolen kungörs för
vilket brott han undgår stockstraff.”
     I brist på medel att betala böterna kan målsägaren utkräva arbete om han så önskar annars omvandlas
de efter lag. I övrigt är ägaren berättigad att i närvaro av Krono- och Stadsbetjänter söka i kringliggande
ställen och byar för att upptäcka våldsverkaren och de av honom tagna träden eller lämningar därav.
Upprepas försyndelsen dubblas böterna.
    Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att vid tjänsteansvar tillhandagå med allvarligaste uppmärksamhet
och nit till beredande av hägn och säkerhet för alla trädplanteringar.
    Jag hoppas snart få se ännu fler, som utövar sin kärlek och omtanke till fosterbygden genom att på detta
sätt försköna den.
Uppsala den 4 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (lösöresauktion Ånnesta, Hacksta socken)
Den 26 november hålls öppen och frivillig auktion vid Ånnesta, Hacksta socken. Då säljs guld, silver,
koppar, tenn, järn- och blecksaker, porslin, glas, sängkläder, linne och husgeråd.
      Trä- och laggkärl, slöjdredskap, hästar, ungboskap, får, svin, kör- och åkerredskap, m m
      Godkända köpare har betalningsanstånd till den 1 mars 1834.
      Samtidigt förrättas auktion på Ånnesta N:o 1, 1/3 mantal och N:o 2, ¼ mantal kronoskatte med en
nyligen enskiftad utjord av 5 tunnor råg och vete. Gården är byggd för ståndspersoner och åbyggnaden är
i fullt skick.
      Av köpeskillingen bör 500 riksdaler betalas som handpenning vid auktionstillfället och återstoden vid
tillträdet. Därifrån frånräknas 2.000 riksdaler som får innestå mot inteckning.
      Mat och Refraichissementer samt foder finns på stället mot betalning. Auktionen börjar tidigt på
dagen.
Väst Tibble 1 november 1833 M G Groth
Uppsala den 4 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (person efterlyst för stöld)
Det har anmälts att förre skräddare gesällen Axel Ekman ur ett rum här i staden, som bebos av Sergeant
M Berg, stulit en brun surtut med svart sammetskrage och ett par ljusa långbyxor.
    Han är född 1795 i Göteborg, medelmåttigt växt, mörkt hår, trubbig platt näsa. Han var klädd i ljusblå
klädesbyxor, blå bonjour med svart krage och stövlar.
 Uppsala den 4 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (skuld likviderad eller inte)
Kronofogden i Marks Fögderi har tillkännagivit att föraren N Holmgren överlämnat Befallningshavandes
utslag, där Häradsdomare Emanuel Svensson i Linghem var dömd att betala 133 riksdaler 16 skilling till
Holmgrens svärfader Lars Olsson i Linghem. Detta ärende blev genast expedierat till dåvarande
Kronolänsman Ekblom för verkställighet. Då man inte kan styrka att skulden blivit likviderad anhålles att
fordringsägaren, vilken enligt uppgift avlidit i Gäseneds Härad eller den rätta innehavaren vilkens
vistelseort är okänd förständigas att anmäla anspråk. Därför förständigas Lars Olsson eller rätta
innehavaren, att inom en månad hos Kronofogden i Marks Fögderi lämna anspråk och redovisning för
Executorialet samt styrka så kärt dem är att ej anse skulden vara likviderad.
Uppsala den 4 november 1833

Efterlysning, Uppsala den 4 november 1833 (3 arrestanter)
1:o Livstidsarrenstanterna Anders Bergström eller Skog, Peter Canon och Carl Lundström har rymt från
Karlstens fästning
       Bergström är född i Södermanland, 48 ½ år gammal, 5 fot 8 tum lång, undersättsig, bleklagt magert
ansikte, ärr på hakan, blå ögon, ljust hår. Han var kläd i grå ylletröja och byxor, läderskor, svart hatt och
yllehalsduk
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       Canon är född i Kristianstads län, 41 år gammal, 5 fot 9 tum lång, ljusbrunt hår, blå ögon, trint
koppärrigt ansikte. Han var klädd i grå yllerock, tröja, byxor, läderskor, svart hatt och yllehalsduk
      Lundström är född i Finland, 39 år gammal, 5 fot 8 tum lång, mörkt hår, blå ögon. Han var klädd i grå
ylletröja, läderskor, svart hatt och yllehalsduk
Uppsala den 4 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 4 november 1833 (efterlyst tysk handlande)
Till åtlydnad av Kongl Maj:ts Nådiga Cirkulär av den 26 oktober tillkännages att en från  Vismar avviken
handlande Fredrik Christian David Rönnfeldt, skall försedd med respass utfärdat av förra Svenska och
Norska Konsuln där, Martens, ha begivit sig till Sverige.
       Krono- och stadsbetjänter anbefalls att spana efter honom och vid gripandet på lämpligt sätt insända
honom hit.
Uppsala den 4 november 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 21 november 1833 (arrende på broavgifter på broarna vid Nockeby och
Traneberg)
Arrendeauktion anställs den 20 december vid Landskansliet och Drottningholms Lustslott, då
bropenninguppbörden vid Nockeby och Tranebergs Broar säljs på sex år. Först auktioneras varje bro för
sig och sedan båda tillsammans. Kongl Maj:t prövar anbuden och borgen ingången som för egen skuld
krävs även om arrendatorn skulle avgå med döden
      Arrendekontrakt efter Kungl Maj:ts fastställelse av den 12 november 1832, där taxan för
Broavgifterna uppges och andra handlingar finns i Kammar Kollegiets 1:sta Provinskontor och på
Landskontoret.
Stockholm den 8 november E H Rålamb
Uppsala den 21 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 21 november 1833 (tillvarataget sto)
Åbon Jan Svensson på N:o 3 i Lyngsjö, Kristianstads Län har i början av sommaren på sina ägor
tillvarataget ett svart sto, 1 år gammalt utan särskilda kännetecken.
      Rätta ägaren återfår stoet mot behörig kostnadsersättning.
Uppsala den 21 november 1833

Efterlysning, Uppsala den 21 november 1833 (3 personer, stöld av matskedar)
1:o Gardisten vid Andra Livgardet N:o 18, Lars Andersson har avvikit från Regementet
      Han är 34 år gammal, född i Västmanland, 12 kvarter 1 ½ tum lång, stark kroppsbyggnad, ljust hår.
Han var klädd i blå klädeströja och väst, vita buldansbyxor, skor, halvstrumpor och mössa
2:o Svagsinta pigan Bengta  Olsdotter från Lomma, Förslövs socken, Kristiansstads län har avvikit från
hemorten
3:o Ärelöse drängen Pehr Pehrsson från Paddbo, Altuna socken Västerås län har fått tillfälle att rymma
från Häradsfängelset. Han var dömd för 3:dje resan stöld.
     Han är född i Hälsingland och bryter på norrländska, omkring 30 år gammal, kort och spenslig. Han
var klädd i skinnpäls överdragen med ljusblå vadmal, vadmalsbyxor klädda med svart skinn, svart hatt
och stövlar
4:o Två matskedar har stulits från Inspektor D Nyblaeus vid Sparreholm i Nyköpings län. Den ena är
märkt med P och  Stockholms stämpel och guldsmedens namn H W R, varefter orden M W U den 30
april 1784.
     Belöning av skedarnas fulla värde utlovas den som lämnar sådan upplysning att tjuven upptäcks.
Uppsala den 21 november 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 11 november 1833 (leverans av räntespannmål vid Livregementets
Dragon Korps)
De som önskar lämna räntespannmålen anslagen till Liveregementets Dragon Korps in natura gör
anmälan hos Mönsterskrivare J E Cederberg bosatt i Uppsala, vilket fältkamrer Ahlberg kungör.
Uppsala den 11 november 1833 J A CARLSSON  A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 9 november 1833 (entreprenadsauktion på reparation av brandsprutan
och skötsel av vägar)
Den 19 november kommer här att anställas entreprenadsauktion för att till minstbjudande utbjuda
reparation av brandsprutan och att på 10 år grusa och snöploga vägarna omkring Uppsala Slott. Inroparen
skall vara försedd med borgen för arbetets fullgörande.
Uppsala den 9 november 1833

Brev från Carl Johan, den 9 november 1833 (angående priset på salpeter till Kronan)
På Kommittén för Salpeterärenden gjorda hemställan har Vi för den i Riket bevisligen tillverkad salpeter
av försvarlig godhet, som skall levereras till Oss och Kronan fastställt lösningspriset liksom förra året till
7 riksdaler 24 skillingar lispundet.
Stockholm, den 26 oktober 1833 CARL JOHAN
Denna Nådiga Skrivelse är härmed kungjord till vederbörandes efterrättelse.
Uppsala den 9 november 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (beviljad tjänstledighet)
Kongl Maj:t har i Nåder beviljat Bergshauptmannen Anders Pihl tjänstledighet under ett års tid och i hans
ställe förordnat Bergmästare Gustaf Sebastian Tham att förrätta tjänsten vid Stora Kopparberget.
      Bergs Kollegium har förordnat Kanslisten där Bergmästare Olof Gustaf Öngren att under samma tid
förrätta Bergmästartjänsten i Upplands och Roslags samt Gävleborgs läns Bergmästaredöme.
Uppsala den 12 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (auktion N:o 4 Stor Vreta, Ärentuna socken)
Den 25 februari säljs på auktion Bonden Pehr Larssons Sterbhusdelägares i mät tagna 1/3 mantal
Kronoskatte hemman N:o 4 i Storvreta, Ärentuna socken. Auktionen äger rum på Rasbo Härads
tingsställe, Hovs Gästgivargård. Försäljningen sker för att gälda en skuld på 1.400 riksdaler.
     Upplysningar kan fås hos auktionsförrättaren, Kronobefallningsman Johan Floderus på Ärna.
     Det åligger utmätnings sökande att i behörig tid mot bevis underrätta övriga inteckningsinnehavare om
auktionen.
Uppsala den 12 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (auktion på Regementspersedlar)
Auktion kommer att hållas i Persedel Förrådsrummet på Slottet den 2 december efter vad Krigs Kollegiet
förordnat. Då säljs följande för i Kronans tjänst ej användbara persedlar ur Bevärings Bataljonens förråd,
nämligen: blå klädesjackor, tältduksbyxor, tältduksstövletter, buldansbyxor, kalvskinnsränslar,
ränselremmar, kokkittlar, yxor, skyfflar, och proviantsäckar.
      Auktionen varar mellan klockan 9 – 11 f m. Inropen betalas kontant och de inköpta persedlarna
hämtas efter förrättningens slut.
Uppsala den 12 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (felfria remontrar önskas)
Svea Artilleriregemente är i behov av 8 eller 10 felfria remontrar mellan 4 – 7 års ålder, antingen svarta
eller bruna och minst 5 kvarter 5 tum höga. Upphandlingen kommer att ske den 14 december här i staden.
Uppsala den 12 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (arrendeauktion på laxnotvarpar)
Befallningshavande i Gävleborgs län kungör att auktion kommer att hållas på Västervikens och
Björnhundsbäckens laxnotvarp för arrende under 6 år samt Vansätters och Forsbergsvarpets särskilda
Kronolaxfiske i Söderala socken av Södra Hälsingland  vid Norrala Tingsställe den 2 december.
       Vidare hålls förnyad auktion på Kronobåtsströmmingsfisket i Norrala socken den 13 december så väl
i Kammar Kollegium som i Gävleborgs Läns landskontor och vid Tingstället Momyskie. Arrendet är på
15 år.
       Borgen krävs för de 5 första åren, då borgen är ingången som för egen skuld även om arrendatorn
skulle avgå med döden.
Uppsala den 12 november 1833
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Kungörelse, Uppsala den 12 november 1833 (tillvaratagen häst)
Expeditions Kronobefallningsmannen J E Dalén i Bärby har vid Nysätra By tillvaratagit en häst, 18 – 20
år gammal, röd med hängman samt oskodd. Rätta ägaren återfår hästen mot behörig kostnadsersättning.
Uppsala den 12 november 1833

Efterlysning, Uppsala, datum saknas (5 personer, stöld från avliden person)
1:o Manspersonen Carl Fredrik Pettersson har rymt från Fångföraren Matts Andersson i Edsvik,
Stockholms län.
       Han är liten och klen till växten samt enögd och klädd i gammal blå rock med sammetskrage, blå
byxor, gamla stövlar och svart hatt
2:o Artilleristerna vid Första Batteriet av Svea Artilleriregemente N:o 28 Anders Petter Sundin, N:o 106
Nils Andersson Ylin och N:o 91 Carl Larsson Käll har avvikit från Regementet
       Sundin som också kallar sig Carl Eric Renström är 25 år gammal, 5 fot 9 ½ tum lång, brunt hår och
klädd i buteljgrön rock, blå byxor och väst, hatt och stövlar
       Ylin är 24 år, 5 fot 8 tum lång, av stark kroppsbyggnad, ljust hår, och klädd i blå rock och mössa,
ridbyxor med skinn samt stövlar
        Käll är 21 år gammal, 5 fot 9 ½ tum lång, stark kroppsbyggnad, fylligt rödlätt ansikte och ljust hår.
3:o Pigan Johanna Sellgren har avvikit ur sin tjänst hos Parmmätaren vid Nybrohamnen i Stockholm
       Hon är 30 år gammal, ljust hår och klädd i svart och vit kattunsklänning, röd silkeshalsduk på
huvudet och gulrutig bomullshalsduk om halsen
4:o Ur avlidne viktualiehandlaren Norlings kläder, då han våldsamt omkommit på landsvägen mellan
Stockholm och Barkarby gästgivargård stals ett fickur av franskt guld. Uret hade emaljerad kant kring
boetten och vidhängande kedja och guldnyckel samt pitchaft med bokstäverna P F och två knäppta händer
runt pitchftskaftet.
5:o Sadelmakare Gesällen Carl Fredrik Stenström har avvikit från Nyköping, sedan
 Rådsturätten beviljat hans borgenärer offentlig stämning till den  21 april 1834
(fortsättning saknas)

Kungörelse, Uppsala den 27 november 1833 (kallelse till Urtima Riksdag)
Kongl Maj:t har i öppet brev av den 23 november kallat Sveriges Rikets Ständer till Urtima Riksdag i
Stockholm den 15 januari 1834. Befallningshavande anmodar det Vördade Prästerskapet i Länets
Landsförsamlingar att samtidigt som Riksdagskallelsen uppläses eller söndagen den 8 december enligt
Riksdagsordningens 11 § utlysa sockenstämma för Elektorsval av  Allmogen, varefter valen till
Riksdagsfullmäktige komma att i laga ordning förrättas av Domhavande.
     Skulle gudstjänst i något Pastorat inte hållas den 8 december, skall Prästerskapet tillse att
Kronobetjänterna i Pastoratet besörjer att ett exemplar av kungörelsen förs från by till by, med
förständigande att deras Ledamöter infinner sig vid moderkyrkan den 15 december till val.
Uppsala den 27 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 27 november 1833 (auktion på Regements Boställen i Västmanland)
Västmanlands Regementets Boställs Direktion i Västmanlands län kommer att hålla arrendeauktion den 1
februari vid Landskontoret i Västerås på Boställen inom Västmanlands län som tillhör Regementet.
Arrendetiden är 30 år.
Rustmästare Bostället Alfsta, ½ mantal i Hubbo socken
Sergeants Bostället Berga ½ mantal i Simtuna socken
Sergeants Bostället Ragnarbo ½ mantal i Våla socken
Fältväbel Bostället Kjellsta ¼ mantal i Odensvi socken
Sergeants Bostället Fränsta ½ mantal i Bergs socken
     Underrättelse om arrendevillkoren fås på Landskontoret i Västerås.
Uppsala den 27 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 27 november 1833 (auktion på gård i Uppsala stad)
Offentlig auktion vid Akademiens Auktionskammare hålls den 13 december. Då säljs framlidne Professor
J D Höijers Sterbhus tillhöriga och på fri grund i Uppsala belägna brandförsäkrade gård N:o 3, kvarteret
Klostret och Svartbäcksroten.
      1/3 av köpeskillingen eller godkänd borgen betalas vid auktionen och 2/3 kan om inroparen så önskar
innestå mot inteckning i gården.  Uppsala den 27 november 1833
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Kungörelse, Uppsala den 27 november 1833 (2 personer, 1 rån, stor stöld vid Dalregementets
Förrådshus)
1:o Kvinnspersonen Sophia eller som hon också kallar sig Hedda och Hilda Beckros, har varit efterlyst
sedan hon rymt från Västerås Länshäkte. Då hon ertappades och skulle föras till Befallningshavande i
Göteborg, lyckade hon åter få tillfälle att komma på flykten
      Hon är 21 år gammal, lång, brunt hår, blå ögon, stor krokig näsa samt något skorrande uttal. Hon var
klädd i blågredelin bombasinklänning, kängor, vita strumpor, röd bombasinkappa och gul halmhatt med
breda gula band.
2:o Vid ett rån blev änkan Catharina Andersdotter i Sjötorpet, Bergums socken, Älvsborgs län fråntagen
20 riksdaler i olika sedlar, 1 beredd svart kohud, 1 grå vadmalssurtut, en pälsjacka, 20 halsdukar av olika
kvalitet, en ny svart hatt
3:o Vid inbrott i Dalregementets Förrådshus vid Rommehed stals 142 alnar 12 tum blått kläde, 3 alnar 18
tum gult dito, 8 alnar 10 ½ tum rött dito, 45 alnar gul boj, 8 alnar 18 tum, 18 tum svart fodertyg, 245 alnar
vit dito, 150 alnar vit byxlärft, 8 kapotter av grått kläde med röda axelklaffar, 10 vita filtar med blå kanter,
2 med röda kanter
4:o Kakelugnsmakare Lärlingen Nils Gustaf Arvidsson, har avvikit från sin husbonde Kakelugnsmakare
Ekman i Askersund
       Han är 16 år gammal, liten till växten, mörkt hår och mörka ögon. Han var klädd i brun halvyllerock,
grå byxor, blå mössa och svenska skor
Uppsala den 27 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 27 november 1833 (bristfälligt underhåll på munderingar)
Det har blivit anmält att flera rusthållsinnehavare vid Livregementets Dragon Korps har uraktlåtit att i
behörig tid iståndsätta de bristfälliga munderingarna, som blivit anmärkta av Skvadronernas Befälhavare.
De rustande förständigas att ofördröjligen och sist innan årets slut besörja reparationerna. Annars sker det
för lego till rusthållarens bekostnad.
Uppsala den 27 november 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 28 november 1833 (auktion på en utdömd karaktärsbyggnad i Häggeby)
Till följd av Krigs Kollegiets Förordnande kommer auktion att hållas den15 januari 1834 vid Bodarna,
Regements Kvartermästare Bostället i Häggeby socken. Då säljs till högstbjudande en utdömd
karaktärsbyggnad. Auktionen förrättas av Kronofogde Groth.
Uppsala den 28 november 1833

Kungörelse, Uppsala den 28 november 1833 (ändring av markegångspriset)
Kongl Maj:t och Kammar Kollegium har meddelat, att den av Riksståndens deputerade för Uppsala län
upprättade markegångstaxan blivit vad gäller Kronans rätt fastställd, med undantag för ändringar av hö
och dagsverks priserna. Uppsala den 28 november 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 30 november 1833 (arrendeauktion på Regements Boställen)
Inför Upplands Regementes Boställs Direktion kommer arrendeauktion att förrättas den 13 december på
Uppsala slott. Arrendet gäller högst 30 år.
Sergeant Bostället Nyby, 3/8 mantal i Ärentuna socken, Norunda Härad
Pipare Bostället Svarvarbo, ¼ mantal i Skuttunge socken, Bälinge Härad
      Boställs Direktionen har som villkor ställt att:
Nyby betalar 13 tunnor och Svarvarbo 8 tunnor hälften råg och hälften korn i årligt arrende att
ovillkorligen utgå i pengar efter markegångspris eller levereras in natura till anvisat ställe inom ett
avstånd av 6 mil.
     Städja för Nyby blir 1.060 riksdaler eller årlig avgift på 1 riksdaler samt 650 riksdaler för Svarvarbo
eller 2 riksdaler 16 skilling i årlig avgift. När anbudet av städjan blivit godkänd skall den inbetalas
kontant på auktionsdagen eller som förskrivning med ränta på 5 % intecknad i fast egendom, beräknad på
halva bevillningsvärdet på landet och halva brandförsäkringssumman i stad.
      Betalas städjan först vid tillträdet kommer borgen att krävas. Städjekapitalen förvaltas av Direktion
och återbetalas vid arrendets slut om skyldigheterna är fullgjorda. Annars används pengarna till att
reparera brister i arrendet eller om husröta uppstått.
Uppsala den 28 november 1833 DIREKTIONEN
Uppsala den 30 november 1833 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 4 december 1833 (stöld från postkarlens kärra)
Klockan 5 på eftermiddagen den 30 november stals ur postkarlen Jan Petter Nybergs kärra ett skrin, när
han lämnat hästen och kärran utanför Tit Engelbrechts Apotek
      På skrinets lock var inbränt bokstäverna E G L. I lådan fanns ett brev till undertecknad med två sedlar,
den ena med nummer 56.880 och daterad 2 oktober 1833  stor 50 riksdaler, den andra med nummer 7.679
av den 18 februari 1833 stor 10 riksdaler. Vidare ett okänt antal fruntimmerskläder som lintyg, strumpor,
näsdukar, förkläde, livstycke nattröja, samt en krage. 23 alnar svarta och gröna golvmattor omslagna med
ett grönt vadmalstäcke.
Österby den 3 december 1833 E G LÖWENHIELM

I anledning härav anbefalls Krono- och Stadsbetjänter att efterspana det stulna och tjuven, som då han
ertappas, gripa och inbringa honom till häktet samt lagligen förfara med stöldgodset. Hederlig
vedergällning är utlovad för tjuvens upptäckande.
    Överståthållare Ämbetet och Rikets Befallningshavande anmodas utfärda likalydande efterlysning.
Uppsala den 4 december 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 5 december 1833 (hospitals spannmål)
Serafimer Ordens Gillet förordnar att Hospitals spannmålen kan lösas av arrendatorerna efter
markegångspris, men om de inte vill begagna sig av denna förmån utan önska leverera in natura, kommer
auktion att hållas på säden. Köparen erhåller anstånd med betalningen i 4 månader. Anbuden skall
granskas och godkännas innan forsedlarna delas ut.
Undantagen är den säd som fordras för Hospitalets eget behov och intas in natura.
Stockholm den 30 november 1833 G af WETTERSTEDT, M ROSENBLAD

Befallningshavande meddelar att auktion kommer att hållas den 8 januari 1834
Uppsala den 5 december 1833 R von KRAEMER

Kungörelse, Uppsala den 10 december 1833 (beklädnadsfonden)
Den 5 oktober hölls sammanträde inför Befallningshavande, då rusthållarna vid Livregementets Dragon
Korps som deltog överenskom att en beklädnadsfond skulle bildas.
    De erinras nu att innan 1 januari insända förseglade valsedlar för att utse 6 ledamöter och 3 suppleanter
i den Direktion, som kommer att förvalta fonden.
     I sammanhang meddelar Landshövdinge Ämbetet att fullständiga uppgifter på alla delägare ännu inte
inkommit och därför inte kunnat meddelas de väljande.
     Ledamöterna måste vara med i Beklädnadsfonden och de som får flest röster utses. 2 skall vara
ståndspersoner, 2 tillhöra bondeståndet och 2 väljs utan avseende på stånd.
Uppsala den 10 december 1933

Kungörelse, Uppsala den 10 december 1833 (tillvaratagen ko)
Bonden Anders Ådin i Slaffsta, Vaksala socken har på byns bete tillvaratagit en äldre röd ko. Rätta ägaren
återfår djuret mot kostnadsersättning.
Uppsala den 10 december 1833

Kungörelse, Uppsala den 10 december 1833 (värvning)
För att värva rekryter till 3:dje Majorens Kompani av Svea Livgarde har Sergeanten E A Linde och
Gardisten Nils Anders Wikström blivit förordnande. Uppsala den 10 december 1833

Efterlysning, Uppsala den 10 december 1833 (3 personer)
1:o Rekryten vid Delsbo Kompani av Hälsinge Regemente N:o 61 Johan Tulin har inte återkommit till
Regementet efter permission
     Han är 28 år gammal, 5 fot 9 tum lång, smal och klädd i kort jacka, gammal väst, randiga linnebyxor,
strumpor och näverskor och en nästan utsliten svart hatt
2:o Kolaren Mikael Mattson i Tvärån, Skogs socken har avvikit från hemorten
     Han är något rubbad från sina sinnen, 48 år gammal, lång och smal, flintskallig med avlångt ansikte
och klädd i vit blångarnsrock, blångarnsbyxor, blå ullstrumpor, kängskor och kaskett
3:o Torparen Anders Janssons i Spelmansvreten, Ludgo socken, Nyköpings län, dräng Anders Andersson
har försvunnit från hemorten
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     Han är 19 år gammal, stor och stark, ljust hår, blå ögon och avlångt ansikte
Uppsala den 10 december 1833  J A CARLSSON  A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 19 december 1833 (avlöningsmöten för Upplands Regemente)
Avlöningsmöten för Upplands Regemente är utsatt med Livkompaniet i Yvre gästgivargård den 16
januari och samma dag i Enköping för Överstelöjtnantens Kompani.
       Första Majorens Kompani på Hagberga Gästgivargård den 18:de, Andra Majorens Kompani på Säva
Gästgivargård den 15:de, Tredje Majorens Kompani här i staden den 16:de, Rasbo Kompani på Hovs
Gästgivargård den 18:de och Sigtuna Kompani i Sigtuna stad den 18:de.
       Innehavare av de hemman som är anslagna till lön för Befälet inom Regementet skall inställa sig för
att få veta hur löningsräntan skall utgå och erlägga räntepengarna.
      Personer som njuta gratialer från Vadstena Krigsmanshus skall vid samma tillfälle få sitt underhåll.
Det samma gäller pensionärer i Regementets Korprals- och Soldatpensionskassa. De skall vara försedda
med underhålls- och pensionsbrev och behörigt prästbevis.
Alla till Regements Musiken anslagna och vakanta rotenummers innehavare förständigas att ofördröjligen
inbetala rotelöner och vakansmedel enligt kontrakten.   Uppsala den 19 december 1833

Kungörelse, Uppsala den 19 december 1833 (avlöningsmöten för Livregementet)
Uppbörds- och Avlöningsmöten för Livregementets Dragon Korps är utsatta att förrättas med Norra
Upplands Skvadron på Läby Gästgivargård den 27 januari, på Högsta Gästgivargård den 28:de och på
Gästgivargården här i staden den 29:de.
Med Majorens Skvadron på Säva Gästgivargård den 30 januari, på Gästgivargården i Enköping den 31:sta
och på Korskrogen i Fröjeslunda socken den 1 februari.
      Räntegivare bör infinna sig och erlägga den årliga penningräntan och motta forsedlar på den
spannmål, som skall levereras in natura. Samtidigt betalas den ständiga vakansavgiften.
      Gratialister försedda med underhållsbrev och behörigt prästbetyg utfår sina gratialer.
Uppsala den 19 december 1833

Efterlysning, Uppsala den 19 november 1833 (1 person, skosulor, stora stölder)
1:o Manspersonen Carl Svensson, som misstänkt för stöld i Jönköpings län, skulle föras till rannsakning,
då han rymde från fånggevaldigern.
     Han är medelmåttigt växt med mörkt hår och klädd i blå jacka och byxor, stövlar och en fin gammal
svart hatt samt en grå kapott tillhörig Kronohäktet.
2:o Från Dalregementets Förrådshus i Rommehed stal 1.157 skosulor samt ett större skruvstäd av järn
3:o Från Polisuppsyningsman P D Paulsson och hans hustru B C Schyberg stals skuldsedlar
100 riksdaler utgiven av Vaktmästare Malmström till B C Schyberg
en på 50 riksdaler och en på 30 riksdaler utgiven av Malmström
20 riksdaler utgiven av salpetersjudare David Schyberg och ställd till Brita Schyberg
20 riksdaler utgiven av skräddare Peter Schyberg och ställd till Brita C Schyberg
19 riksdaler 16 skilling utställd på jungfru Emilia Sundler och ställd till B C Schyberg
33 riksdaler 16 skilling utgiven av sadelmakare gesällen Wilhelm Sahlberg och ställd till B C Schyberg
44 riksdaler utgiven av bagarmästare Johan F Österberg och ställd till Malmström
10 riksdaler utgiven av pigan Anna Ericsson till B C Schyberg
16 riksdaler 32 skilling utgiven av vaktmästare Eric Liljeström till Brita Schyberg
7 riksdaler utgiven av båtsmanshustrun Anna Stålberg till Brita Schyberg
4:o Vid inbrott i Schinckelska huset i Stockholm stals pengar och handlingar, nämligen
5.003 riksdaler i transportsedlar, 802 i sedlar och 4.397 i skuldsedlar. Vidare 7 ¼ skålpund silkesfelb
inkommet med kapten Kröger från Lübeck, 3 snusdosor av sköldpaddsskal, 4 snusdosor av papp med
finare landskaps stycken och fruntimmerporträtt, 2 – 3 dussin sjöskumspiphuvuden, 1 kontorslampa, ett
par halsdukar och en krage.
1000 riksdaler till den som upptäcker tjuven och återskaffar det stulna
5:o Vid inbrott hos Skräddare Jonas Svensson i Grinneröds socken, Göteborgs län stals åtskilliga kläder, 2
lärftslakan, 1 puta, 1 nattkappa, bomulls- och ullgarn, fårull, svampdosa av silver, några silverpengar, en
liten tebricka
6:o Vid inbrott i Broby kyrka, Kristiansstads län stals en ljuskrona av pläter och tavlan som hängde över
med texten: ”Guds stora namn till ära och detta Hans hus till prydnad, är denna ljuskrona med alla  dess
tillbehör, skänkt av Mantalskommissarien och Kronolänsman Johan Krüger den 29 juli 1752”
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      Det åligger alla Krono- och Stadsbetjänter att med all sorgfällighet efterspana ovannämnda arrestant
samt den stulna egendomen jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen erfara.
Uppsala den 19 december 1833

Kungörelse, Uppsala den 19 december 1833 (veneriskt smittad piga efterlyst)
Befallningshavande i Gävleborgs län tillkännager att pigan Inga Söderlund från Strömsbro, som är
smittad av venerisk sjukdom och blivit antydd att inställa sig på länets Kurhus, i stället skall begivit sig
till Västlands och Löfsta socknar för att sälja åtskilliga medhavda köpmannavaror.
     Krono-  och Stadsbetjänter anbefalls att efterspana henne och genast gripa henne och om hon anträffas
i Länets norra del införa henne till Befallningshavande i Gävle, annars hit.
Uppsala den 19 december 1833 J A CARLSSON A WISTRAND

Brev från Carl Johan den 28 december 1833 (angående jaktfonder)
Till åtlydnad av Vårt Cirkulärbrev av den 19 juni 1830 befalldes att innevånarna i Ert län under villkor
om Stadgan för Jakt och Djurfång av den 13 april 1808 antingen skulle bilda en jaktkassa och årligen
erlägga 8 skilling per mantal, så att skottpengar på 12 riksdaler för björn, 9 riksdaler för varg, och 6
riksdaler för lo utom skallgång kunde betalas.
     Eller distriktvis genom sammanskott av varje matlag som har kreatur betala premier. Vi har inhämtat
yttrande av Rasbo, Norunda och Olands Härader samt Tierp, Älvkarleby och Västlands Tingslager, som
inte gått med på någon avgift för rovdjurs fångande, utan endast förbundit sig att underhålla varggårdarna.
      Övriga sockenmän som samtliga vägrat inrätta jaktkassa och erlägga några avgifter, har åtagit sig att
om de får befrielse för att hålla jakttyg, utdela belöningar vid dödande utom skallgång med det i
cirkulärbrevet utsatta beloppet med undantag för räv till minst 3 riksdaler 16 skilling.
     För Trögds och Åsunda Härader, skall avgifter tas av matlag med kreatur. Den som inte äger djur skall
vid mantalsskrivningen uppge detta och befrias från avgiften. Den som vill få belöning skall uppvisa
öronen på det fällda djuret inför Häradsrätten. Sockenstämmoprotokoll att djuret dödats inom Häradet
krävs. Då Häradsskrivaren skulle bli överlupen med dessa ärende kan Kronofogden och Häradsskrivaren
gemensamt erhålla 10 % av avgifterna att dela sins emellan. Summan påförs de skattskyldiga.
      I Bro och Håbo Härader skulle belöningar betalas efter 1808 år Jaktstadga, dock för räv bestämdes att
Håtuna, Tibble, Övergran, Häggeby, Skoklosters och Kalmar socknar skulle matlag som har kreatur
betala fullt, medan de övriga erlägga blott ¼.
    Hagunda och Bälinge Härader betalar efter matlag som har kreatur. Lagunda Härad efter hemmantal
med beräkning på varje lägenhet. Belöningarna skulle anmälas vid sommartinget och bevis att öronen
blivit uppvisade inför Häradsrätten. Därefter gjordes en förteckning på dödade rovdjur. Dödade ungar
betalades med hälften. Kronobetjäningen som fördelade belöningarna får arvode med 6 % på summan,
som tas ut av skattskyldiga.
      Bälinge Härad åtog sig att som tidigare hålla varggård och på där fångade djur utgår inga skottpengar.
Denna överenskommelse gäller i 5 år.
    Ulleråkers Härad ville som förut underhålla varggård, och betalningen skulle inte ske sockenvis utan
för hela Häradet och utgå efter matlag som har kreatur.
    Vendels Tingslag betalar lika mycket vare sig djuret är ungt eller gammalt. Soldater och jordtorpare
som har kreatur deltar i kostnaden som om det vore 16 mantal. Den som fällt rovdjur bestyrker sådant
inför sockenstämman.
     I Lövsta tingslag skall de bestämda belöningarna betalas av matlag med kreatur. Den del av allmogen
som lyder under Lövsta och Åkerby Bruk får ingen belöning, då de dödar rovdjur på brukens ägor i
varggroparna. Däremot har de ömsesidig rättighet att fånga och döda rovdjur på varandras ägor, dock inte
mot skottpengar
     Films och Dannemora Tingslag belönas efter hela tingslaget av de matlag som har kreatur.
Kronobetjäningen fördelar belöningarna och verkställer utskylderna.
     Vaksala Härad har bestämt belöningarna till 8 riksdaler för en björn, 6 för en varg, 4 för en lo och 2
riksdaler 10 skilling 8 runstycken för en räv. Detta gäller i 4 år och betalas av matlag med kreatur.
Vi godkänner dessa överenskommelser och fastställer att i distrikt där skottpengar erlägges, man är
befriad från skallgång utom vid upprättad jaktplats, liksom från att bygga och underhålla varggårdar och
varggropar.
Stockholm den 28 december 1833 CARL JOHAN
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Kungörelse, Uppsala den 30 december 1833 (auktion Stynsbergs gård, Tierps socken)
De 20, 21 och 22 januari kommer lösöresauktion att hållas vid Stynsbergs gård, Tierps socken då silver,
koppar, mässing, järn, tenn, malm- och blecksaker, damast och drälltyger, bättre och sämre sängkläder,
tagelmadrasser, filtar, siden- och kattunstäcken, nettelsduks gardiner, en  stor mahognymöbel med merino
klädsel och tagelstoppning, bättre och sämre soffor, stolar med tagelstoppning, en skrivstol i mahogny,
flera dussin stolar med läderdynor, byråar och chiffonjéer med och utan marmorskivor, dragkistor,
förgyllda bord med italienska marmorskivor, stort matbord med betsad skiva av alm skriv-, spel och
tebord av mahogny, betsade alrotsbord, kommoder av mahogny och al, målade dubbla och enbets sängar
med och utan omhängen, skänkar, kistor, koffertar, skåp, tavlor, speglar och lampetter i förgyllda ramar,
bordsstutsare med glaskupor, ljuskronor, bronslampa, Quinqué lampor, brons- och malm ljusstakar,
engelska ljussaxar och brickor, schettonlådor, syltskålar, engelska karaffer, vin- och dricksglas, en blå
ostindisk bordservis, ett tempel av alabaster som bordsprydnad, en äkta dessertservis, engelska och
svenska golvmattor, vävstolar, spinnrockar, en täkt vagn, kalesch, jaktvagn, schäs, två rackar, kapp- och
andra slädar, vagnselar, en engelsk ridsadel, diverse andra sadlar, handtäcken, slädnät, fällar, kappsäckar,
kantiner, sjöskumspipor med silverbeslag, en dubbelbössa, gevär, pistoler, en engelsk tub, ett
lantmäteriinstrument, en större samling Hermelins och andra militära kartor samt diverse böcker av
Rouffeau´s, Voltaire´s kompletta verk, en stor i gott stånd varande biljard, ett stort och två mindre
officerstält, porslinskakelugnar, diverse brännvinsredskap av koppar, laggkärl och mycket mer mindre
betydliga effekter som inte så noga specificeras.
      Mat och sängrum finns på stället, liksom foder för hästarna.
      Säkra och godkända köpare lämnas anstånd med betalningen till den 1 september. Okända köpare
betalar när varan avhämtas. Auktionen börjar precis klockan 9 f m.
Uppsala den 30 december 1833 R von KRAEMER



Landshövdinge Ämbetets Kungörelse 1834 
Låssa kyrkas arkiv 
Sammandrag av Gudrun Sandén 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (auktion rusthåller Vässaren, Tuna socken) 
Den 15 april kommer rusthållare Pehr Almquists i mät tagna ½ mantal rusthåll, beläget i Byn 
Vässaren, Tuna socken att säljas vid Landskansliet för gäldande av domfäst skuld på 113 
riksdaler 24 skilling. Köpeskillingen erläggs genast eller senast en månad efter auktionen. 
      Upplysningar om rusthållet som säljs i befintligt skick med utsådd gröda kan fås hos 
Kronobefallningsman i orten A J Björkman. 
      Det åligger utmätningssökande att i behörig tid mot bevis som företes vid auktionstillfället, 
underrätta inteckningshavande om auktionen.  
Uppsala den 2 januari 1834  
 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (uppbördsmöte) 
Mönsterskrivaren vid Livskvadronen av Livregementets Dragon Korps Jacob Lewander har 
utsatt uppbördsmöte med räntegivare och avlöningsmöte med Vadstena Krigsmanshus 
gratialister till den 4 februari på Gästgivargården i Uppsala. 
Uppsala den 2 januari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (remonteringsmöte) 
De rustande för N:o101, 111 vid Livskvadronen, N:o 17, 19, 20, 24, 26, 40, 56, 64, 82 och 89 vid 
Majorens Skvadron och N:o 11, 40, 45, 79, 88, 94 och 111 vid Norra Upplands Skvadron av 
Livregementets Dragon Korps underrättas härmed att remonteringsmöte kommer att hållas  på 
slottsgården den 30 januari. 
      Antagliga remonter skall uppvisas. Rustande för N:o 70 Slafsta vid Norra Upplands 
Skvadron antyds att vid samma tillfälle uppvisa den som blev ställd på tre månaders förbättring 
vid senaste Approbations- och Kassationsmönstringen. 
Uppsala den 2 januari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (nya paradbyxor för Dragon Korpsen) 
Till Befallningshavande har ankommit följande skrivelse: 
Vid senast hållna Approbations- och Kassationsmönstringar vid Livregementets Dragon Korps 
blev paradbyxorna kasserade. Jag får härmed anhålla att de rustande inom Uppsala län kallas att 
sammanträda på Landskansliet den 31 januari för att besluta om ifrågavarande persedels 
återbesättande. Om de genom ombud skall låta tillverka eller genom auktion anskaffa nya byxor. 
      De rustanden som redan har anskaffat nya byxor anmodas att vid detta tillfälle uppvisa dem, 
för att utröna om de är mönstergilla och enligt modellen, i vilket fall de befrias från att skaffa 
andra. 
Norrtälje och Mellingeholm den 23 december 1833 G A Hjerta Sec Chef 
 
I anledning härav kallas samtliga rusthållare att personligen eller genom ombud infinna sig här 
på Landskansliet den 31 januari för att höras i ärendet och uppvisa de uniformsbyxor som redan 
kan ha blivit tillverkade. 
Uppsala den 2 januari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (två bötfällda personer kan inte anträffas) 
Skeppare Lars Harlin har av Luleå Sjötullrätt och drängen Lars Henrik Holmblom har genom 
Luleå Rådsturätt dömts att betala 10 riksdaler vardera i böter, då de försummat att återställa två 
vid Luleå Tullkammare uttagna förpassningar. De har avflyttat till okänd ort och är härmed 
efterlysta. 
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       Krono- och Stadsbetjänterna i länet skall noga efterspana dem och om de anträffas uttaga 
böterna eller om tillgång saknas meddela bevis därom. 
Uppsala den 2 januari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (stulna persedlar anträffade) 
Hos för stöld häktade före detta Fältjägaren Lars Svensson i Ås, Östra Ulleröns socken, 
Karlstads län och före detta Betjänten Johan Ferdinand Johansson eller Holmgren har följande 
förmodligen stulna persedlar anträffats, nämligen hos den förre: 
1 blå klädesrock, 1 par gröna byxor med blå lister, 1 grön väst, 1 par bomulls- och 2 par 
ullstrumpor, 1 par vantar, 1 tygväst, 2 nattkappor, 3 halsdukar, 1 s k Dalask, 1 ny koffert med lås 
och en vadmalsväst 
Hos den senare: 1 brun koffert, 1 grön bonjour, 1 svart frack, 5 par byxor, 9 västar, 6 
lärftskjortor, 6 nattkappor, 31 kragar, 1 blå klädesmössa, 9 par strumpor, 2 par stövlar, 1 brunt 
paraply, diverse böcker, 1 pistol, 1 sabel, 1 spellåda, 1 läderkappsäck, 1 silverfickur med dubbla 
boetter, 1 guldsigill, 1 guldurnyckel, 1 rund guldring med röd sten, 4 skjortknappar, 2 
fjäderringar, 1 liten urnyckel, 1 berlock föreställande ett rött bär, 1 silvermatsked, 1 
sjöskumspipa med silverbeslag, 1 blå frack, 6 kulörta halsdukar, 10 tavelramar, 1 grönt skärp, 1 
resgördel och 1 med nytt fodral 
       Den som åstundar bese persedlarna vänder sig till Expeditions Kronofogde Sundell i Nora 
från det Lars Svensson tillvaratagna och till Vaktmästaren vid Länshäktet i Örebro, Sundstedt det 
från Holmgren tillvaratagna. 
Uppsala den 2 januari 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 2 januari 1834 (5 personer, stulna pengar) 
1:o Förre Handelsbetjänten A M Rendahl bör häktas och inställas andra rättegångsdagen vid 
vintertinget i Mo Härad efter beslut i ett skuldfordringsmål mellan Konsul Roth i Hälsingborg 
och Rendahl. 
      Konsul Rohts ombud utlovar 10 riksdaler i belöning till den som först anmäler Rendahl, så 
att han kan inställas inför Jönköping läns Befallningshavande. 
2:o Koldrängen Anders Andersson Silk har olovligen bortgått från sin tjänst vid Nedra Haddebo 
Bruk i Örebro län. 
     Han är 22 år gammal, medelmåttigt växt, trint ansikte, svart lockigt hår, stora läppar. Han var 
klädd i grå frack, grå vadmalsbyxor, randig bomullsväst, blå strumpor, stor och grön 
saffiansmössa 
3:o Kvinnspersonen Annika Jonsdotter har i slutet av året avvikit från Sköldinge sockens 
fattighus i Nyköpings län 
      Hon är mager, medelmåttigt växt, vild uppsyn med skrynkligt ansikte och bred mun 
4:o Korrektionisten Johannes Arvidsson har olovligen avvikit från sin tjänst hos Bonden Jan Eric 
Pettersson i Rundholm, Vansö socken, Nyköpings län 
      Han är lång och smal, mörkt hår och koppärrigt ansikte. Han var klädd i grå överrock med 
vitt foder, jacka och byxor, blå väst, rödrutig halsduk, svenska skor, vita strumpor samt en 
gammal hatt 
5:o Pigan Brita Björk Gåsinge socken, som blivit dömd till Arbets Inrättning men vid 
underrättelsen därom avvikit från hemorten 
      Hon är 40 år gammal, lång till växten, stark kroppsbyggnad samt försedd med 3 oäkta barn 
6:o Vid inbrott hos Rådman L Hallgren i Vänersborg stals 500 riksdaler bestående av en 
Riksgäldssedel på 100 riksdaler, en i bank ställd och av J Wern avhändig anvisning på 20 
riksdaler 2 av Värmlands Provincial Bank utgivna förbindelser en på 10 och en på 15 riksdaler, 
resten i småsedlar. 
Uppsala den 2 januari 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (valda till Beklädnadsfonden) 
Till rustandes kännedom meddelas att vid val till ledamöter och suppleanter i den Direktion som 
skall förvalta Livregementets Dragon Korps Beklädnadsfond inkom 77 rusthållsnummer och till 
direktionen valdes: 
Ryttmästare  Baron W Tersmeden med 63 röster, Baron U J von Düben med 53 röster, 
Häradshövding E D Delldén med 45 röster, Assessor Dideron med 34 röster, Rusthållare Pehr 
Hansson i Målsta med 51 röster och Rusthållare Lars Ersson i Hjälmsta med 24 röster 
Till suppleanter är kallade: Direktör Edman med 35 röster, Direktör Norrenius med 32 röster och 
Riksdagsman Nils Larsson i Skuttunge By med 24 röster. 
Uppsala den 2 januari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (väghållning) 
På förekommen anledning erinrar Befallningshavande samtliga Väghållningsskyldiga i länet 
såväl i städerna som på landet, att med fullkomlig noggrannhet och utan minsta dröjsmål 
ombesörja plogning och skottning vid inträffat snöfall på deras väglotter. De försumliga riskerar 
att bli lagförda och fällda till ansvar efter Lag. 
      Länets Krono- och stadsbetjänter anbefalls vid ansvar om tjänstefel att på det allvarligaste 
hålla sin hand däröver, så att allmänna vägar under vintertiden ständigt hålls i fullgott skick samt 
är utbuskade där behovet så fordrar. 
Uppsala den 2 januari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (kallelse till Lanthushållnings Sällskapets möte) 
Den 26 januari inträffar i år på en söndag så att Lanthushållnings Sällskapets allmänna 
sammankomst följaktligen inte kan hållas. Sällskapets ledamöter kallas istället till den 28:de  
hit på Slottet. 
Uppsala den 2 januari 1834  R von KRAEMER 
 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (auktion Sergeant Bostället Nyby, Ärentuna 
socken) 
På begäran av Regementets Boställs Direktion meddelas: 
Sergeant Bostället Nyby 3/8 mantal beläget i Ärentuna socken kommer att arrenderas ut på 30 år.  
      Arrendeanbudet är på 13 tunnor spannmål hälften råg och hälften korn att betalas efter 
markegångspris eller levereras in natura till anvisat ställe. Städjekapitalet är 1.060 riksdaler eller 
årligt arrendebelopp på minst 1 riksdaler. 
      Städjekapitalet erläggs kontant vid auktionen eller före tillträdesdagen med en förskrivning 
och ränta på 5 % samt inteckning i fast egendom, inom hälften av Bevillningsvärdet eller i stad 
halva Brandförsäkringssumman. 
      Vid arrendets slut återbetalas Städjan om arrendeskyldigheterna fullgjorts. Borgen krävs för 
spannmålsarrendet. 
      Arrendeskyldigheten är uppfattad i överensstämmelse med Husesyns- och Boställs 
Ordningen och projekt till Arrendekontraktet finns att tillgå på Landskontoret. 
Uppsala den 28 december 1833 DIREKTIONEN 
Uppsala den 2 januari 1834 R von KRAEMER 
 
Berättelse, Uppsala den 11 januari 1834 (kurhus- och lasaretts medel) 
Revision av 1832 års redogörelse för Uppsala Läns Kurhus- och Lasaretts medel. 
Balans från 1831 är 3.648 riksdaler, Inkomster 2.933 riksdaler, Behållningen till 1833 är 7.535 riksdaler 
Utgifter 2.930 riksdaler, Balans till 1833 är 3.604.    Summa 7.535 riksdaler 
      
Revisorerna har funnit att denna kurhusräkning inte varit upprättad i överensstämmelse med det 
formulär som åtföljer Förordningen av den 9 juli 1830 och kan därför inte gilla och lämna 
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decharge (ansvarsfrihet) annat än i räkning N:o 2, där man så mycket som ämnet eller bifogade 
verifikationer medgiva, sökt giva den form, som föreskrivs i förordningen. Dessutom anmärks på 
några andra verifikationer. 
 
Lasarettets tillgångar. Balans från 1830 är 686 riksdaler, Inkomster 1.816 riksdaler. Utgifter 492 
riksdaler, Balans till 1833 är 1.816 riksdaler. 
 
Räkning över lasaretts medlen är förd med all möjlig noggrannhet och i överensstämmelse med 
verifikationerna. För att vinna lättare översikt kunde portionerna för varje person summeras i 
slutet av de särskilda spislistorna. 
     Revisorerna har på stället haft tillfälle att övertyga sig om den utmärkt goda omvårdnad och 
skötsel, som både Kurhus- och Lasaretts patienter åtnjuter samt den ordning och snygghet som 
här råder i allt. 
    De sjuka får tillräcklig och god och sund mat mot ett lindrigt portionspris, som härleder sig 
från Direktionens besvär med uppköp av matvaror och utspisning. 
     Räkenskaperna som fodrat ett otroligt arbete, uppvisar i allmänhet mycken noggrannhet och 
ordentlighet. 
     Revisorerna kan inte annat än på det högsta lyckönska länet i avseende på den nitfulla 
förvaltning av denna Inrättning som genom nuvarande Direktion, i alla avseenden blivit så 
betydligt förbättrad. 
Uppsala den 14 december 1833  JOACH  von DÜBEN, L CISSLÉN. LUDVIG ERSSON 
 
Följer detaljerad räkning över Kurhus medlen i Uppsala län från den 1 maj 1832 till 1 maj 1833. 
 
På de anmärkningar Revisionsberättelsen innehåller får Direktionen avlämna följande förklaring: 
Herrar Revisorer har uppgjort två nya huvudräkningar och kunna dessa ännu vidare varieras på 
mångfaldigt sätt. Direktion hänvisar till slutföljden av Redogörarens och Revisorerna 
Huvudräkningar vilka i allt överensstämmer i avseende till ingående balans till år 1833 samt till 
Revisionsberättelsen som innehåller orden: Att alldeles samma resultat härigenom vinnes.    
Lyckligt vore för Inrättningen om den dryga tryckkostnaden för alla dessa Huvudräkningar 
kunde undvikas, då ingen  fördel eller tydlighet kan upptäckas av Direktionen. De har använt 
samma redovisningssätt som tidigare om åren och inte avvikit från formuläret i annat avseende 
än att då vid denna Inrättning inte finns Entreprenörer, varigenom en besparing på minst 3 
skilling på dagsportionen uppkommit. Därför måste matvaror i behåll från ena året till det andra 
tas med i balansräkningen  
Uppsala den 11 januari 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1834 (avverkning Tierps Kronopark) 
Överjägmästare Tottie har anmält att avverkning genast bör ske i Tierps Kronopark enligt Brevet 
av den 20 augusti 1828. Jag har utsatt auktion till den 12 februari så väl på Landskontoret som 
vid Ambricka. Då säljs 7 lotter av den befintliga skogen, som utgör 6 tunnland 15 kappland. De 
är ordentligt utstakade på marken och kan beses efter anvisning av Kronojägaren. 
     Betalningen sker kontant till den Kronobetjänt, som meddelar att anbudet antagits. Det åligger 
inroparen att ofördröjligen fälla och borttaga träd och buskar vid äventyr att det verkställs av 
Kronobetjäningen på inroparens bekostnad. 
     Den Jägeribetjänt som har uppsikt över Kronoparken bör underrättas om dagen då fällning 
och avhämtning skall ske. 
     Uppräknas hur många alnar det finns i 19 skifteslinjer med 5 alnars bredd, som skall avverkas 
och säljas till högstbjudande vid samma tillfälle. 
Uppsala den 11 januari 1834  R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1834 (inställd auktion på Sergeant Bostället Nyby, 
Ärentuna) 
På begäran av Regements Boställs Direktionen meddelas, att arrendeauktion som skulle hållas 
den 1 februari på Sergeant Bostället Nyby, Ärentuna socken, är inställd på grund av 
mellankommande hinder. Auktionen äger i stället rum  på Slottet den 14 februari.  
Uppsala den 13 januari 1834 Direktionen  
Uppsala den 14 januari 1834 J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1834 (tider och platser för salpeterns avlämnande) 
I Uppsala stad tas salpetertillverkningen emot:  
den 12 februari med Hagunda, Ulleråkers och Bälinge Härader 
den 13:de med Vaksala och Rasbo Härader 
den 15:de med Örbyhus och Norunda Härader 
den 18:de med Olands Härad och Dannemora och Löfsta Tingslag 
Vid Staby gård i Giersta socken lämnas salpetern: 
den 10 med Första och Andra Fögderierna samt Lagunda Härad. 
      De som har salpeter att sälja infinner sig klockan 9 på morgonen medförande 
sockenstämmoprotokoll enligt formulär, som finns hos Pastorerna, för att styrka att salpetern är 
av inhemsk tillverkning. 
      Detta kungörs på Salpeter Uppbördsmannens Bergmästare Sköldbergs begäran. 
Uppsala den 14 januari 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 januari 1834 (auktion av Barnhuset tillhörig hemman i 
Trogsta, Näs socken, Åsunda Härad) 
Direktionen över Stockholms Allmänna Barnhus har beslutat att det i Näs socken, Åsunda Härad 
belägna frälsehemmanet Trogsta, ¼ mantal, som tillhör Barnhuset och för närvarande innehas av 
bonden Carl Jansson, skall genom arrendeauktion upplåtas på 20 år. Detta spannmålsarrende 
kommer årligen att utgå i hälften råg och hälften korn. 
     Auktionen förrättas på Enköpings stad Gästgivargård den 28 februari och inroparen skall vara 
försedd med borgen för de 5 första åren. Direktionen prövar anbuden. 
Uppsala den 18 januari 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (Dragon Korpsen omorganiseras) 
Till lydnad av Kongl Maj:ts Skrivelse av den 21 december har Landshövdinge Ämbetet meddelat 
länets rusthållare till efterrättelse, att Kongl Maj:t anbefallt att Livregementets Dragon Korps 
skall organiseras på 5 Skvadroner. De kommer att benämnas Livskvadronen, Majorens 
Skvadron, Roslags Skvadron, Norra Upplands Skvadron och Uppsala Skvadron. Vardera 
Skvadronen skall innefatta 101 nummer.  
Uppräknas de olika numren och de förändringar som har gjorts. 
Uppsala den 24 januari 1834  
 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (frivillig auktion Södra Åloppe, Nysätra socken) 
På begäran av Kapten H Holmberg meddelas att: 
Frivillig auktion kommer att ske den 26 februari på ½ mantal, Södra Åloppe av frälsenatur 
beläget i Nysätra socken, Lagunda Härad.  
       15 tunnor årligt utsäde i god jordmån, 50 – 60 parlass hö, tillräckligt bete, 100 tunnland god 
och välansad skog bestående av timmer, björk och asp, som lämnar förmånlig lövtäkt. 
Åbyggnaden i gott stånd. Stället har vacker trädgård och en alldeles invid gården framflytande å. 
Köpeskillingen kan få innestå mot inteckning. 
Uppsala den 24 januari 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (borttappat piphuvud med silverbeslag) 
På landsvägen mellan Åby och Svärdsbro Gästgivargårdar borttappades ett utskuret större 
piphuvud med silverbeslag samt pipskaft av vitt horn. 
      Den som tillvaratagit pipan och lämnar den antingen till Kronolänsman Johansson vid Åby 
eller Handlare Wasberg i Nyköping erhåller vedergällning. 
Uppsala den 24 januari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (handräckning att få ut försäljningssumma) 
Carl Petersson i Ingestorp har hos Befallningshavande i Vänersborg begärt handräckning för att 
få försäljningssumman av åtskillig lösöre, som hans bror Ulric Petersson i Rådde inköpt. 
Summan gäller 428 riksdaler och Ulric Peterssons vistelseort är okänd. 
     Ulric Petersson är antydd att inom 6 veckor efter den dag, då kungörelsen finns tredje gången 
i Post- och Inrikestidning, infinna sig på Landkansliet i Vänersborg och avgiva förklaring, vid 
äventyr att han inte blir hörd i målet. 
Uppsala den 24 januari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (strandat vrakgods i Uddevalla) 
Tullkammaren i Uddevalla har anmält hos Befallningshavande i Göteborg att följande 
strandvrakgods blivit bärgat: 
Till Mållösund 3 stycken skeppsslupar utan namn eller märke 
Till Gåsö 1 skeppsvrak 
Till Fiskebäckskil ett stycke av ett sådant vrak 
Till Lysekil 2 skeppsslupar och 1 eka 
Till Gravarna ett järnbandat vattenfat, 4 lispund gammalt järn och 1 skeppsspel med dockor 
Till Smögen 1 liten båt och 1 mesanmast 
Till Tången 1 stycke av skeppsvrak, 3 vattenfat, 1 skeppspump och 2 plankor 
Till Malmön stycken av en skeppsslup, 1 bogspröt, 5 ämnen till åror 
Till Vägga 1 norsk eka 
       Okända ägare underrättas härmed och skall bestyrka sin rätt innan 8 januari 1835 vid 
Tullkammaren i Uddevalla 
Uppsala den 24 januari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (kyrkoherde beskjuten) 
Den 16 november på aftonen blev Kyrkoherde Hansson från Dalarna på resa till Näsby prästgård 
i Örebro län, upphunnen och förföljd av en okänd mansperson. Denne avlossade slutligen ett 
skarpladdat gevär, som dessbättre endast träffade vagnen.  
      Spaning efter våldsverkaren har i Örebro län varit fruktlöst. Krono- och Stadsbetjänter här i 
länet uppmanas att om han påträffas, han skall gripas och hitsändas. 
Uppsala den 24 januari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (kantrat fartyg vid Norra Väderöarna bärgat) 
Sjötullkammaren i Strömstad har tillkännagivit hos Befallningshavande i Göteborg, att några 
skärgårdsbor bärgat ett kantrat fartyg vid Norra Väderöarna. Det är en brigg utan master och 
skeppsinventarier. Fartyget, som antas ha legat länge i sjön, har 2 huggna hål i botten där lasten 
av trävaror syns. 
     Okänd ägare av fartyget och lasten skall innan 17 december anmäla sig hos Sjötullkammaren 
i Strömstad och styrka sin äganderätt. 
Uppsala den 24 januari 1834 
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Efterlysning, Uppsala den 24 januari 1834 (1 person, fickur, skottkärrhjul) 
1o Skräddare Bergström från Falköping, som numera avvikit från orten, skall enligt Säfeneds 
Häradsrätts Beslut medelst hämtning inställas vid vintertinget den 12 februari för att svara i ett 
mål angående olovlig brännvinsförsäljning 
2:o Ur fickan hos drängen Anders Igglund i Frödje, Hille socken, Gävleborgs län stals ett 
silverur med kedja av silver och 2 nycklar den ena av silver med ett kors och A J L på ena sidan 
och en blomkvist på andra. Den andra nyckeln var av mässing med en röd infattad sten. Urtavlan 
något skadad och minutvisaren avbruten. Uret är tillverkat av Ward i London. 
3:o 14 stycken järnskodda skottkärrhjul stals under förra vintern vid Romberget i Färila socken, 
Gävleborgs län 
Uppsala den 24 januari 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1834 (reparationer på karl- och hästmonderingar) 
De rustande vid Livregementets Dragon Korps erinras om beslutet vid sammankomsten den 5 
oktober, att reparera alla karl- och hästmonderingar för defekter som uppkommit före detta års 
början. 
       Befallningshavande har ansett nödvändigt att antyda de rustande att om de inte själva 
reparerar defekterna, kommer det att ske för lego. De skall uppvisa sina persedlar i fullgott skick 
inför Sekundchefen kort efter mitten av denna månad. Samtidigt skall rustkamrarna ställas i 
ordning i behörigt skick. 
Uppsala den 4 februari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1834 (rekryt- och remonteringsmöte) 
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps tillkännager att enligt Kongl Maj:ts befallning 
kommer Rekryt- och Remontmöte att hållas vid Drottningholm under 90 dagar från den 11 mars 
till den 8 juni. 
      Rusthållarna underrättas, med förständigande till dem som inte deltar i Beklädnadsfonden, att 
ha sina karl- och hästmonderingar i fullgott skick före 11 mars. Gäller även de persedlar som 
blivit kasserade nämligen kolletter, ridbyxor och sabelkoppel och som på de rustandes begäran 
för att spara den nya monderingen skall begagnas. 
Uppsala den 4 februari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1834 (lagsökning) 
Enligt Befallningshavande i Vänersborg är den på okänd ort vistande Gustaf Jonsson från Yttre 
Rullen i Hössna socken, vilken av Handlanden i Borås, A Calmenius är lagsökt för en  skuld stor 
3.361 riksdaler, efterlyst och förständigad, att inom 6 veckor efter att kungörelsen stått i Post- 
och Inrikes tidning tredje gången, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg vid äventyr att inte 
bli hörd i målet. 
Uppsala den 4 februari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1834 (upphittad sjöskumspipa) 
På allmänna landsvägen mellan Sundby och Albro gästgivargårdar i Nyköpings län har 
upphittats en sjöskumspipa med silverbeslag. Rätta ägaren kan återfå den hos torparen Anders 
Pehrsson i Lönnstugan, Forss socken. 
Uppsala den 4 februari 1834 
 
Efterlysning, den 4 februari 1834 (4 personer, förlorat ur, rån) 
1:o Tjuvar har vid inbrott hos Bonden Jon Gulliesson i Västeråsen, Selångers socken, 
Härnösands län tillgripit kött och fläsk och hos förre Bonden Nils Pehrsson tagit 6 riksdaler samt 
något silver. 
2:o Kronolänsman Eric Undén har förlorat ett silverfickur, tillverkat i London med dubbla 
boetter och en silverkapsel över själva verket. Vid uret satt i ett svart sidenband med en 
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guldurnyckel, en väl jord fjäderring tillverkad i Härnösand och försedd med stämpel. Belöning 
på 10 riksdaler till den som återskaffar uret. 
3:o Vid rån hos Bonden Anders Hansson vid Bellskär i Backa, Göteborgs län tillgreps 5 riksdaler 
36 skilling, 1 par armknappar av silver, 11 linneskjortor, 10 kambriksnattkappor, 4 västar, 1 
lakan, 1 putevar, 2 större fina hattar, 3 par strumpor, 1 säck och åtskilliga matvaror. 
4:o Den för rån tilltalade och häktade manspersonen Christian Svensson Hielm, som förut är 
straffad för stöld och drängen Tobias Larsson från Fjällbacka har berett sig tillfälle att rymma 
från Kviströms Häradshäkte i Göteborgs län 
     Hielm är lång med stark kroppsbyggnad, långlagt ljuslätt ansikte. Han var klädd i mörkgrå 
långtröja, grå långbyxor, röd halsduk, stövlar och svart hatt 
     Larsson är kort, runt ansikte, och mörkt hår. Han var klädd i blå tröja och långbyxor, svart 
halsduk, stövlar och hatt 
5:o Den för delaktighet i åtskilliga stölder misstänkte drängen Sven Larsson från Blidsberg 
Stengården i Älvsborgs län har avvikit 
6:o Gossen Anders Andersson från Semsholm i Sems socken har bortgått från hemorten 
     Han är född 1818, liten till växten, trint ansikte, ljust hår, blå ögon och ett ärr på vänstra 
kindbenet. Han var klädd i blå jacka och långbyxor, vita strumpor, skor och blå vadmalsmössa. 
Uppsala den 4 februari R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1834 (Beredningskommitténs sammanträden) 
Efterföljande förteckning visar tider och platser där Beredningskommitténs sammanträden äger 
rum, för att upprätta förslag till Bevillningstaxeringen. Alla som äger egendom eller inkomst 
skall tvåfalt skriftligen avlämna uppgifterna. Den skattskyldige beskattas där han vistas.  
      Den som inte lämnar uppgifter bötar 2 riksdaler till de fattiga. Allmogen och mindre 
skrivkunniga får lämna uppgifter muntligen. 
      Minimitariffen för hemmansvärdet är det som Ständerna fastställde 1823 och som fogades 
till Bevillningsstadgan 1830 och får inte avvika därifrån. 
      Genast efter denna kungörelse skall ledamöter till Beredningskommittéerna väljas i 
sockenstämma, så som artikel 3 § 53 i Bevillningsstadgan bestämmer. 
      Sedan Kommittén blivit utsedd och avlagt eden, äger den att granska mantalslängderna samt 
erhålla upplysningar för att stadga grunderna efter vilka skatteskyldiga bör debiteras. 
      Det är Kommitténs väsentligaste uppgift att tillse att ingen blir utesluten från skatt samt att de 
som är nödställda och utblottade blir befriade. Skälen skall intagas i protokollet. 
Uppsala den 5 februari 1834  R von KRAEMER 
(följer två sidor med tider och platser där samtliga socknar kallas till Kommitténs sammanträden) 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 februari 1834 (auktion på ved från Kronoparken Åsen och Lilla 
Djurgården) 
Den 21 februari kommer på auktion mot kontant betalning att säljas 20 famnar kastved på 
Kronoparken Åsen och 7 famnar på Kronoparken Lilla Djurgården och 13 famnar på Sunnersta 
Kronopark.  
Auktion verkställs i närvaro av Hovjägmästare Tottie genom Kronolänsman Sundström och 
företas på Jägare Bostället på Kronparken Åsen, där veden kan beses. Inroparen skall 
ofördröjligen avhämta den på dag som överenskommes med Hovjägmästaren. 
Uppsala den 6 februari 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1834 (Cirkulärbrev från Carl Johan angående förbud 
mot otillåtna spel) 
Till allmän kännedom och åklagarens ovillkorliga efterrättelse tillkännager Befallningshavande 
från Kongl Maj:t den 5 dennes ankommande Cirkulärbrev: 
Det har kommit till Vår kunskap, att överträdelser av Förbudet mot spel och dobbel av den 2 
augusti 1792 samt den 24 maj 1810 utfärdade varningen för äventyrliga spel, mer och mer 
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tilltagit, särskilt vid marknaderna i städerna och på landet, där även ungdomen inleds i sådan 
osedlighet. 
     Alltså och i anseende till dessa förbrytelsers äventyrliga följder har Vi ansett det nödvändigt 
att anbefalla Er, att hålla allvarsam hand över att detta Förbud och Varning efterlevs, samt 
strängeligen antyda Kronobetjänter och Fiskaler att noga iakttaga denna deras ålagda uppsikt. 
Stockholm den 21 december 1834 CARL JOHAN 
Uppsala den 19 februari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1834 (remonteringsmöte) 
De rustande för N:o 111 vid Livskvadronen för N:o 17, 24, 64, 82, och 89 vid Majorens 
Skvadron och för N:o 11, 45, 67, och 11 vid Norra Upplands Skvadron av Livregementets 
Dragon Korps underrättas att remonteringsmöte sker på Slottsgården den 6 mars. 
      Antagliga remontrar för dessa nummer skall uppvisas vid vite av 6 riksdaler 32 skilling. 
Uppsala den 10 februari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1834 (lagtima Bergsting) 
Innevarande års Bergsting med Bruken och Bergverken i Uppland och Roslagen kommer att 
hållas i Gruvstugan vid Dannemora Gruvor den 13 juni. Stämningar kan uttas hos Bergmästare D 
G Öngren i Gävle och hos Bergsfogden, Bergsmästare J Beronius vid Dannemora. 
Uppsala den 10 februari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1834 (upphittad ljusstake) 
Hos Landshövdinge Ämbetet i Linköping har anmälts att en slät större ljusstake av silver om 28 
lods vikt är upphittad ett stycke från allmänna landsvägen mellan Norrköping och Örebro vid 
torpet Danmark på säteriet Stjärnviks ägor. Ljusstaken har ingen guldsmedsstämpel. 
     Då staken förmodas vara stulen antyds den okände ägaren att anmäla och styrka sin rätt inom 
natt och år från 29 januari räknat. 
Uppsala den 10 februari 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 10 februari 1834 (4 personer, vadmal, hundskinnspäls) 
1:o Den till Kapten Schüssecrantzs Kompani värvade rekryten Johan Leijonarm från Neder 
Tornå socken i Norrbottens län, har avvikit under avgång till Stockholm 
      Leijonarm som illa talar svenska och har svårt att förstå språket är 21 år gammal, 11 kvarter 
4 tum lång, långlagt ansikte, svart hår. Han var klädd i grå tröja och päls, grå underbyxor och 
skinnbyxor utanpå, stor mössa av hundskinn och vita s k lappskor 
2:o Manspersonen Peter Lönn har begivit sig på flykten, efter att ha stulit en bunt lädershud i 
Frykerums socken, Kalmar län 
       Han är 40 år gammal, lång och mörk 
3:o Lumpsamlaren Carl Magnus Dahlstrand, som är tilltalad för våld och enligt beslut skulle 
inställa sig till rannsakning inför Sigtuna Rådhusrätt har avvikit 
Han är 25 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår, blå ögon. 
4:o Tjänstegossen Johan Peter har avvikit från sin tjänst hos jordägare Jonas Olsson på Storehed 
i Göteborgs län och därvid tillgripit 2 riksdaler samt några kläder 
     Han är 14 år, ljust hår och klädd i vadmalskläder, gulrandig väst, skor och blå vadmalsmössa 
5:o Vid inbrott i Färgeriet Augustenburg i Gärdserums socken, Kalmar län stals 131 ½ alnar 
vadmal i 9 stycken, 4 mörkblå, 1 mellanblå, 1 ljusblå, 2 svarta och 1 grå alla stampade 
6:o På Viktualiehandlaren M Ekmans krog här i staden bortkom en hundskinnspäls med svart 
sammetskrage, stålknappar och 2 läderknappar 
Uppsala den 10 februari 1834  R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1834 (priset på en svensk silverriksdaler) 
Under oktober, november och december har priset på en svensk silverriksdaler i förhållande till 
växelkursen i Hamburg varit, 2 riksdaler 45 skilling 1 runstycke samt på ett lod kontrollerat, 
omyntat silver 1 riksdaler 10 skilling 9 5/12 runstycken banko. 
     Detta till efterrättelse för den som vill avbörda sig betalning för erhållen undsättningssäd. 
Uppsala den 10 februari 1934 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1834 (auktion på skogseffekter från Kronoparken 
Högskogen) 
Hovjägmästare Tottie meddelar att enligt föreskriften i Kongl Maj:ts Brev årstrakthuggningen på 
Kronoparken Högskogen är avverkad. Det huggna virket består av 74 sågstockar, 80 timmer och 
167 lass ved fördelade på 16 lotter.  
      Jag har utsatt auktion till den 3 mars så väl här på Landskontoret som vid Dalkarlsbo 
Gästgivargård. Skogseffekterna kan beses efter hänvändelse till Kronojägare Wiberg. Betalning 
sker kontant så snart man erhållit anbudet och avhämtas under tillsyn av närmaste Jägeribetjänt 
som underrättas om tiden för avhämtningen och skall då vara närvarnade. 
Uppsala den 17 februari 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (uppbördsmöte med Dragon Korpsen) 
Reststämmor för årets uppbörd förrättas med Livregementets Dragon Korps på följande tider och 
platser: 
Livskvadronen i Rotebro Gästgivargård den 8 mars och samma dag i Märsta Gästgivargård samt 
på källaren Kronan vid Hötorget i Stockholm den 11 mars 
Norra Upplands Skvadron i Högsta Gästgivargården den 1 mars, på Gästgivargården här i staden 
den 5:te 
Majorens Skvadron och 1:sta Majorens Indelning i Korskrogen den 7 mars och på Enköpings 
Gästgivargård den 8:de 
Räntegivare antyds att på dessa dagar och platser infinna sig och avlägga avgift vid den i 
Författningarna stadgade påföljden. 
Uppsala den 19 februari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (smittrisken upphävd i staten Louisiana i 
Amerika) 
Kongl Kommers Kollegiet meddelas den 7 dennes att sedan officiell underrättelse ingått att Gula 
Febern har upphört i New Orleans i Norra Amerika, kommer fartyg från Staten Louisiana att 
endast undergå den undersökning som sker med alla utomeuropeiska fartyg vid ankomsten till 
svensk karantänsplats. 
Uppsala den 19 februari 1834  
 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (lagtima Lagmansting) 
Innevarande lagtima Lagmansting hålls i Enköping den 2 maj. 
Uppsala den 19 februari 1834  
 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (värvning) 
Sekundchefen vid Svea Livgarde har förordnat Kronolänsmannen i Tierps Tingslag N E 
Nyström att under 2 års tid anställa värvning här i länet, till rekryterande av de vakanser som 
finns vid Kapten Aminoffs Kompani. 
Uppsala den 19 februari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (anhöriga till dövstum kvinna efterlyses) 
Till Befallningshavande i Falun har med fångtransporten från Västerås ankommit en okänd, 
dövstum kvinna i 30-års åldern. 
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      Hon är 4 fot 3 tum lång, trint ansikte blå ögon och svartbrunt hår. Hon var klädd i en ljusblå 
och en grönrandig ylleklänning, grön yllehalsduk, grönprickigt bomullsförkläde, vita 
yllestrumpor och svenska skor samt medförde 4 bomullshalsdukar, 1 riksdaler 27 skilling 
riksgäld i kopparmynt och 36 skilling i riksgäldssedlar. 
     Krono- och Stadsbetjänter antyds att noga efterforska om hon fått tillfälle att undkomma från 
anhöriga eller andra vårdare samt skyndsamt rapportera hit. 
Uppsala den 19 februari 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 19 februari 1834 (40 katekeser, åtskilliga fina damkläder) 
1:o 6 lispund s k Hälsingelin och 40 katekeser, som förvarats i 3 omärkta säckar, stals i Österby, 
Läby socken 
2:o Vid inbrott hos Hustru E Sophia Witte på Vallstanäs, Norrsunda socken, Stockholms län 
stals en blå peliss med gråverksfoder och stenmårdsbräm, 1 svarts sidenpeliss med grönt 
sidenfoder och björnbräm, 1 blå slängkappa av kläde med svart sidenfoder, 1 svart 
bombasinklänning, 1 svart sidensarsklänning med 2 garneringar, 1 randig sidenklänning, 1 grön 
bombasin lysterklänning med hög skoning, 2 bomullsklänningar, 1 vit kambriks klänning med 
hög skoning, 1 d:o med korta ärmar, 1 vit utsydd nättelduks klänning, 1 vit utsydd underkjol, 1 
vit rock, 1 kattunsnattrock, 1 stycke blått sidenfoder med vadd, 1 vit äkta ylleschal med 
törnrosbård, 5 märkta servetter. 
Uppsala den 19 februari 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (auktion Ulva såg- och mjölkvarn) 
På öppen auktion inför Konsistorium Akademikum i Uppsala säljs den 10 mars Ulva såg- och 
mjölkvarnar. Sågen har två ramar med var sitt blad och mjölkvarnen med 6 par stenar med 
överfall samt inventarier och det med Ulva förenade rusthållet. Där är 12 – 13 tunnors utsäde, 20 
– 40 lass hårdvallshö. Rusthållet är beläget i Bälinge Härad och socken i detta län. 
      Rustningsskyldigheten nära motsvarande augmentsräntor och arrende på 25 års tid. Sågen 
utbjuds mot en bestämd årlig avgift av 25 tolfter bräder och för lägenheterna högsta anbudet i 
spannmål, 2/3 råg och 1/3 korn varav hälften bör vara kvarntorr. 
     Spekulanter som inte kan delta i auktionen kan ingiva förseglade anbud till Rektor 
Magnificus. Konsistoriet prövar alla inkomna anbud så väl skriftliga som muntliga och deras 
borgen.  
     Upplysningar om kvarnarna erhåller på Akademi Kontoret alla förmiddagar mellan 10 – 12. 
Uppsala den 8 februari 1834 Ex officio  JOHN SCHENSON 
Uppsala den 19 februari 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1834 (Hemringe, Gamla Uppsala) 
Till följd av Serafimer Ordens Gillets förordnande kommer auktion att förrättas den 20 mars, då 
till högstbjudande i spannmål upplåts Uppsala Hospitalshemmanet Hemringe ½ mantal i Gamla 
Uppsala socken på 25 års tid. Hemmanet innehas nu av kyrkvärden Jan Mattsson. Bestyrkt 
borgen krävs för de första tio årens arrendeskyldigheter. Upplysningar finns på Landskontoret. 
Uppsala den 20 februari 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1934 (auktion på Regements Bostället Navesta) 
På begäran av Upplands Regements Boställs Direktion kungörs följande: 
Auktion inför Boställs Direktionen på Uppsala slott den 21 mars. Då upplåtes till högstbjudande 
arrende på 30 år på Första Trumslagare Boställsdelen Navesta 1/6 mantal, i Torsvi socken, 
Trögds Härad. 
       För att budet skall antas är bestämt 6 tunnor spannmål hälften råg och hälften korn som 
årligt arrende, att lösas efter årlig markegång med tillagd forlön eller att levereras in natura inom 
6 mils avstånd och ett städjekapital på 300 riksdaler eller att arrendatorn erlägger årliga 
spannmålsarrendebeloppet och därtill årligt penningarrende på minst 1 riksdaler. 
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      Vid anbud av årlig penningavgift bör borgen avlämnas för så väl spannmålsarrendet som för 
övriga arrendeskyldigheter. 
      I övrigt är arrendeskyldigheterna uppfattade i överensstämmelse med Husesyns och Boställs 
Ordningen i det projekt till arrendekontrakt som finns att tillgå på Landskontoret. 
Uppsala den 14 februari 1834  DIREKTIONEN 
Uppsala den 20 februari 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 mars 1834 (bondsöner får undervisning i Dalarna) 
Lanthushållnings Sällskapet förnyar sitt för fjärde året gjorda anbud, att låta välfrejdade och 
uppmärksamma Bondsöner få vistas på goda ställen i Dalarna under sommarhalvåret för att 
under hederliga och kunniga Lanthushållares tillsyn lära ortens jordbruk. 
       De ynglingar som begagna sig av tillfället får fri resa, kostnadsfri vistelse och dessutom vid 
hemkomsten en belöning efter beskaffenheten av de betyg de fått över sitt förhållande på orten. 
      De som är intresserade, att på detta sätt inhämta vida större kännedom och erfarenhet i 
lanthushållningen bör anmäla sig inom april månad till Lanthushålls Sällskapets Sekreterare och 
då uppvisa prästbetyg om sin frejd och hinderslöshet att företaga resan. 
      Upplysningsvis meddelas att 6 personer redan begagnat tillfället och funnit sig särdeles väl 
belåtna därmed. 
Uppsala den 8 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 mars 1834 (Hushållnings Sällskapet erbjuder träd till 
plantering) 
Under 3 år har Lanthushållnings Sällskapet utdelat åtskilliga fruktträd i alla 6 Fögderierna till 
torpare, soldater, dragoner, inhyses- och backstuguhjon för att planteras vid deras små 
jordlägenheter. Även i år skall utdelning ske med början i Ulleråkers, Hagunda, Lagunda, 
Vaksala, Rasbo och Bälinge Härader. 
      De som önskar begagna sig av detta tillfälle skall innan 1 april anmäla sig till Kyrkoherden i 
Församlingen, som insänder uppgifter om dem som träden begärt till Hushållnings Sällskapets 
Sekreterare. Man behöver veta om platserna är lämpliga för planteringar. 
      Sällskapet ombesörjer sedan att 4, 5 eller 6 träd per lägenhet utsänds till socknarna antingen i 
vår eller till hösten. Efter tredje året belönas med 16 skilling den som väl vårdat trädet, så att det 
är i full växt. 
      Dessa träd kommer självklart att tillhöra lägenheten och bli till förmån för ägaren. Vill man 
vid torp och backstugor plantera, ek, lind, alm, ask, lönn, oxel eller rönn får man träden 
kostnadsfritt och belöningen efter tre år är 8 skilling per träd. 
Uppsala den 8 mars 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (jakttid för fågel) 
På förekommen anledning erinras allmänheten om gällande Stadgan, angående Jakt och 
Djurfång av den 13 april 1808: 
Den s k Lilla Jakten på fridlysta fåglar som tjäder, orre, järpe m fl får inte ske under tiden 15 
mars till 1 augusti. Gräsänder får inte skjutas före 1 juli. Rapphöns är endast lovliga från 1 
augusti till 1 november. 10 riksdalers böter för dem som tillhör Jägeristaten och 5 riksdaler för 
övriga utom särskild skadeersättning. Om sådan fågel förföljs utan att skadas leder det ändå till 
ansvar. De får inte säljas utan att man lagligen kan styrka, att de är skjutna eller fångade under 
lovgiven tid.  
      Prästerskapet bör enligt Kungörelsen av den 19 juni 1830 varje år i början av mars uppläsa 
detta från predikstolarna. 
Uppsala den 18 mars 1834 
 
 
 

12  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan82-1823 lan111-34.doc\lan111-116 1834.doc  Skapat den 2005-08-24 18:22:00   Senast utskrivet 2005-
08-25 22:54:00 



Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (pris på lin tillverkat vid Arbetshuset) 
På begäran av Direktionen över Norra Arbetshuset i Stockholm meddelas att priset på grövre 
lingarn, som tillverkats där, kommer att sänkas till 40 skilling per skålpund. Priserna kan 
inhämtas i den vid Arbetshusets Salumagasin befintliga Taxan. 
Uppsala den 18 mars 1834. 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (upphittad silverkopp) 
I börja av Distingsmarknaden hittades en silverkopp om 4 ½ lods vikt på vägen mellan 
Rickomberga och Uppsala stad. Den är märkt med E G N. Dessutom fanns en tobakspipa av 
porslin med s k slangskaft. Rätta ägaren återfår persedlarna hos Kronolänsman L P Sundström i 
Ulleråkers Härad. 
Uppsala den 18 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (auktion Rusthållet i Älvlösa By, Fittja socken, 
Lagunda Härad) 
Den 7 april hålls frivillig auktion på 11/18 mantal av Kronoskatte Rusthållet N:o 3 och 4 i 
Älvlösa By, Fittja socken, Lagunda Härad med 12 tunnors utsäde, 20 – 30 lass gott hö, 
husbehovsbete och något skog till stängselvirke. 
     Rusthållet är N:o 104 vid Majorens Skvadron och enligt Kronans Jordebok försett med 
nödvändiga hus för åbo. Augmentsräntan är 3 tunnor 6 kappar spannmål samt 18 –20 riksdaler 
årligen. 
       Närmare underrättelse erhålls av undertecknad eller ägaren bonden Jan Ersson i Räfsta, 
Kulla socken. 
Husby den 15 mars 1834 GUSTAF WIBELIUS 
Uppsala den 18 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (lagsökning) 
Landshövdinge Ämbetet i Älvsborgs län har fattat beslut att Elias Medin från Mossöja i 
Reslareds socken, som blivit lagsökt av Vice Häradshövdingen F W Cöster i Hälsingborg för en 
skuld, stor 512 riksdaler, är efterlyst. Han förständigas, att inom 6 veckor från den dag då 
Kungörelsen står i Post- och Inrikes Tidning tredje gången, infinna sig på Landskansliet i 
Vänersborg för att motta lagsökningshandlingarna och förklara sig däröver, vid äventyr att inte 
bli hörd i målet. 
Uppsala den 18 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (silverur funnet i garnhärva) 
Mjölnaränkan Dahlquist i Visteby, Rasbo socken har under Distingmarknaden köpt 1 lispund 
lingarn och i härvan funnit ett silverfickur med vidhängande kedja och nyckel. 
      Ägaren återfår uret hos änkan eller hos Kronolänsman J G Brunnberg på Skeke i Rasbo 
socken. 
Uppsala den 18 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (lagsökning) 
Förre Husaren Nils Gustaf Öster har av Anders Andersson i Vesslingby blivit lagsök för 19 
riksdaler 8 skilling hos Befallningshavande i Örebro län. Han förständigas, att inom 9 veckor 
från att Kungörelsen finns tredje gången i Post- och Inrikes Tidning, infinna sig på Örebro 
Landskansli och motta handlingarna och förklara sig däröver vid påföljd att inte vidare vara hörd 
i målet. 
Uppsala den 18 mars 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (tillvaratagen båt) 
Rätta ägaren underrättas att torparen Eric Boman i Hållen, Hållnäs socken den 23 december vid 
de s k Björnklipporna i Hållnäs skärgård tillvaratagit en båt utan åror, bygd som skötbåt och inuti 
märkt med A T. 
 Uppsala den 18 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (5 personer, 1 häst) 
1:o Statdrängen Jan Jansson från Jälla, Vaksala socken, detta län som då han skulle hämtas och 
inställas vid Vaksala Häradsrätt avvikit från orten. Han är tilltalad för att tagit brännvin ur ett 
förseglat kärl samt överfallit sin förman Brännmästare Edström 
     Han har senare blivit sedd vid Alsike gästgivargård. Han är 21 år gammal, medelmåttigt stark, 
ljust utseende och klädd i mellanblå halvyllerock och svart hatt 
2:o Korrektionisten Eric Gustaf Holm som från Länets Arbets Inrättning uttagits till arbete här i 
staden har avvikit 
3:o Bonden Johan Fuhujunti från Neder Torneå socken har av Luleå Rådsturätts Utslag blivit 
dömd till 10 riksdaler i böter för att inte återställt en förpassning till Haparanda Tullkammare. 
Böterna skall uttagas när han påträffas eller om medel saknas meddelande insändas. 
4:o Lärlingen Carl August Wilhelm Ljungberg har olovligen avvikit från Bleckslagare Pettersson 
i Norrköping 
     Han är 17 år gammal, skevbent, medelmåttigt växt, runt blekt ansikte, ljust hår och klädd i 
gråmelerad klädessurtut, långbyxor, stövlar och klädesmössa 
5:o I Vadstena stals en häst från Anders Andersson, Utmeland, Mora socken Falu län. Den är av 
norsk race, 11 år gammal, mörkblack med svart man och svans. 
      Nödtorftig vedergällning till den som återskaffar hästen hos Gästgivare Regnstrand i 
Vadstena 
6:o Kopparslagare Gesällen Peter Petersson  som vid Skänninge Rådsturätt blivit dömd att böta 
13 riksdaler 40 skilling för gatufridsbrott eller i brist på tillgång undergå 16 dagar fängelse på 
vatten och bröd, har avvikit. 
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i riket anmodas vänligen låta 
efterlysa Jan Jansson och Holm. 
Uppsala den 18 mars 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1834 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet) 
Till följd av Kammar Kollegiets förordnande kommer auktion att förrättas den 11 april på slottet, 
att under entreprenad till minstbjudande verkställa åtskilliga reparationer på Uppsala slott. 
Inroparen skall vara försedd med vederhäftig borgen för arbetets fullgörande. 
Uppsala den 20 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1834 (priset på soldatmunderingar) 
Markegångspriset på Indelta Infanteriets soldatmunderingar är enligt Moment 1 § 1 i Kongl 
Maj:ts Förnyade Beklädnads Förordning av den 30 december 1810 innevarande år fastställt till 
28 riksdaler 30 skilling, där såväl Kronans som Rotehållarnas bidrag kommer att utgöras med 
1/8, som belöper sig till 3 riksdaler 27 skillingar 9 runstycken. 
      Samtidigt tillkännages att 1 skjorta är upptagen till 1 riksdaler 20 skilling 1 runstycke, 1 par 
ullstrumpor till 42 skilling 1 runstycke och 1 par skor till 2 riksdaler 17 skilling 10 runstycken. 
Uppsala den 20 mars 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (granskning av Roterings Kommittén) 
Till åtlydnad av Kongl Maj:ts Brev av den 2 november 1833 sammanträder en Kommitté den 14 
maj, bestående av Ledamöter för alla fyra Stånden, för att granska vissa delar av de ämnen, som 
förekommit vid 1826 års Roterings jämknings Kommitté för Uppsala län. 
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     Innehavare av utjordar och lägenheter som förmenas höra under andra hemmans 
skatteläggning, men år 1826 återinsatt i rotering, även Posthemman som blivit inroterade äga rätt 
att inför Kommittén anmäla och styrka sina anspråk till befrielse.  
Uppsala den 25 mars 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (rekryteringsmöte) 
Den 29 april kommer Rekryteringsmöte att förrättas här på Landskansliet då vid stadgad påföljd 
skall uppvisas antagliga rekryter på följande vakanser, nämligen: 
N:o 23, 35, 53, 101 vid Livkompaniet 
N:o 147 vid Överstelöjtnantens Kompani 
N:o 88 vid 1:sta Majorens Kompani 
N:o 2, 4, 15, 38 och 93 vid Andra Majorens Kompani 
N:o 50, 116, och 138 vid Rasbo Kompani 
N:o 47, 51, 61, 106 och 127 av Sigtuna Kompani 
      Rotehållarna erinras att uppvisa soldatkontrakten samt att de som blir inskrivna i rullorna 
först skall uppvisas hos Kompanibefälhavaren. 
Uppsala den 25 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (förlorad skinnkrage) 
Mellan Barkarby och Tibble Gästgivargårdar förlorades en krage av bockskinn fodrad med brun 
boj. Nöjaktig belöning till den som tillrätta skaffar och avlämnar persedeln till Gästgivaren i 
Tibble. 
Uppsala den 25 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (bortkommen sälskinns kappsäck) 
Vid byte av hästar vid Bankebergs Gästgivargård bortkom en mindre sälskinnskappsäck 
innehållande 1 fin svart decanterad (i ånga pressad) frack samt ett par svarta byxor av samma 
sort med knappar av engelskt tenn, några kragar, 1 nattkappa, 2 vita och 2 gredelina halsdukar, 1 
rakstrigel, 1 fodral med rakkniv, 1 klädesborste med vit och blå borst, 1 rakask, 1 rakborste, 1 
lärftskjorta, 1 gul pikéväst, några näsdukar. 
      Nöjaktig vedergällning till den som återskaffar egendomen, då anmälan görs antingen hos 
Stadsfiskal Öhrnell i Linköping eller Handelsbetjänten J Edstrlöm i Norrköping. 
Uppsala den 25 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (värvning) 
Sekundchefen vid Svea Livgarde har förordnat Gardisten N:o 18 Anders Holm att under 2 års tid 
anställa värvning för Major G Hägerflychts Kompani. 
Uppsala den 25 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (arrendeauktion Rinkeby, Ulriksdals Kungsgård) 
Vid öppen auktion den 18 juli kommer de till Ulriksdals Kungsgård hörande hemmanen Rinkeby 
N:o 1 om 5/8 mantal frälse och N:o 4 om 1/8 mantal krono i Danderyds Skeppslag och socken av 
Stockholms län, att utbjudas till arrende på de år, som återstår av den med Kamrer Krutmejers 
arrendetid, nämligen till 1856. 
      Arrendekontrakt och andra handlingar finns att tillgå i Kammarkollegiets 1:sta 
Provinskontor. 
Stockholm den 18 mars 1834  C H RÅLAMB                Uppsala den 25 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (upphittat silverfickur) 
På landsvägen nära Strängnäs upphittades ett fickur med silverboett. Rätta ägaren återfår det mot 
kostnadsersättning hos Häradsdomare Lars Larsson i Bjursätter, Ärla socken, Nyköpings län. 
Uppsala den 25 mars 1834 
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Efterlysning, Uppsala den 25 mars 1834 (19 personer, 1 sto, stöld av redskap) 
1:o Under Vintermarknaden i Hedemora stals ett ljusbrunt sto från mjölnare Jonas Ahlström vid 
Borns kvarn i Gävleborgs län. Stoet är 8 år gammal, hängman åt höger sida, 10 kvarter högt med 
ett par svarta fläckar på huvudet. 
2:o Bokbindare Lärlingen Bror Eric Wilhelm Schillander har olovligen avvikit från Bokbindare 
H D Swensson i Västerås 
     Han är 22 år gammal, liten till växten, ljuslätt magert ansikte, ljust hår och var klädd i 
mörkbrun klädessurtut, blå byxor, blommig sidenväst, stövlar och blå mössa 
3:o Tjuvarna Andreas Larsson Stark, Johannes Örn och Fredrik Svensson har rymt ur 
Timmelheds Häradsfängelse 
      Stark är född 1807, medelmåttigt växt, ljust ansikte, ljust hår och klädd i mörkblå jacka, grå 
långbyxor med mässingsknappar och skinn på sidorna, mörkblå väst med blanka knappar, 
kortstövlar och mössa med svart överdrag 
      Örn är 22 år gammal, lång och smal, trint ansikte, mörkblå ögon, svart hår. Han var klädd i 
mörkblå rock och långbyxor, randig väst, stövlar och svart hatt 
      Svensson är 20 år, klen till växten, ljust ansikte, ljust hår och klädd i mörkblå rock och 
långbyxor, randig växt, gulrosig halsduk, stövlar och svart hatt 
4:o Artilleristerna N:o 102 A F Disson och N:o 107 Andreas Månsson har rymt från Göta 
Artilleri Regemente 
     Disson är född 1814, 5 fot 9 tum lång, mörkt hår, avlångt ansikte, rak näsa 
     Månsson är född 1807, 5 fot 8 tum lång, ljust hår, avlångt ansikte, rak och bred näsa 
5:o Kopparslagare Gesällen Anders P Weström och Svarvare Gesällen Gustaf Eric Holm, som av 
Svea Hovrätt blivit dömda för edsöresbrott har avvikit när de skulle inmanas i häkte i Norrtälje 
     Weström är omkring 30 år gammal, medelmåttigt lång, mörkt ansikte, svart hår  och 
mörkbruna ögon 
      Holm är 25 år, kort med svag kroppsbyggnad, blå ögon, ljust hår 
6:o Förre Korrektionisten Johan Sundgren är ställd under tilltal vid Danderyds Skeppslags 
Tingsrätt för stöld och förfalskningsbrott 
    Han är född 1794 i Stockholms län, medelmåttigt smärt växt, mörkt hår, magert ansikte 
7:o Betjänten Johan Eric Roos har bortgått ur sin tjänst hos Änkefru Grevinnan Löwen på 
Karlfors i Överjärna socken, Stockholms län 
     Roos var klädd i mörkgrön bonjour och byxor, stövlar och svart hatt 
8:o Drängen Carl Adam Dahlgren har avvikit ur tjänsten hos Bonden Carl Gustafsson i 
Norslunda, Norrsunda socken, Stockholms län 
     Han är född 1812, liten och klen till växten 
9:o Drängen Frans Viktor Sundelius har rymt ur sin tjänst hos Nämndeman Peter Larssons änka i 
Hellby, Fogdö socken, Nyköpings län efter att har tillgripit en surtut, 1 blå kapprock med stor 
krage och flera veck samt en rund vadmalsmössa 
     Han är 30 år, av vanlig växt, klädd i lappad grå päls, blå långbyxor, svenska skor och mössa 
10:o Förrymde artilleristen vid Göta Artilleri Regemente N:o 63 Fredric Gråberg 
      Han är 5 fot 8 tum lång, ljust hår, blå ögon, runt ansikte, uppstående trubbig näsa. Han var 
klädd i skor, strumpor, väst och blå exercisjacka av kläde, svart läderhalsduk och buldansbyxor      
11:o Den för andra resan stöld straffade Drängen Gustaf Andersson Häll som även kallar sig 
Anders Gustaf Andersson har avvikit ur sin tjänst hos bonden Anders Eriksson från Snarstigen i 
Nordals Härad, Älvsborgs län 
     Han är 23 år gammal, nära 3 alnar lång, långlagt magert ansikte, rak näsa 
12:o Förrymde Drängen Nils Persson från Jordberga, Malmöhus län, vilken är ställd under tilltal 
av Vemmenhögs Häradsrätt för att obehörigen biträtt vid barnförlossning och därvid avhänt 
fostret livet. 
13:o Smides Lärlingen Fredrik Holmström har olovligen avvikit från sin husbonde 
Manufakturisten Eric Lundgren i Eskilstuna 
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       Han är 15 år gammal, liten till växten, trint ansikte, stora ögon och bred näsa 
14:o Drängen Johan Fredric Zetterquist har rymt från sin husbonde Garvare Berglund i 
Eskilstuna 
      Han är 40 år, medelmåttigt växt, magert ansikte och klädd i blå rock och byxor 
15:o Torparen Peter Hagmans i Stentorp, Flens socken, Nyköpings län, hustru Maj Nilsdotter har 
avvikit till okänd ort 1832 
     Hon är 56 år gammal, liten till växten, blå ögon, mörkt hår klädd i brunrandig yllekjol, 
mörkblå vadmalströja och kapprock 
16:o Den för tredje resan stöld straffade manspersonen Carl Gustaf Landberg har avvikit ur sin 
tjänst hos Skomakare Enström i Valmsta, Nicolai socken Nyköpings län. Han är misstänkt för 
ett i Kvistberga i Nicolai socken skett inbrott, då följand persedlar stals: 
1 fickur med dubbla boetter och vidhängande rutigt band med 2 nycklar, 1 röd saffianssedelbok 
med inneliggande 2 riksdaler 18 skilling,1 blå rock, 1 förskinn, 6 skjortor, 4 nattkappor, 9 
löskragar. 3 halsdukar, 1 vitt kläde, 2 näsdukar, 1 servett, 2 par blå byxor, 1 blå och vit väst, 1 
tenntumlare 
     Han är 33 år gammal, stor och stark, mörkt hår, grå ögon och fylligt ansikte. Han var klädd i 
surtut, frack, långbyxor och mössa  
17:o Från bonden Johannes Nilsson i Fågelkärr, Kville socken, Göteborgs län stals ett par 
halvslitna vedslädjärn, en grönmålad kärrsele, 3 par tömmar, 1 betsel, 1 smedstäd om 7 lispund, 
1 skruvstäd, 1 slägga, 2 hammare, 3 tänger, 4 stämplar 
     5 riksdaler i vedergällning till den som upptäcker tjuven och det stulna. 
Uppsala den 25 mars 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (upphittad sko med pengar) 
Landshövdinge Ämbetet i Älvsborg län tillkännager att vid undersökning efter de 3 tjuvar som 
rymt från Timmelheds Häradsfängelse, har under Vrångebjörks Bro hittats en sko med en bunt 
illa medfarna sedlar omlindade med en gammal svart silkeduk och innehållande 153 riksdaler 24 
skilling. 
      Ägaren förständigas att inom natt och år från den 19 februari räknat, anmäla och styrka sin 
rätt hos Kronolänsman A P Ehrenquist på Djupedal i Ås Härad, för att återfå pengarna mot skälig 
hittelön. 
Uppsala den 25 mars 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (inställd auktion på rusthåll i byn Vässaren, Tuna 
socken) 
Den utlysta auktionen på Rusthållaren Pehr Almquists för domfäst skuld i mät tagna ½ mantal 
Rusthåll, beläget i Byn Vässaren, Tuna socken är efter skedd anmälan inställd, då han gottgjort 
sin skuld. 
Uppsala den 3 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (auktion på 2 rusthåll i Bälinge socken) 
Den 15 juli kommer Bonden Pehr Erssons i mät tagna ¼ mantal posthemman N:o 1 i Vallskog, 
Bälinge socken, samt ¼ mantal rusthåll N:o 2 i Lytta samma socken att säjas på Bälinge  
Tingsställe i Högsta Gästgivargård för att gälda domfäst skuld stor 1.200 riksdaler. 
      Köpeskillingen erläggs genast. Närmare kännedom kan fås hos Kronobefallningsman Johan 
Floderius. Egendomen säljs i befintligt skick, dock utan växande gröda 
Utmätningssökande skall i tid och ordning underrätta inteckningshavande mot bevis, som företes 
vid auktionstillfället. 
Uppsala den 3 april 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (remonteringsmöte) 
Rustande för N:o 49 och 82 vid Majorens Skvadron samt N:o 45, 67 och 111 vid Norra 
Upplands Skvadron av Livregementets Dragon Korps underrättas att remonteringsmöte kommer 
att hållas på Slottets Borggård den  28 april. Vid stadgat vite, skall antagliga remontrar för dessa 
nummer uppvisas. 
Uppsala den 3 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (ådermöte) 
På begäran av Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps underrättas de rustande att 
ådermöte förrättas med  
Livskvadronens 1:sta Korpralskap vid Rotebro den 22 april samt 2:dra och 3:dje vid Märsta den 
23:dje 
Majorens Skvadrons 1:sta Korpralskap vid Gran den 22:dra samt 2:dra och 3:dje vid Litslena den 
23:de 
Norra Upplands Skvadron i Gamla Uppsala By den 23:dje 
Uppsala Skvadrons 1:sta Korpralskap vid Säva den 22:dra, 2:dra vid Rickomberga den 23:dje 
och 3:dje vid Länna Bruk den 24:de. 
Uppsala den 3 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 april (befäls-, rekryt- och beväringsmöte, tid meddelas senare) 
Krigs Kollegium har givit Befallningshavande tillkänna att Upplands Regemente kommer under 
loppet av maj och juni på dagar som meddelas senare hålla Befälmöte i 14 dagar, Rekrytmöte i 
20 dagar och Beväringsmöte i 12 dagar på vanliga mötesplatserna. 
Uppsala den 3 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (persedlar påträffade hos straffad tjuv) 
Hos drängen Jan Jansson från Ala, Vassunda socken, som varit straffad för tjuvnad, har 
påträffats ett stycke mellanblått opräglat tyg, hälften ylle och hälften lin, av 10 ½ alnars längd. 
Jansson kan inte redogöra för åtkomsten. 
     Den okända ägaren uppmanas anmäla sig hos Stadsfiskalen i Sigtuna. 
Uppsala den 3 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (strandat gods vid Strömstad) 
Sjötullkammaren i Strömstad har anmält att dels ett parti talg blivit tillvarataget inom 
Tulldistriktet samt dels att på olika orter följande tillvaratagits: 
1 furubjälke 10 alnar lång, 1 trasig svart och grönmålad skeppsbåt 6 ½ alnar lång med 4 tofter, 1 
sönderslagen engelsk fiskebåt med namnet Sunderland, 1 fiskebåt märkt med Johan Johansson, 1 
skeppspump med malmbussning, 1 skadad båt där det står i aktern: Thetis Montrose Aller. Kieth, 
1 mast 27 ¾ aln lång. 
De okända ägarna är härmed meddelade och kan inom natt och år från den 19 mars anmäla och 
styrka sin rätt hos Sjötullkammaren i Strömstad. 
Uppsala den 3 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (vrakgods hos Sjötullkammaren i Uddevalla) 
Sjötullkammaren i Uddevalla har tillkännagivit att under februari och mars följande 
strandvrakgods blivit funnet på olika orter: 
1 skeppsslup med beteckningen Johan Wilken a Hull, 1 stycke av ett sönderslaget fartyg, 1 
skeppsslup samt 18 lispund 10 skålpund talg, 1 bjälke, 1 skeppsrå med vidhängande segel, något 
tågvirke, 2 mindre järnkättingar, 1 avbrutet bogspröt, några block och 1 bjälke av lövträ.  
       Okända ägare underrättas med antydan att inom natt och år från den 24 mars bestyrka sin 
rätt hos Sjötullkammaren i Uddevalla. 
Uppsala den 3 april 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (inbrott vid Boteryd, Färjelanda socken, Älvsborgs 
län) 
Vid inbrott hos bonden Olof Jansson på Boteryd, Färjelanda socken, Älvsborgs län har stulits 40 
alnar fyrskäftad blångarnsväv, 30 alnar lärft, 25 alnar ljusblå stampad vadmal, 1 sulläder, 1 
blåmålat skrin med lås och märkt med 1817 där 100 riksdaler förvarades samt några skuldsedlar 
och andra handlingar. 
    Den som upptäcker tjuvarna och det stulna belönas med 10 riksdaler. 
Uppsala den 3 april 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1834 (överlåtna Kronohemman) 
Härmed är kungjort att följande Kronohemman blivit överlåtna på andra innehavare för att vinna 
Transport Resolutioner, nämligen: 
1:o Björk, 1 mantal Krono i Lena socken, som innehas av Grevliga Braheska Familjen 
2:o De s k Tolfta Rotarna eller Holmarna, som är belägna på den till Öns Bruk anslagna Tierps 
Norra Recognitions Allmänning och innehas av ägaren till Öns Bruk 
3:o Kronolägenheten Stötkulla på Älvkarleby Östra Allmänning, som innehas av förbemälte 
Bruksägare 
4:o Sämtegen, 1/8 Kronohemman i Funbo socken, som innehas av bonden Anders Andersson 
5:o En Kronolägenhet på Tierps Norra Allmänning inom Älvkarleby socken, den Lars och Jöns 
Larssöner i Östanå överlåtit på Jan Persson i Ambricka. 
Uppsala den 8 april 1834  J A CARLSSON   A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1834 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning) 
Kongl Maj:t har förordat att Befallningshavande med biträde av Regementets Ombud skall 
förrätta de vanliga mönstringarna av årets klass, alltså de som är födda 1813. Endast vapenfört 
folk approberas. Även de från 1812 som inte var närvarande vid förra årets mönstringar eller står 
på tillväxt skall infinna sig. 
     De som blir approberade och införs i rullorna för att tjäna till lands, kallas till de vanliga 
mötesplatserna för att undergå vapenövning i 12 dagar. Under marschen till och från 
mötesplatsen erhåller beväringsmanskapet kontant ersättning till förplägnad. De som önskar 
använda egna skjortor och strumpor får en slitningsersättning på 1 riksdaler. 
      Besiktnings- och approbationsmönstring förrättas på slottet den 6 juni. Dagen innan inträffar 
beväringarna i staden efter att sockenvis ha samlats och under Kronobetjäningens uppsikt 
marscherat till distriktssamlingsplatserna. Kronobetjänterna skall vara försedda med ordentliga 
rullor över manskapet med en kolumn öppen för Besiktningsläkarens anteckningar. 
    Den som undanhåller sig riskerar ett vite på 6 riksdaler 32 skilling. Ynglingar med kroppsfel 
eller lyten som önska befrielse hänvänder sig till Provinsialläkarna Schultz eller Rudolphi med 
begäran om betyg. Det åligger de beväringsskyldiga vid vite av 1 riksdaler 32 skilling att 
medföra prästbevis om sin frejd. 
      Efter mönstringen utrycker manskapet till lägret vid Polacksbacken, där övningen avslutas 
den 18 juni. Då återvänder manskapet under ledning av Militärbefäl till Distriktplatserna för att 
där mötas av Kronobetjänter, som följer dem till hemorten. Landshövdinge Ämbetet förmodar att 
länets laglydiga ungdom inte tillåter sig någon oordning. Vid mötets början avläggs de egna 
kläderna, som förvaras genom Befälets försorg. Manskapet njuter förplägnad från den dag de 
blivit sockenvis samlade samt under marschen och mötet. För sjukvård är väl besörjt. 
     De som väljer tjänst till sjöss kommer att exercera på kanonslupar eller mindre fartyg vid 
Flottans Stationer. Ingen kan undandra sig beväringsplikten som inte lider av kroppsfel, redan är 
i krigstjänst, eller är lotsar och tjänstemän inom Kronan. Man kan sätta annan man i sitt ställe. 
De får inte tas inom de bestämda klassåldrarna utan endast vara mellan 25 – 37 års ålder. Dock 
varnas föräldrar för denna överflödig kostnad för att uppfylla den varje svensk man nu åliggande 
plikt att personligen delta i sitt Fosterlands försvar. 
Uppsala den 11 april 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
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Kungörelse, Uppsala den 14 april 1834 (möten med Dragon Korpsen) 
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps tillkännager att på order från General Adjutants 
Expeditionen  för Armén kommer följande möten att hållas innevarande år: 
Befälsmöte till häst vid Drottningholm 2 – 15 maj 
Skvadronsmöte till fots med Livskvadronen i Sätuna by, Majorens Skvadron vid Grans 
Gästgivargård, Norra Upplands Skvardron i Gamla Uppsala  Kyrkby och Uppsala Skvadron vid 
Kvarnbo 26 – 31 maj 
      Regementsmöte på Ladugårdsgärde i Stockholm den 9 – 25 juni.      
      De rustande erinras om Monderingarnas komplettering. 
Uppsala den 14 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 april 1834 (Portugisisk General Konsul) 
Kongl Maj:t har utfärdat diplom av Regenten över Kungarikena Portugal och Algarbien, 
Hertigen av Breganza, Dom Pedro för Dess i Stockholm varande Chargé d´Affires, Kommendör 
Anton Joseph da Silva Loureiro, att vara Portugisisk General Konsul i Kungarikena Sverige och 
Norge med rättighet att där förordna vice Konsuler, där sådant anses nödvändigt. 
     da Silva åtnjuter det skydd samt de fri- och rättigheter utrikes makter i Sverige och Norge 
tillkommer General Konsuler. 
Uppsala den 14 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 april 1834 (auktion Korprals bostället Grän, Björksta socken, 
Västerås län) 
Den 18 juli säljs både här på Landskansliet och på Kongl Kollegiet indragna Korprals Bostället 
Grän i Björksta socken, Ytter Tjurbo Härad, Västerås län bestående av 2 halva mantal under 
Livregements Brigaden. Arrendet är på återstående 6 år av Regementets förändring. 
     Vid auktion skall avlämnas en av löftesmännen egenhändigt undertecknad borgen för 
arrendetiden, ingången en för bägge och bägge för en såsom för egen skuld, även om arrendatorn 
under tiden skulle med döden avgå. Utan sådan borgen antas inga bud. Prövningen ankommer på 
Kammar Kollegiet. 
      Kommer kontraktet att utfärdas innan höstsådden, blir det arrendatorns skyldighet att själv 
draga försorg om den samt att ersätta kostnaden för trädesjordens brukning instundande sommar. 
      Projektkontrakt och andra nödvändiga upplysningar finns såväl i Kammar Kollegiets första 
Provinskontor som här på Landskontoret i Västerås. 
Västerås den 29 mars 18334 A  Ahlborg, L D Ahlm 
Uppsala den 14 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 april 1834 (person som innehaft stulna fickur) 
En vid Södra Vedbo Häradsrätt i Jönköpings Län för häststöld tilltalad person, benämnd Carl 
Svensson, har inte kunnat redogöra för åtkomsten av 2 silverfickur, som man funnit hos honom. 
      Båda uren är tillverkade i London. Den ena har dubbel boett med stålkedja, pitchaft och 2 
nycklar. I inre boetten är ritat ”Peter Jonsson Malmquist år 1801 Malmö, Klensmeds Gesäll”, 
utanpå graverat N A S och med kniv ristat H M S. Det andra uret saknar kännetecken utom en 
liten skinnrem. 
 
      Den som kan styrka sin äganderätt återfår uren hos Kronolänsman J Zelander i Eksjö. 
Uppsala den 14 april 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 14 april 1834 (2 personer) 
1:o Handskmakare Gesällen Olof Engman, som blivit dömd av Malmö Kämnärsrätt till böter på 
14 riksdaler 16 skilling eller i brist på tillgång att straffas med 16 dagars fängelse på vatten och bröd 
har avvikit 
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2:o Lumpsamlare Abraham Ericsson har i Malmöhus län, som blivit funnen med falskt pass men 
har fått tillfälle att bege sig från orten. 
      Krono- och Stadsbetjänterna åläggs att noggrant efterspana dessa personer och vid 
anträffandet insända Abraham Ericsson till Länshäktet, dit även Engman införs om han saknar 
medel till böterna. 
Uppsala den 14 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 april 1834 (efterlysta beväringsynglingar som inte mönstrat) 
Följande beväringsynglingar har inte kunnat påträffas i sina skattskrivningsorter vid sist hållna 
Mönstringar och är nu efterlysta: 
Sadelmakare Gesällen Vangsell och Filare P Jacobsson från Nyköping. 
Gesällen Carl Gustaf Boström från Eskilstuna 
Handsmakare Gesällen Olof Svensson, Sadelmakare Gesällen Carl Fredrik Hartman, Guldsmeds 
Gesällen S E Ek, Skomakare Gesällen Schubert, Gunnar Gunnarsson, Drängarna Johan Pehr 
Andersson i Ornaryd, Gustaf Carlsson i Hulu, Magnus Johansson i Yttre Tofthult alla från 
Jönköpings län 
Arbetskarlen Jonas Olsson, Gesällen Westerdal, Hattmakare Gesällen Lindblad, Drängen Olof 
Jacobsson, Svarvare Lärlingen Anders Fredrik Nyberg i Vänersborg, Bengt Olsson i Lertorp, 
Johannes Hansson i Udden, Drängen Olof Svensson i Hässleholmen alla från Älvsborgs län 
Skomakare Lärlingen Anders Dahlström i Uppsala, Kopparslagare Gesällen Ekvall i Enköping, 
Drängen Carl i Skogång, Funbo socken alla Uppsala län 
     Överståthållare Ämbetet och Befallningshavande i övriga län anmodas vänligen låta efterlysa 
Dahlström, Ekvall och Drängen Carl. 
Uppsala den 14 april 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1834 (betalning till vägvisare vid triangelmätningar) 
Då Kongl Maj:t erfarit att flera olägenheter uppstått vid tillämpningen av Kongl Brevet av den 2 
juni 1832 rörande sättet att betala vägvisare vid Triangelmätningar och Rekognoseringar skall 
följande likvidationsmetod hädanefter iakttagas. 
1:o Vägvisare, som begagnas av officer under rekognoseringar, skall få betalningsbevis. Där 
upptas beloppet på utförda Vägvisningsdagsverken. Beviset lämnas till ortens Kronofogde som 
utan avkortning genast utbetalar beloppet efter årets markegångstaxa för dagsverken. 
2:o För att bestrida dessa utgifter skall Avdelningschefen eller Befälhavaren för Förrättningen 
vid ankomsten tillställa Kronofogdarna nödvändigt förskott. 
3:o Varje Rekognoserings officer skall föra anteckningar över vägvisedagsverken som avlämnas 
vid förrättningens slut till avdelningschefen, som med dem som grund uppgör slutlikvid med 
Kronofogden innan avresan från orten. 
Stockholm den 29 mars 1834 på Kongl Maj:ts och Krigs Kollegiets vägnar  B FRANC SPARRE  
H G af MELIN  GABRIEL STOLPE 
På Kongl Maj:ts och Statskontorets vägnar P WETTERSTRAND  E F af TUNELD 
 
Vilken skrivelse till vederbörandes efterrättelse härigenom allmänt kungjort är. 
Uppsala den 19 april 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1834 (mönstring med Falu läns beväringar av årsklass 
1833) 
Besiktnings- och Approbationsmönstringar med Falu läns beväringsskyldig ungdom tillhörande 
årsklass 1833, de som är födda 1812 förrättas på följande tider och platser: 
Den 31 maj på Landskansliet för Falu stad och Kopparbergs Fögderi 
Den 4 juni i sockenstugan vid Norrbärkes kyrka med Väster Bergslags Fögderi 
Den 5 juni vid Rådhuset i Hedemora med Näsgårds Läns fögderi och Hedemora stad 
Den 12 juni i sockenstugan vid Mora kyrka för Ovan Siljans Fögderi 
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Den 13 juni vid sockenstugan vid Leksands kyrka för Neder Siljans Fögderi 
Den 14 juni i sockenstugan vid Järna kyrka för Lima, Malungs, Äppelbo och Järna socknar 
Den 15 juni i sockenstugan vid Floda kyrka för Nås, Säfsnäs och Floda socknar 
Den 16 juni i sockenstugan vid Stora Tuna kyrka för Säters stad och Fögderi 
     Med vite på 6 riksdaler 32 skilling för den av årsklassen, som inte varit kallad tidigare och 10 
riksdalers vite för den, som inte hörsammat kallelsen till 1831 och 1833 års mönstringar, skall nu 
infinna sig. 
     Vapenövningar hålls med dem som tillhör Västmanlands Regementet vid Salbohed den 7 juni 
och för dem som tillhör Dalregementet vid Rommehed den 17 juni. De som utvandrat till andra 
orter och inte hinner återvända, skall ovillkorligen vid 10 riksdalers vite infinna sig på 
Rommehed för att mönstra och delta i vapenövningarna. 
Uppsala den 23 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1834 (auktion på gumsar och tackor vid Vellingeholm, 
Norrtälje) 
Auktion på gumsar och tackor av ädel race kommer att hållas den 21 maj på Kronans Stam 
Schäferi på Vellingeholms Egendom, nära Norrtälje. Inropen måste genast betalas, men fåren får 
inte avhämtas förrän efter klippningen, så vida inte särskild överenskommelse träffas. 
Uppsala den 23 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1834 (försvunnen postväska mellan Västervik och 
Söderköping) 
En låst postväska försvann natten till den 22 februari mellan Västervik och Söderköping och 
efterlyses enligt förordnat Post Rätts beslut. Den innehöll jämte brevboken följande handlingar 
och pengar: 
Brev till Handlande Engberg i Linköping, till Hindr von Sydow på Vimmerby och Verstad, till 
Fänrik Carl Hult på Vimmerby och Stenseryd, till Fältkamrer Åberg på Troserum med 52 
riksdaler 34 skilling samt en debetsedel från Kalmar Regements Kontor och en redogörelse för 
Åbergs lön under 1833, 3 brev till Riksdagsman Jonas Andersson i Stockholm, till Hovmarskalk 
Greve Posse innehållande 2 äldre och ett nyligen utfärdat gravationsbevis om Fågelviks 
Egendom. 
      Den som kan lämna någon upplysning om postväskan anmäler antingen hit eller hos 
närmaste Kronobetjänt. 
Uppsala den 23 april 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1834 (exekutiv auktion Ebbarp Västergården, 
Svenljunga) 
Hans Jacobsson från Älvsborgs län, som befinner sig på okänd ort, underrättas att hans ägande ¼ 
mantal Kronoskatte Ebbarp Västergården i Svenljunga socken, tagits i mät för att gälda en skuld 
till handlanden F Wennerström och kommer att säljas på auktion den 16 juli på Landskansliet i 
Vänersborg. Auktionen hindras inte genom Hans Jacobssons uteblivande. 
Uppsala den 23 april 1834 
 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1834 (häststöld vid Floghult i Holstljunga socken) 
Tjuvar har vid hemmanet Floghult i Holstljunga socken stulit 2 hästar, den ena 20 år gammal, 
vitgul med svart ståndman och svans, den andra 12 – 14 år gammal, rödgul med svart ståndman 
och svans. Dessutom stals en sadel, 2 ridbetsel och en töm. 
Uppsala den 23 april 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
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Tillkännagivande, Uppsala den 2 maj 1834 (priser från Lanthushållnings Sällskapet) 
Lanthushållnings Sällskapet har offentligen utfäst 5 priser på vardera 100 riksdaler för de 
personer bland allmogen som kan visa att den inom 5 år på sina hemman på slättbygden 
åstadkommit det bästa och även för framtiden förmånligaste jordbruket. Regeln har varit att 
ängen är åkerns Moder och ängen skall bliva bringad i sådant förhållande till åkervidden som det 
bör vara vid ett fullkomligt inrättat lantbruk. 
       Någon anmälan till Sällskapet har ännu inte inkommit, varför Sällskapet ytterligare vill 
förklara att förändringen i jordbruket bör räknas från 1834 eller den dag hemmansägaren 
underrättar Sällskapet, att han tänker börja sin jordbruksförbättring. Han skall då insända en 
beskrivning om planerna. Sällskapet förbehåller sig rätten att när som helst på stället underrätta 
sig om arbetets fortgång. 
    Ansökningarna skall åtföljas av sockenstämmoprotokoll med styrkande av sökandes 
förtjänster och inlämnas till Lanthushållnings Sällskapets Sekreterare. 
Uppsala den 2 maj 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1834 (tider och platser för Bevillnings Taxeringarna) 
I enlighet med 3 artikeln 86 § av 1830 års Bevillnings Stadga är följande tider och platser utsatta 
till förrättandet av årets Bevillnings Taxeringar inom länet. 
Den 13 juni på Grans Gästgivargård med Håbo, Bro och fem socknar av Trögds Härad 
Den 16 juni på Rådhuset i Enköping med Åsunda och åtta socknar av Trögds Härad 
Den 12 juni på Säva Gästgivargård med Lagunda, Hagunda och Ulleråkers Härader 
Den 14 juni på Gästgivargården i Uppsala med Vaksala och Rasbo Härader 
Den 13 juni på Yvre Gästgivargård med Örbyhus och Norunda Härader 
Den 16 juni vid Österby Bruk med Olands Härad, Dannemora och Lövsta Tingslag 
Den 13 och 14 juni med Uppsala stad på Rådhuset 
Den 13 juni med Enköpings stad på Rådhuset. 
       Erinras ledamöterna i de särskilda Berednings Kommittéerna att infinna sig försedda med 
sina förordnanden för att mellan sig välja ledamöter i Taxeringskommittéerna. 
Uppsala den 7 maj 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (dansk Generalkonsul i Stockholm) 
Kongl Maj:t har, efter att Hans Maj:t Konungen av Danmark utfärdat diplom för Dess nuvarande 
General Konsul i Göteborg, Christian Griffsen, att vara Kongl Dansk General Konsul i 
Stockholm samt övriga svenska hamnar med undantag för Göteborg, behagat erkänna honom 
med åtnjutande av de fri- och rätigheter som tillkommer Utrikes Makters General Konsuler. 
Uppsala den 9 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (efterlysta beväringsskyldiga ynglingar från 
Älvsborgs län) 
22 namngivna ynglingar från Älvsborgs län, som undanhållit sig vid mönstringen tidigare år 
samt 13 från Falu län. 
 Krono- och Stadsbetjänter skall sorgfälligt efterspana dem och när de anträffas inställa dem till 
mönstring och vapenövning tillsammans med innevarande års klass. 
Uppsala den 9 maj 1834  
 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (arrendeauktion på lax- och strömmingsfiske i Södra 
Hälsingland) 
Vid tidigare arrendeauktion för Västervikers, Vansätters och Forssbergsvarpets Kronolaxfiske 
samt Norrala Båtströmmingsfiske i Södra Hälsingland har inga anbud blivit antagna av Kammar 
Kollegiet. Landshövdinge Ämbetet i Gävleborgs län har nu tillkännagivit, att ny auktion kommer 
att hållas den  21 dennes för laxfisket och den 20 juni för strömmingsfisket. Arrendet är på 6 år 
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och auktionen hålls på Landskontoret i Gävle och vid Norra Härads Tingställe samt även inför 
Kammarkollegiet. 
     Åtskilliga villkor föreskrivna av Kollegiet rörande arrendena gäller samt vederhäftig borgen 
med löftesmännens egenhändiga underskrift och ingången som för egen skuld. 
Uppsala den 9 maj 1834   
 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (regementsmöte med Dragon Korpsen inställt) 
De rustande vid Livregementets Dragon Korps erinras att Regementsmötet på Ladugårdsgärde, 
som var utsatt till den 9 juni blivit inställt. 
Uppsala den 9 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (auktion Norra Åloppe, Nysätra socken) 
På begäran meddelas: 
Den 4 juni kommer frivillig auktion att hållas på 1 mantal förmedlat till 5/8, Norra Åloppe av 
Skatteaugments natur beläget i Nysätra socken, Lagunda Härad. 
      Hemmanet äger 15 tunnland god åker, 60 - 70 parlass hö, tillräckligt bete, 86 tunnland skog 
åbyggnad i gått stånd. Bördfritt. Köpesumman kan tills vidare få innestå. 
Ekbolanda den 7 maj 1834  HERMAN HOLMLUND, kapten. 
Uppsala den 9 maj 18334 
 
Efterlysning, Uppsala den 9 maj 1834 (stöldgods, 3 personer) 
1:o Vid inbrott hos Prosten och Kyrkoherden Pihlgren i Troslanda prästgård, Göteborgs län stals 
50 riksdaler, ett silverur tillverkat av Beifild i London med brett band av silvertyg, 2 fjäderringar 
och en urnyckel av guld, 
2:o Förre Källarmästare Israel Schaldt, dömd för bedrägeri, stöld och förfalskningsbrott har rymt 
ur Gävleborgs Länshäkte 
      Han är liten till växten, ljust vid ändarna något mörkare hår, klädd i brun vaddstoppad surtut, 
brun bonjour, svarta byxor, blå väst, vit halsduk och stövlar 
3:o Drängen Lars Eric Wiman som i slutet av mars fått tillåtelse av sin husbonde, Bonden Jacob 
Pehrsson i Upland, Tegelsmora socken att på 3 dagar besöka Tierps socken, har sedan inte 
återkommit 
      Han är 25 år gammal, medelmåttigt växt, klädd i grön surtut, grå pälsjacka, gamla blå 
vadmalsbyxor, ullstrumpor och kängor samt vintermössa 
4:o Gifte statdrängen Eric Andersson har rymt ur sin tjänst vid Söderby gård, Näs socken 
      Han är liten, mörkt hår, blå ögon, koppärrig, mellan 30 – 40 år gammal och född i Lagga 
socken, Stockholms län. 
     Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen efterlysa drängarna Wiman och 
Andersson. 
Uppsala den 9 maj 18334  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (priset på svensk silverriksdaler) 
Befallningshavande tillkännager att priset på en svensk silverriksdaler under januari, februari och 
mars i förhållande till växelkursen i Hamburg är 2 riksdaler 44 skilling 11 runstycken samt ett 
lod kontrollerat omyntat silver är 1 riksdaler 10 skilling 7 7/12 runstycken. 
      Meddelas den som i silver vill avbörda sig skuld för erhållen undsättningssäd. 
Uppsala den 9 maj 1834 R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan den 15 maj 1834 (angående Indelta Arméns Lönereglering) 
På förekommen anledning förordnar Vi att Vårt Nådiga Cirkulärbrev av den 2 februari om 
Indelta Arméns Lönereglering, bör anses innefatta vad Boställs Ordningen av den 15 september 
1752 föreskriver i anseende till uppsägning från Bostället. Tjänsteman som efter den 1 maj 1830 
blivit utnämnd med lön av åtföljande Boställe, vilket inte är avsedd till bostad är skyldig att 
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avlämna stället för att av Boställs Direktionen utarrenderas. De äger rätt att sitta kvar med 
åtnjutande av fardagsår från till 14 mars 1834, utan annan rätt än den till Bostället åsatta räntan. 
Stockholm den 19 april 1834  CARL JOHAN 
Uppsala den 15 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (befäls- och rekrytmöte) 
Krigs Kollegium tillkännager att Upplands Regemente skall hålla befälsmöte under 14 dagar och 
rekrytmöte under 20 dagar samt beväringsmöte i 12 dagar i slutet av maj och början av juni. 
Uppsala den 15 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15  maj 1834 (beväringsynglingar från Älvsborgs län efterlyses) 
11 beväringsskyldiga ynglingar från Älvsborgs län, som tillhör 1833 årsklass har inte kunnat 
påträffas. De är namngivna. 
Uppsala den 15 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (kronofogden i Kinds Fögderi söker skuldsatt 
person) 
Clas Johansson från Stockhult, Frölunda socken, Älvsborgs län förständigas om han finns här i 
länet, att infinna sig 6 veckor efter Kungörelsen kan läsas tredje gången i Post- och Inrikes 
tidning hos Kronofogden i Kinds Fögderi för att erhålla Befallningshavandes Utslag, där han är 
ålagd att till Handlande P J Wennerström betala 497 riksdaler 45 skilling jämte ränta och 
expencer samt att erhålla av Kronolänsman Bång upprättade Instrument över gäldenärens i mät 
tagna Hemmansdel i Stockhult, vid äventyr att hemmansdelen säljs. 
Uppsala den 15 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (lagsökning av Befallningshavanden i Linköpings 
län) 
Om drängen Johan Fredrik Götharsson från Tolltorpet i Mjölby socken uppehåller sig här i länet 
är han förständigad att 6 veckor efter Kungörelsen stått i Post- och Inrikes tidning infinna sig på 
Landskansliet i Linköping och motta lagsökningshandlingarna och ge förklaring, vid äventyr att 
inte vidare bli hörd. Han är lagsökt av förre Livgardisten Magnus Lunta för 100 riksdaler. 
Uppsala den 15 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (efterlyst för olovlig åtkomst av matsked) 
Enligt Åmåls Rådsturätts Beslut är Johannes Jansson från Gönäs efterlyst, sedan han blivit 
tilltalad för olovlig åtkomst av en silvermatsked. Han förständigas att infinna sig den 14 juli 
klockan 11 f m i rätten vid äventyr att bli hämtad. 
Uppsala den 15 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (lagsökning) 
Befallningshavande i Härnösand har beslutat att förständiga Sockenglasmästare Per Ersson 
Norberg från Hassela, Attmars socken, att inom 3 månader räknat från den 5:te dennes infinna 
sig på Landskanslitet i Härnösand för att motta lagsökningshandlingar och ge förklaring, vid 
påföljd att annars inte bli hörd  Han är lagsökt av Förvaltaren vid Skönviks Glasbruk D Hernodh 
för 90 riksdaler, av Nämndeman Eric Persson i Skottgård för 42 riksdaler 32 skilling och av 
Torparen Jon Nilsson i Sorlindsjö för 100 riksdaler. 
Uppsala den 15 maj 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 15 maj 1834 (6 personer, klockor, häst) 
1:o Urmakare Gesällen Hans Hansson Sundberg har begivit sig ifrån Urmakare Änkan Maria E 
Pettersson i Alingsås och medtagit flera till lagning inlämnade silverfickur, däribland ett 
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Engelskt med silverboett samt vidhängande stålkedja, en urnyckel av guld med ring, ett pitchaft 
av franskt guld, en urnyckel av stål och bokstäverna J H på ena sidan och J Hultén på andra 
      Han är 32 år gammal, medelmåttigt växt, långlagt ansikte, mörkbruna ögon, svart hår, och 
rött skägg. Han var klädd i gammal brun surtut, rödbruna långbyxor, stövlar och svart hatt samt 
åtföljdes av en liten grå hund med kort svans 
2:o En häst 8 år gammal, nyskodd på framfötterna, ljusbrun, något över 9 kvarter hög, svart man, 
ål och svans stals från ägaren Rusthållare Peter Pehrsson i Sätuna, Kaga socken vid 
Gästgivargården i Linköping 
3:o Från Medelpads Kronohäkte i Härnösand har följande arrestanter fått tillfälle att rymma: 
      Bonden Nils Gustaf Hamberg, 50 år gammal, lång och undersättsig till växten, magert 
ansikte, lång näsa, ljusgrå ögon, mörkt hår och klädd i mörkblå surtut, vit fårskinnsmössa, 
stövlar. Han är försedd med block om ena benet. 
      Manspersonen Amandus Björn, 40 år gammal, undersättsig, magert ansikte, trubbig näsa, 
ljust hår och blind på vänstra ögat. Han var klädd i blå surtut, grå långbyxor, stövlar och svart 
hatt, Han har block om vänstra benet. 
 
Smedsgesällen R Lundgren, 28 år gammal, kort och stadig till växten, trint ansikte, ljusblå ögon, 
ljust hår. Klädd i mörkgrå klädessurtut, ljusblå långbyxor, finnkängor och svart hatt 
       Manspersonen Anders Fallsten, 27 år gammal, lång och smal, långlagt ansikte, bruna ögon, 
svart hår, klädd i mörkblå tröja, vita s k strykbyxor ?, högläderskor och svart hatt. 
       Hamberg är dömd till livstidsarbete på fästning för fjärde resan stöld och de andra förklarade 
skyldiga till ansvar för första och andra resan stöld. 
4:o Strandfogden Olof Bolin från Åkerö, Tynderö socken, Härnösands län har bortgått  
      Han är 55 år gammal, medelmåttigt växt, mörklagt ansikte, svart hår,. Klädd i blå 
sjömanströja, svarta vadmalsbyxor, pumpstövlar och ny svart hatt 
Uppsala den 15 maj 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (lagmansting) 
Upplands Lagmans Rätt till domars avkunnande i alla vid innevarande års lagmansting fullföljda 
mål är utsatt till 10 juni då förrättningen börjar klockan 9 f m. 
Uppsala den 15 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (generalmönstring med Upplands Regemente) 
Kongl Maj:t har befallt att General Mönstring skall hållas med Upplands Regemente. 
Generallöjtnant Baron G Lagerbring är utsedd som Mönsterherre. 
       Förrättningen sker med Överste Löjtnantens, Andra Majorens och Sigtuna Kompanier i 
Enköping den 27 och 28 juni samt med de övriga Kompanierna den 30 och 31 juli. 
Uppsala den 15 maj 1834 
 
Kungörelse, 26 maj 1834 (auktion på säd för nödlidande i Norrbotten) 
Den 6 juni säljs till högstbjudande på auktion ett parti spannmål bestående av råg och korn, som 
Ärentuna och Lena socknar levererats till Uppsala Kronomagasin, som gåva till nödställd 
innevånare i Norrbotten. 
      Spekulanter underrättas att lösen för spannmålen kommer att överlämnas till 
Befallningshavande i Norrbottens län och med tanke på det ädla ändamålet bör priset bli så högt 
som möjligt.                                       Uppsala den 26 maj 1834 R von KRAEMER 
 
Uppsala den 26 maj 1834 (reparation av Varpsunds bro, Häggeby socken) 
Till vägfarandes kännedom meddelas att Varpsunds bro, Häggeby socken kommer att repareras 
från den 12 juni och under 6 veckor. Resande måste ta vägen genom Håtuna socken förbi 
Kronoskogväktare Bostället Draget. 
Uppsala den 26 maj 1834 
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Efterlysning, Uppsala den 26 maj 1834 (4 personer) 
1:o Jungmannen vid Matroskompaniet av Kongl Maj:ts flotta i Göteborg N:o 44, Carl Henrik 
Bötke, har olovligen avvikit från stationen 
       Han är 19 år gammal, 5 fot 3 ½ tum lång, mörkt hår, liten uppstående näsa, koppärrigt 
ansikte och bred mun. Klädd i svart blankhatt, kulört halsduk och väst, blå klädeströja, vita 
segelduksbyxor, vita ullstrumpor och svarta läderskor 
2:o Bondsonen Jan Jansson från Björsbo, Väster Färnebo socken, Västerås län har avvikit 
      Han är 26 år gammal, något enfaldig, kort och undersättsig till växten samt klädd i blå jacka 
och kortbyxor, vita strumpor, skor och svart hatt 
3:o Manspersonen Henrik Andersson Borg har under forsling från Malmö till Halmstad berett sig 
tillfälle att komma på flykten 
     Han var klädd i ljusblå tröja, mörkblå byxor, stövlar och hatt samt fängslad med s k järnbult 
4:o Förre korrektionisten Eric Jansson har olovligen avvikit från sin husbonde torparen Lars 
Bengtsson i Svinsjön, Gryts socken, Nyköpings län 
      Han är medelmåttigt växt, spenslig, ljust hår och klädd i grå jacka och byxor, strumpor, skor 
och svart hatt 
Uppsala den 26 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1834 (beväringsynglingar från Älvsborgs län efterlyses) 
4 namngivna beväringsskyldiga ynglingar av 1833 års klass från Älvsborgs län som avflyttat till 
okänd ort efterlyses. 
    Krono- och Stadsbetjänter skall efterspana dem och när de anträffas inställa dem till 
Mönstring och Vapenövning med länets Beväringsmanskap innevarande år. 
Uppsala den 26 maj 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1834 (uppskjuten jordrannsakning) 
Till följd av Kongl Maj:ts Brev till Kammar Kollegiet av den 26 april kommer de 
jordrannsakningar som borde gjorts i länet och upprättandet av nästa års Special Jordebok att 
tillvidare uppskjutas, intill dess Kongl Maj:t därom i Nåder kommer att förordna. 
Uppsala den 26 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1834 (personer som flyttat utan att betalat skatt eller 
böter) 
Från Första Fögderiet 6 personer bl a Inspektor J G Boberg, Finsta, Bro socken 2 riksdaler 13 
skilling för kronoutskylder 
Från Tredje Fögderiet 6 personer, från Uppsala 1 och från Enköping 1. 
    Överståthållare Ämbetet och Befallningshavande antyds att söka dessa personer och när de 
anträffas utta de påförda medlen och i brist på tillgång meddela detta. 
Uppsala den 26 maj 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 maj 1834 (auktion på gård N:o 11, kvarteret Hjorten) 
Den 16 juni kommer på stället att säljas Handelsman M Douhans Sterbhus tillhöriga Gård N:o 
11, kvarteret Hjorten, Svartsbäcks Roten. 
Uppsala Auktionskammare den 27 maj 1834  L G Berglund 
Uppsala den 27 maj 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 maj 1834 (regler för En Öres Kassan) 
I Reglementet för Uppsala Läns En Öres Kassa av den 30 april 1831 står ”vid varje 
Generalmönstring med större delen av Upplands Regemente bör anställas val till nya Direktörer 
av rotehållarna varvid de förut valda kan omväljas”. 
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      Då Generalmönstring med större delen av Regementet kommer att ske här i staden den 30 
juni och 1 juli erinrar jag Rotehållarna att infinna sig för att välja nya Ledamöter till En Öres K
assans Direktion eller om de anser att de nuvarande ledamöterna skall bibehållas. Dessa är 
Överstelöjtnant J G Baner, Assessor J H Didron, Assessor P Floderus, Häradsdomare Eric 
Janson i Risby, Nämndeman Ludvig Ersson i Brunna och Nämndeman Nils Nilsson i Åloppe. 
Uppsala den 27 maj 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 maj 1834 (bortsprungen hund) 
Den 14:de dennes bortkom för en resande mellan Frötuna Säteri och Uppsala stad en 
gråspräcklig, långhårig hund. 
      Hederlig vedergällning till den som återlämnar hunden hos Hovjägmästare Tottie här i 
staden. 
Uppsala den 28 maj 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1834 (ändrad tid för sommarmarknaden i Arboga) 
En stor del av Arbogas Handlande och Hantverkare har anhållit hos Kommers Kollegiet att 
sommarmarknaden, som i år är utsatt till 28 juni, hädanefter får hållas i börja av juli. Kollegiet 
har funnit för gott att tillåta att sommarmarknaden så väl detta som kommande år hålls den 2 juli. 
Uppsala den 14 juni 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1834 (tider och platser för utdelning av underhåll från 
Vadstena Krigsmanshus) 
Första hälften av innevarande års underhållsmedel från Vadstena Krigsmanshus till de på 
Upplands Regemente anvisade gratialisterna förrättas på Yvre Gästgivargård den 28 juli, i 
Uppsala stad den 29:de och på Skottsilla Mönsterskrivare Boställe den 30:de. 
      Underhållstagare förständigas att därvid infinna sig försedda med prästbetyg och 
underhållsbrev. 
Uppsala den 14 juni 1834   
 
Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1834 (9 personer, förlorad plånbok) 
1:o Kringstrykande kvinnspersonen Ågren, som i januari skall ha förövat stöld hos Hovrättsrådet 
Ekermann i Jönköping har avvikit med sitt späda barn, innan  rannsakningen hunnit verkställas. 
      Hon är medelmåttigt växt, ljuslagt fräknigt ansikte och ljusrött hår 
2:o Gardisten vid Kapten af Klerchers Kompani av 2:dra Livgardet, N:o 61, Niclas Hultman har 
rymt från Regementet 
      Han är 29 år gammal, 5 fot 3 tum lång, ljust hår, magert ansikte, spetsig näsa samt klädd i blå 
tröja, blå klädesmössa och vita linnebyxor 
3:o Sjöartilleristerna vid 9:de Kompaniet av Sjöartilleri Regementet i Karlskrona N:o 10 Samuel 
Petersson Dahlsten och N:o 60 Johan Fredric Johansson Fjär har avvikit 
     Dahlsten är 24 år gammal, 5 fot 8 tum lång, blekt koppärrigt ansikte, trubbig näsa, stora bruna 
ögon, mörkt hår. Han var klädd i bussarong och byxor av buldan, exercismössa, skor, strumpor, 
skjorta och läderhalsduk 
     Fjär är 22 år gammal, 5 fot 8 ½ tum lång, smal med rödlätt runt ansikte, trubbig näsa, ljust 
hår, blå ögon samt ett ärr vid högra mungipan. Han var klädd i bussarong och byxor av buldan, 
skor, strumpor skjorta, exercismössa och läderhalsduk 
4:o Drängen Nils Peter Bergman har olovligen avvikit från Bonden Eric Jansson i Sjötorp, 
Husby socken, Nyköpings län.  
      Han är född 1814 i Norrbottens län, 5 fot 6 tum, mörkt hår, krokig näsa, bruna ögon samt ett 
inbränt märke på högra armen. Han var klädd i gammal grå vadmalsrock, grönrandiga byxor, 
ylleväst, gammal svart hatt, grå strumpor och nya skor 
5:o Smedslärlingen Eric Andersson har olovligen avvikit från sin husbonde Manufakturisten Carl 
Spångberg i Eskilstuna 
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     Han är 19 år gammal, undersättsig till växten, trint ansikte, ljust hår 
6:o Tjänstedrängarna Magnus Larsson och Jan Jansson har olovligen avvikit från sina husbönder 
i Gånsvik, Härnö socken, Härnösands län 
       Larsson är 25 år gammal, enögd, medelmåttigt växt, magert ansikte och brunt hår 
       Jansson är 19 år gammal, medelmåttigt växt, ljuslätt, trint ansikte, ljusblå ögon, mörkt yvigt 
hår, Han var klädd i blågrå sjömanströja av vadmal och byxor av samma tyg, gammal blå 
klädesväst med en knapprad, blå halsduk med vita prickar, svart hatt och slitna stövlar 
7:o Drängen Olof Sundberg har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Matts Pehrsson i Sunnanänge, 
Tolfta socken, detta län 
8:o Natten till den 2:dra dennes förlorades mellan Tunalunds Gästgivargård och Uppsala en 
plånbok tillhörig Brukspatron H Liljedahl från Risa socken Linköpings län. I den förvarades 
närmare 100 riksdaler i pengar och en skuldsedel på 200 riksdaler och åtskilliga räkningar 
    Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
vänligen att låta efterlysa drängen Sundberg samt de av Brukspatron Liljedahl förlorade 
pengarna och handlingarna. 
Uppsala den 14 juni 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1834 (pensioner till änkor och barn) 
Direktionen över Arméns Pensionskassa delar efter pensionsreglering ut till följande änkor och 
barn i  
Första klassen 
Generallöjtnant P Brändströms änka, Friherrinnan Chatarina Charlotta Strömbeck 250 riksdaler 
Andra klassen  
Överste Ulrik Malkom Rehnbergs änka, Charlotta Elisabeth Westerberg 
Överste Jonas af Jochnicks änka, Charlotta Sophia Tham 
Överste Ernst Emanuel von Platens änka, Maria Krook 150 riksdaler vardera 
Tredje klassen 
Överstelöjtnant Axel Fredrik von Arbins änka, Friherrinnan Maja Fredrika Falkenberg 125 
riksdaler 
Fjärde klassen 
Kapten Jesper Bentzelstiernas änka, Margareta Wickberg 100 riksdaler 
Sjunde klassen 
Fanjunkare Erik Magnus Mellenii änka, Anna Chatarina Rahm 
Sergeanten S M von Windels änka, Helena Charlotta von Liwen 
Fanjunkare Sven Shronqwists änka, Johanna Christina Frost 40 riksdaler vardera 
Åttonde klassen 
Mönsterskrivaren Samuel Abraham Bergqwists änka, Carolina Bergqwist 
F d Korpralen vid Kronprinsens Husarregemente Nils Magnus Bülows änka, Regina Elisabeth 
Kihlman 
Kvartermästaren Carl Burmans änka, Gustava Charlotta Krook 30 riksdaler vardera 
Nionde klassen 
Hautboisten Anders Åkerbergs änka, Anna Wickström 20 riksdaler 
      Direktionen anmodar Befallningshavande att genom utfärdande av Kungörelse, som skall 
läsas i kyrkorna, låta detta allmängöras. 
Stockholm den 29 maj 1834 B Franc Sparre, I P Lefrén, S A Falkenberg, Möllerhjelm 
Denna skrivelse är härmed kungjord. 
Uppsala den 16 juni 1834 J A CARLSSON  A WISTRAND 
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Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1834 (reparation av Västerby bro, Ålands socken) 
Den på vägen mellan Uppsala och Kölva Gästgivargård belägna Västerby bro i Ålands socken, 
behöver genomgå en grundligare reparation mellan den 14 – 18 juli . Resande som ärnar sig till 
Sala eller trakten däromkring far antingen till Säva och Torstuna eller till Dalkarlsbo. 
Uppsala den 23 juni 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1834 (hästremonterings marknad i Linköping) 
Kongl Maj:t har funnit för gott att tillåta till hästkulturens främjande, att en s k hästremonterings 
marknad hålls årligen i Linköpings stad. I år sker den 1 augusti. 
Uppsala den 23 juni 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1834 (djurläkarens adress) 
Djurläkaren i Länets Södra Provincial Distrikt, Regementshovslagare Johan Lundbeck är numera 
bosatt i Enköpings stad, vilket kungörs för dem som önska anlita honom för sina sjuka husdjur. 
Uppsala den 23 juni 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1834 (lagsökning) 
Torparen Carl Jönsson, Dalen i Sexdrega socken och A Jansson från Harekulla i Espereds 
socken, Älvsborgs län vilka blivit lagsökta hos Befallningshavanden, den förra av Handlaren S 
W Carlsson i Gölingstorp för 318 riksdaler 22 skilling och den senare av Anders Andersson i 
Hulatorp för 107 riksdaler 40 skilling, förständigas att innan sex veckor efter att kungörelsen 
finns för tredje gången i Post- och Inrikestidning, personligen infinna sig på Landskansliet i 
Vänersborg för att motta lagsökningshandlingar och avge förklaring i stadgad ordning, vid 
äventyr att inte bli hörda i målet. 
Uppsala den 23 juni 1834 
 
 
Efterlysning, Uppsala den 23 juni 1834 (7 personer) 
1:o Soldaten vid Tredje Majorens Kompani av Bohus Läns Regemente, N:o 59 Sven  
Allert har olovligen avvikit från Regementet 
      Han är 31 år gammal, 5 fot 9 tum lån, runt ansikte, ljust hår, och var klädd i randiga 
linnebyxor, lappad tröja, strumpor och skor 
2:o Drängarna Jan Jansson Kasper och Nils Pehrsson har olovligen avvikit från sin tjänsteort, 
Grythytte Härad i Örebro län 
      Kasper är av medelmåttig växt, spetsig näsa, trint ansikte, ljust hår, och klädd i vadmalsrock, 
grön tröja, ljusblå byxor, svart hatt och förskinn 
     Pehrsson är 28 år gammal, har en svart fläck på ena kinden, och var klädd i mörk klädesrock, 
svarta vadmalsbyxor, stövlar och svart hatt 
3:o Gossarna Gustaf Wilund och Johan Lundberg, som är tilltalade för vanart och undanhållande 
av hittegods har kommit på flykten, när de skulle häktas i Stockholms län 
      Wilund är 12 år gammal, blekt ansikte, blå ögon och klädd i gammal blå jacka, lärftsbyxor 
      Lundberg är av samma ålder och utseende, klädd i mörkrandig trasig väst och randiga 
bolstervarsbyxor 
4:o Förrymde gardisten vid Kapten Schüssercrans Kompani av Kongl Maj:ts 2:dra Livgarde, N:o 
98 Anders Ljungberg 
        Han är född i Nyköpings län 1813, 11 kvarter 3 tum lång, magert ansikte, mörkt hår och 
klädd i en gammal grön frack, linnebyxor och skor 
5:o Drängen Eric Ersson har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Jonas Ersson i Hov, Rasbo socken, 
detta län 
     Han är medelmåttigt växt, blekt magerlagt ansikte, svart hår, och klädd i blå rock, grå 
långbyxor, stövlar och hatt 
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      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
vänligen efterlysa Drängen Eric Ersson 
Uppsala den 23 juni 18334  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1834 (auktion Ryda Kungsgård, Nysätra socken) 
Den 24 oktober säljs Ryda Kungsgård 5 mantal, i Nysätra socken och därunder lydande rå- och 
rörstorp fördelade i lotter samt torp på Åloppe och Hammarby i Lagunda Härads Allmänning på 
auktion. Arrendet är på 30 år med spannmåls och hö arrende. Högsta anbud i pengar vinner om 
villkoren med proprie arrende borgen för de första 5 arrendeåren, som Kammarkollegium 
föreskrivit uppfylls. 
      Först utbjuds i lotter och sedan hela egendomen ostyckad. 
      Prästerskapet anmodas uppläsa kungörelsen 2 gånger i kyrkan, sista gången omkring 14 
dagar före auktionen. Befallningshavande anmodas att låta lika kungörelse utgå till angränsande 
län. 
Uppsala den 25 juni 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1834 (vedförsäljning till slottet) 
Förseglade anbud kan inlämnas av den som under loppet av nästa vinter, dock före mars månads 
utgång, efterhand vill leverera 50 famnar gran- och tallved till slottet. Priset skall vara bestämt. 
Uppsala den 25 juni 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1834 (medaljpensioner) 
De avskedade underofficerare och soldater, som blivit benådade med medaljpensioner, erhåller 
hela beloppet från Konungens Militär Hospitalsfond. De skall innan november inlämna sina 
nummer på pensionsbrevet och prästbetyg att de leva och äger god frejd.  
     Befallningshavande rekvirerar pengarna som så fort de anländer tillsänds kronobetjäningen, 
som mot kvitto delar ut beloppet. 
Uppsala den 25 juni 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1834 (entreprenadsauktion för upphandling av 
proviantpersedlar för hjonen vid Uppsala Hospital) 
För att ytterligare anställa försök att fullgöra Serafimer Ordens Gillets förordnande av den 27 
september 1826, förrättas entreprenadsauktion för upphandling av erforderliga proviants 
persedlar för hjonen vid Uppsala Hospital under ett år och även mathållningens bestridande i 
enlighet med spisordningen mot viss betalning för varje hospitalshjon om dagen. 
      Auktionen hålls den 20 december och lägsta anbudet kommer att prövas av Serafimer Ordens 
Gillet. Spisordningen och matsedlarna finns att tillgå i Landskontoret och i Uppsala Hospitals 
Kontor. 
Uppsala den 25 juni 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1834 (entreprenadsauktion för att skaffa bröd åt 
fångarna i häktet) 
Den 20 november kommer entreprenadsauktion att hållas här på Landskontoret för att till 
billigaste pris skaffa bröd åt fångarna i Slottshäktet. 
Uppsala den 25 juni 1834 J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1834 (frivillig auktion på Årby Sätesgård, Ramsta socken) 
Den 28 juli kommer frivillig auktion att hållas vid Årby Sätesgård, Ramsta socken, Hagunda 
Härad, då till högstbjudande säljs: 
1:o Årby 2 mantal frälse Säteri med 6 jordtorp. Åbyggnaden är i gott stånd med tröskverk, 
betydlig trädgård och planteringar, 25 tunnor årligt utsäde i ypperlig jordmån, foder till 8 
hästar, 20 kor och 50 får samt bete och skog till gärdselgång 

31  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan82-1823 lan111-34.doc\lan111-116 1834.doc  Skapat den 2005-08-24 18:22:00   Senast utskrivet 2005-
08-25 22:54:00 



2:o Risbrunna 2 mantal frälse i sambruk med Årby har åbyggnad i försvarligt skick, jämte 
salpeterlada och 2 jordtorp, 25 tunnor årligt utsäde i god jord, äng tillräcklig att föda 25 kreatur 
utom får, bete och skog för nödvändiga behov. 
     Med köpet följer växande gröda till båda gårdarna. Det är sått 8 tunnor vete, 24 tunnor råg 18 
tunnor korn och 6 tunnor blandsäd och havre 
3:o Bodarna ½ mantal frälse har 10 tunnors utsäde och motsvarande äng, skog och tillräckligt 
bete, samt utgör 75 dagsverken och 10 tunnor spannmål samt andra tjänstbarheter i arrende till 
gården 
4:o Hacksta 1/3 kronoskatte augment har 10 tunnors utsäde, 16 – 18 lass hö av god beskaffenhet, 
70 dagsverken, 7 tunnor spannmål och andra tjänstbarheter i arrende 
      Egendomen är belägen i Ramsta socken och säljs, som den nu är med rättighet för köparen 
att genast tillträda. Någon del av köpeskillingen skall erläggas genast och återstoden efter de 
terminer köparen och säljaren kommer överens om, men i möjligaste måtto till köparens 
bekvämlighet. 
     Skulle inte hela egendomen kunna säljas kommer Årby särskilt och hemmanen särskilt att på 
samma dag utbjudas till högsta anbud som kan erhållas. Säljaren förbehåller sig rättigheten att 
pröva anbuden. 
     Närmare upplysningar om egendomens beskaffenhet och köpevillkoren meddelar 
auktionsförrättaren  Expeditions Kronofogden Johan Sahlin i Balingsta. 
Uppsala den 27 juni 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1834 (efterlyst gardist) 
På begäran efterlyses gardisten vid Överste von Schwerins Kompani av Svea Livgarde, N:o 91, 
Pehr Eric Tengblom, vilken avvikit från Regementet. 
     Han är 30 år gammal, 5 fot 10 tum lång, ljust hår. 
Uppsala den 27 juli 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 28 juni 1834 (1 sto) 
Ett 9 årig sto av medelmåttig storlek, leverbrunt med svart ståndman och svans, tillhörigt bonden 
Carl Gustaf Gustafsson i Torresta, Kalmar socken, har bortkommit från betet på Håbo 
Häradsallmänning. Nöjaktig vedergällning till den som återskaffar kreaturet. 
Uppsala den 28 juni 1834 J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 juli 1834 (transport på åborätten till Kungsfjällen, Olands 
socken) 
Härmed kungörs att bonden Per Hansson i Hjortslunda, Alunda socken anhållit om transport 
resolution på Åborätten till Kronolägenheten Kungsfjällen, Olands Härads Allmänning, som 
överlåtits till honom av Överstinnan M S Silverstolpe. 
Uppsala den 1 juli 1834 J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1834 (auktion på ved från Sunnersta och Åsen) 
Den 22 juli förrättas auktion på 10 lass ved på Sunnersta kronopark och 2 lass på Kronoparken 
Åsen samt 31 granar som blåst omkull vid sista stormen. Allt kommer att säljas till 
högstbjudande mot kontant betalning. 
     Auktionen verkställs i närvaro av Hovjägmästaren Tottie genom Kronolänsman Sundström 
och förrättas vid Jägarbostället i parken. Inroparen avhämtar virket efter avtal med 
Hovjägmästaren. 
Uppsala den 2 juli 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1834 (markeångssättning) 
Med anledning av Kungörelsen av den 1 oktober 1810 samt Förordningen av den 20 september 
1815 har jag utsatt årets markegångssättning till den 3 november här på slottet. 
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        De Herrar av Adeln och Ridderskapet som äga rätt att välja Deputerade anmodas att inom 
fjorton dagar insända sina vota till Befallningshavande. Utanskriften skall vara märkt:  V o t u m 
      Bondeståndet som äger rätt att delta väljer ett eller flera Ombud, efter socknarnas storlek. De 
valda skall på tid och plats som Domhavandes kallelse anvisar, infinna sig och välja en 
fullmäktig för varje domsaga.  
      Domkapitlet och Magistraterna ombesörjer kallelser och val av deputerade för Präst- och 
Borgarståndet. 
      Magistraten och sockenfullmäktig skall upprätta och före den 20 oktober ofelbart insända 
priskuranter på alla varor och deras värde lämpade efter ortens gångbara priser. 
     Prästeståndet utlyser genast sockenstämmor för att välja sockenombud som tillsammans med 
Kronofogden skall sammanträda om priskuranternas uppgörande. 
Uppsala den 4 juli 1834  R von KRAEMER  
 
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (utdelning av gratialer) 
Första hälften av årets underhåll av Gratialer vid Livregementets Dragon Korps utdelas den 
21:sta vid Säva Gästgivargård för Majorens Skvadron, den 22:dra för Norra Upplands Skvadron 
på Gästgivargården här i staden. 
     De gratialister som vill få dessa medel skall infinna sig med underhållsbrev och behörigt 
prästbevis. 
Uppsala den 7 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (efterlyst för skuld) 
J A Liljedahl från Risa socken, Linköpings län, som vistas på okänd ort och enligt 
Landshövdinge Ämbetes utslag den 17 juli blivit ålagd att till Handlaren T Palme i Kalmar vid 
utmätning och brist på tillgång med bysättnings påföljd, betala 617 riksdaler 40 skilling utom ränta. 
Han är efterlyst på begäran av Befallningshavande i Östergötland med anmaning att inom sex 
veckor efter att kungörelsen finns i Post- och Inrikes Tidning tredje gången, infinna sig på 
Landskansliet i Linköping för att antingen betala sin skuld eller styrka att han därifrån är frikänd 
genom att anföra besvär mot utslag vid äventyr att om han det försummar och fordringsägaren 
önskar, ånyo efterlyses. 
     Han lagsöks också för 460 riksdaler 36 skilling som Fabrikören E Svarss i Kalmar gör honom 
ansvarig för. Liljedahl skall inom sex veckor infinna sig på Linköpings Landskansli och motta 
lagsökningshandlingarna och förklaring vid äventyr att inte bli hörd i målet. 
Uppsala den 7 juli 1834 
      
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (lagsökning) 
Pigan Anna Maria Olofsdotter från Motala har blivit lagsökt av viktualiehandlanden P Berglund i 
Linköping för 85 riksdaler. Hon är efterlyst och förständigad att inom 6 veckor efter att 
kungörelsen stått 3 gånger i Post- och Inrikes Tidningar infinna sig på Landskansliet i Linköping 
för att motta Lagsökningshandlingar och förklara sig, vid äventyr att hon inte blir hörd i målet. 
Uppsala den 7 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (upphittat silver) 
När man rev en ladugårdsbyggnad i Lilla Hammar, Ödesmåla socken, Göteborgs län hittades en 
segeldukslapp innehållande en silvermatsked märkt med H och tillverkad av guldsmed Sauer, en 
åttkantig silversnusdosa märkt med R och N:o 2, tillverkad av guldsmeden G Hamnquist 
vägande 14 lod samt ett par avlånga örhängen av guld.  
      Rätta ägaren kan anmäla sig hos Kronolänsman E M Wernbom. 
Uppsala den 7 juli 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (tillvaratagen häst) 
Bonden Erik Ersson i Romsbo, Börje socken, detta län har tillvaratagit en mörkbrun häst med 
svart hängman. Hästen återfås hos Ersson mot kostnadsersättning. 
Uppsala den 7 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (värvning) 
Sekundchefen för Svea Livgarde har förordnat gardisten N:o 58, Eric Bäck att anställa värvning 
för att rekrytera till de befintliga vakanserna. 
Uppsala den 7 juli 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 7 juli 1834 (2 personer, stöldgods) 
1:o Rekryten vid Delsbo Kompani av Hälsinge Regemente, N:o 61, Thulin, har avvikit från 
hemorten efter att ha förövat stöld. 
      Han är 28 år gammal, blekt ansikte, gult hår och klädd i svart hatt, blå jacka och byxor samt 
skor 
2:o Artilleristen Olof Gods son, Pehr, har i oktober förra året bortgått från sitt hemvist i 
Bjuråkers socken utan att sedan hörts av.  
     Han är född 1820, långlagt ansikte, stora bruna ögon och klädd i jacka och byxor av buldan 
och svart hatt 
3:o Vid Myskje Gästgivargård i Hälsingland har tagits en kantin innehållande bland annat 3 
guldringar, 2 silvermatskedar och åtskilliga brev till personer med adress i Stockholm 
4:o Vid inbrott hos Bonden Olof Modin i Myskje, Mo socken, Gävleborgs län stals 12 riksdaler 
5:o Ett stycke linneväv om 46 alnar, ett stycke om 14 alnar, 1 fyrskäftad väv om 45 alnar 1 
blångarnsväv om 3 alnar har stulits från Kyrkvärden Eric Ersson i Västerby, Regnsjö socken, 
Gävleborgs län 
6:o Vid inbrott hos bonden Olof Olsson i Björke, Hills socken, Gästrikland stals 1 fingerborg av 
silver, 1 svart och 1 blå vadmalsrock, 5 silkesdukar av olika färger, 4 dito av Cambray, 2 av 
nettelduk och 19 av bomull, 4 linnenäsdukar, 2 par skospännen, 3 par mörkblå ullstrumpor, 1 par 
ljusblå bomullsstrumpor, 1 glasflaska, 1 par glasögon, 1 röd filtmössa  och 1 lärftsskjorta märkt 
D D S 
7:o Från torparen Jonas Snygg i Tjärnelund, Ljusdals socken, Gävleborgs län har vid inbrott 
stulits en blå vadmalsrock med fårskinnsfoder, en blå jacka med dito, en blå vadmalsväst med 
ljusblått foder och överklädda knappar, en röd filtmössa och en svart skinnmössa 
8:o Från klädeshandlaren P A Sprinchorn i Stockholm har stulits 6.222 riksdaler 10 skilling 8 
runstycken, nämligen 1 transportsedel på 1.000 riksdaler banko, 7 transportsedlar på vardera 500 
riksdaler av vilka 3 är insatta av P A Sprinchorn den 19 juni, 1 transportsedel på 400 riksdaler, 6 
sedlar på 100 riksdaler, 3 på 50 riksdaler, 2 på 10 riksdaler 1 assignation på 20 riksdaler 1 
riksgäldssedel på 100 riksdaler, 4 på 50 riksdaler, flera buntar med olika valörer, en bunt med 
trasiga småsedlar och några löspengar. 
     500 riksdaler utlovas i belöning till den som återskaffar det stulna. 
Uppsala den 7 juli 1834  J A CARLSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 juli 1834 (prövningskommitténs sammanträde) 
Prövningskommittén, som skall granska taxeringskommitténs åtgärder och meddela rättelser på 
de anmärkningar som gjorts, samlas här på slottet den 11 september klockan 10 förmiddagen. 
      Ledamöter av Adeln och Ridderskapet är Kammarherre Ribbing, Kammarjunkare von 
Engeström, Sekreterare Wijnblad 
      För Prästeståndet Överhovpredikant Hagberg, Professor Winbom och Kyrkoherde Berg 
      För Borgarståndet Konditor Åkersten, Karduansmakare Schagerström och Färgare Dahlström 
     För Bondeståndet Rusthållare Brunnberg i Focksta, Carl Ludwigsson från Husby Sjutolft och 
Nämndeman Jan Ersson i Vicksta by samt ståndspersonerna 
     Bergsmästare Beronius, Assessor Ångerman och Apotekare Engelbrecht. 
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     De skattskyldiga som önskar rättelse skall senast prövningsdagen inlämna sina anmärkningar 
och skälen för den rättelse som söks med upplysningar och bestyrkande om förhållandet. 
Uppsala den 14 juli 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1834 (resultat av Generalmönstring) 
Vid hållen Generalmönstring den 27, 28 och 30 juni samt 1 juli detta år avskedades 20 soldater 
vid Livkompaniet, 25 vid Överstelöjtnantens Kompani, 14 vid Första Majorens Kompani, 13 vid 
Andra Majorens Kompani, 13 vid Tredje Majorens Kompani, 16 vid Rasbo Kompani, 13 vid 
Sigtuna Kompani. 
      Vidare kasserades N:o 92 vid Livkompaniet, N:o 23 vid Överstelöjtnantens Kompani, 
N:o 147 vid Första Majorens Kompani, N:o 24, 84, 137 och 148 vid Andra Majorens Kompani, 
N:o 33 vid Tredje Majorens Kompani, N:o 69 vid Sigtuna Kompani 
      Ogillat rekryterna för N:o 7 vid Andra Majorens Kompani, N:o 5, 67 och 95 vid Tredje 
Majorens Kompani, N:o 56 och 104 vid Sigtuna Kompani. 
       Ställda på ett års förbättring soldaterna N:o 2, 22, 24 och 81 vid Livkompaniet, N:o 49, 59, 
71 och 114 vid Överstelöjtnantens Kompani, N:o 97 vid Första Majorens Kompani, N:o 26, 28, 
54 och 138 vid Andra Majorens Kompani, N:o 47, 82, 88, 115, 144 och 150 vid Tredje Majorens 
Kompani, N:o 59 och 136 vid Rasbo Kompani samt N:o 25, 48, 53, 73, 84 och 143 Vid Sigtuna 
Kompani. 
       Villkorligen föravskedade soldaterna för N:o 1, 16 och 85 vid Överstelöjtnantens Kompani, 
N:o 78, 142 och 149 vid Första Majorens Kompani, N:o 110 och 115 vid Andra Majorens 
Kompani, N:o 107 och 123 vid Tredje Majorens Kompani, N:o 106 vid Rasbo Kompani och N:o 
113 vid Sigtuna Kompani. 
     Persedlar som kasserats som odugliga: 
    103 bandolärer, 103 bandolärremmar, 4 ränselremmar, 54 underofficers livgehäng, 44 
koppardricksflaskor, 242 flaskremmar, 524 mattornistrar, 30 järnskyfflar, 13 yxor, 30 
proviantsäckar, 8 trummor och 1 trummrem, samt de tschacoter som används till 
släpmunderingen och som uttjänta blivit kasserade med undantag av 436 brukbara ullstrumpor, 
436 skjortor, 436 par skor. 
      Generalmönsterherren har godkänt 949 jackor av blått kläde med röda kragar, 153 jackor av 
blått kläde med gröna passpoaler, 949 byxor av blått kläde med röda dito, 153 par byxor med 
gröna dito,1102 par linnebyxor, 1102 par stibletter, 1130 tschacots, 1130 vapenplåtar och lika 
många namnplåtar med hakremmar, 1130 pompons av ullgarn, 1102 skärp, 1102 halsdukar, 1130 
lägermössor, 1102 par stibletter av halvkläde, 1102 tschacots- och pomponsfodral. 
      Följande bristfälliga persedlar som bör repareras: 
      181 bandolärer, 352 ränslar, 50 ränselremmar, 220 kopparflaskor, 106 flaskremmar, 50 
mattornistrar, 1 trumma, 23 tält, 41 kopparkittlar, 25 yxor, 30 proviantsäckar, 1 
ammunitionsvagn, 2 allminiumkärror, 6 öppna kärror, 2 täckta kärror, 25 kärrselar, 6 vagnselar. 
      Vidare omvaldes Direktionen för Uppsala läns rotehållares s k En Öres Kassa. 
       De rotehållare som inte är nöjda med detta beslut skall ingiva sina besvär till 
Befallningshavande inom 60 dagar från den 27 juli, då denna kungörelse bör läsas i alla kyrkor. 
Han sänder dem vidare till Kongl Maj:ts Krigsexpedition.  
       Generalmönsterherrens beslut hindras inte av dessa besvär om inte Kongl Maj:t finner för 
gott att förordna annat. 
Uppsala den 18 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1834 (meddelande från Karantäns Kommissionen) 
Skrivelse från Karantäns Kommissionen i Stockholm. 
Genom Brev av den 7 juni har Kongl Maj:t bifallit att kostnaden, då utländska fartyg måste för 
storm eller motvind nödgas anlöpa svenska kusten, kommer att utgå. Innan kostnaden slopas skall 
noga utredas att ersättningens uteblivande inte beror på försummelse. Härav följer att om 
fartygen är destinerade till svenska hamnar ersättningen skyndsamt uttas. 
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Stockholm den 2 juli 1834. På Karantäns Kommissionens vägnar S E v Weigel  A  P Sandström 
Uppsala den 18 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1834 (efterlyst garvaregesäll) 
Garvaregesällen Björkstedt, som har begivit sig från Norrköping till okänd ort efterlyses av 
Kämnärsrätten och förständigas att vid hämtningspåföljd infinna sig inför Rätten den 15 augusti 
för att höras över Stadsfiskal Söderströms väckta ansvarsyrkande mot Björkstedt för våldsamt 
överfall på Polisbetjänt Nylund. 
Uppsala den 18 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1834 (auktion Grän, Långtora socken) 
Den 28 oktober kommer exekutiv auktion att hållas på bonden Jan Janssons 1/8 mantal 
kronoskatte hemman i Grän, Långtora socken, detta län.  
      Fastigheten säljs i det skick den befinner sig. Köpeskillingen erläggs genast eller sist inom en 
månad, då med 6 % ränta. 
      Närmare kännedom om fastigheten kan fås dels här och dels hos Kronobefallningsman G 
Wibelius i Salnecke. Det åligger utsökningssökande att i god tid underrätta inteckningshavarna 
om auktionen. 
Uppsala den 18 juli 1834 JA CARLSSON  A WISTRAND 
 
Tillkännagivande, Uppsala den 21 juli 1834 (råd vid rågskörd) 
Från Hushållnings Sällskapets Ledamot S G Löwenhjelm har följande uppgifter inkommit: 
”När man de senaste regniga somrarna har skylat rågen vid Söderlövsta i Alunda socken har man 
istället för två band satt ett extra i mitten. Skylarna blåser inte så lätt omkull och erfarenheten 
visar att de torkar lika fort som om man bara sätter upp två band. Bandet i mitten har varit 
torrare, vilken är en naturlig följd av att det inte nås av regnet. 
     Om man dessutom använder dubbel hyllning motstår rågskylarna det långvarigaste regn utan 
att gro, utom möjligen där axen ligga mot marken, men bandet som står i mitten är alltid fredat 
för väta. 
      För att ingen genom denna uppgift skall anse sig missledd, föreslås att detta skylningssätt 
prövas i smått, varefter man kan bedöma om det äger företräde framför det brukliga 
Österby Bruk den 15 juli 1834 S G LÖWENHJELM 
 
I synnerhet de sista två åren har lantmannen fått bittert erfara, att det på denna ort brukliga 
skylningssättet av den ömtåliga rågen varit högst ofullkomligt. Hushållnings Sällskapet skyndar 
därför att till allmän kännedom meddela den underrättelse, om ett bättre sätt att gå tillväga vid 
rågskörden. Då det nya sättet inte medför kostnader och inte någon konstskicklighet eller vana 
hoppas Hushållnings Sällskapet att varje omtänksam lantman med nöje skall omfatta och snart 
till synnerlig förmån allmänt efterfölja detta råd. 
Uppsala den 21 juli 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (Generalmönstring Dragon Korpsen) 
Den av Kongl Maj:t anbefallda Generalmönstringen av Livregementets Dragon Korps kommer 
att utföras av Generalmajor A D Mörner. 
     För Norra Upplands och Uppsala Skvadroner i Uppsala stad den 13 september 
     Med Majorens Skvadron vid Litslena Gästgivargård den 15 september 
     Rusthållarna meddelas så att de själva eller ombud kan närvara. De nya monderings 
persedlarna kommer att förevisas, liksom redovisning på de medel som uppburits för ändamålet. 
Vid mönstringen kommer val att hållas av Direktörer och Suppleanter för Uppsala läns 
Rusthållares Remonterings Kassa. Vidare skall rusthållarna för varje skvadron välja en revisor 
som granskar Remonteringskassan. 
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     De nuvarande ledamöterna är Överstelöjtnant Banér, assessor Dideron, Häradshövding 
Delldén, Nämndeman Nils Larsson i Skuttunge by, Nils Nilsson i Åloppe och Kyrkvärd Pehr 
Hansson i Målsta. Dessa kan omväljas så framt de inte vägra att ett sådant förtroende bibehålla. 
     Ådermöten förrättas med Livskvadronen i Åshusby den 11 och Norra Upplands och Uppsala 
Skvadroner i Uppsala den 12 och med Majorens Skvadron i Litslena den 14 september. 
Underhåll för karlar och hästar bestrids av rusthållaren på samlingsdagen. 
Uppsala den 30 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (bergmästartjänst) 
Bergs Kollegium har förordnat Kanslisten där, Anders Fredrik Reuter att från 1 augusti till 15 
september förrätta Bergmästartjänsten i Uppland och Gävleborgs Läns Bergmästaredöme under 
Bergmästare D G Öngrens tjänstledighet. 
Uppsala den 30 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (frivillig auktion Viggeby, Lillkyrka socken, Trögds 
Härad) 
Frivillig auktion hålls på stället den 15 augusti då till försäljning utbjuds Viggeby Egendom 1 3/8 
mantal, därav 1 mantal rusthåll och 3/8 mantal frälse, belägen i Lillkyrka socken Trögds Härad. 
Egendomen ligger nära kyrka, kvarn, större väg och lastageplats. 
      Samtidigt säljs ½ mantal frälse i Foltsberga by, Vallby socken ¾ mil från Viggeby. Denna 
egendom har åbyggnad, åker och äng i gott stånd och säljs på grund av långt avstånd till ägarens 
större egendom i Södermanland. Den kan tillträdas genast med inbärgad och växande gröda och 
inventarier. 
     Vid Viggeby är utsädet omkring 25 tunnor i god jordmån, då hälften av åkern legat i 
träda.100 parlass gott hö (60 lispund per lass), men som nära 3/5 av ängen varit under odling, 
torde höfångsten om ett par år uppgå till det dubbla. Bete finns i fyra hagar. Tillräcklig skog för 
stängsel och något vedbrand finns att tillgå 
      Foltsberga hemman har god skog med timmer till eget behov. Tröskverk, bränneri, brygghus 
och smedja med tillbehör åtföljer köpet. 
     Beskrivning av denna egendom och de förmånliga köpevillkoren erhålles hos undertecknad. 
Enköping den 16 juli 1834 A G Morén 
Uppsala den 30 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (värvning) 
Stadsfiskalen A Sandin skall under två år anställa vävning av rekryter till Kapten Aminoffs 
Kompani för att täcka vakanser vid Svea livgarde. 
Uppsala den 30 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (försäljning av skog vid Ovansjö allmänning i 
Gästrikland) 
Kongl Maj:t har bifallit att återstoden av den Högbo Bruksägares frånkända del av Ovansjö 
Allmänning i Gästrikland utgörande 400 tunnland skog, som varit begagnad som rekognitions 
skog till bruket kommer att säljas i 4 lotter om 100 tunnland lotten. De säljs till högstbjudande 
under vanlig skattemannarätt den 20 augusti inför Kammar Kollegium och Landskontoret i 
Gävle samt i Ovansjö Tingshus.  
      Borgen för köpeskillingen som betalas med 1/6 per år fordras. En per milleavgift till 
Vadstena Krigsmanshus samt spannmålsräntan kommer varje år att uttas liksom övriga utskylder 
och besvär som följer skattejord. 
Uppsala den 30 juli 1834 
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Efterlysning, Uppsala den 30 juli 1834 (5 personer, sto, väv) 
1.o Förra allmänna arbetskarlarna A Lundin och Carl Olsson Hielm har olovligen övergivit de 
tjänster de innehaft. Lundin hos Kommersrådet Lundgren på Stora Herrestad och Hielm hos 
bonden Jöns Hansson i Kvistofta, Malmöhus län 
     Hielm är 31 år gammal, klädd i grå jacka och långbyxor, blå väst, blå vadmalsmössa och 
stövlar 
2:o Från änkan Catharina Jansdotter vid Eriksvall i Nyköpings län bortkom ett sto, 16 år 
gammalt, av medelmåttig storlek, brunt till färgen, med tre vita fötter, svart man och svans samt 
grå hår i pannan 
3:o Pigan Anna Brita Andersdotter eller Hansdotter från Fiskläget Stocken, Morlanda socken, 
Göteborgs län, som misstänks ha fött ett oäkta barn i november och därefter avvikit utan att man 
känner hennes vistelseort 
4:o Vid Horsarp, Rogberga socken, Jönköpings län stals en blångarnsväv som låg ute för 
blekning. Den är 46 alnar lång, rutig på ändarna och randig i mitten, med bomullsinslag och 1 ½ 
tums breda rutor på sidorna 
5:o Bonden Anders Jonsson i Åte, Själevads socken, Härnösands län har bortgått från sitt 
hemvist. 
     Han är 34 år, medelmåttigt stadigt växt, vackert ljuslätt ansikte, ljust hår och klädd i blå päls, 
mörkblå klädesväst med pärlemoknappar, rutig bomullshalsduk, blå långbyxor, yllestrumpor, 
remskor, svart hatt av silkesfelb 
6:o Drängen Claës Fredrik Boberg har rymt ur sin tjänst hos Major J A Ihre på Björnarbo, 
Jumskile socken 
     Han är 19 år gammal, mörkt hår och bruna ögon, klädd i ljusblå vadmalskläder, mörkblå väst, 
stövlar och lädermössa. 
    Krono- och stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana ovannämnda förrymda och 
brottsliga personer, bortkomna kreatur och stulna egendom, jämte tjuvar samt vid anträffandet 
därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 30 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (lagsökning) 
Lantbonden Eric Ersson från Skademark, Härnösands län är lagsökt av Inspektoren vid Gideå 
Bruk, A J Bergenström för 273 riksdaler 12 skilling 2 runstycken och efterlyst med 
förständigande att inom 3 månader infinna sig på Landskansliet i Härnösand för att motta 
lagsökningshandlingarna och förklara sig däröver, vid äventyr att inte vidare bli hörd i målet. 
Uppsala den 30 juli 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (bortkomna hästar) 
Från betet på Bälinge Härads Allmänning har två hästar bortkommit i mitten av maj. 
      Den ena är 13 år gammal, gulblack till färgen, svart ståndman, svans och rand längs ryggen. 
Den andra är 7 år gammal, mörkbrun till färgen, svart svans och på mitten uppstående men på 
sidorna hängande man. 
      Djuren är efterlysta och hänvändelse kan göras till bonden Carl Carlsson, Måsta, Bälinge 
socken, som utlovar vedergällning. 
      Befallningshavande i Stockholms, Nyköpings, Västerås, Gävleborgs, Härnösands och 
Jämtlands län anmodas vänligen efterlysa kreaturen. 
Uppsala den 30 juli 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1834 (entreprenadsauktion för att skaffa sängkläder till 
länshäktet) 
På Landskontoret kommer entreprenadsauktion att förrättas den 15 augusti för att anskaffa 1 
tvåmans madrass och 16 tvåmanstäcken samt lagning och omstoppning av 16 tvåmans och 10 
enmans madrasser jämte 11 stycken tvåmanstäcken. 
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     För att något anbud skall kunna antas fordras vederhäftig borgensförbindelse för arbetets 
riktiga utförande i enlighet med kostnadsförslaget, som finns att tillgå på landskontoret före 
auktionen. 
Uppsala den 2 augusti 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 augusti 1834 (dödlig sjukdom i Göteborg) 
Landshövdinge Ämbetet ger tillkänna att en hastigt dödande sjukdom nyligen utbrutit i 
Göteborg, varvid Länsstyrelsen ansett det nödvändigt att tillämpa Kungörelsen av den 12 
november 1831, om vad som skall iakttagas vid utbrott av Kolera. 
      Med anledning härav och med tanke på årstiden har Landshövdinge Ämbetet enligt 
Karantäns Kommissionens i Stockholm anmodan, velat fästa länets innevånares uppmärksamhet 
på nödvändigheten att, utan att därför överlämna sig till överdriven farhåga, iaktta möjligaste 
försiktighet och undvika allt, som kan ge anledning till Kolerans utbrott. 
      Dessa försiktighets mått, som är lämpliga även mot andra vid denna årstid vanligen 
förekommande sjukdomar, som rödsot, s k brännsjuka m m, är i huvudsak följande: 
1:o Att om möjligt är inte äta svårsmält och otjänlig föda som kött och fisk som börjat skämmas, 
bröd av dålig beskaffenhet, råa rotsaker, omogen eller halvrutten frukt, härsket smör, surt dricka 
samt starkt kryddad mat. Ett måttligt bruk av kryddor är däremot nyttigt. 
2:o Att iaktta måttlighet, även av den sundaste föda. Inget ökar fallenheten för sjukdomen som 
fylleri och dryckenskap, ty de som missbrukar starka drycker har merendels fallit offer för 
sjukdomen. 
3:o Att akta sig för avkylning och avpassa klädedräkten efter väderleken, I synnerhet är det 
farligt att tillbringa natten i fria luften och att ligga på den fuktiga marken. Har man blivit våt 
särkskilt om fötterna bör man byta ofördröjligen. En gördel av skinn fodrad med ylle och buren 
om underlivet och ylle närmast hela kroppen, har visat sig vara särdeles nyttigt 
4:o Att iakttaga renlighet och i möjligaste mån undvika trångboddhet. Kan detta inte 
åstadkommas avlägsnar man allt som kan uppblanda luften med skadliga ämnen, låta fönster och 
dörrar stå öppna under dagen, när väderleken tillåter och röka rummet med mineralsura ämnen. 
5:o Att dagligen vistas i fria luften, inte utmatta kroppen med överdrivet arbete och 
själsansträngningar och framförallt försöka bibehålla sinneslugn grundat på fast religiöst 
förtroende och tillförsikt till Försynen. 
     Landshövding Ämbetet har velat erinra om att varje stad och prästgäll skall vara försett med 
en Sundhetsnämnd sammansatt efter ortens vidsträckthet eller folkmängd av minst fem 
ledamöter. I staden är Borgmästaren och på landet Kyrkoherden ordförande i nämnden tills 
Befallningshavande förordnar annorlunda. 
     Dessa Sundhetsnämnder är förständigade att på det nogaste vaka över hälsotillståndet och så 
fort tecken visar sig på Kolera sjukdomen, genast vidtaga alla på dem ankommande åtgärder. 
     Så fort någon sjukdom yppar sig eller misstänkt dödsfall inträffar skall det hit inberättas och 
läkares hjälp utan minsta dröjsmål sökas, allt vid strängaste laga ansvar. 
     Landsförsamlingarna uppmanas därjämte att ofördröjligen förse sina sockenapotek med de 
läkemedel som kan behövas. Sundhetsnämnden äger att vid påfordran genast erhålla 
handräckning i städerna av magistraten och på landet av kronobetjäningen. 
Uppsala den 9 augusti 1834  J A CARLSSON  L D WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (lagsökning) 
Drängen Johan Dahlin från Kyrktorp i Redvägs Härad Älvsborgs län har blivit lagsökt av 
Handlaren Lars Westerlund i Ulricehamn för 112 riksdaler 23 skilling. Han är efterlyst och 
förständigad att inom 6 veckor från den dag Kungörelsen stått tredje gången i Post- och Inrikes 
Tidningar infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta lagsökningshandlingarna och 
avgiva förklaring, vid äventyr att inte bli hörd i målet. 
Uppsala den 20 augusti 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (efterlyst för att fullborda äktenskap) 
Kinds Häradsrätt har beslutat efterlysa och förständiga Handelsbetjänten Josef Lindberg eller 
Andersson, som han också kallar sig, från Borås, att sjätte rättegångsdagen vid nästa Höstting 
som hålls i Svenljunga Gästgivargård med början den 2 oktober, personligen infinna sig. 
     Han skall svara på Anna Lena Bylanders i Stora Starred, Förmyndares, Andreas Lindströms i 
Skogstorpet och Sven Hedlunds i Holmtorpet påstående om åläggande att fullborda äktenskap 
med Bylander, vid äventyr att Lindberg häktas och återförs till orten för att inställas i Rätten. 
Uppsala den 20 augusti 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (lagsökning) 
Knuts Eric Andersson från Solvarbo, Gustafs socken, Falu län, är lagsökt av Rikets Ständers 
Diskontoverk för 250 riksdaler samt misstänks att ha förfalskat löftesskriften på lånehandlingen 
och ett lånedokument för Skinnar Anders Mattsons i Solvarbo namn för ett upptaget lån på 240 
riksdaler. Han är efterlyst med förständigande att inom 6 veckor efter Kungörelsen finns tredje 
gången i Post- och Inrikes Tidning, infinna sig på Landskansliet i Falun och motta 
lagsökningshandlingarna och förklara sig däröver, vid påföljd att inte vara hörd och vid äventyr 
att hämtas och muntligen förhöras över vad mot Knuts Eric Andersson i övrigt framkommit. 
Uppsala den 20 augusti 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (värvning) 
Gardisten vid Svea Livgarde Anders Martin Häggström har blivit förordnad att under två år 
anställa vävning för att rekrytera till Majoren Hägerflychts Kompani. 
Uppsala den 20 juli 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 20 augusti 1834 (17 personer, stöldgods från 5 inbrott, 1 häst) 
1:o Försvarslöse manspersonen Peter Petersson  Gran, som har blivit uttagen ur Älvsborgs 
länshäkte till arbete, har nu begivit sig på flykten 
      Han är liten och klen till växten, mörkt hår och magert ansikte. Han var klädd i blårandig 
tröja av bolstervar, blårandig väst, byxor av samma tyg, gammal svart hatt, gamla strumpor, 
läderskor och randig halsduk 
2:o Den för stöld och förfalskningsbrott straffade och för itererad (upprepad) stöld misstänkte 
Guldsmedsgesällen J P Ullberg har avvikit från Vänersborg 
    Han är 35 år gammal, lång till växten, blekt ansikte, rödbrunt hår och sår i huvudet, klädd i 
gammal ljusblå sommarrock, ljusblå byxor, kantig skinnmössa och skor 
3:o Änkan Karin Larsdotter från Knås Fjärding, Venjans socken, Falu län, som inte på 5 år vistas 
i sin hemort, skall vid anträffandet förständigas att ofördröjligen inställa sig i hemorten för att ta 
vård om den fasta egendom hon nu mera fått i arv. 
4:o Förre smeden Anders Granström har inte låtit höra av sig, sedan han av Befallningshavanden 
förpassades till Husby socken, för att där inom en månad vara försedd med laga försvar och 
behörigen anmäla det. 
      Han är 36 år gammal, 5 fot 11 tum lång, ljusbrunt hår, långlagt ansikte och bruna ögon 
5:o Gossen Gustaf Gunnarsson från Tyskalyckan i Murums socken, Älvsborgs län har bortgått 
från föräldrarna. 
     Han är liten och klen till växten, vitt hår och klädd i grå jacka och långbyxor 
6:o Artilleristerna vid 11:te Batteriet av Göta Regemente N:o 62 Sven Larsson Blom, N:o 63 
Fredrik Stråberg, N:o 82 Anders Johansson Frisk har avvikit från Regementet 
      Blom är 22 år gammal, 5 fot 8 tum lång, medförde paradjacka, väst, stövlar med sporrar, 
kask, koppelgehäng, sabel och handrem 
      Stråberg är 17 år gammal, 5 fot 8 tum lång, ljust lockigt hår, ljusblå ögon, runt ansikte, 
trubbig uppstående näsa och medförde paradjacka, ridbyxor, buldansbyxor, väst, exercismössa 
och stövlar 
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      Frisk är 30 år gammal, 5 fot 7 tum lång, medförde paradjacka, ridbyxor, väst, stövlar med 
sporrar, skor och buldansbyxor 
7:o Svagsinta bondsonen Olof Johansson från Vi i Ljusdals socken, Gävleborgs län har avvikit 
från orten 
      Han är 25 år gammal, klädd i svart vadmalsrock, blårandigt livstycke, blå långbyxor av 
blångarnsväv, kängskor och  skinnkaskett 
8:o Pigan Kerstin Olsdotter från Kilen, Årsunda socken, Gävleborgs län har inte varit synlig i sin 
hemort sedan 10 juli. 
     Hon är 30 år gammal 
9:o Vid inbrott hos Häradsdomare Lars Larsson i Åsmundhyttan, Torsåkers socken, Gävleborgs 
län stals 1 silverbägare om 40 lods vikt, märkt A L E D P D A:o 1778, 1 par silverspännen, 1 grå 
klädesrock, svart klädesväst, 1 par svarta sammetsknäbyxor fodrade med sämskskinn, 1 blårutig 
näsduk, 1 par stövlar med galoscher, 1 stopflaska av koppar, 1 blått vadmalsstycke 5 – 6 alnar 
långt, 5 riksdaler i sedlar. 
     20 riksdaler utlovas i belöning till den som upptäcker tjuven och tillrättaskaffar det stulna 
10:o Vid inbrott i Sandbodarna vid Malmjen i Torsåkers socken stals 2 nya skjortor, 3 
bomullsdukar, 3 trådnystan, 1 mindre sax, 3 ostar, 7 – 8 kakor bröd 
11:o Bagarlärlingen Johan August Öhman rymde då han skulle häktas och transporteras till 
rannsakning för tjuvnad inom Lyhundra Härad, Stockholms län  
     Han har stark kroppsbyggnad, fylligt blekt ansikte, liten trubbig näsa, blå ögon, brunt hår. 
Han var klädd i blygrå klädessurtut, fina svarta klädeslångbyxor, brunaktig väst, stövlar och svart 
hatt 
12:o Pigan Christina Bernhardina Lanberg har avvikit från sin tjänst hos Torparen Grönholm vid 
Bergholm, Brännkyrka socken, Stockholms län 
      Hon är medelmåttig till växten, rödlätt ansikte, ljust kort hår, klädd i rutig bomullsklänning 
med ljusröda ränder, en halv bomullshalsduk på huvudet samt spräckligt förkläde och kängor 
13:o Förre skrivaren Johan Lindgren, förre korrektionisten Anders Svensson Rask och Adolf 
Morin har berett sig tillfälle att rymma ur Västerås Länshäkte, där de hållits fängslade för 
inbrottsstölder. 
      Lindgren är 34 gammal, liten till växten, svart hår, blekt magert ansikte och klädd i mörkgrön 
surtut, svarta byxor och stövlar 
     Rask är 41 år gammal medelmåttig till växten, starkt byggd, svart hår, trint ansikte och grovt 
ihåligt uttal, klädd i grå tröja, byxor av samma färg och svenska skor 
      Morin är 40 år gammal, stark kroppsbyggnad, ljust hår och klädd i vita buldansbyxor, brun 
rock, blå väst och svenska skor 
14:o Vid inbrott hos Hans Pehrsson i Järbo, Ovansjö socken, Gävleborgs län stals 1 förgylld 
silverbägare om 31 lod märkt med A G S, 2 halvkvarterskoppar av silver märkta H P S och G E 
D, 1 mindre silverkopp märkt A A G och A E D, 1 matsked av silver, 8 silverringar, 1 guldring, 
1 mässingssnusdosa märkt E E G, 4 silkeshalsdukar, 1 väst, 1 par nya läderskor, 1 par blå 
stickstrumpor, 1 fällkniv, 1 slantpung med dubbla mässingslås, 1 sedelbok av läder, pengar, 1 
bevis, 2 sämskskinn som blivit mottagna till beredning av Schuberts sterbhusägare i Gävle. 
     Belöning på 10 riksdaler 
15:o Från skräddare Pehr Olsson i Vreten, Ovansjö socken stals ½ garvad hud, 1 garvat skinn, 
3 bomullshalsdukar, 1 blårandigt och 1 rött förkläde 
16:o Torparen Pehr Pousette i Valbo socken, Gävleborgs län tillhörigt sto, vitblackt med rödbrun 
fläck på länden samt försedd med skälla har bortkommit 
17:o Livstidsarrestanten N:o 114, Nils Christoffersson Tysk har rymt från Karlstens Fästning 
     Tysk är född i Norge, 35 år gammal, 5 fot 9 ½ tum lång, fylligt ansikte, blå ögon, mörkt hår 
och klädd i grå ylletröja, vita linnebyxor, svart hatt, läderskor, grå vadmalshalsduk samt fängslad 
med ringbult om ena benet 
18:o Allmänna arbetsfången Anders Svensson Snäll har rymt från Quiströms Häradsfängelse i 
Göteborg 
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    Här är 19 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, mörkt hår, blå ögon, magert ansikte och rak näsa. 
Han var klädd endast i lappade blångarnsbyxor, blårandig väst och svart hatt 
19:o Sjöartilleristen N:o 51 Krona har olovligen avvikit från den utanför Lustslottet Tullgarn 
liggande Örlogseskadern 
     Han är 24 år gammal, 5 fot 10 tum lång, blå ögon, brunt hår, klädd i blårandig ylleväst, 
sticktröja, vita linnebyxor, skotsk mössa och sjömansstövlar 
20:o Vid inbrott hos Fördelsmannen gamle Pehr Olsson i Dorkarby, Tolfta socken, detta län stals 
1 silverbägare om 3 kvarters rymd märkt D D S och A J S, 4 silvermatskedar, 1 liten silverkalk 
på hög fot Med P D S och 5 teskedar 
Uppsala den 20 augusti 1834  
 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (tillvaratagen häst) 
Bonden Anders Simson i Gingsta, Gnarps socken, Gävleborgs län har tillvaratagit en röd häst, 
omkring 15 – 16 år gammal med bläs och hängman, försedd med skälla och järnklave. 
Uppsala den 20 augusti J A CARLSSON  L D WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (Sundhets Nämndernas Ledamöter) 
Då åtskilliga av 1831 års organiserade Sundhets Nämnder genom dödsfall och andra orsaker 
genomgått förändringar, har Landshövdinge Ämbetet anmodat pastorerna i länets 
landsförsamlingar att skyndsammast ombesörja, att Nämndernas antal blir fullkomligt. Uppgift 
på ledamöternas namn skall meddelas Befallningshavande. Åtgärder skall vara vidtagna, så att 
Nämnderna genast kan träde i full verksamhet om det skulle bli nödvändigt. 
      Sundhets Nämnderna skall ha fullständig och noggrann kännedom om innehållet i 
Kungörelsen av den 12 november 1831, angående Kolerasjukdomen. 
      Landshövdinge ämbetet bifogar till varje församling ett antal exemplar av Svenska Läkare 
Sällskapets utgivna ”Korta underrättelse om sättet att förvara sig emot Kolera” vilka exemplar 
Sundhets Nämnden skall begagna på mest ändamålsenliga sätt. 
Uppsala den 20 augusti 1834  J A CARLSSON  L D WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 augusti 1834 (angående kolerafarsoten) 
Då Kolerafarsoten har utbrutit på flera ställen i Riket och även i Huvudstaden samt närmar sig 
Uppsala län bör länets innevånare alltså både av Kongl Maj:ts Landsfaderliga föreskrifter och av 
egen pliktkänsla skyndsamt iakttaga alla åtgärder, som kan tjäna till farsotens avvärjande om det 
är möjligt eller åtminstone inskränka och mildra dess verkningar. 
      Befallningshavande finner nödvändigt att dels med stöd av Kongl Karantäns Kommissionens 
Cirkulär av den 19 dennes och dels på grund av omständighetens krav förordna följande: 
      Varje pastorats Sundhets Nämnd bör träda i verksamhet för att noggrant iaktta den dem i 
Kongl Maj:ts Nådiga Kungörelse av den 12 november 1831 uppdragna viktiga åliggande, varvid 
bifogade Instruktion bör tjäna till ledning och rättelse. 
     Varje ordförande i Sundhets Nämnd skall genast meddela Befallningshavande sin adress och 
kort men fullständigt redogöra för vidtagna åtgärder. Sådana underrättelser skall sedan varje 
vecka insändas. 
     Skulle någon ordförande av ålder eller sjukdom inte kunna uppfylla sitt viktiga kall, skall 
anmälan till Befallningshavanden genast ske och annan tjänlig person föreslås. Medan 
Befallningshavandes förordnande avbidas får Sundhets Nämnden inte vara overksam. 
      Då ett ordentligt levnadssätt, renlighet och snygghet, frisk luft, tjänlig sund föda och 
sinneslugn visat sig vara de verksammaste medel att avböja sjukdomen och hämma den, skall 
Sundhets Nämnderna tillse att dessa skyddsmedel blir iakttagna av alla, särskilt i städer, bruk och 
större byar, där flera människor bor tätt tillsammans. 
     Allt ankommer på att sjukdomen inte får ta överhanden, att de sjuka genast skiljs från de 
friska samt att lämpliga läkemedel intas u t a n  m i n s t a  u p p s k o v. Sundhets Nämnderna 
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bör med allvarligaste kraft och oavbrutet hos var och en inskärpa denna viktiga regel och vaka 
över dess efterföljd. 
    Länsstyrelsen skall bemöda sig, att om sjukdomen bryter ut tillgången på läkare blir så stor 
som möjligt. Men varje lantman bör inse, att ortens avstånd ofta lägger hinder i vägen för att 
genast kunna få läkarbiträde i den stund, då det kan vara som mest behövligt. Därför sänds till 
varje församling tillräckligt antal exemplar av skickliga läkares tryckta Råd och Föreskrifter om 
Farsoten med behandling på ändamålsenligaste sätt. 
      Sundhets Nämnden bör lägga varje husfader och husmoder på dess samvete att genast förse 
sig med de högst enkla och föga kostsamma läkemedel samt begagna dem efter föreskrift och se 
till att även deras barn och tjänstefolk behandlas. I fullständig efterföljd av detta råd ligger den 
säkraste borgen mot all fara och förödelse, som sjukdomen annars  
medför. Befallningshavande förväntar sig därför av länets alla innevånare handlar med klokhet 
och omtanke. 
      Under farsoter är det av största vikt att undvika att sjukdomen sprids med landsstrykare. 
Därför skall allvarligaste handhavande av Författningarna mot tiggare och andra passlösa 
personer gälla och noggrann uppsikt över kringvandrande personers hälsotillstånd, som 
kringreser utan gästgivareskjuts, t ex sjömän, gesäller, gårdfarihandlare, smidessäljare och 
forbönder som kommer från smittade områden. Misstänker man att någon är sjuk skall anmälan 
ske till närmaste Sundhets Nämnds Ledamot och den misstänkte får inte bege sig vidare förrän 
det är utrett om han verkligen är angripen av koleran. 
    Sundhets Nämnderna på landet erinras att nu på förhand rekvirera de allmänna medikamenter i 
vissa lämpliga kvantiteter. En socken på 50 mantal bör vara försedd med minst 20 enkla och 30 
avförande kräkmedel, 2 – 3 skålpund fläderblommor, 5 –6 skålpund kamomillblommor, ¼ 
skålpund kamfer, 5 skålpund senap, 1 uns optidroppar, 2 kannor matolja, ½ ankare vinättika, 3 
skålpund engelskt salt, 30 diarré stillande pulver, 10 paket salmiak, 10 paket lakrits, 1 uns 
rabarberrot, 20 laxerpulver, 1 butelj kamfersprit, 1 á 200 Stevens Saltpulver, 20 paket 
sodapulver, 50 små droppflaskor med kork. 
     Varje Sundhets Nämnd på landet uppmanas att förse sig med dessa läkemedel för pastoratets 
behov i mån av dess storlek och folkmängd. Var och en  skall dessutom förse sig med en gördel 
om underlivet, eftersom erfarenheten visat att det är ett ganska gott skyddsmedel. 
     Socknarna bör indelas i rotar eller distrikt mellan Sundhets Nämndens Ledamöter. De bör 
förses med de första nödvändiga medikamenterna som  används och utdelas efter föreskrift under 
Nämndens bevakning. Så snart sjukdomen brutit ut skall åkande eller ridande bud på 
församlingens bekostnad sändas till närmsta läkare och till Befallningshavande. 
    Församlingarna i Håbo och Bro Härader skall om farsoten uppkommer, vända sig till Extra 
provinsialläkaren Licentiat Wistrand i Sigtuna eller till Licentiat Holmblad i Väst Tibble, Tibble 
socken. 
    Trögds, Åsunda och Lagunda Häradsbor vänder sig till extra provinsialläkare Martin i 
Enköping 
    Hagunda, Ulleråker, Vaksala, Bälinge, Rasbo. Norsunda och delar av Olands Härader till 
provinsialläkare Schultz i Uppsala. 
     Enligt 50 § i Kungörelsen av den 12 november 1832 erinras att följande enskilda läkare finns 
att tillgå mot skälig ersättning, nämligen: 
Bruksläkare Locrantz vid Söderfors för Söderfors, Tierps och Älvkarleby socknar 
Bruksläkare Höstman vid Löfsta och Bruksläkare Griberg vid Västland för Västland, Tolfta, 
Hållnäs, Löfsta, Tegelsmora. Films och övre delen av Vendels socknar samt 
Gruvläkare Bäckström vid Dannemora för Dannemora, Alunda, Morkarla, Skäfthammar och 
övriga delen av Vendel samt Rasbokil. 
      Erfarenheten från utlandet visar nyttan av att dela ut varm och sund mat och nödvändiga 
kläder, till dem som inte har egna tillgångar. Församlingens mera bemedlade innevånare 
uppmanas alltså att tänka på detta om sjukdomen bryter ut, så att så många som möjligt 
förskonas från att falla offer för sjukdomen. 
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     Då kolerasmittan i allmänhet inte förs genom varor har Kongl Maj:t i Nåder stadgat att endast 
klädespersedlar behöver renas och att lump är till införsel förbjudet. 
     Kungörelsen anbefaller att rening endast behöver sträcka sig till kläder och sängkläder samt 
renig av rum där en sjuke vistats. 
     Enär mänsklighet och kristlig plikt bjuder att hjälpa den lidande samt var och en med 
iakttagande av de  redan kungjorda enkla försiktighetsmått, kan utan fara nalkas och vårda den 
sjuke, förväntar sig Befallningshavande att om sjukdomen utbryter innevånarna utmärker sig 
genom välvilja och bredvillighet, att med glatt mod bispringa den sjuka, varvid sjukdomens 
följder inte blir så svåra. De mera bildade och förmögna Klasserna bör inte underlåta att på ett 
högsinnat och ädelt sätt förfara och efterlämna hedrande omdömen. 
     Än en gång erinras Sundhets Nämnderna att på det allvarligaste och samvetsgrannaste inte 
sky någon möda eller nit, utan uppfylla sitt högst viktiga och ansvarfulla kall. Magistraterna och 
Kronobetjäningen skall genast vid påfordran lämna all laga handräckning om strängaste ansvar 
vill undvikas. 
      Kronbefallningsmannen i Fögderierna förständigas härigenom, att genast efter  
inhändigandet av denna Kungörelse, jämte medföljande Läkarföreskrifter och Instruktioner 
utdela dem till alla Sundhets Nämnder och rapport om verkställigheten hitsända. 
Uppsala den 27 augusti 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (två arrestanter sjuka i Häktet) 
En arrestant som infördes till häktet i Nyköping från Jönköping, har den 21:sta insjuknat i 
misstänkta symptom. När detta skrivs verkar han tillfriskna. Men i samma häkte har en annan 
arrestant den 23:dje insjuknat i tydliga tecken på kolera och avlidit natten till den 24:de. 
Uppsala den 28 augusti 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (Stockholm anses kolerasmittad) 
Till allmän kännedom meddelas följande Kungörelse: 
”Karantäns Kommissionen i Stockholm gör veterligt: att Huvudstaden numera kommer att anses 
som Kolerasmittad samt att enligt Kongl Maj:ts beslut de säkerhetsanstalter mot resande från 
smittade eller misstänkta orter, vilka förut varit omkring Huvudstaden vidtagna, kommer att 
hävas och kommunikation mellan Stockholms stad och Län, så väl till lands som sjös, lämnas 
fullkomligt fri. 
      Till följd härav har Kommissionen förordnat: att alla fartyg från Stockholms stad och Län 
bör, då de avgå till orter, som inte är berörda av smittan, underkastas karantäns behandling, som 
genom Kungörelsen av den 22 februari är stadgad för fartyg från smittad ort. Karantänen skall 
äga rum antingen vid destinationsort om den är stad eller vid närmaste stad eller om det gäller 
resor vid saltsjövägen vid allmän karantänsinrättning. 
      Vad landväga resande från Stockholms stad och Län beträffar tillämpas Kommissionens 
Kungörelse från i går angående resande från smittad ort. 
Stockholm den 26 augusti 1834  CLAS CRONSTEDT 
 
Till följd härav skall alla ankommande fartyg från Stockholms stad och län undergå 10 dagars 
observationskarantän vid Flottsund eller Enköpings stads lastageplats, med avräkning för den 
tid resan tagit. Även resande till lands är underkastade lika lång observationstid, innan de tillåts 
komma in i detta län. 
Uppsala den 28 augusti 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (inställda marknader i Västmanland) 
Befallningshavande i Västerås meddelar i Kungörelse följande: 
”I anseende till den i Älvsborgs, Jönköpings och Göteborgs och Bohus län utbrutna 
kolerafarsoten har Befallningshavanden ansett det nödvändigt att tills vidare inställa de utlysta 
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marknaderna. Det gäller Norberg den 2:dra, Arboga den 5:te, Köping den 9:de, Sala den 13:de 
och Västerås den 19:de september. 
Västerås den 18 augusti 1834  F RIDDERSTOLPE 
Uppsala den 28 augusti 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (bortkommen häst i Järlåsa) 
Från Källbo skog i Järlåsa socken bortkom en gulblack häst, 14 år gammal, med svart svans och 
ståndman, mörk ål på ryggen och tecken i pannan. 
     Hederlig vedergällning utlovas och underrättelser kan lämnas hos Anders Ersson i Gränby, 
Börje socken. 
      Befallningshavande i nästgränsande län anmodas utfärda likalydande Kungörelse. 
Uppsala den 28 augusti 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (förnyad auktion Korprals bostället, Grän, 
Björksta socken, Västerås län) 
Den 26 september kommer förnyad auktion att hållas på Livregementsbrigadens indragna 
Korprals Boställe Grän, bestående av 2 halva mantal i Björksta socken. Arrendet gäller de 6 
återstående åren av Regementets förändring.  
     Upplysningar på Kammar Kollegium och på Västerås Läns Landskontor. 
Uppsala den 28 augusti 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (auktion Regements boställen i Hälsingland) 
På Landshövdinge Ämbetets i Gävleborgs län begäran kungörs, att den 23 oktober 
arrendeauktion för 30 år hålls på följande Boställen: 
1:o Löjtnants bostället Bolle i Bersjö socken, Norra Hälsingland 
2:o Fänriks bostället Sibo i Hanebo socken, Södra Hälsingland 
3:o Fänriks bostället Broddböle i Regnsjö socken, Södra Hälsingland 
    Arrendevillkoren finns att tillgå på landskontoret i Gävle. 
Uppsala den 28 augusti 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1834 (auktion på Regements boställen i Uppsala län) 
Inför Upplands Regementes Boställs Direktion kommer arrendeauktion att förrättas den 14 
november, då följande boställen upplåts på 30 år. 
Fältväbels Bostället Gånsta ½ mantal i Trögds Härad och Boglösa socken 
Rustmästare Bostället Golfsta ½ mantal Olands Härad, Alunda socken 
Trumslagare Bostället Fredbo ¼ mantal i Örbyhus Härad, Tierps socken 
Trumslagare Bostället Tibble 3/16 mantal i Rasbo härad, Rasbokils socken 
     Boställsdirektionen ställer som villkor, att Gånsta lämnar 17 tunnor spannmål, hälften råg och 
hälften korn årligen att lösas efter markegångspriset eller levereras in natura till anvisad ort inom 
ett avstånd på 6 mil. Städjekapital av minst 1.000 riksdaler eller att arrendatorn tillsammans med 
spannmålsarrendet betalar 2 riksdaler om året 
     För Golfsta betalas 14 tunnor spannmål att lösas eller levereras. Ett Städjekapital av 1.105 
riksdaler eller årlig penningavgift på 34 riksdaler 44 skilling 
     För Fredbo 10 tunnor spannmål att lösas eller levereras med ett Städjekapital av 700 riksdaler 
eller årlig penningavgift på minst 16 riksdaler  
     För Tibble 6 tunnor spannmål att lösas eller levereras och Städjekapital av minst 500 riksdaler 
eller årlig penningavgift på minst 15 riksdaler 12 skilling. 
     Vid anbud av årlig penningavgift bör borgen lämnas så väl för spannmålsarrendet som för 
nämnda avgifts erläggande och övriga arrendeskyldigheters fullgörande. 
     Arrendeskyldigheterna är författade i enlighet med Husesyns- och Boställsordningen i det 
arrendekontrakt, som finns på Landskontoret. Där finns också en av Direktionen författad 
beskrivning om Boställenas beskaffenhet och övriga upplysningar i avseende på Städjekapitalen. 
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Uppsala den 1 september 1834 DIREKTIONEN 
Uppsala den 1 september 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 september 1834 (inställda marknader i Uppland) 
Med stöd av 36 § i Kungörelsen av den 12 november 1831 angående kolerafarsot och då denna 
farsot finns i flera landskap och Stockholm, kommer höstmarknaderna som skulle hållas i 
Enköping den 25 dennes, i Uppsala den 2 oktober och i Skäfthammar den 9 samma månad, att 
tills vidare inställas. Ingen marknadshandel får äga rum vid i lag stadgat ansvar. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas vänligen att 
utfärda likalydande Kungörelse, 
Uppsala den 2 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 september 1834 (inställda marknader i Östergötland) 
Befallningshavande i Linköpings län har med anledning av att angränsande län är drabbade av 
kolerafarsoten och den nu visat sig även i Vadstena inställt de planerade marknaderna, som 
skulle hållas den 4 dennes i Söderköping, den 9 dennes i Norrköping, den 16 dennes i Skänninge, 
den 19 dennes vid Regna kyrka och den 25 dennes i Risa. 
Uppsala den 2 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 september 1834 (generalmönstring i Uppsala uppskjuten) 
Kongl Maj:t har i Nåder behagat befalla att de kungjorda Generalmönstrings Förrättningarna den 
13 och 15 dennes med Norra Upplands och Uppsala samt Majorens Skvadroner av 
Livregementets Dragon Korps tills vidare är uppskjutna. 
Uppsala den 2 september 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (koleran i Hållnäs och Västlands socknar) 
Till åtlydnad av Kongl Maj:ts Kungörelse den 12 november 1832 bör Befallningshavande 
tillkännage för allmänheten att den elakartade koleran uppkommit i Hållnäs och Västlands 
socknar av detta län.  
    Därifrån rapporteras att till i går har 3 personer avlidit i Hållnäs och 2 i Västlands socken. 
Dessa båda socknar förklaras smittade och angränsande Lövsta och Tolfta anses som misstänkta. 
     Länets innevånare uppmanas på det allvarligaste till största försiktighet i sitt levnadssätt och 
tänka på att förekomma vad som kan tjäna som farsotens spridande. Att genast då säkra förebud 
till sjukdomen ger sig till känna, använda de skydds- och läkemedel och de i stort antal tryckta 
och utdelade Läkarråd som är allmänheten meddelade. 
     Sundhets Nämnderna i länet erinras på nytt om skyldigheten att iaktta den nitfullaste rådighet, 
drift och verksamhet mot farsoten för att mildra dess verkan. De får inte låta sig överraskas av 
sjukdomens anfall utan med lugn och rådighet vara beredda. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
vänligen, att underrätta om kolerasjukdomens utbrott här i länet. 
Uppsala den 4 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (riskfria handelsplatser i Stockholm under 
kolerafarsoten) 
Överståthållare Ämbetet utfärdar kungörelse, så lydande: 
Då det under nuvarande sjukdomstillstånd är viktigt med försiktighet vid införsel av lantmanna 
varor till Stockholm, kommer försäljning att ske på sunt belägna och rymliga platser. Då 
försäljning på Järntorget länge varit överklagad för att där råder trängsel, kommer tills vidare 
försäljning av lantmannavaror att ske på följande allmänna platser: Hötorget, Adolf Fredriks 
torg, Nytorget och Ladugårdslands torget. Det är dock inte förbjudet att på de vanliga platserna 
som hamnar och andra upplåtna platser sälja frukt, grönsaker, mjölk, kvastar och dylika smärre 
varor. 
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     Då allmogen kommer till staden erhåller de ett förständigande om förordningen och den som 
bryter häremot bötar 1 riksdaler 32 skilling. 
Uppsala den 4 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (inga nya pass för Västgötahandlare) 
Kongl Maj:t har befallt att inga nya pass får utfärdas före den 1 november för Västgöta 
gårdfarihandlare, vilket jag velat tillkännagiva för länets innevånare. 
Uppsala den 4 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (koleran i häktet i Nyköping) 
Befallningshavande i Nyköpings län har i skrivelse den 26 augusti meddelat att länshäktet på 
slottet i Nyköping anses som kolerasmittat, medan Nyköpings stad, Nicolai och Helgona socknar 
är misstänkta för smitta. Observationskarantänen är ännu i verksamhet enligt Karantäns 
Kommissionens den 25 augusti utfärdade Kungörelse. 
Uppsala den 4 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (inställda marknader i Gävleborgs län) 
På grund av att åtskilliga landskap är drabbade av koleran har Landshövdinge Ämbetet i 
Gävleborgs län funnit nödvändigt att tills vidare inställa de marknader, som skulle hållits i 
Hudiksvall den 17:de och i Söderhamn den 24:de denna månad. 
Uppsala den 4 september 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (inställda auktioner i smittade eller misstänkta 
socknar) 
För att förekomma att koleran sprider sig förordnar Befallningshavande att alla auktioner eller 
andra förrättningar, som samlar mycket folk, bör inställas i de socknar som är smittade eller 
misstänkta. 
     Noggrann prövning skall ske i de socknar som gränsar till misstänkt ort innan auktion får 
hållas. Sundhets Nämnderna skall hålla allvarlig hand och de äger rättighet att förelägga 
lämpliga viten. 
Uppsala den 4 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1834 (koleran i Uppsala) 
Enligt föreskriften i Kongl Maj:ts Kungörelse av den 12 november 1831 får jag härmed meddela 
länets innevånare att kolerafarsoten börjat visa sig i Uppsala och att i dessa dagar 2 personer har 
avlidit. 
    All anledning är dock att hoppas, att farsoten inte skall taga överhanden, utan kan dämpas i 
tid. 
Uppsala den 8 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1834 (risk att koleran sprider sig runt Mälarens 
stränder) 
Det finns anledning att befara att koleran sprider sig till flera av orterna vid Mälarens stränder, 
med de i september vanligen ankommande skärgårdsbåtar, från vilka allmogen skaffar sitt behov 
av fiskvaror i utbyte mot spannmål. Befallningshavande anser sig böra stadga följande: 
1:o Enligt Karantäns Kommissionens Kungörelse den 25 augusti får ingen sådan båt vid stadgat 
svårt ansvar, anlöpa den avsättningsort dit den är bestämd, förrän skepparen säkert styrkt att tio 
dagar förflutit sedan fartyget avgick från Stockholm eller annan smittad ort. 
2:o Om något sådant fartyg ändå skulle landa vid avsättningsorten får ingen vid vite på 6 
riksdaler 32 skilling inlåta sig med handel och bör fartyget genast avlägsnas och hänvisas till 
närmaste karantäns plats. 
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3:o Att Sundhets Nämnderna i de distrikt, där sådana avsättningsorter är belägna med biträde av 
orten kronobetjäning, skall ha den allvarligaste tillsyn. 
     För övrigt har jag, även om jag väl vet att seden att tillbyta sig varor av skärkarlar mot 
spannmål är urgammal och inrotad samt anses bekväm för allmogen, ändå fästa allmogens 
uppmärksamhet på att den ofta sker till deras förlust utan riktig beräkning av spannmålens värde. 
Allmogen bör alltid iaktta den yttersta varsamhet, särskilt under nuvarande omständigheter då 
byteshandel kan vara högst hälsovådlig. 
Uppsala den 8 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1834 (koleraläkare) 
Ändring i Befallningshavandes Kungörelse av den 27 augusti och ett tillägg, att om 
kolerafarsoten beklagligen skulle gripa omkring sig, kommer Gruvläkare Bäckström vid 
Dannemora distrikt att omfatta Films socken istället för Rasbokil, som tillhör provinsialläkaren 
här.  
      Älvkarleby socken som gränsar intill den smittade Västlands socken anses misstänkt jämte 
Tolfta och Lövsta samt den till Hållnäs socken gränsande Forsmarks socken i Stockholms län. 
     Alla från misstänkta socknar som ärnar sig till frisk ort eller hit till staden, skall vara försedda 
med ortens Sundhets Nämnds skriftliga intyg, att de inte inom 10 dagar uppehållit sig på sådana 
ställen där Kolerafarsoten verkligen finns. 
Uppsala den 8 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1834 (Västerås län fritt från kolera) 
Befallningshavande i Västerås län har i skrivelse  av den 5 september meddelat att länet är fritt 
från kolerasmittan med undantag av Köping, som är misstänkt för smitta. 
Uppsala den 8 september 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1834 (frivillig auktion Ribbingebäck m fl) 
Frivillig auktion hålls den 1 oktober vid Tunalunds gästgivargård, då följande fastigheter säljs: 
Ribbingebäck 2 ½ mantal frälsesäteri med 10 jordtorp, mjölkvarn med 2 par stenar och nybyggd 
sågkvarn. Egendomen har 28 – 30 tunnors årligt utsäde i god jordmån, 140 – 150 parlass hö, som 
föder 8 hästar, 5 par oxar, 12 – 15 kor jämte ungnöt, och 30 – 40 får. 
     Mjölkvarnen inbringar 30 tunnor i tull. Skogen har en vidd av 1.500 tunnland, är väl vårdad 
och har överflöd av timmer och byggnadsvirke. 
     Frälsehemmanen Balbo ½ mantal, Friberga ¼ mantal, Skötsenäs ½ mantal, Sågstenäs 1/8 
mantal och Ängen 1/8 mantal alla med försvarlig åbyggnad och tillräcklig skog, belägna i Tibble 
socken, Hagunda Härad. 
      Domta ½ mantal, Rysjö 1 mantal med 3 torp, Sånkarby 1 mantal och Kävlinge 1 mantal alla 
bebyggda och belägna i Östersunda socken, Torstuna Härad. 
     Dessutom frälseräntan av Högby i Bälinge socken och Härad. 
      Årliga arrendet av alla hemmanen jämte kvarntullen och frälseräntan uppgår till 220 tunnor 
spannmål. Avkastningen av spannmålen vid gården kan räkans till lika kvantitet. 
      Egendomen, som  är intecknad för 31.000 riksdaler banko, varav större delen kan innestå, 
säljs i befintligt skick med verkställt höstutsäde. 
      Av köpeskillingen skall 2.000 riksdaler erläggas vid auktionen och resten, då inteckningarna 
avdragits vid tillträdet midfastan nästa år. 
       Fastigheten kommer att utropas i sin helhet, men skulle den inte kunna avyttras så, kommer 
gården och hemmanen att utbjudas var för sig. I båda fallen med rättighet för säljaren att pröva 
anbuden. 
      Närmare upplysningar lämnas hos auktionsförrättaren Expeditions kronofogden Johan Sahlin 
i Balingsta. 
Uppsala den 9 september 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 9 september 1834 (inställda marknader i Nyköping) 
Befallningshavande i Nyköping har på grund av den i flera landskap grasserande koleran inställt 
tills vidare de planerade marknaderna i Åsen den 16:de, Mariefred den 19:de, Nyköping den 
25:te samt Malmköping den 30:de dennes. 
Uppsala den 9 september 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1834 (ytterligare auktion Rinkeby under Ulriksdals 
Kungsgård) 
Ytterligare auktion anställs så väl inför Kammar Kollegium som på Ulriksdals Värdshus den 10 
oktober. Då utbjuds Ulriksdals Kungsgård tillhöriga Rinkeby N:o 1 om 5/8 mantal och N:o 4 om 
1/8 mantal krono belägna i Danderyds socken, Stockholms län, till arrende från midfastan nästa 
år till samma tid 1856. 
     Arrendevillkoren finns att tillgå vid Kammar Kollegiets 1:sta Provinskontor och på 
Stockholms läns Landskontor. 
Uppsala den 9 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1834 (kolerasmitta i Stockholms län) 
Befallningshavande i Stockholms län meddelar i skrivelse av den 5 september att Frötuna, Öster- 
och Västertälje, Värmdö, Dalarö och Utö socknar tills vidare anses som misstänkta för 
kolerasmitta samt att sjukdomen yppats i Smedjegårdshäktet i Stockholm. 
Uppsala den 9 september 1834 
 
Efterlysta, Uppsala den 9 september 1834 (9 personer) 
1:o Manspersonen Adolf Morin, tilltalad för inbrottsstöld och gardisten Johan P Cedergren 
förrymd från Svea Livgarde lyckades under fångtransport i Nyköpings län att komma på flykten 
     Morin är 40 år gammal, medelmåttigt växt, stark kroppsbyggnad, ljust hår och klädd i vita 
buldansbyxor, brun rock, blå väst och svenska skor 
     Cedergren är 25 år gammal, lång, med vackert ansikte, mörkt hår och klädd i blå rock, randig 
väst, vita lappade linnebyxor, ullstrumpor, skor och blå mössa 
2:o Drängen Eric Andersson Bergström har rymt från sin tjänst hos Nämndeman Jan Jansson i 
Köpsta, Kungsåra socken, Västerås län 
      Han är född 1817, 11 kvarter 2 tum lång, svart hår, bruna ögon och klädd i mörkblå rock, 
gamla blångarnsbyxor och hatt 
3:o Drängen Sven Carlsson har olovligen avvikit från sin tjänst hos Hammarsmedsmästare 
Anders Holmgren vid Rockerholm i Örebro län 
      Han är 21 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår och klädd i svart hatt, grå klädesrock 
med häktor, vadmalsbyxor, randig bomullsväst, ullstrumpor och skor 
4:o Den på okänd ort vistande, avlidne Jöns Erssons i Ingvaldstorp, Örebro län, omyndig och 
mindre vetande son, Anders Jönsson efterlyses 
     Han är 40 år gammal, kort och undersättsig, trint ljuslätt ansikte 
5:o Drängen Carl Olsson har olovligen avvikit från sin tjänst hos torparen Peter Nilsson i Ullnäs, 
Örebro län 
     Han är 21 år gammal, undersättsig till växten, blå ögon, ljust hår och rödlätt ansikte. Han var 
klädd i grå bomullsrock, grå vadmalsbyxor och skor 
6:o Den för stöld tilltalade förre artilleristen Anders Tolander har berett sig tillfälle att komma på 
flykten ur Marks Häradsfängelse i Älvsborgs Län 
     Han är 30 år gammal, liten och undersättsig 
7:o Inhysesmannen Eric Janssons i Yrsta, Hofsta socken, Örebro län, son, Eric Ersson har 
bortgått från sina anhöriga 
     Han är 9 år gammal, liten tillväxten, trint ansikte, kort trubbig näsa, samt ljust hår 
8:o Förre sotarlärlingen Carl Broms har rymt från Göteborg 
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     Han är född i Marstrand, 5 fot 8 ½ tum lång, smärt växt, långlagt ansikte rak näsa, blå ögon 
och ljust hår 
     Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att sorgfälligt efterspana dessa förrymda brottslingar och 
avvikne personer samt vid anträffandet lagligen med dem förfara. 
Uppsala den 9 september 1834  
      
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1834 (saker funna hos häktad person) 
En för passlöst kringstrykande häktad okänd person, som kallar sig Carl Fredrik Petersson och 
innehade följande förmodligen stulna persedlar: 
     En snusdosa av silver, förgylld inuti och med Konungens bröstbild på locket samt märkt i 
botten med L B 1817, ett silverfickur N:o 1596 tillverkat av Ward med svart läderrem samt 
nyckel av mässing i fjäderring av stål, en söndersprättad mörkblå vadmalsrock med s k gråtyg till 
foder, en vit bomullshalsduk med röda och blåa listor märkt C P D samt åtskilliga omärkta 
bomullskläden, ett trådnysta, en ränsel av svart läder, en mindre träask, en butelj, 2 par vita 
stickade bomullsvantar, en kniv med två blad och fil utan skaft. 
     Dessa persedlar kan återfås hos Vaktmästaren vid Örebro länshäkte. 
Uppsala den 9 september 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1834 (rustningshästarna) 
Erinras om att rustningshästarna vid Livregementets Dragon Korps efter 1 oktober ovillkorligen 
skall hållas på stall om nätterna oberoende av väderleken. Befallningshavande har till lydnad av 
Kongl Maj:ts skrivelse den 28 april 1819 och enligt Krigs Kollegiets Kungörelse av den 26 juli 
samma år förordnat att i likhet med vad som skett förr om åren, rustningshästarna i länet må intill 
oktobers slut nyttja gräsbetet under dagarna. Till undvikande av påföljd av 10 riksdaler i böter 
får de inte hållas ute längre. 
Uppsala den 16 september 1834 
 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 16 september 1834 (angående fattigvården efter 
kolerafarsoten) 
Cirkulär från Carl Johan lydande: 
 Det har anmälts hos Oss från orter, där koleran härjat att åtskilliga fattiga barn därigenom blivit 
berövade sin föräldravård och måste underhållas av menigheten. Då samma missöde kan vara att 
befara i Ert län, vill Vi anbefalla Er, att förständiga prästerskapet att noga tillse och uppge hur 
många dylika barn det kan finnas och genom socknarnas fattighjälp ge uppehälle och uppfostran 
till dem, som inte genom anhöriga eller enskildas välgörenhet blir försedda. Barnen skall genast 
uttingas till fosterföräldrar. 
      Ni skall inkomma med berättelse om verkställigheten, varefter Vi om någon församling eller 
stad befinns oförmögen att själv bestrida hela omsorgen kommer att särskilt förordna. 
Stockholm den 2 september 1834  CARL JOHAN 
Till underdånig åtlydnad anmodas Prästerskapet att tillse och uppge, hur många barn som 
genom koleran berövats sin föräldravård. Även Församlingarnas Fattigvårds Inrättningar 
förständigas att i mån av behov taga vård om dessa barn. De skall inberätta verkställigheten och 
även styrka om de inte själva har möjlighet att bekosta hela denna omsorg. 
Uppsala den 16 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1834 (inställd marknad i Norrtälje) 
På grund av att koleran nu är spridd i Huvudstaden och några orter i Stockholms län, har 
Befallningshavande ansett det nödvändigt att uppskjuta de utsatta marknaderna i Skärstad den 26 
dennes och Norrtälje den 10 oktober tills vidare. 
Uppsala den 16 september 1834 
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Efterlysning, Uppsala den 16 september 1834 (2 personer, stor stöld vid Stålbåga Bruk) 
1:o Soldaten vid Mora Kompani av Dalregementet, N:o 34 Eric Olsson Fager har avvikit från 
hemorten 
     Han är 26 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, blå ögon, mörkt hår och klädd i svart 
vadmalsrock, skinnbyxor, grå ullstrumpor och vanlig bondhatt 
2:o Från handlare Stenbeck i Malmköping har stulits ett silverfickur med dubbla boetter och 
namnet Helmsten ritat på tavlan med vidhängande silkessnodd och en större guldnyckel med 
infattad karneol, en guldpitschaft med karneolsten, en ring av dukatguld, en mindre guldring med 
mörk sten samt en guldfjäderring 
3:o Vid inbrott vid Stålbåga Bruk i Nyköpings län stals 815 riksdaler i smärre sedlar,  
2 assignationer utgivna av Baron Friesendorff att inlösas av Grosshandlare C F Bohnstedt i 
Stockholm för Stålboga Bruks räkning, den ena på 133 riksdaler och den andra på 86 riksdaler, 
en röd saffians sedelbok innehållande skuldsedlar; en av kapten Hjulhammar på 20 riksdaler med 
anteckning om avbetalning 9 riksdaler, en av samma person på 4 riksdaler, handelsman N 
Rydbergs i Strängnäs på 366 riksdaler, baron Frisendorffs på 700 riksdaler, en på samma man på 
400 riksdaler, änkefru Oldenburgs på 66 riksdaler, arrendator A Lindquists på Vadsbro på 200 
riksdaler, samma person på 100 riksdaler, inspektor Setterlunds på Rinkesta på 1.300 riksdaler 
och en på 390 riksdaler, postinspektör Törnbergs i Strängnäs på 300 riksdaler, friherre Kruks 
Sterbhusägare på 2.100 riksdaler, pastor Ullströms Sterbhusägare i Strängnäs på 1.413 riksdaler, 
bruksinspektor Lindquists på Eklangen på 3.500 riksdaler och en på 91 riksdaler, en på 200 
riksdaler samt en matsked med gaffel märkta N F 
4:o Från Jägmästare Segerdahl på Ekelund i Tunhems socken, Älvsborgs län, stals pengar, en 
hårkedja med guldbeslag, en bröstnål med hårmatta, en slät fingerring märkt S E R, en smal dito 
med sten, ett silverkors med infattade stenar, 4 par blångarns- och 3 par lärftlakan, åtskilliga 
mans- och kvinnslintyg, en bordduk jämte servetter och handdukar, 30 alnar blångarnsväv, en 
mörkgrön bonjour, en svart frack, ett par blå klädesbyxor, 3 randiga västar och en bössa 
5:o Torparen Lars Nilsson från Lövås Säteri har övergivit sitt hemvist 
     Han är 40 år gammal, 3 alnar lång, mörkt hår och klädd i linneunderkläder, väst och sliten 
hatt 
    Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana ovannämnda förrymda personer 
och stulna egendom samt vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 16 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1834 (kolera i Västerås) 
Befallningshavande i Västerås meddelar att Västerås stad är smittad av Kolerafarsoten och 
Arboga misstänkt, liksom Hölö socken i Nyköpings län, utom de trakter som redan blivit 
uppräknade. 
Uppsala den 16 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1834 (förbud att inkomma i Gävleborgs län utom vid 
karantänsstationen) 
Landshövdinge Ämbetet i Gävleborgs län erinrar vederbörande om, att det är förbjudet vid 
stadgat ansvar att färdas andra vägar in i länet än de som gå förbi Harnäs och Södra Färjsundet i 
Hedesunda socken, där karantänsstationer finns upprättade. 
Uppsala den 16 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1834 (försök med telegraf) 
Generaladjutanten för Armén har hemställt att verkställandet av åtskilliga försök att starta 
Telegrafinrättning i Riket skall påbörjas. Kong Maj:t befaller, att allt därmed sammanhängande 
skall meddelas kommandovägen med förständigande till allmänheten att lämna det biträde, som 
möjligen kommer att fordras för att verkställa dessa försök på minst kostsamma sätt för Kongl 
Maj:t och Kronan.                               Uppsala den 16 september 1834  R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 19 september (föreläsningarna vid Akademin inställda) 
Konsistorie Akademin i Uppsala kungör den 13 september följande: 
Kronprinsen och Akademi Kanslern har givit Konsistorium Akademikum tillkänna, att då 
kolerafarsoten redan utbrutit i Uppsala, alla offentliga föreläsningarna under höstterminen är 
inställda. Disputationsövningar och examina kommer dock att försiggå för dem som så önskar. 
Inga stipendier kommer att förloras på grund av innehavarnas frånvaro. 
     Vid återkomsten till universitetet skall de medföra betyg från prästerskapet i orten där de 
uppehållit sig att de leva och ämna fortsätta studierna, så att stipendierna i annat fall kan utdelas 
till andra ynglingar. 
På Konsistorie Akademie vägnar Joh Thorsander, rektor 
Uppsala den 19 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1834 (lagsökning) 
Olof Westerlund från Backagården i Älvsborgs län har blivit lagsökt av Befallningshavande där 
för skuld till Länsnotarie J E Sellström i Stockholm och Handlanden A M Calmenius i Borås på 
tillsammans 635 riksdaler 24 skilling. 
    Han är efterlyst och förständigas att inom 6 veckor efter kungörelsen funnits tredje gången i 
Post- och Inrikes Tidningen, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta 
lagsökningshandlingarna och förklara sig, vid äventyr att inte annars bli hörd i målet. 
Uppsala den 19 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1834 (2 pigor skall göra avbön) 
Med anledning av Vänersborgs Rådsturätts Beslut är pigorna Johanna Sophia Gullbrand eller 
Gullbrandsdotter och Brita Christina Ahlgren efterlysta med förständigande att infinna sig i 
Rätten den 3 november, då Gullbrand bör enligt Göta Hovrätts Utslag göra Ahlgren offentlig 
avbön. 
Uppsala den 19 september 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1834 (tillvaratagen häst) 
Bonden Lund Pehr Andersson i Lisselby, Mora socken, Falu län, har i augusti tagit tillvara en 
svartbrun häst, omkring 20 år gammal med vita fläckar i ok- och sadelstaden. 
      Hästen återfås hos Pehr Andersson mot vederbörlig ersättning. 
Uppsala den 19 september 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 19 september 1834 (1 person, 1 ur, 1 häst) 
1:o Klensmeds Lärlingen Eric Hansson har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Klensmeden 
Anders Troeng vid Furudals Bruk i Falu län 
     Han är 18 år gammal, undersättsig till växten, gråblå ögon, svart hår och vid avvikandet klädd 
i vita linnebyxor, blå jacka och byxor 
2:o Från drängen Jan Eric Haglund i Hässlinge, Lillkyrka socken stals ett fransk silverfickur med 
vidhängande mässingsnyckel med röd sten. Emaljen vid siffran 2 något skadad. 
3:o Från vaktmästaren vid länets korrektionsinrättning, Johan Sandell, har bortkommit en brun 
häst, 9 år gammal med stjärna, svart ståndman och svans samt ål efter ryggen 
     Krono- och Stadsbetjänter åligger att omsorgsfullt efterspana ovannämnda förrymda person, 
stulna fickur, och bortkommet kreatur jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen 
förfara. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
utfärda efterlysning av uret och kreaturet. 
Uppsala den 19 september 1834 R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 22 september 1834 (ändring i villkoren vid auktionen av Ryda 
kungsgård, Nysätra socken) 
Tillägg i Befallningshavandes Kungörelse om arrendeauktionen av Ryda Kungsgård i Nysätra 
socken den 24 oktober. Utöver det stadgade spannmålsarrendet bör övriga arrendet ske i 
spannmål. 
Uppsala den 22 september 1834  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1835 (åtlydnad av Konungens befallning angående 
koleran) 
Kongl Maj:t har, genom Karantäns Kommissionens i Stockholm utfärdade Kungörelse av den 22 
dennes, anbefallt i anledning att koleran nu är gängse spridd i Riket, följande: 
”Att rörelsen på allmän landsväg skall lämnas obehindrad och att karantän för vägfarande där 
den finns, skall upphöra. Vägfarande från smittade eller misstänkta orter får inte vägras härbärge, 
förplägnad och vård, om sådan behövs, på gästgivargårdarna. Verkställigheten skall ledsagas av 
de försiktighetsmått som anses tjänliga, men får inte förvägras. 
     Att enstaka gårdar, byar eller orter på egen bekostnad får avhålla personer ifrån sig, som inte i 
10 dagar vistas på frisk ort. Dock får inte läkare, präster som skall besöka sjuka hindras. Inte 
heller tjänstemän eller vägfarande till kyrka, kvarn, ting, uppbördsstämma eller annan påbjuden 
sammankomst liksom de som resa i Kongl Maj:ts tjänst hindras på härads-, socken- eller 
byvägar. 
     Om smittan utbryter i stad eller annan ort, så att gemenskap med kringliggande hindras, kan 
torgplatser utanför staden anvisas så att försäljning av förnödenheter av lant- och stadsmanna 
varor kan fortgå under uppsikt och med försiktighet. Samma gäller om staden är frisk och 
angränsande trakt är smittad. Kongl Maj:t har dessutom tillåtit åtskilliga för städerna särskilt 
gällande försiktighetsmått.” 
 
Till underdånig åtlydnad härav upphävs bevakningen som med stöd av Karantäns 
Kommissionens Kungörelse av den 25 augusti uppehållits vid gränserna mot Stockholms och 
Västerås län. I samma stund som detta sker, har innebyggarna i länet frihet att på egen bekostnad 
avhålla personer, som inte vistats 10 dagar på smittfri ort från enskild gård, by, socken, bruk eller 
bergverk, med undantag av gästgivargårdarna.. 
      Befallningshavande anser, att dessa innevånare på lagligt sätt själva må ombesörja 
verkställigheten därav tills Sundhets Nämnden hinner, att för sin ort besluta i ämnet på sätt 43 § i 
Kungörelsen av den 12 november 1831 instämmer. Befallningshavande väntar att skyndsamt 
beslut i detta viktiga ärende må tagas under klokt och moget övervägande så att ändamålet 
farsotens utestängande utan hinder för allmänna näringsrörelsen, eller åtminstone 
med så små, att den ej kännbart betungas. För att detta skall uppnås krävs att rörelsen på 
allmänna landsvägen lämnas obehindrad. De beslut som tas av menigheten skall uppges för 
Sundhets Nämnderna, som anmäler hos Befallningshavande. Han uppger dem för Karantäns 
Kommissionen. 
 
Genom den förändring i sättet att förekomma Kolerafarsotens utbrott, som Kongl Maj:t här i Sin 
vishet behagat anbefalla, är det visserligen mer sannolikt att sjukdomen kan spridas till flera nu 
friska orter, så framt inte innevånarna själva förstå att trygga sig med en omtanke, som skiljer sig 
lika mycket från oförvägenhet som från räddhåga. Men skulle den nu mera överallt ganska 
mycket avtagande farsoten visa sig, bör man inte överlämna sig åt förskräckelse och rådlöshet, ty 
erfarenheten visar att hur farlig denna farsot alltid är, klarar sig landsbygden vida bättre än stora 
och tätt bebyggda städer. 
     Den svalare väderleken som nu inträder gynnar inte sjukdomens fortplantning och slutligen 
där man är fullkomligt förberedd på farsotens utbrott, har alla medel är i ordning  och 
uppmärksamheten spänd på varje sjukdomsfall, så att detta genast kan bemötas och att alla friska 
skiljs från den smittade, har man allt möjligt hopp att sjukdomen snart och lyckligt övervinns. 
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     Sjukdomen har funnits i Uppsala sedan den 4 dennes men endast 25 personer har drabbats på 
dessa 20 dygn varav 10 avlidit, medan de flesta blivit till hälsan återställda. 
     Till de försiktighetsmått, som varje Församling måste vara betänkt på, hör, att där farsoten 
visar sig genast och noggrant följa Kongl Maj:ts Kungörelse av den 12 november 1831 och 
”Underrättelse om vad iakttagas bör till förekommande av smittsamma sjukdomars och farsoter 
utbredande”, som på Kungl Maj:ts befallning är tryckt och utgiven 1813 och utdelade till alla 
kyrkor. Där inhämtas så väl att salpetersura rökningar i alla nödvändiga fall verkställs samt att 
närmare handledning av sakkunniga män bör inhämtas, särdeles hos läkaren, då vikriolsyran är 
farlig. 
      Rökningar med tjära eller ättika kan ske utan våda och med förmån. Det måste vara 
angeläget för vederbörande att använda något reningsmedel, särskilt på Gästgivargårdar och i 
större folksamlingar. Dock skall man minnas att frisk luft är livets första behov både för friska 
och sjuka samt att anskaffandet därav är det angelägnaste av allt. 
     Angående förhållandet med Sjökommunikationerna förväntas, med det första, Kongl Maj:ts 
ytterligare Nådiga förordnande. Emellertid förbli de orubbade. 
Uppsala den 25 september 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 (stadgar för fattigvården av barn från 
Domkyrkoförsamlingen) 
Direktionens över fattigvården inom Uppsala Domkyrkoförsamling beslut, att till vård och 
uppfostran i landsorterna inackorderade barn, som njuter understöd av fattigvården, tillkännage 
de villkor som blivit stadgade: 
För barn från 1 – 2 års ålder 30 riksdaler årligen 
För barn från 2 – 4 år 25 riksdaler 
För barn från 4 – 10 år 20 riksdaler 
För barn från 10 – 14 år 13 riksdaler 16 skilling 
     Pengarna skall utbetalas kvartalsvis. Då barnet lämnas får det full beklädnad av Direktionen i 
likhet med vad Stora Barnhuset i Stockholm lämnar. 
    Det åligger fosterföräldrarna att inte endast fostra, kläda, vårda och undervisa i kristendom, 
utan även vänja barnet vid ordning, arbetsamhet och omtanke, så att när det fyller 14 år kan 
försörja sig själv. 
    Vid utbetalandet skall betyg från prästerskapet uppvisas att barnet lever och kristligen vårdas. 
       Skulle någon känna sig hugad att ingå på dessa villkor och från Fattigvårds Direktionen i 
Uppsala, motta barn till fostran och vård, bör densamma försedd med betyg och sin frejd anmäla 
sig till Vice pastor vid Uppsala Domkyrkoförsamling, Kyrkoherde Salvén, helst innan 24 
oktober 
Uppsala den 1 oktober på Fattigvårds Direktionens vägnar R von KRAEMER 
Uppsala den 4 oktober 1834s 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 (utbetalning från en Öres kassan) 
Direktionen för Uppsalas En Öres Kassa meddelar att de avskedade soldater, soldatänkor och 
oförsörjda barn, som förra året erhållit understöd ur Hertigens av Upplands gratifikationsfond, 
kommer att få det även i år. Det innebär att inga nya ansökningar mottas. 
Uppsala den 30 september 1834 På direktionens vägnar R von KRAEMER 
Uppsala den 4 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 (inställda höstmarknader) 
De utsatta höstmarknaderna i Gävle, Linköping, Norrköping, Motala, Köping, Vadstena, 
Österbymo, Åtved, Eskilstuna, Torshälla och Trosa är inställda tills vidare på grund av 
kolerafarsoten. Även årets höstting med Daga, Selebo och Åkers Härader i Nyköpings län har 
uppskjutits.                                                 Uppsala den 4 oktober 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 (tillvaratagen häst) 
En mindre, vit häst med hängman och skälla i läderrem tillvaratogs den 21 september vid 
Västerås stads Tull. Återfås mot ersättning hos Bagaränkan Ahlmsson i Västerås. 
Uppsala den 4 oktober 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 4 oktober 1834 (4 personer, stöldgods) 
1:o Den för stöld tilltalade förre skrivaren Johan Lindgren har berett sig tillfälle att rymma från 
Västerås Länshäkte 
       Han är född i Västergötland, har mörkt knollrigt hår, bleklagt och mörkt magert ansikte, 
bruna ögon, samt enligt förmodan klädd i grön surtut med ficklock i sidorna, mörka byxor, mörk 
klädesmössa med öronklaffar, stövlar och försedd med käpp och ett vitt knyte under armen. 20 
riksdaler till den som ertappar Lindgren 
2:o Vid inbrott hos bonden Anders Jansson i Ekelunda, Dingtuna socken, Västerås län, av en 
okänd person, som kvarlämnat en gammal påse med några matvaror, en blå klädeslägermössa 
och en vit gehängsrem märkt med A, N:o 12. Han stal en ny svart hatt, 4 kambriks halsdukar, 1 
nattkappa och ett stycke vit kambrik. 
3:o Den för första resan stöld med inbrott straffade manspersonen Elias Wallberg, har rymt från 
Gävleborgs Länshäkte och från en annan fånge stulit en sedelbok av röd saffian, innehållande 5 
riksdaler 
     Han är 39 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, med långlagt ansikte, gråblå ögon, rödaktigt hår 
samt vid avvikandet klädd i mörkblå vadmalssurtut med svart sammetskrage, ljusblå klädesbyxor 
med svart skinn i grenen, brun klädesväst med pärlemoknappar, svart hatt och stövlar 
4:o Artilleristen vid Göta Artilleriregementet, N:o 88, Carl Andersson Forss, har avvikit från 
Regementet  
    Han är 21 år gammal, 5 fot 9 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon, litet trint ansikte, liten näsa och 
klädd i exercisjacka och mössa, väst, ridbyxor, halsduk och skor  
Krono- och stadsbetjänter anbefalls att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer samt den stulna egendomen och med tjuvarna lagligen förfara. 
Uppsala den 4 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 (cirkulärbrev från Karantäns Kommissionen) 
Två cirkulärbrev har ankommit från Karantäns Kommissionen. 
1:o På fråga till Kommissionen om menigheten på egen bekostnad har rätt att vid karantäns- och 
bevakningsanstalter i avseende på inrikes kommunikationer under det koleran finns i Riket, 
använda militär, har Kongl Maj:t under gårdagen förklarat sig inte kunna bifalla. 
     Vilket Kommissionen härmed underrättar Befallningshavande till egen och vederbörandes 
efterrättelse. 
Stockholm den 24 september På Kommissionens vägnar CLAS CRONSTEDT 
 
2:o På förekommen anledning erinrar Kommissionen Befallningshavande och alla vederbörande 
att enligt föreskrifterna i Kommissionens Kungörelse av den 22 dennes, får personer som 
sjöledes ankommer till någon ort och omedelbart vill resa därifrån landvägen inte det förvägras. 
      Vidare har Kommissionen inhämtat att vissa Sundhets Nämnder vägrat införsel av varor från 
smittade orter. Det gäller endast lump och gång- och sängkläder, som bör genomgå 
reningsbehandling. Övriga varor är fria till införande även om de kommer från smittade orter. 
Stockholm den 29 september 1834 På Kommissionens vägnar CLAS CRONSTEDT 
Uppsala den 4 oktober 1834 J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1834 (misstydning av Befallningshavande Kungörelse, ) 
När jag utfärdade min Kungörelse, den 25 september rörande Kongl Maj:ts befallning om 
landväga kommunikationernas befriande från de hinder som allmänna Näringsrörelsen 
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tillskyndat, genom den vid länsgränserna utställda bevakning mot kolerans införande från 
smittade orter, hade endast 4 exemplar av Karantäns Kommissionens Kungörelse ankommit hit. 
      Senare har tillräckligt antal ingått och blivit utdelade till alla församlingar i länet. I anseende 
att Kommissionens förordnande innehåller allt i ämnet, som Kongl Maj:t har befallt och min 
första interimsvis givna kungörelse misstytts, återkallas  den och kommer att förfalla i allt övrigt, 
utom vad som rör den nu mera högst betydligt minskade anledningen att befara att sjukdomen 
sprides på landet och de försiktighetsmått länet innevånare bör vidta, genom att skyndsamt 
begagna  läkemedel, om smittan på något ställe visar sig, även med rökningar, reningar och 
framför allt allvarligt bemödande att i boningsrum hålla luften frisk och ren. 
Uppsala den 6 oktober 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1834 (defekter på karl- och hästmonderingar) 
Den 4 februari erinrades de rustande vid Livregementets Dragon Korps att det åligger dem att i 
enlighet med beslut vid allmänna sammankomsten den 5 oktober sistlidne år iståndsätta alla de 
defekter på karl- och hästmonderingarna, som uppkommit före detta års början. Vid besiktning 
har utrönts att 87 nummer vid Majorens Skvadron samt 24 vid Uppsala Skvadron saknar två 
långa spännremmar förutom andra defekter, som kommer att iståndsättas för lego (arbetet utförs 
men rusthållarna får betala). 
      Ny besiktning i november, då rusthållen ofelbart skall ha anskaffat spännremmarna av 
behörig modell. 
Uppsala den 8 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1834 (Brandförsäkringsreglementet finns hos 
Kronofogden) 
I enlighet med föreskriften i Brandförsäkrings reglementet av den 23 december 1828 meddelas, 
att 1833 års tryckta Berättelse om Revisionen av Allmänna Brandförsäkrings verkets för 
byggnader på landet förvaltning och räkenskaper, finns på Kronofogde kontoret, för den som 
önskar ta del därav. 
Uppsala den 8 oktober 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 8 oktober 1834 (1 person, hjul. fotsack, mycket silver och kläder) 
1:o En för stöld misstänkt okänd person, som kallar sig Carl Fredrik Petersson har berett sig 
tillfälle att rymma ur Örebro Länshäkte 
     Han är omkring 50 år gammal, medelmåttigt växt, enögd och något flintskallig, ljust hår och 
klädd i blå sommarrock, svart väst, grå skinnbeklädda långbyxor, gammal grå mössa med 
läderskärm, s k tyska skor och svarta strumpor 
2:o Vid Aspa Gästgivargård i Nyköpings län stal 1 hjul från en vagn med järnaxlar och en i gott 
stånd varande fotsack av läder, fodrad med vit väv och överdragen med fint blått kläde på klaffen 
och kantad med gula och flerfärgade virkade snören. 
     Belöning på 5 riksdaler 
3:oVid inbrott hos bonden Sven Andersson i Östervad, Västlands socken, detta län stals 3 
guldringar, 1 silverbägare om 32 lod märkt D J S och A N D 1 dito 32 lod märkt  P M S och R E 
D, 1 dito om 32 lod märkt J D S och E A D, 2 dito om tre kvarts rymd, den ena märkt P A S och 
E A D, 1 större gräddsnäcka av silver omärkt, 1 dito mindre märkt J D S, 3 silverkalkar med 
fötter, två märkta med J D S, 3 silvertumlare, en med handtag, 6 silvermuggar, två med handtag, 
27 matskedar av silver, 7 silverteskedar, 1 engelskt silverfickur med dubbla boetter, diverse 
silvermynt, 1 skuldsedel på 30 riksdaler utgiven av Jan Olsson i Vad, 52 riksdaler i åtskilliga 
sedlar, 1 syskrin och 1 större matskrin. 
      Även från drängen Pehr Jansson stals 1 blå vadmalsjacka, 1 par dito byxor, 1 dito väst, en 
grönrandig ylleväst, 1 svart hatt, 1 röd halsduk, 1 nattkappa, 1 skjorta, 1 par strumpor, samt 1 
riksdaler 4 skilling. 
      50 riksdaler utlovas till den som upptäcker stölden och tillrättaskaffar egendomen 
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      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i övriga län anmodas låta 
efterlysa den i detta län bortstulna egendomen. 
Uppsala den 8 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1834 (Sundhets Nämndens Berättelser) 
De Sundhets Nämnder på landet som önska sända sina Berättelser till Befallningshavande kan 
lämna dem till Kronobefallningsmannen, som med första post hitsänder dem. 
Uppsala den 8 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1834 (insjuknade i koleran i Uppsala stad) 
Befallningshavande ger länets innevånare tillkänna att sedan kolerafarsoten utbröt i Uppsala stad 
den 4 september tills igår har 51 personer insjuknat, 19 tillfrisknat, 19 dött samt 13 ännu är under 
läkarvård. 
       Under de senaste dagarna har flera insjuknat, dock lindrigt, så läkarna anse anledning att 
hoppas att farsoten snart alldeles upphör, varför två av stadens sjukhus redan kunnat indragas 
och staden bevakning mot vägfarande både till lands och till sjöss nu är indragen. 
Uppsala den 8 oktober 1834  R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 10 oktober 1834 (rörande priset på salpeter) 
Den 23 september har Kongl Maj:t avlåtit följande skrivelse. 
     Kommitterade för Salpeter Ärendena har föreslagit Oss att samma inlösningspris för salpeter 
tillverkad i riket, som gällt sedan 1821, nämligen 7 riksdaler 24 skilling för lispundet, skall gälla 
också vid instundande vinters Uppbördsmöten, då den till Oss och Kronan levereras. 
Stockholm den 23 september 1834 CARL JOHAN 
Vilken nådig skrivelse till vederbörandes efterrättelse härmed är allmänneligen kungjord. 
Uppsala den 10 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 oktober 1834 (outtagna förmåner för beväringsynglingar) 
I händelse någon av innevarande årets Beväringsynglingar inom Uppsala län inte fått sina 
avlönings- och ersättningsförmåner, som enligt Författningarna tillkommer dem, bör sådant 
skriftligen anmälas till mig inom december månad. 
Uppsala den 10 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1834 (nya paradbyxor) 
Direktionen för de rustandes vid Livregementets Dragon Korps Beklädnadsfond har på de 
rustandes bekostnad ombesörjt förfärdigandet av Korpsens nya paradbyxor. De rustande är 
härmed antydda att avhämta de nya persedlarna på angivna  tider och platser. De rustande skall 
själva eller genom ombud infinna sig och vid samma tillfälle hämta de monderingspersedlar som 
varit inlämnade vid Centralverkstaden för att repareras. 
      De rustande erinras om innehållet i 7 § av Kongl Maj:ts Reglemente för Beklädnadsfonden, 
som lyder: ”persedlarna skall förvaras i rustkammare på rusthållen, under rusthållarens vård på 
sätt hittills gällande Författningar stadga”. Skinn- och läderpersedlar bör insmörjas och alla 
persedlarna i övrigt bevaras från skada, helst som ersättningsansvaret vilar på den försumlige. 
Uppsala den 11 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1834 (2 farliga personer varav en sedelförfalskare 
rymt ur Västerås Länshäkte) 
Förre korrektionisten Carl Wilhelm Düring, som är häktad för sedelförfalskning och Anders 
Svenson Rask, häktad för inbrottsstöld har rymt får Västerås Länshäkte. 
     Düring är 26 år gammal, smal, ljusbrunt hår, vackert ansikte och klädd i blå jacka, väst och 
byxor, sjömanshalsduk av ylle samt stövlar 
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     Rask är född i Västergötland, medelmåttigt växt och av stark kroppsbyggnad, hög haka, stor 
mun, trubbig näsa, blå ögon, låg panna, mörkbrunt hår och ljusare polisonger var klädd i grå 
jacka, byxor och väst, ullstrumpor och skor 
Dessa för allmänna säkerheten farliga personer av vilken Rask är straffad tre gånger för stöld är 
härmed allmänt efterlysta, med befallning till Krono- och Stadsbetjänter att efterspana dem och 
vid anträffandet gripa och säkert fängslade hit till länshäktet sända. 
Uppsala den 11 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1834 (illa underhållna vägar) 
Då allmänna vägarna i länet på flera ställen för närvarande är gropiga och illa underhållna har jag 
velat erinra väglottsägarna om skyldigheten att ofördröjligen sätta dessa vägar i fullgott skick. 
Städernas Magistrater och Kronobetjäningen, men särskilt länsmännen förständigas att noggrant 
och med allvar tillse att väglagningen överallt sker på fullkomligt ändamålsenligt sätt, vid den i 
lag bestämda påföljden. 
Uppsala den 11 oktober 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1834 (Hållnäs socken smittfri) 
Till underdånig efterrättelse av Kongl Maj:ts Kungörelse den 12 november 1834 skall jag 
underrätta länets innevånare att den i Hållnäs socken uppkomna kolerasjukdomen nu mera 
alldeles upphört och att samma ort jämte Lövsta socken i anseende till dess närbelägenhet till 
Västlands socken, där farsoten i det närmaste, men inte helt är dämpad, tills vidare endast anses 
som misstänkt. 
     Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen låta utfärda likalydande Kungörelse. 
Uppsala den 11 oktober 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1834 (Cirkulärskrivelse från Karantäns 
Kommissionen) 
Från Karantäns Kommissionen i Stockholm ankom Cirkulär, så lydande: 
     Då underrättelse inkommit att koleran utbrutit i Ronneby och Döderhultsviks köpingar har 
Kommissionen meddelat att dessa orter är ansedda som smittade. 
Stockholm den 10 oktober 1834 På karantäns Kommissionens vägnar CLAS CRONSTEDT 
Uppsala den 11 oktober 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1834 (auktion på löjtnantsbostället Vida, Tierps 
socken) 
Genom auktion inför Upplands Regementes Boställs Direktion i Uppsala län, på slottet den 14 
november upplåtes till högstbjudande arrende på 7 års tid, av Stabs Löjtnants Bostället Vida, 1 
mantal, beläget i Tierps socken, Örbyhus län. 
     För att anbuden skall antas krävs 37 tunnor 17 ¼ kappar spannmål hälften råg och hälften 
korn som årligt arrende att lösas enligt markegångspris med forsellön eller levereras in natura till 
anvisat ställe inom 6 mil samt en årlig penningavgift på minst 32 riksdaler. 
     Borgen skall ställas både för spannmålsarrendet som för penningavgiften och övriga 
arrendeskyldigheters fullgörande. Borgen skall av domaren i orten eller Befallningshavande till 
vederhäftighet och egenhändig underskrift vara styrkt 
     Arrendeskyldigheterna är författade i överensstämmelse med Hysesyns- och 
Boställsordningen i det projekt till arrendekontrakt som tillsammans med beskrivningen av 
Boställets beskaffenhet finns att tillgå på Landskontoret. 
Uppsala den 11 oktober 1834 DIREKTIONEN 
Uppsala den 18 oktober 1834  R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1834 (nya tider för de inställda marknaderna i 
Uppsala län) 
Kommers Kollegium har på Befallningshavandes hemställan funnit för gott att tillåta att de 
marknader, som blivit inställda på grund av kolerasjukdomen, må, sedan farsoten nu mera är i 
avtagande och förmodas snart upphöra, kommer att hållas på följande dagar. 
     I Enköping den 14 november, i Uppsala den 18 och i Skäfthammar den 25 november. 
    Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Rikets övriga län anmodas 
vänligen låta utfärda en likalydande Kungörelse. 
Uppsala den 18 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1834 (4 farliga spinnhushjon har rymt från 
Norrköpings Korrektions Inrättning) 
Följande arrestanter har rymt den 5 dennes från Korrektions Inrättningen i Norrköping. 
1:o Livstidsfången Gunilla Johanna Kjellström, 47 år gammal, av medelmåttig växt, långlagt 
magert ansikte, blå ögon, ljusbrunt hår och klädd i mörk ylleklänning, randigt ylleförkläde, röd 
bomullsnäsduk, ljusblå halvylleschal, ljusblå ullstrumpor och skor 
2:o Livstidfången Christina Lovisa Rosenquist, 37 år gammal, liten till växten, långlagt ansikte, 
nästan skalligt huvud, blå ögon, ljust hår och klädd i grönrutig ylleklänning, gredelint och vitt 
kattunsförkläde, röd och blå bomullsduk, rödrandig kattunsmössa, blå ullstrumpor och skor 
3:o Den på 3 år till inrättningen dömda Maria Lovisa Roslund, 35 år gammal, lång till växten 
med långlagt ansikte, bruna ögon, svart hår och klädd i brun- och grönrandig ylleklänning, gult 
och vitt bomullsförkläde, röd och blå bomullsduk, röd och blårosig kattunsduk, svarta strumpor 
och skor 
4:o Korrektionshjonet Maria Christina Petersson, 27 år gammal, 10 kvarter lång, trint ansikte, blå 
ögon, mörkt hår och klädd i blå och vitrandig bomullströja, grå och blårandig bomullskjol, grön 
och rödrutig bomullsduk, vita ullstrumpor och gamla kängor 
     Krono- och Stadsbetjänter skall sorgfälligt efterspana dessa för allmänna säkerheten högst 
farliga spinnhushjon och vid anträffandet gripa och säkert fängslade insända dem hit till 
Länshäktet. 
Uppsala den 18 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1834 (varggårdar) 
Den 22 november 1825 lämnade Kongl Maj:t tillåtelse för Norunda, Rasbo och Olands 
Häradsbor jämte Västland och Älvkarleby samt Tierps Tingslags innevånare att träffa 
överenskommelse om varggårdars underhåll. Då denna tillåtelse upphör att gälla den 22 
november nästkommande år 1835, har Befallningshavande kallat Rasbo, Rasbokils, Funbo, 
Lena, Tensta, Viksta, Ärentuna, Björklinge, Tierps, Söderfors, Västlands, Tolfta, Älvkarleby, 
Alunda, Morkarla, Tuna, Stavby, Ekeby och Skäfthammars socknars innevånare att genom 
utsedda och lagligen fullmäktigade sockenombud, infinna sig på Landskansliet den14 december 
för att höras och meddela yttrande om de önska att förnya överenskommelsen eller vidta beslut 
om andra åtgärder för att fånga och utrota rovdjuren. 
Uppsala den 18 oktober 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1834 (personer som flyttat utan att betalt skatt eller 
böter) 
2 personer från Första Fögderiet har inte betalt skatt 
1 person från Andra Fögderiet har inte betalt skatt 
5 personer från Fjärde Fögderiet har inte betalt skatt 
3 personer från Uppsala stad har inte betalt skatt 
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm samt Befallningshavande antyds att tillsammans med 
Magistrater och Kronobetjänter i detta län, eftersöka dessa personer och  om någon anträffas, 
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genast utta medlen och hitsända dem. Skulle brist på tillgång visa sig skall bevis meddelas samt 
de förvandlade böterna till avtjänande befordras. 
Uppsala den 20 oktober 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1834 (Hållnäs och Västlands socknar förklaras friska) 
I Hållnäs och Västlands socknar, som varit hemsökta av koleran, har inga dödsfall inträffat de 
senaste 16 dagarna. Därför har Befallningshavande i enlighet med Karantäns Kommissionens i 
Stockholm Kungörelse av den 20 dennes tillkännagivna befallning, förklarat dessa socknar för 
friska, liksom de kringliggande Församlingarna. 
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i nästgränsande län anmodas 
utfärda likalydande Kungörelse. 
Uppsala den 22 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1834 (staden Linköping förklarad smittad) 
Att staden Linköping, enligt vad Karantäns Kommissionens Cirkulär den 20 dennes 
tillkännagivit, blivit förklarad smittad av kolerafarsoten, är härigenom kungjort. 
Uppsala den 22 oktober 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1834 (mantalsskrivningarna) 
Mantals- och Skattskrivning för Uppsala län år 1835 förrättas på ställen och tider, som 
förteckningen visar. Följande föreskrifter skall noga iakttagas för undvikande av ansvar och 
olägenheter. 
      Varje skattskyldig uppföres i mantal och taxeras där han är bosatt. Ämbets- och Tjänstemän 
där de har tjänst eller lön. Husbönder eller andra som är sina egna, skall själva eller genom 
ombud infinna sig personligen och till följd av Kongl Maj:ts Förordning av den 30 december 
1812 och sista Bevillningsstadgan skriftligen avlämna uppgifter, som bör innehålla: 
1:o Alla till hushållet hörande personer med namn, ålder, mer eller mindre arbetsförmåga. Vidare 
personers ämbete, tjänst eller befattning, om de äger rörelse, näring, fastigheter, verk och 
inrättningar m m. 
2:o Alla på ägorna boende hyresmän och inhyseshjon. 
3:o Alla som är berättigade att bränna brännvin och vill begagna rätten, bör uppgiva hemmanet 
där tillverkningen är lovgiven, pannrymd och pannans beskaffenhet. Om Skatskrivaren så fordrar 
skall Mätningsbrevet visas. 
       Samma skyldigheter, som för husbönder i allmänhet gäller för förmyndare och styresmän i 
Bolag, Verk och Inrättningar, outredda Sterbhus, eller under Konkurs varande bo. 
       Ägare av fartyg, som inte kan bevisa att de erlagt bevillning varje år, bötar tredubbla 
beloppet av den försnillade bevillningen. 
    Allmogen och mindre skrivkunniga får lämna sina uppgifter muntligen. 
    Husbonde, som låter någon bo hos sig, utan att hans tjänst nyttjas bötar 3 riksdaler 16 skilling. 
Underlåter någon utan laga förfall, att infinna sig inom tre timmar till förrättningen bötar han 1 
riksdaler. Samma bot för den som inte upptar inhyses personer även om de är befriade från skatt. 
     Den som lämnar felaktiga uppgifter, så att någon utan skäl utesluts från skatt, skall betala den 
uteslutnas skatt och böta dubbla beloppet. Personer som på grund av sjukdom eller lyte inte kan 
förrätta något arbetet skall uppvisa intyg från edsvuren läkare. 
    Särskilda förteckningar grundade på Förordningen av den 31 augusti 1819, upprättas på 
försvarslösa personer av båda könen, vilka insänds hit inom en månad efter förrättningen. 
Skattskrivarna skall noga tillse att arrende- och hyreskontrakt är skrivna på Stämplat Papper och 
avgiften betald. Gäller även kartor. 
     I övrigt erinras om iakttagandet av stadgandet i 2 artikeln 14 § av Kongl Maj:ts Förordning av 
den 25 juli 1830 om brännvinsrättigheten, så att rätt avgift betalas för det kvantum som bränts 
under året. 
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     För att inga upplysningar må saknas bör länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare 
ofelbart inställa sig och på det noggrannaste angiva alla försvarslösa personer av bägge könen 
jämte deras frejd och övriga beskaffenhet. 
      Slutligen anmodas prästerskapet att samma dag som denna Kungörelse läses från 
Predikstolen, även läsa Förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av den 28 oktober 
samma år, angående vissa omständigheter, som bör iakttagas i avseende på Mantals- och 
Skattskrivningarna, förhörsböcker och prästbevis, Efter slutad  gudstjänst i sockenstugorna 
kungöra innehållet härav till allmogens underrättelse samt att vid förrättningarna medföra 
Husförhörsböckerna och därur lämna de upplysningar som erfordras så att ingen skattskyldig blir 
förbigången. 
Uppsala den 25 oktober 1834  R von KRAEMER 
(Följer 2 ½ sidor förteckningar med tider och platser där Mantals- och Skattskrivning i alla 
socknarna i länet försiggår.) 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1834 (kolera i Enköping) 
Koleran har börjat visa sig i Enköping, där sedan den 4 dennes 4 personer avlidit. 
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
vänligen att låta utfärda likalydande kungörelse.  
Uppsala den 25 oktober 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (efterlysning av högst farlig person) 
Från Styrelsen över Fängelserna och Allmänna Arbetsinrättningar i Riket har underrättelse 
kommit att korrektionisten Eric Andersson, som då han varit uttagen från Södra Korrektions 
Inrättningen till arbete i Stockholm, berett sig tillfälle att komma på flykten. 
     Andersson, som är en för allmänna säkerheten högst farlig person är härmed allmänneligen 
efterlyst, med befallning till Krono- och Stadsbetjänter att vid tjänsteansvar sorgfälligt efterspana 
honom och med antydan till var och en som har kännedom om hans vistelseort för undvikande 
av ansvar genast anmäla. När han påträffas, skall han gripas och säkert fängslad föras hit till 
länshäktet. 
     Andersson är född 1787 i Sävastbo, Lövsta socken, detta län, där han förut varit bonde i 
Åkerby By. Han är 5 fot 11 ½ tum lång, av grov växt, långlagt ansikte, djupa fåror i pannan, blå 
ögon, rödbrunt hår, samt en mindre vårta på näsan invid vänstra ögat. 
   Han är straffad för andra resan stöld, våld mot sina svärföräldrar, fylleri två gånger och 
misstänkt för mångfalldiga andra brott, vilka han mot hårdnackat nekande inte kunnat övertygas. 
Uppsala den 30 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (person tilltalad för våld och oväsen på allmän 
gata) 
Till följd av Uppsala Kämnärs Rätts Beslut av den 23 dennes i ett mål rörande förövat våld och 
oväsende på allmän gata här i staden, har för delaktighet Målar Gesällen Carl Gustaf Friberg 
blivit tilltalad och till förhör i målet i början sig inställt, men sedermera uteblivit och olovligen 
begivit sig från staden. Friberg bör nu genom hämtning inställas vid rätten en 9 december. Han 
är nu efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjänterna att sorgfälligt efterspana honom 
och när han anträffas gripa honom och på tjänligt sätt insända honom till Länshäktet. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Rikets övriga län anmodas 
vänligen utfärda likalydande Kungörelse efter Eric Andersson och Friberg. 
Uppsala den 30 oktober 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 30 oktober 1834 (3 personer, stöldgods) 
1:o Den för slagsmål, fylleri och förfalskningsbrott tilltalade drängen Eric Edlund har rymt från 
Sundsvalls stadshäkte 
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     Han är kort till växten, runt fylligt ansikte, brunt hår och klädd i blå tröja, grå byxor, randig 
väst och gammal hatt 
2:o Barnhusgossen Eric Adolf Hjort har bortgått från sin fosterfar, bonden Jon Jonsson i 
Västerhångsta, Torps socken, Härnösands län 
      Han är 12 år gammal 
3:o Vid inbrott hos Jonas Åslund i Västby, Högsjö socken stals1 silversked märkt S E A, 1 
tesked av silver med guldsmeds Ullinders namnstämpel, 1 svart vadmalsrock, 1 svart 
vadmalsväst, 1 par nya blå långbyxor, 1 vitrutig bomullsväst, 2 halvslitna blångarnsskjortor, 1 
par randskor, 2 näsdukar och 2 nattkappor 
4:o Vid inbrott hos bonden Olof Berg i Hogland, Ilsbo socken, Gävleborgs län stals kläder 
troligen av en kringvandrande mansperson, som innehaft pass och där benämnds som förre 
Bokhållare Isac Gustaf Wallman. 
    Han är 31 år gammal. 
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att noga efterspana barnhusgossen och de andra förrymda 
och brottsliga personerna och stöldgodset. 
Uppsala den 30 oktober 1834  R von KRAEMER 
 
Cirkulär från Carl Johan, 30 oktober 1834 (angående Kronoposten) 
Rikets nu församlade Ständer har anhållit, att den rättighet som prästerskapet haft att sända 
skriftliga underrättelser, sockenstämmoprotokoll och utlåtande som infordras till Eder med den 
vanliga Kronoposten, nu borde utsträckas till att gälla alla ämbetsbrev, som avlåts till Eder.  
      Överpost Direktören har tillstyrkt att denna anhållan måtte bifallas, med bifogad upplysning, 
att prästerskapets ämbetsbrev till Eder i de flesta fall lämnas till Kronolänsmännen och denna 
portofrihet måtta gälla åtminstone för transporten till Kronofogdarna. 
    Vi har bifallet att alla brev till Eder från prästerskapet av Kronobetjäningen bör fortskaffas på 
samma sätt som Kongl Brevet av den 16 juli 1831 föreskriver i anseende på utlåtande m m och 
med skyldighet för avsändaren att på omslaget anteckna brevets innehåll samt för 
Kronobetjäning att när så önskas meddela bevis över mottagandet. 
     Vilket vi Eder till underdånig efterrättelse och vederbörandes förständigande härmed 
tillkännagiva. 
Stockholm den 27 september 1834  CARL JOHAN 
Uppsala den 30 oktober 1834  
 
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (förnyad auktion Grän, Långtora socken) 
Den av Landshövdinge Ämbetet utlysta exekutiva auktionen på 1/8 mantal kronoskatte hemman 
i Grän, Långtora socken, har inte kunnat för sig gå i brist på spekulanter. 
      Ny auktion är utsatt till den 9 december på Landskansliet. 
Uppsala den 30 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (värvning) 
Hållkarlen Johan Johansson Ekman har av Sekundchefen vid Svea Livgarde blivit förordnad att 
under två års tid förrätta värvning inom Uppsala län till vakanserna vid Kapten Ivan Aminoffs 
Kompani. 
Uppsala den 30 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (nya tider för höstmarknader i Nyköpings län) 
Befallningshavande i Nyköpings län meddelar att de på grund av kolerafarsoten uppskjutna 
höstmarknaderna kommer att hållas i Åsen den 4:de, Mariefred den 6:te, Nyköping den 11:te, 
Eskilstuna den 21:sta, Torshälla den 25:te, Strängnäs den 28:de och Trosa den 9:de december. 
      Nuvarande försiktighetsåtgärder som är införda på vissa ställen, förmodas bli upphävda 
innan dessa marknadstider inträffar. 
Uppsala den 30 oktober 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (marknadstid i Gävle) 
Marknaden i Gävle stad den 15 dennes, som blivit inställd på grund av koleran, kommer att 
hållas den 11 november istället.                             Uppsala den 30 oktober 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (våldsverkare i Karlstad) 
Befallningshavande i Karlstad meddelar att våldsverkare efter att ha brutit hål i stenfoten under 
Ekonomie Direktören P Ericsson gård i Råglanda och under golvet i det rum där Direktören, 
hans hustru och barn legat, inlagt krut och andra brännbara ämnen samt antänt. Stor skada 
skedde på möbler och rum, som antändes av elden, vilken dock kunde släckas. 
       Krono- och Stadsbetjänter anbefalles på det sorgfälligaste att efterspana upphovsmannen till 
detta mordbrandsförsök och när han anträffas med honom lagligen förfara. 
Uppsala den 30 oktober 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 30 oktober 1834 (10 personer, 3 hästar, stöldgods 
1:o På betet i Österrike By, Vendels socken, stals ett mörkbrunt sto, med hängman, vit stjärna i 
pannan samt vita bakfötter. 
     Hederlig vedergällning till den som lämnar underrättelser hos Änkan Lisa Andersdotter i 
Österrike 
2:o Den för stöld häktade drängen Olof Marcusson har rymt från Elvedals Häradsfängelse i 
Karlstads län 
3:o Den för tredje resan stöld anklagade drängen Sven Johansson har rymt från dem som 
bevakade honom. 
      Han är lång till växten, blå ögon, ljust hår, fräknigt ansikte och klädd i grå vadmalströja, grå 
långbyxor och svart hatt 
4:o En i Ovansjö socken, Gävleborgs län, för passlöshet gripen okänd person, som sedan rymde 
från bevakningen. 
     Han var klädd i grön rock, grå byxor, randig väst, och svart vaxduksmössa. 
     Vid rymningen efterlämnade han följande sannolikt stulna persedlar: 3 brokiga bomullsdukar, 
2 grova skjortor, 1 par blå klädesbyxor, 1 kråsnål av silver, 1 rakkniv med fodral, 2 andra knivar, 
1 sax, 1 psalmbok samt en slät borrad hagelbössa, med kopparhattslås, och mässingsbeslag 
     Persedlarna förvaras hos Expeditions Kronofogde L P Nordin i Ovansjö med undantag av 
bössan, som finns hos Inspektor Carlsson vid Urfors Bruk 
5:oVid inbrott hos Änkan Anna Dalbeck vid Österfärnebo Kyrka stals 2 vita förkläden i kambrik, 
2 kattunsförkläden och 4 bomullshalsdukar. 
6:o Två hästar tillhörande Olof Hansson i Strandäng och Eric Andersson i Sjömyra, Delsbo 
socken, Gävleborgs län är borta. 
    Den ena 5 år gammal, ljusröd till färgen med hängman och skälla av malm hängande i en 
järnklav samt den andra 10 år gammal, vitgrå till färgen med hängman och skälla av järn i 
läderrem 
7:o Den för rån tilltalade manspersonen Olaus Bryngelsson har rymt från Herrstads Tingställe i 
Göteborgs län 
      Han är 21 år gammal, lång till växten, runt ansikte, blå ögon samt mörkt hår 
8:o Artilleristen Anders Mellbergs dotter, Carolina, har olovligen avvikit från Göteborg. 
     Hon är 10 år gammal, liten till växten med ljust hår 
9:o Förre Mönsterskrivaren Halvard Magnus Carlgren har rymt får Stockholms Stadshäkte, där 
han varit insatt för stöld 
     Han är född i Värmland, omkring 35 år gammal, medelmåttig och smärt kroppsställning, 
magert ansikte, lång spetsig näsa, mörkt hår och klädd i grönbrun surtut, mörka byxor, stövlar 
och mössa 
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10:o Kvinnspersonen Kerstin Henriksdotter har blivit dömd för fjärde resan stöld, att utan annan 
redan undergången bestraffning, i sin övriga livstid förrätta allmänt arbete. Hon har berett sig 
tillfälle att rymma ur Stockholms Norra korrektionsinrättning. 
      Hon är 44 år gammal, medelmåttigt växt, mörka ögon, mörkt hår, liten trubbig upprättstående 
näsa, mörklagt ansikte och klädd i vit buldansklänning, vit halsduk, rödrandigt förkläde, rutigt 
huvudkläde, skinnförkläde, vit lärftsmössa, vita strumpor och lädertofflor 
11:o De till arbete utlämnade korrektionisterna från Stockholms Södra Korrektions Inrättning har 
rymt från staden, nämligen N:o 257 Eric Olsson Hägg. 837 Magnus Månsson och 854 Peter 
Sundvall  
     Hägg är född 1807 i Hälsingland, 11 kvarter 2 ½ tum lång, kunnig i timmermansarbete, ljust 
hår, blå ögon och avlångt ansikte 
     Månsson är född 1811 i Linköping, 11 kvarter 4 tum lång, undersättsigt växt, mörkt hår, 
bruna ögon och avlångt ansikte samt i likhet med Hägg klädd i grå kommiskläder, strumpor, 
träskor och mössa 
      Sundvall är född 1812 i Göteborg, medelmåttigt växt, blå ögon, brunt hår, avlångt mörklagt 
ansikte och klädd i grå tröja, väst, byxor, mössa, kommisskjorta, strumpor och läderskor 
     Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda, och brottliga 
personer, stulna egendom och kreatur, samt när tjuvarna anträffas med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 30 oktober 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 november 1834 (frimarknaden i Enköping uppskjuten) 
I anseende till kolerans utbrott och fortsättning i Enköping är med stöd av 36 § i Kungörelsen av 
den 12 november 1831 den till den 14.de dennes utsatta frimarknaden i Enköping tills vidare 
uppskjuten 
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i närgränsande län anmodas att 
utfärda likalydande Kungörelse. 
Uppsala den 3 november 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1934 (nya tider för marknader i Stockholms län) 
De på grund av kolerafarsoten uppskjutna marknader i Stockholms län kommer att förrättas i 
Norrtälje den 11:te och Skärsta den 20:de och Sigtuna den 25:te. 
Uppsala den 5 november 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1834 (Kassationsmönstringar med hästar vid Dragon 
Korpsen) 
Kongl Maj:t har med bifall av Kronprinsen, som i egenskap av General Befälhavare i 4.de 
Militär Distriktet, gjort hemställan om angelägenheten av att Kassations Mönstringar snarast 
hålls med de hästar vid Livregementets Dragon Korps, vilka av Skvadronscheferna anses böra 
föreslås till kassation. De blivande vakanserna bör hinna ersättas innan nästa års Rekryt- och 
Remontmöte. 
     Generalmajoren A E Broberger förordnas att med kraft av Generalmönstring här i staden 
förrätta mönstringen, vilket till vederbörandes kännedom härmed är kungjort. 
        Den sker är i staden den 24 dennes klockan 9 förmiddagen. 
       I sammanhang åberopar Befallningshavande sin Kungörelse av den 30 juli, att de rustande 
skall närvara och bevaka sin rätt samt enligt Kongl Maj:ts Reglemente för Remonterings kassan 
anställa val till Revisorer, Ledamöter och Suppleanter för den Direktion som förvaltar kassan. 
Uppsala den 5 november 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1834 (nummer på hästar som skall mönstras) 
Nedanstående hästar vid Livregementets Dragon Korps kommer att mönstras den 5 dennes: 
N:o 21 Vallensjö, 28 Västerarninge, 37 Grävelsta, 42 Tadem, 47 Lundby, 59 Eka, och 65 
Vackerberga  
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Av Livskvadronen vid Ulriksdal den 22:dra dennes: 
N:o 23 Markeby, 30 Nyckelby, 48 Kårsta, 67 Hånigby, 79 Gunsta, 80 Lådö, 84 Högby och 99 
Röloppe  
Av Majorens Skvadron i Uppsala  stad den 24:de  
N:o 65 Norrmalma, 71 Broby, 75 Väsby, 77 Södersund, 93 Berga och 99 Hydinge 
 
Roslags Skvadron vid Ulriksdal den 22:dra  
N:o 26 Ekeby, 30 Forkarby, 79 och 80 Risby 
 
Norra Upplands Skvadron här i staden den 24:de  
N:o 6 Tornäs, 13 Torgsta, 16 Bragby, 30 Focksta, 51 Strödja, 64 Löfsta och 97 Valla 
Uppsala Skvadron här i staden den 24:de med undantag av N:o 97, vars dragon och häst samlas 
med Roslags Skvadron i Örby den 20:de dennes och åtföljer densamma till Ulriksdal 
       De rustande med ovannämnda nummer anmodas att hämta sina karlar och hästar för 
Livskvadronen vid Rotebro den 23:dje,  
Majorens Skvadron vid Örsundsbro den 25:te,  
Roslags Skvadronen vid Örby den 23:dje,  
Norra Upplands Skvadron vid Gamla Uppsala By den 24:de och  
Uppsala  Skvadron i Uppsala den 24:de 
     Samling inför Mönstringen sker med  
Livskvadronen i Rotebro den 20:de,  
Majorens Skvadron vid Örsundsbro den 22:dra,  
Roslags Skvadron i Örby den 20:de,  
Norra Upplands Skvadron i Gamla Uppsala By den 23:dje och  
Uppsala Skvadron i staden den 23:dje dennes 
Uppsala den 10 november 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1834 (Koleran avtar i Uppsala) 
Inga nya kolerafall har inträffat sedan den 28 oktober och inga dödsfall inträffat sedan den 1 
november utom ett som skett under gårdagen. Läkarna i staden förklarar, att det finns all 
anledning att hoppas att koleran som epidemi inte vidare är att befara, om all nödvändig 
försiktighet iakttas. 
     Höstmarknaden den 18 dennes, som skulle medföra en större folksamling, är i detta avseende 
vådlig och bör förekommas. Den är tills vidare uppskjuten. 
      Överståthållare Ämbetet och Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen att 
utfärda likalydande Kungörelse. 
Uppsala den 10 november 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1834 (Västerås stad och län fria från koleran) 
Till allmän kännedom meddelas att Västerås stad och län samt Hölö socken i Nyköpings län är 
förklarade friska. 
Uppsala den 11 november 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1834 (markegångstaxan fastställd) 
Kongl Maj:t och Kammar Kollegium har i skrivelse av den 18 november tillkännagivit, att den 
av Riksståndens Deputerade i Uppsala län upprättade markegångstaxan blivit fastställd, med 
undantag av följande: En mans portion av 2 marker mjukt bröd, 1 ¼ kvarter ärter, 1/3 mark salt 
fläsk och 1/30 mark koksalt kommer att kosta 9 skilling 9 runstycken banko eller 14 skilling 8 
runstycken riksgäld 
Uppsala den 20 november 1834  R von KRAEMER 
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Brev från Carl Johan, Uppsala 20 november 1834 (befrielse från arvode vid laga skifte för 
Militära Boställen) 
Hos Oss har väckts fråga om befrielse från arvode vid laga skifte för Militära Boställsinnehavare 
och arrendatorer av Militära Boställen. Då Vi funnit det rättvist och billigt och då lantmätarna 
instämmer, kommer så fort som möjligt att utfärdas stadga härför i den förnyade Lantmäteri 
Taxan. Vi förordnar samtliga Befallningshavande att till efterlevnad utfärda denna taxa, där 
innehavarna av Militära Boställen blir befriade för kostnader för Lantmäteri förrättning de inte 
själva sökt. 
     De bör ingiva till Befallningshavande verifierade ersättningsräkningar, som granskas vid 
Rikets Statskontor. Beloppen uttas av oförutsedda utgifter på Riks Statens 3:dje huvudtitel.  
Stockholm den 15 oktober 1834  CARL JOHAN             
Vilken skrivelse till vederbörandes underrättelse är kungjord. 
Uppsala den 20 november 1834 
 
Brev från Carl Johan, 20 november 1834 (befrielse från arvode vid laga skifte för Civila 
Boställen) 
Vid översyn av 1827 års Lantmäteri Taxa har Kommitterade avgivit förslag att innehavare av 
Civila Boställen skall jämställas lika med Militära vid Lantmäteriförrättningar, som de inte själva 
begärt. 
     I Förnyad Taxa på Arvode för Lantmäteriförrättningar på Boställen må Staten stå för 
kostnaden. Boställsinnehavare i Ert län får därför insända verifierade ersättningsräkningar till 
Eder, som bör jämte eget yttrande däröver, insändas till Vårt och Rikets Stats Kontor. 
Stockholm den 18 oktober 1834  CARL JOHAN 
Vilken skrivelse härmed är kungjord. 
Uppsala den 20 november 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1834 (avrads- eller tiondespannmål) 
De räntegivare vars ränta är anslagen till Livregementets avlöningsstat och betalas in natura och 
sålunda utgör innevarande års Avrads eller Kronotionde spannmål skall inom laga tid meddela 
Mönsterskrivare J E Cederberg i Uppsala. 
Uppsala den 20 november 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (rekryteringsmöte) 
I samråd med Regementschefen har jag bestämt den 19 december för rekryteringsmöte med 
Upplands Regemente, då det åligger rotehållarna för N:o 23, 53 och 101 vid Livkompaniet, N:o 
39 och 124 vid Överstelöjtnantens Kompani, N:o 2 och 4 vid Andra Majorens Kompani, N:o 116 
vid Rasbo Kompani och N:o 47, 51 och 106 vid Sigtuna Kompani, att för sina vakanta nummer 
uppvisa målfylliga och välfrejdade samt i övrigt antagliga karlar. 
Uppsala den 21 november 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (Västerås län förklarat fritt från Kolera) 
Att Befallningshavande i Västerås län förklarat hela länet fritt efter kolerans upphörande där den 
12:te dennes, är härmed kungjort. 
Uppsala den 21 november 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (auktion på Vallentuna Hovstalläng) 
1:o Den 23 januari 1835 anställs auktion inför Kammar Kollegium och på Vallentuna Härads 
Tingsställe i Stockholms län, för utarrendering av Lott N:o 8 i Mållösa Hovstalläng i Vallentuna 
socken. Arrendetiden är 7 år. 
2:o Samma dag inför Kollegium och Nyköpings Läns Landskontor och Tingställe på orten 
anställs auktion på Härja utjord i Härads socken, att utarrenderas på 30 år. 
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    Projektkontrakt finns på Kammar Kollegiets Första Provinskontor  samt i Stockholms och 
Nyköpings Landskontor. 
    Borgen med löftesmännens egenhändiga underskrift krävs för arrendeskyldigheten. Borgen är 
ingången som för egen skuld och innefattar ansvar av löftesmännen även om arrendatorn skulle 
avgå med döden. 
Uppsala den 21 november 1834  
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (Bergshauptmans tjänsten vid Stora 
Kopparberget) 
Bergs Kollegiet har förordnat Bergmästare G S Tham att tills vidare fortfara med Berghauptmans 
tjänsten vid Stora Kopparberg samt kanslisten Bergmästare D G Öngren att tills vidare förrätta 
Bergmästartjänsten i Uppland och Gävleborgs läns Bergmästaredöme. 
Uppsala den 21 november 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (utslag av Rätten med hämtning av anklagad) 
Den på okänd ort vistande handskmakare Engvall från Borgholm, Linköpings län, är efter Dals 
Häradsrätts Utslag i målet mellan åklagaren Länsman Billroth samt drängen Hagberg och 
smeden Åberg, vilka är tilltalade för att ha misshandlat Engvall, förständigad att vid 
hämtningspåföljd infinna sig i ätten för att höras i målet, som blivit uppskjutet till den 6 februari 
nästa år. 
Uppsala den 21 november 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (utslag i Rätten med avbön som följd) 
Den på okänd ort vistande förre korpralen Jonas Schedin har av Göta Hovrätts Utslag blivit 
dömd att böta 10 riksdaler och inför Redvägs Häradsrätt göra hustru Brita Catharina Johansdotter 
offentlig avbön. Han är härmed underättad och förständigad att inom 6 veckor från den 29 
oktober inställa sig på Kronofogde kontoret i Kinds Fögderi, Älvsborgs län för att ta del av 
Utslaget, vid påföljd att det mot Schedin eljest vinner laga kraft. 
Uppsala den 21 november 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 21 november 1834 (10 personer, stöldgods, inbrott i kyrka, 
plånbok förlorad) 
1:o Snickare Gesällen Carl Johan Spångberg har olovligen avvikit från Instrumentmakare H G 
Becker här i staden, som mottagit Spångberg till arbete och förskotterat pengar för inköp av 
läder. 
       Han är 21 år gammal, spensligt byggd, rödlätt fräknigt ansikte, rött yvigt hår, uppstående 
näsa, och något utstående mun samt var klädd i 2 bruna klädessurtuter, svarta byxor, stövlar och 
svart hatt 
2:o Natten till den 15 september stals från bonden Olof Larsson i Banasjäl, Grundsunds socken, 
Härnösands län, en silverpokal om 37 lods vikt märkt med D P S samt i botten försedd med ett 
danskt silvermynt 
3:o Drängen Anders Fallsten har övergivit sin tjänst hos Nämndeman Lars Norberg i Färsta, 
Sköns socken 
      Han är 27 år gammal, lång och smal, långlagt ansikte, bruna ögon och svart hår 
4:o Drängen Anders Johansson även kallad Lilla Marbon, vilken är dömd till ansvar för 
förfalskningsbrott och misstänkt för stöld, har avvikit från sin hemort i Göteborgs län 
      Han var klädd i blå vadmalströja, randig väst, blå byxor, stövlar och ny svart hatt 
5:o Kvinnspersonen Fredrika Beckius, som är ställd under tilltal vid Sävedals Häradsrätt i 
Göteborgs län, för olovligt tillgrepp, har begivit sig från hemorten 
6:o Drängen Lars Eric Himmelsberg har olovligen avvikit från sin husbonde Anders Andersson i 
Ekebytorp, Fogdö socken, Nyköpings län, efter att vid inbrott stulit brännvin och matvaror samt 
3 riksdaler. Vidare tog han en ekstock från bonden Pehr Andersson i Hasta 
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      Han är 30 år gammal, 5 fot 7 tum lång, ljust hår, samt har ett brunt och ett blått öga. Han var 
klädd i blå surtut, byxor, väst och mössa allt av vadmal, svenska skor och ullstrumpor 
7:o Vid inbrott hos bonden Anders Ersson i Simora, Årdala socken, Nyköpings län, stals 1 ny 
mörkblå kapprock med blått halvyllefoder och krage, 1 nästan ny järngrå kapprock med vitt 
linnefoder och krage, en ny mörk melerad livrock med överklädda knappar, 1 mörkbrun livrock, 
1 grön ylleväst och 1 par nya knäbyxor av blångarn 
8:o Vid inbrott hos bonden Pehr Ericsson i Davidslöt, Nyköpings län stals åtskilliga dukar och 
kläden 
9:o Passlöse och okände manspersonen Linderman har, när han blev anträffad i Nyköpings län, 
berett sig tillfälle att komma på flykten 
      Han var klädd i ljusblå rock, svenska skor, blå jacka och långbyxor samt gammal svart hatt 
10:o Hospitalshjonet förre Inspektoren A U Östrand har avvikit från Vadstena Kronohospital 
      Han är liten och spensligt växt, litet magert ansikte och klädd i klädessurtut och långbyxor, 
randig väst, stövlar och blå klädesmössa 
11:o Arrestanterna Carl Theodor Sandberg och Brogårds Jan Andersson har rymt ur Falu 
Länshäkte, där de hållits förvarade 
      Sandberg är dömd för andra resan stöld och 24 år gammal, 11 kvarter 4 tum lång, långlagt 
ansikte, blå ögon, svartbrunt hår och klädd i rock och byxor av blå vadmal, rödbrun kamlottsväst, 
grön silkeshalsduk och stövlar med galoscher 
        Andersson som är tilltalad för tredje resan stöld, är 30 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, 
långlagt ansikte, blå ögon, mörkbrunt hår. Han var klädd i grå tröja, grårandig väst, långbyxor av 
blå vadmal, grå strumpor och svenska skor 
12:o Studerande Carl Johan Almquist förlorade en plånbok av röd saffian på resa mellan 
Munkestens och Grästorps Gästgivargårdar i Skaraborgs län, innehållande omkring 80 riksdaler 
samt hans studentbrev från Uppsala. 
       6 Riksdaler 32 skilling till den som tillrättaskaffar det förlorade och anmäler till 
Befallningshavande i Vänersborg eller Brukspatron Vikström därstädes. 
13:o De tjuvar, som natten till den 23 oktober genom inbrott i Skå kyrka på Svartsjölandet i 
Stockholms län, stal kyrkans silver och pengar, som dock återfunnits med undantag av 90 
riksdaler 
14:o Den för stöld häktade sjömannen Carl Julin har rymt ur Nyköpings Stadshäkte 
      Han är liten till växten, med brunt hår och blå ögon. Han var klädd i brun bonjour, grå byxor 
och stövlar 
      Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda, brottliga 
personer, stulna och förlorade egendom jämte tjuvarna samt vid anträffandet lagligen förfara. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Rikets alla län anmodas 
efterlysa Snickare Gesällen Spångberg. 
Uppsala den 21 november 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (två skeppsslupar tillvaratagna) 
Ägare till två skeppsslupar, vilka blivit funna i öppna sjön och införda, den ena till Gravarna och 
den andra till Södra Grönlund i Göteborgs län, är härmed underrättade. De skall inom år och natt 
efter den 12:te dennes anmäla sig hos Tullkammaren i Uddevalla. 
Uppsala den 21 november 1834 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 26 november 1834 (tack till Sundhets Nämnderna i Uppsala Län) 
Då inget dödsfall i kolera har inträffat i Uppsala sedan den 9:de och i Enköping sedan den 7:de, 
liksom inget i övriga länet, är städerna och hela länet förklarade som friska. 
     Då samtliga de, till underdånig lydnad av Kongl Maj:ts Kungörelse av den 12 november 1831 
i länet, organiserade Sundhets Nämnderna, under den tid kolerasjukdomen härjat i länet, 
ådagalagt nit och omtanke, begagnar jag detta tillfälle att förklara dessa Nämnder min 
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högaktning och erkänsla för deras visade förtjänst till förekommande av sjukdomens utbrott och 
mildrande av dess verkningar. 
      Jag får tillkännagiva att Sundhets Nämndernas sammanträden nu inte längre behövs, så vida 
inte farsoten skulle återvända, då de genast bör träda i kraft. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas att 
underrätta om kolerans upphörande i länet. 
Uppsala den 26 november 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1834 (entreprenad på reparationer på 
Kronomagasinet i Slottet) 
Entreprenadsauktion den 7 november på åtskilliga reparationer på Kronomagasinet här i Slottet. 
Entreprenaden ges till minstbjudande. Borgen lämnas för arbetes verkställighet inom föreskriven 
tid. Kostnadsförslaget finns att genomläsa här. 
Uppsala den 27 november 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1834 (avrads- och tionde spannmål) 
I anseende av Hospitals Spannmålen för i år har Serafimer Ordens Gillet funnit lämpligt förordna 
att avrads- och tiondegivarna samt arrendatorerna har rätt att lösa efter markegångspriset på 
Kronans spannmål. 
       Om de inte önska begagna sig av denna förmån, utan vill leverera spannmålen in natura, 
skall uppsägning ske enligt Författningarna. Befallningshavande skall då uppsägningstiden är till 
ända låta utlysa auktion, där köparen erhåller anstånd med betalningen i 4 månader. 
     Anbuden underställs Ordens Gillet för prövning.  
     Från dessa stadgande undantas den spannmål som erfordras för Hospitalets eget behov, som 
skall införas in natura. 
Stockholm den 22 november På Serafimer Ordens Gillets vägnar  G af WETTERSTEDT, M 
ROSENBLAD, A G MÖRNER, JACOB DE LA GARDIE, LAGERBJELKE 
Befallningshavande tillkännager att auktion kommer att förrättas den 8 januari nästa år. 
Uppsala de 28 november 1834  R von KRAEMER 
 
Tillkännagivanden, Uppsala den 2 december 1834 (från Landshushållnings Sällskapet) 
Var och en som granskar lanthushållningen i vår ort, anmärker med rätta att åkerbruket och ängs- 
och boskapsskötseln i allmänhet befinner sig i missförhållande till varandra. Man ägnar vård och 
omtanke åt att frambringa spannmål, men ägnar sig inte i lika hög grad åt  ängen, som egentligen 
borde komma i första rummet. Den utgör grundvalen för åkerbruket och är villkoret för dess 
bestånd. Utan ängen kan lantmannen aldrig höja sig till verkligt och varaktigt välstånd, utan 
måste kämpa med all osäkerhet och olägenhet och brist, som en grundlös hushållning orsakar. 
      Någon vidsträcktare bevisning för att övertyga länets allmoge om denna sanning, torde inte  
behövas, då den bördigaste jord, som aldrig blir gödd, så småningom mister förmågan att ge 
goda skördar. En liten väl gödd åker ger mer, än en större illa skött. Boskapsskötseln ger inte 
endast gödning till åkern, utan lämnar rik avkastning på våra viktigaste livsförnödenheter. 
     Hushållnings Sällskapet högsta önskan har städse varit att lantmännen odlar foderväxter och 
sköter ängen med omsorg. Därigenom skulle den felaktiga utvidgningen av åkerbruket kunna 
rättas till. 
     Lanthushållnings Sällskapet vill inte underlåta något lämpligt medel för att få lantmannen att 
lika mycket uppmärksamma boskapsskötseln som åkerbruket. Därför har Sällskapet och dess 
ordförande bestämt att 16 särskilda belöningar till uppmuntrande av Boskapsskötseln under varje 
av de nästkommande 5 åren utdelas till bönder, torpare, soldater och dragoner att utdelas på 4 
ställen i länet, nämligen: 
I Uppsala stad,  vid Ekolsund, vid Österby Bruk och vid Yvre Gästgivargård 
1:o En guldring av 16 riksdaler 32 skillings värde, till den, som uppvisar den mest mjölkgivande 
kon av vilken ålder som helst. Priset bekostas av ordföranden (von Kraemer) 
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2:o En silvermatsked med inskription till den som uppvisar den vackraste kviga eller tjur mellan 
2 ¾ - 4 års ålder. Kvigan får inte vara dräktig förrän vid 3 ½ års ålder 
3:o 2 riksdaler i silver till den som uppvisar den bästa springbaggen av god, men grov ullrace 
4:o 2 riksdaler silver till den som uppvisar den ullrikaste tackan av grövre race 
     Den som önskar tävla om dessa pris, skall bevisa att djuret är uppfött hos honom, åtminstone 
från 1 månads ålder. Den som vunnit priset om bästa kviga, kan senare tävla med samma kreatur 
om bästa mjölkko. 
      Befallningshavanden anmodar prästerskapet att låta klockaren eller annan betrodd person 
tillhandhålla formulären för provmjölkningsbevis. Dessa bevis kan sökas när som helst. De skall 
vara undertecknade av två trovärdiga män helst sådana som är Ledamöter i Hushållnings 
Sällskapet och innehålla uppgift om den mjölkkvantitet som kon lämnat i tre på varandra 
följande dagar. 
Vidare vill Hushållnings Sällskapet fästa allmogens allvarligaste uppmärksamhet på den stora 
vikten av en ordentlig och ymnig utfordring av djuren. Dock aldrig underhålla flera kreatur än 
som kan hållas fullkomligt väl. Ett mindre antal väl födda djur är till mycket större nytta och 
värde än många illa underhållna. 
      De personer som vill tävla om dessa belöningar, skall infinna sig antingen här på Borggården 
den 5:te eller vid Ekolsunds Värdshus den 8:de, vid Yvre Gästgivargård den 12:te eller vid 
Österby Bruk den 13:de maj för att uppvisa sina djur inför Sällskapets utsedda Ombud. 
Uppsala den 2 december 1834 
 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 december 1834 (från Lanthushållnings Sällskapet) 
I Kungörelse, den 26 januari 1831 utfäste Lanthushållnings Sällskapet nedanstående belöningar: 
1:o 100 riksdaler fördelade på 4 premier till dem av allmogen, som kunde uppvisa någon inte 
förut känd handaslöjd i järn eller trä som t ex väggur, bord, stolar, soffor, skåp, kistor, 
verkvagnar, kålfat, såll, dricktunnor, åkerbruksredskap, hästskor, söm, skottkärror, skovlar, 
härvlar, vävskedar, korgar m m. 
    2 av premierna på 30 riksdaler skulle tilldelades dem, som kunde bevisa att de genom 
försäljning av sina tillverkningar tjänat minst 60 riksdaler 
    2 på 20 riksdaler till den som sålt för 40 riksdaler 
     100 riksdaler fördelade på 4 premier, där 2 fick 30 riksdaler som av eget hemspunnet garn sålt 
linnevävnader, lärft eller dräll av utmärkt beskaffenhet. Minst 100 alnar lärft sålt för minst 66 
riksdaler 32 skilling, eller 60 alnar dräll för minst 50 riksdaler eller yllemattvävnad för minst 66 
riksdaler 32 skilling. 
     1 premium för att ha tillverkat antingen för sig själv och husfolket tyg till helgdagskläder eller 
sålt för 66 riksdaler 32 skilling. 
      Då inga ansökningar ankommit och dessa binäringar är av vikt för orten, förnyar 
Lanthushållnings Sällskapet dessa utfästelser. Ansökan och prov på vävnaderna bör vara 
inlämnade till Hushållnings Sällskapets Sekreterare före 1 december 1836, så att prisutdelning 
kan hållas den 26 januari 1837 
     Sällskapet uppmanar sina Ledamöter att allvarligt söka befrämja detta ämne. 
Uppsala den 2 december 1834 
 
 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 december 1834 (från Lanthushålls Sällskapet) 
Lanthushållnings Sällskapet anser sig böra erinra länets jordbrukare, att tillvarata tagel, svinhår 
och svinborst, som nu ofta kastas. Dessa artiklar skall inte förbises, då hälften av det som 
förbrukas i landet nu måste till skada för Riket köpas utomlands. 
     Priserna här i staden är 3 riksdaler tunnan för svinhår, 24 skilling per skålpund för kammad 
svinborst och 12 skilling för 1 skållpund tagel. Dessa priser torde vara högre i Huvudstaden. 
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    Hushållningssällskapet föreslår att en person i varje större by blir utsedd, att för varje år 
omhänderta, sälja och redovisa dessa varor för att förekomma att de kastas bort och istället 
omvandla dem till pengar. 
Uppsala den 2 december 1834 På Lanthushållnings Sällskapets vägnar R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 6 december 1834 (angående luderplatser) 
I skrivelse från Eder den 11 oktober anmäler Ni att Brukspatron P A Tham med stöd av vunnen 
erfarenhet anhållit att få använda en ny metod att utrota rovdjur. Det säkraste och minst 
betungande sättet är att utlägga döda djur och i närheten sätta vargsaxar av en ny uppfinning. 
Denna metod är redan tillåten i Stockholms län. Luderplats får anläggas tre mil från skallplats 
eller varggård, enligt 5 artikeln 13 § i Stadgan för Jakt och Djurfång. 
Erfarenheten under senare år har visat att denna sax är synnerligen effektiv och har en särdeles 
förmånlig verkan att befria orten från rovdjur. Vid föredragningen härav har Vi med anledning 
av vad Ni hemställt bifallit, att avståndet till skallplatser och varggårdar inskränks till en mil. 
     Ni skall med allmän kungörelse, utfärda detta till vederbörandes efterrättelse. 
Stockholm den 1 november 1834 CARL JOHAN 
Uppsala den 6 december 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1834 (kasserade hästar) 
Mönsterherrens berättelse över förloppet av den har i staden den 24 november förrättade 
approbations- och kassationsmönstringarna med en del av Dragon Korpsens hästar. 
     I anseende till hög ålder, boglamhet, spatt och flera obotliga skador kasseras N:o 23 Markeby, 
80 Irsta, 84 Högby och 99 Röloppe vid Majorens Skvadron 
N:o 14 Kipplingeberg, 26 Ekeby och 30 Forkarby vid Norra Upplands Skvadron 
N:o   6 Taxnäs, 13 Torgsta, 16 Bragby, 30 Focksta och 64 Löfsta vid Uppsala Skvadron 
N:o 30 Nyckelby vid Majorens Skvadron ställs på 6 månaders förbättring likaså 
N:o 48 Kårsta, 67 Hånigsby och 79 Gunsta vid Majorens Skvadron 
N:o 79 Risby vid Norra Upplands Skvadron och 51 Stöja vid Uppsala Skvadron har ansetts 
kunna stå kvar i tjänst. 
      Rusthållare som inte är nöjda med besluten skall ingiva Besvär inom 60 dagar från den 21 
dennes då denna kungörelse bör läsas i Håtuna, Övergran, Sparrsätra, Villberga, Boglösa, Bred, 
Långtora, Giresta, Fröjesunda, Åker, Ramsta, Uppsala Näs, Börje, Bälinge, Funbo och Viksta 
Församlingar. 
    Besvären insänds till Krigsexpeditionen, dock kommer inte verkställigheten att hindras av 
dessa besvär, om inte Kongl Maj:t finner för gott att förordna annorlunda. 
Uppsala den 6 december 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1834 (genmäle inför Häradsrätt angående äktenskap) 
Handels betjänten Joseph Lindberg, som också kallar sig Andersson, är förständigad att 
personligen infinna sig inför Kinds Häradsrätt på Svenljunga Gästgivargård för att genmäla 
Anna Lena Bylanders i Stora Strand genom hennes Förmyndares påstående, om Lindbergs plikt 
att ingå äktenskap med henne, vid äventyr att eljest vara genom fängslig åtgärd inställd inför 
Häradsrätten. 
Uppsala den 6 december 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 6 december 1834 (4 personer, stölder bl a hos guldsmedsänka) 
1:o Genom inbrott hos Guldsmeds änkan Holmberg i Lund stals guld- och silverarbeten, 
nämligen av guld, 6 kedjor, 1 par örhängen, 1 par öronklockor, 6 urnycklar, 15 bröstnålar, 8 
större och mindre karneolsringar, 3 släta breda ringar, 1 s k alliansring, 9 par släta trådörringar 
och guldbeslagna hårhalsband  samt10 hjärtan 
Av silver stals 12 förgyllda bägare, 8 brännvinspokaler, 6 snusdosor, 3 svampdosor en infattad 
med stenar och filigransarbete och en i päronform, 3 beslagna sjöskumspipor, ½ dussin räfflade 
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och präglade matskedar, 4 släta dito, 1 ridikyllås, 2 förläggsskedar med träskaft, 6 tumlare, 24 
par tröjknappar med helt och halvt filigransarbete, 1 dussin vita puckliga hals- och armknappar, 
1 dussin tröjhakar med och utan stenar, 3 större låskedjor med filigran och stenar, 6 mindre dito, 
5 enkla dito, 14 större snörkedjor omkring 2 ½ aln långa,1 dussin puckliga hals- och armknappar, 
6 par vita tröjhakar. Allt är nytt och omärkt. 
2:o Drängen Pehr Pehrsson har, efter att ha blivit dömd till 40 par spö för stöld, rymt från Bara 
Häradsfängelse i Malmöhus län. 
Han är 29 år gammal, stark kroppsbyggnad, stora blå ögon, brunt hår och klädd i stickad 
ylletröja, rödrutigt halskläde, vit nattröja, blå vadmalsväst, vita linnebyxor, vita ullstrumpor och 
gamla läderskor 
3:o Bonden Andreas Carlsson från Kyrkefalla i Skaraborgs län, har avvikit från Vadstena 
Kronohospital 
     Han är 36 år gammal, lång och smärt, bleklagt ansikte och klädd i grå vadmalströja, väst och 
långbyxor samt svart hatt 
4:o Avskedade soldaten Peter Kuno, har efter att ha mördat sin hustru, avvikit från hemorten i 
Jönköpings län 
     Han är 43 år gammal, av vanlig växt med mörkt utseende 
5:o Vid inbrott hos Jacob Hagström, Hägeråsstugan i Nyköpings län, stals diverse kläder 
6:o Vid inbrott i torpet Håckbol, Svärta socken, Nyköpings län, stals 1 ny blå kapprock, 1 par 
blåa byxor, 2 västar, 1 skjorta, 6 näsdukar och 1 par vita ullstrumpor 
7:o Vid inbrott dels i Hollstaby, Frustuna socken, Nyköpings län, där stals kläder, dels 
i Axala i samma län, där stals en sedel på 50 riksdaler, 20 riksdaler i småsedlar, 30 lod silver  
8:o Barnhusgossen Johan Georg Nordblom från Tubberöd i Göteborgs län, som är misstänkt för 
tjuvnad har övergivit hemorten 
     Han är 12 år gammal. 
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalls att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer samt den stulna egendomen och tjuvarna för att med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 6 december 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1834 (mottagning av salpeter) 
Salpeter skall levereras från olika socknar till Uppsala den 12, 13 och 16 februari med början 
klockan 8 på förmiddagen. 
     Den. som har salpeter till avsalu, bör inställa sig försedd med bevis från sockenstämman att 
varan är av inhemsk tillverkning, vilket på begäran av Salpeter Uppbördsmannen Direktör 
Silversparre tillkännagives. Detta för att i händelse av tvist om rabatt på inlämnad vara, den 
levererande äger förfara i enlighet med föreskriften i 19 § Kongl Reglementet av den 17 mars 
1832. 
Uppsala den 10 december 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (Danviks Hospitals spannmål) 
Den spannmål, som tillfaller Danvikens Hospital, skall levereras dit inom mars månad, vid 
äventyr att utmätning sker och den tredskande får betala 1 riksdaler mer än medelpriset. 
    De som har skyldighet att uträtta körslor för Hospitalet skall på blivande vinterföre köra 72 
lass sand på helt mantal eller lösa varje lass med 12 skilling. 
Uppsala den 15 december 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (förnyad auktion på Grän) 
Vid den utlysta exekutiva auktionen på 1/8 mantal Kronoskatte hemman i Grän, Långtora 
socken, kunde hemmanet inte säljas på grund av brist på spekulanter. Ny auktion den 23 januari. 
I övrigt gäller samma villkor som i Landshövdinge Ämbetets Kungörelse den 18 juli. 
Uppsala den 15 december 1834 
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Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (tider och platser för avlöningsmöte) 
Avlöningsmöte för Upplands Regemente kommer att ske i januari med Livkompaniet på Yvre 
Gästgivargård, den 15:de, med Överstelöjtnantens Kompani i Enköping den 16:de, med Första 
Majorens Kompani på Hagberga Gästgivargård den 17:de, med Andra Majorens Kompani vid 
Säva Gästgivargård den 15:de, med Tredje Majorens Kompani här i staden den 15:de, med 
Rasbo Kompani vid Hovs Gästgivargård den 17:de, med Hundra Härads Kompani på Kaptens 
Bostället Norrby den 15:de och med Sigtuna Kompani i Sigtuna den 17:de. 
     Innehavare av sådana hemman, som är anslagna till lön för Befäl inom Regementet, skall 
inställa sig för att få veta till vem löningsräntan skall levereras och erlägga räntepengarna. 
     Personer som njuter gratialer från Vadstena Krigsmanshus och de som har pensioner i 
Regementet Korprals- och Soldat Pensions Kassa får mot uppvisande av pensionsbrev och 
prästbevis hämta sitt underhåll. 
     Slutligen erinras, att alla till Regementsmusiken och Löneregleringsfonden samt till avlöning 
för Underofficerare och Volontärer enligt kontrakt anslagna rotenummer, skall betala sin ränta 
Uppsala den 15 december 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (värvning) 
Sergeant Nils Öhrn har blivit förordnad att anställa värvning för att täcka vakanser vid Kapten 
Ivan Aminoffs Kompani av Svea Livgarde. 
Uppsala den 15 december 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (Stockholms län fritt från koleran) 
Genom allmän Kungörelse av den 5 dennes har Stockholms län förklarats fritt från kolera. 
Uppsala den 15 december 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (skeppsslup tillvaratagen) 
Landshövdinge Ämbetet i Göteborg meddelar att en skeppsslup hittats i öppen sjö. Den okände 
ägaren underrättas om att inom natt och år från den 25 november anmäla sig hos Tull 
Distriktschefs Ämbetet. 
Uppsala den 15 december 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (person efterlyst för andra gången) 
Knuts Eric Andersson från Solvarbo, Gustafs socken, Falu län, som är anklagad för 
förfalskningsbrott vid låns upptagande i Banko Diskont Verket och genom allmänna Kungörelse 
i tidningar förständigad, att vid hämtningsäventyr, på bestämd tid infinna sig på Landskansliet. 
Han har inte kommit och är härigenom ånyo allmänneligen efterlyst med befallning till Krono- 
och Stadsbetjänter att efterspana honom och om han ertappas här i länet  under säker bevakning 
införa honom till Länshäktet. 
Uppsala den 15 december 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (3 personer, rån) 
1:o Artilleristen vid Svea Artilleriregemente, N:o 83, Anders Ersson, har inte inställt sig efter 
permission 
    Han är 28 år gammal, 5 fot 8 tum lång, undersättsigt växt, trint ansikte, ljust hår 
2:o Vid rån hos bonden Peter Andersson i Kärra Nolgården, Ale Härad, Älvsborgs län, togs 1 
förläggssked och 4 matskedar av silver, 50 riksdaler, några silverpengar, 1 fruntimmersrock av 
grönt kläde och några halsdukar 
3:o Svagsinta fattighjonet Jan Ersson från Dingtuna, Västerås län har avvikit från orten 
      Han är 35 år gammal, av medelmåttig kroppsstorlek, rött hår och klädd i gammal skinnpäls 
4:o Kvinnspersonen Greta Dahlberg har bortgått från sitt hemvist i Väster Färnebo socken, 
Västerås län, 

73  D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan82-1823 lan111-34.doc\lan111-116 1834.doc  Skapat den 2005-08-24 18:22:00   Senast utskrivet 2005-
08-25 22:54:00 



      Hon är 50 – 60 år gammal, mager och bleklagd, med spetsig näsa och klädd i gammal 
yllekjortel, förkläde, skinntröja, kängor och ullstrumpor 
Krono- och Stadsbetjänter i länet åligger att efterspana dessa förrymda personer och rånade 
egendom samt vid anträffandet lagligen förfara. 
Uppsala den 15 december 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (skulder till konkursmassa skall betalas) 
På begäran meddelas: 
”Alla som är skyldiga Handelsbetjänten i Uppsala Johan Sundelii Konkursmassa, behagar för 
undvikande av lagsökning, inbetala sina skulder innan den 15 februari till Major Kröningssvärd i 
Uppsala, som bor i Änkefru Littorins gård vid Nybron.” 
Uppsala den 12 december 1834 L U KRÖNINGSSVÄRD god man och E L LEMKE god man 
Uppsala den 15 december 1834  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 december 1834 (stöldgods hos ertappade tjuvar) 
När de förrymda korrektionisterna Anders Torbjörnsson och Anders Larsson ertappades 
innehade de persedlar, som de stulit i ett torp. De vet varken namn eller belägenhet på stället, 
men det ligger troligtvis i den del av länet som gränsar till Västerås län. 
     Persedlarna är två halsdukar den ena med röd botten och små blommor, den andra mörkblå 
med ljusare rutor, 1 par guldörringar, 1 liten förgylld silverbägare märkt I J S. 
    Ägaren skall skyndsamt omtala för Kronobetjäningen, som anbefalls att sorgfälligt utforska 
varifrån tillgreppet ägt rum och ofördröjligen lämna underrättelse hit, så att arrestanterna kan 
befordras till rannsakning. 
Uppsala den 23 december 1834 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 december 1834 (avlöningsmöte med Dragon Korpsen) 
Årets avlönings- och uppbördsmöten med Livregementets Dragon Korps är utsatt att hållas med 
Norra Upplands Skvadron i Högsta gästgivargård en 26 januari, på Gästgivargården här i staden 
den 27:de. 
Med Majorens Skvadron på Gästgivargården i Enköping den 30:de och på Korskrogen i 
Fröjdesunda den 31:sta  
Med Första Majorens Indelning på Grans Gästgivargård den 30:de och på Korskrogen den 31:sta 
och på Gästgivaregården här i staden den 3 februari samt  
Med Livskvadronen även här i staden den 3 februari 
     Då skall infinna sig de Räntegivare som erlägga penningränta och erhålla sina forsedlar för 
leverering av Spannmål samt de Rustande som skall betala vakansavgiften samt vederbörande 
Gratialister försedda med prästbevis och underhållsbrev för att få sina gratialer. 
Uppsala den 23 december 1834 
 
Efterlysning, Uppsala den 23 december 1834 (11 personer varav 8 farliga, stöldgods, 3 
paket) 
1:o Gardisten vid Kapten Belfrages Kompani av Svea Livgarde, N:o 98 Mikael Almström, har 
olovligen avvikit 
     Han är 32 år gammal, 5 fot 11 tum lång, mörkt hår 
2:o Soldaten vid den i Malmö förlagde Kommenderingen av Konungens f d eget värvade 
Regemente, N:o 75, Lars Gren, har olovligen avvikit och tagit med sig 1 blå kapott med gul 
krage, 1 dito jacka med gul krage och uppslag, 1 par dito byxor med gula lister, 1 par dito med 
röda lister, 1 läderhalsduk, 1 par svarta stövletter, 1 skjorta, 1 par ullstrumpor, 1 par skor 
     Han är 38 år gammal, 5 fot 3 tum lång, avlångt ansikte, ljusblå ögon och ljust hår 
3:o Åtta Arrestanter har rymt från Göteborgs Länshäkte, nämligen: 
Anders Svensson Fröjd, 30 år gammal, brunt hår, blå ögon, långlagt koppärrigt ansikte och klädd 
i blå byxor, träskor och ullstrumpor 
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Olof Johansson, 30 år gammal, fylligt ansikte, ljust hår och klädd i grön tröja och byxor, 
läderskor och svart hatt 
Pionjären Carl Broms, 20 – 30 år gammal, lång, ljust hår och klädd i gamla grå vadmalsbyxor 
och tröja 
Tjuven Anders Svensson Snäll, 19 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, magert ansikte, mörkt hår och 
klädd i grå tröja och byxor 
Carl Andersson, 30 år gammal, fylligt ansikte, brunt hår och klädd i grå tröja, linnebyxor, gamla 
skor, ullstrumpor och svart hatt 
Livstidsfången Olof Lang, 40 år gammal med avlångt ansikte, mörkt hår och klädd i grå tröja 
och byxor, läderskor och ullstrumpor 
Anders Österberg, 35 år, medelmåttigt växt, långlagt ansikte, brunt hår och klädd i gammal grå 
vadmalströja och byxor samt läderskor och mössa 
4:o Vid inbrott hos Skeppare Lars Österberg nära Uddevalla har stulits 500 riksdaler i olika 
sedlar, 1 större brun silkesschal, 1 madrasschal, 4 blårandiga bomullsdukar, 1 gul silkesschalett 
med rosor, 2 bomulls- och 1 lärftlakan, 1 blårandigt bomullstyg, 1 stycke lärft, 2 randiga 
gardiner, 1 nytt blårandigt förkläde, 1 par örhängen, 1 tesked av silver  
5:o Arbetskarlen Johan Wåhr har olovligen övergivit sin tjänst hos torparen Jan Persson i 
Vickhus, Rytterns socken, Västerås län och tagit med sig en svartbrun häst, 8 år gammal med 
ståndman, 1 vitt ben och vit hov på högra bakfoten samt ett ärr efter en ishake i vänstra låret, 1 
verksele med röda lokor och blå krok, 1 omålad kvarnkärra med järnaxel och skodda hjul samt 
spjälstol, 1 kapprock av blå vadmal med tre kragar och grått foder, 1 mörkblå vadmalsrock, 2 
livstycken,  1 par ljusblå linnebyxor, 1 par halvylle vadmalsbyxor klädda med svart kalvskinn, en 
ny svart hatt med rött foder, 1 halv rödrutig halsduk, 1 par randiga ullstrumpor och ett par 
näverskor 
    Han är 30 år gammal, kort och undersättsig, mycket röd i ansiktet, svart hår 
6:o Stenhuggare P Stenbäck har olovligen avvikit från Strömsholms Slussverk efter att ha blivit 
skyldig Bolaget 6 riksdaler 9 skilling 8 runstycken 
      Stenbäcks vistelseort om han finns i länet skall uppges 
7:o Tre paket omslagna med vaxduk har stulits i Västerås. De innehöll 1 Bajadére av krusflor, 1 
dito av slätt flor, 2 krusflors schaletter 1 mindre dito, 1 silkes schalett, en gul krusflors dito, 1 av 
kambrik, 2 dussin strumpor, 9 alnar mörkblått kläde, 4 ½ alnar olivfärgat dito, 2 ½ aln kulört 
dito, 1 schal och 2 västtyger 
      Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att på det allvarligaste efterspana dessa förrymda 
personer och för allmänna säkerheten högst farliga brottslingar samt stulen egendom och vid 
anträffandet lagligen förfara. 
Uppsala den 23 december 1834 R von KRAEMER 
 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1834 (auktion Boställen Vida, Ångelsta) 
Auktion förrättas inför Upplands Regementes Boställs Direktion här på Slottet den 5 februari. Då 
upplåts på 7 år Stabslöjtnants Bostället Vida, 1 mantal, beläget i Tierps socken, Örbyhus Härad 
samt på högst 30 år Första Trumslagare Boställsdelen vid Andra Majorens Kompani Ångelsta 
1/4 mantal i Tibble socken, Hagunda Härad 
     Villkoren för Vida är 37 tunnor 17 ¼ kappar spannmål, hälften råg och hälften korn, att lösas 
efter markegångspris eller levereras in natura till anvisat ställe inom ett avstånd på 6 mil, tillika 
med en penningavgift av minst 32 riksdaler. 
    För Ångelsta 11 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, att lösas efter markegångspris 
eller levereras in natura inom ett avstånd av 6 mil, tillika med städjekapital på 700 riksdaler eller 
en årlig avgift på minst 2 riksdaler. 
    Vid anbud med årlig penningavgift krävs borgen så väl för avgiften som spannmålsarrendet. 
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Arrendeskyldigheterna är uppfattade i överensstämmelse med Husesyns- och Boställs ordningen 
och kontraktet finns på Landskontoret eller hos Direktionens protokollförare Mönsterskrivare E 
Högling i Uppsala. 
Uppsala den 24 december 1834 R von KRAEMER 
 
Berättelse, 28 december 1834 (Kurhus- och Lasaretts medlen) 
Undertecknade, som har blivit utsedda att revidera och granska Räkenskaperna över Kurhus- och 
Lasaretts medlen för 1833 samt överse Inrättningarnas tillstånd i allmänhet, har härmed avgivit 
sin berättelse. 
Kurhus medlen från den 1 maj 1833 till den 1 maj 1834. 
Debet 7.174 riksdaler innefattande behållning från 1832 och kurhusavgifter. 
Kredit 7.174 riksdaler innehållande avlöning för läkarvård, underhåll av 81 patienter mediciner, 
ved, olja och ljus, inventarier, beklädnad, reparationer, skrivmaterial, begravningskostnad m m. 
Lasaretts medlen från 1 maj 1833 till 1 maj 1834 
Debet 2.252 riksdaler innehållande legosängsavgifter, kollektmedel, befordringsavgifter. 
Kredit 2.252 riksdaler innehåller avskrivning för 3 patienter, hushållskostnad för de sjuka, 
underhållskostnad för de Osbeckska diet kurspatienterna m m 
     Efter granskning av räkenskaperna och nöjaktig förklaring av Räkenskaps Föraren angående 
gesällen Velins legosängsavgift, 24 riksdaler 18 skilling, som blivit avförd, så får revisorerna 
vitsorda att räkenskaperna stämmer med verifikationerna samt att de är förda med redighet och 
noggrannhet, varför Vi lämnar Räkenskaps Föraren fullständig decharge (ansvarsfrihet). 
      Revisorerna, som på stället inhämtat kännedom om så väl den snygghet och ordning som 
råder i Lasaretts- och Kurhus patienternas boningar, som om den sunda och goda föda de 
åtnjuter, vill med särskilt nöje vitsorda den omsorgsfulla nit varmed Direktionen omfattar och 
bevakar denna för länet högst nyttiga inrättning. 
Uppsala den 28 december 1834  S RIBBING, ANDERS SALVÉN, CARL FR SUNDBERG, J E 
JÖNGREN 
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1835 
Låssa kyrkas arkiv 
Sammandrag av Gudrun Sandén 2005 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1835 (årstrakthuggning i Tierps Kronopark) 
Hovjägmästare Tottie har anmält att i enlighet med föreskriften i Kongl Maj:ts Brev kommer 
avverkning att ske i Tierps Kronopark. Jag har utsatt auktionen till den 12 februari, så väl här på 
Landskontoret som vid Ambricka by för att till högstbjudande sälja lotter i den befintliga skogen. 
Huggningstrakten utgör 6 tunnland 15 kappland och är delad i 7 lotter, 6 på 1 tunnland och 1 på 
15 kappland. De är ordentligt utstakade på marken. 
      Lotterna kan beses efter hänvisning till Kronoskogvaktaren. Betalningen sker kontant till den 
Kronobetjänt som meddelar inroparen, att hans anbud blivit antaget. Alla träd och buskar skall 
vara bortförda innan årets slut, vid äventyr att det sker mot lega på köparens bekostnad. 
Närmaste Jägeribetjänt skall underrättas om dagen då fällning eller avhämtning sker för att 
kunna anvisa de fröträd som skall stå kvar. 
Uppsala den 3 januari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1835 (försäljning av skogsgallring i Kronoparken 
Högskogen) 
I anledning av Hovjägmästare Totties anmälan, har jag utsatt den 12 februari för auktion på 
Dalkarlsbo Gästgivargård för att till högstbjudande sälja stående skog på Kronoparken 
Högskogen, utsedd att gallras. Det är 171 sågblock, 82 timmer och 250 lass ved indelade i 25 
lotter. Skogsprodukterna skall betalas kontant, fällas och avhämtas innan årets slut i närvaro av 
Jägeribetjänt 
Skogseffekterna kan bese efter anvisning av Kronoskogvaktare, som förvarar ett exemplar av 
förteckningen över lotternas indelning. 
Uppsala den 3 januari 1835.  
 
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1835 (ytterligare auktion på entreprenaden för 
reparation på slottets Krono Magasin) 
Statskontorets förordnande om åtskilliga reparationer på de rum här på slottet som är upplåtna 
för Krono Spannmål, kommer att verkställas genom ytterligare entreprenadsauktion den 12 
februari. Spekulanter underrättas att borgen för arbetets fullgörande i enlighet med 
kostnadsförslaget krävs. 
Uppsala den 3 januari 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1835 (kallelse till Hushållnings Sällskapets 
sammanträde) 
Lanthushållnings Sällskapets ledamöter kallas till allmän sammankomst på Slottet den 26 januari 
klockan 10 förmiddagen. 
      Medlemmar eller andra jordbrukare som vill köpa eller sälja vicker, klöver eller andra 
foderväxtfrön eller vill inköpa eller avyttra kreatur av förbättrade racer torde vara betänkta att 
sådant uppgiva. 
Uppsala den 8 januari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1835 (efterlyst make) 
På begäran av hustru Märta Pehrsdotter från Åsen i Ovansjö socken, Gästrikland, som anmält att 
hennes man, arbetskarlen Hans Pehrsson Ros efter att här i länet sista sommaren haft arbete, inte 
återkommit till hemorten eller uppgett sin vistelseort, efterlyses han. 
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      Om han befinner sig i länet skall han ofördröjligen inställa sig hos hustrun eller underrätta 
henne om sin vistelseort. 
Uppsala den 8 januari 1835 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1835 (auktion Ängeby, Börje socken) 
Den 23 april kommer bonden Anders Larssons i Kroksta ägande ¼ mantal frälseskattehemman 
N:o 5 i Ängeby, Börje socken detta län, att genom offentligt utrop säljas här på Landkansliet för 
domfäst skuld. 
     Köpeskillingen erläggs senast efter en månad och med 6 % ränta. Närmare upplysningar 
lämnas av Kronofogden i orten. 
Uppsala den 10 januari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1835 (lagsökning) 
Fanjunkare G W Alander och hans hustru Charlotta von Baumgarten, som vistas på främmande 
ort har blivit lagsökta av Befallningshavande i Jönköpings län, för skuld till änkefru Beata 
Dahlman, stor 1.333 riksdaler 16 skilling. De är härmed förständigade att om de finns här i länet 
inom 3 månader från den 15 december lämna förklaring, vid äventyr att inte bli hörda i målet. 
Uppsala den 10 januari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1835 (lagsökning) 
Johannes Johansson, Mölneby, Bodsgården, Frölunda socken, Älvsborgs län, har hos 
Befallningshavande i Vänersborg, blivit lagsökt av Sven Svensson i Rödinge för 179 riksdaler 14 
skilling. Han är härmed efterlyst och förständigad att inom 6 veckor efter Kungörelsen finns att 
läsa tredje gången i Stats Tidningen, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta 
lagsökningshandlingarna och förklara sig, vid äventyr att annars inte bli hörd. 
Uppsala den 10 januari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1835 (auktion Baggebol, Lerbo socken, Nyköpings län) 
Inför Södermanlands Regementets Bosälls Direktion förrättas auktion på Landskontoret i 
Nyköping den 28 februari, då Rustmästare Bostället ¼ mantal Baggebol, Lerbo socken, 
Nyköpings län, arrenderas ut på 30 år samt 
Andra Bataljons Predikants Bostället ¾ mantal Törresta, Lunda socken, samma län 
      Underrättelser om arrendevillkoren finns så väl på Landskontoret som på Landskansliet. 
Uppsala den 10 januari 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 10 januari 1835 (6 personer, stöldgods, 1 sto) 
1:o Vid inbrott hos f d fältväbeln E Öberg, Skärholmen, Bottnas socken, Göteborgs län, stals 1 
silverfickur med dubbla boetter samt vidhängande stålkedja märkt Berfeld i London, en urnyckel 
av guld och en av mässing, 1 fingerring av guld med karneol och märkt L S B, en stålring märkt 
P Ö samt en mindre Frimurarslev av silver 
2:o Förrymda Artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 27 Johannes Larsson Lundin och 
N:o 54 Anders Petersson Kjell  
     Lundin är 32 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, undersättsig, ljusbrunt hår, fylligt rödblått 
ansikte och ett litet ärr på vänstra kinden. Han var klädd i blå jacka, byxor, väst och mössa 
     Kjell är 29 ½ år gammal, 5 fot 8 ¾ tum lång, brunt hår, långlagt ansikte och klädd i grå rock 
och byxor, randig väst och blå mössa 
3:o Den för stöld straffade drängen Sven Larson har rymt ur Älvsborgs Länshäkte 
      Han är omkring 25 år gammal, liten till växten, koppärrigt ansikte, brunt hår och klädd i 
mörkblå vadmalsrock och byxor, randig väst, svart hatt, ullstrumpor och skor 
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4:o Manspersonen Anders Månberg från Måndagsberget i Bollnäs  socken, Gävleborgs län,  som 
blivit insatt i Alfta Häradshäkte för 3:dje resan stöld, har rymt 
      Han är 37 år gammal, lång till växten, blekt långlagt ansikte, blå ögon, ljust hår och klädd i 
en gammal blå tröja, blå byxor och väst, vita yllestrumpor, svart hatt och kängor 
5:o Från bonden Jan Andersson från sistnämnda socken har bortkommit ett 9 år gammalt sto, 
svart till färgen med ståndman, vit fläck på manken samt vit strimma tvärs över bröstet 
6:o Förre bonden Emanuel Persson, som är tilltalad för förfalskningsbrott och 
drängen Carl Fredrik Ringlund angiven för att ha förövat inbrottsstöld har rymt ur Stadshäktet i 
Söderköping. 
     Person är lång med koppärrigt ansikte och ljust hår. Han var klädd i under- och överrock av 
blå vadmal, blå byxor, stövlar. 
    Ringlund är liten till växten, mörkt hår och klädd i grå rock, randig tygväst, bruna tygbyxor 
och stövlar 
7:o Vid inbrott hos bonden gamle Olof Olsson i Norrbo, Bollnäs socken, Gävleborgs län stals 
1.340 riksdaler, bestående av banko transportsedlar på 20 och 50 men de flesta på 3 riksdaler till 
större delen 20, 30, 40, och 50 år gamla och sammanlagda i 13 buntar. 50 Riksdaler utlovas till 
den, som upptäcker tjuvarna och återskaffar det stulna. 
Uppsala den 10 januari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1835 (Utslag angående lägersmål) 
Efter Utslag i Kinds Häradsrätt är Josef Göthardsson Lundquist från Arnäs efterlyst angående ett 
mål mellan Hans Ödman på Mossebo Ströms Hammar och Lundquist. Han anklagas för 
lägersmål med Ödmans dotter och är förständigad att den 29 dennes personligen infinna sig i 
Rätten på Svenljunga Gästgivargård i Älvsborgs län för att höras, vid äventyr att han annars blir 
hämtad till Rätten. 
Uppsala den 10 januari 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1835 (bokhandlare i staden beskriver sitt sortiment) 
Hos Befallningshavande anhåller jag ödmjukast att genom Hans benägna åtgärd få tillkännagiva 
följande: 
”Uti den Bokhandel, som undertecknad nyligen öppnat här i staden vid hörnet av Drottninggatan 
och Ågatan i Rådman Weströms gård, mittemot Littorins kryddbod, finns till salu ett välsorterat 
lager av för Allmogen tjänliga Böcker och Skrifter, så väl för huslig andakt och uppbyggelse, 
som i Lanthushållning, Räknekonst och andra nyttiga ämnen. De väsentligaste är följande: 
Skrifter för huslig andakt och uppbyggelse. 
Postillor av Ekmansson, Lindroht, Krigholm, Luther, Adami Sabbatsro  
Quirsfelds Himmelska Örtagårdssällskap 
Den Stora Herrans Dag 
Den korta och ofattbara nådens tid 
Pontoppidans Härliga Trosspegel 
Arnts Paradisets Lustgård 
Det heliga kriget 
Boisens Andaktsbok 
En ropandes röst 
Gud och Evigheten 
Om Kristi efterföljelse av Thomas av Kempis 
Enroths Brinnande Böneoffer 
Bönböcker av Fritsch, Sturm, Lavater, Roos och Scharthausen 
Moses- och Lamsens visor 
Andeligt Hjerteur 
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Jesu Barndomsbok 
Jesu lidandes historia 
Den korsfäste Kristus 
Flera Skrifter i Bibliska Historien 
Flera större och mindre Predikosamlingar 
Andaktstunder för varje dag på året 
Följande Nattvardsböcker och Katekeser: 
Fresenii Skriftemåls- och Kommunionsbok 
Petterssons Nattvardsförhör 
Vallquists Nattvardsfrågor 
Gagners Katekes 
Möllers större och mindre Katekes 
Pontoppidans och Gråbergs Katekeser 
Krommachers Bibelkatekes, med flera 
 
Vår vanliga Katekes säljs för 16 skilling. Psalmbok och Evangelieboken säljs till följande billiga 
priser: Sammanbunden i ett starkt och vackert band med förgylld rygg och fodral 2 riksdaler, 
bunden i två särskilda band 2 riksdaler 36 skilling, i ett band med silverfigurer på pärmarna eller 
s k brudböcker 2 riksdaler, i ett band med spännen 1 riksdaler 12 skilling, i ett bättre band med 
spännen 1 riksdaler 24 skilling 
A B C-boken säljs till 12 skilling, Biblar på finaste Velinpapper, bunden i pressade skinnband 
säljs till högst låga priser. Tavlor ut Bibliska Historien till 12 skilling riksgäld 
Skrifter i Lanthushållningen 
Kloka och förståndiga gubben och gumman 
Bondepraktikan 
Svenska reddejan 
Nöd- och Hjälpebok för Bondeståndet 
Nordells Lantbruks Katekes 
Örtebok 
Tessiers Fårskötsel 
Läsning för Folket 
Samuelssons Hästbok 
Rohlwes Häst- och Boskapsläkare 
Hölterhoffs Färgbok 
M fl Lanthushållnings böcker av Thaer, Törne, Burger, Dietrich, Bergquist och andra författare 
Skrifter i Räknekonsten och andra ämnen: 
Handbok av adelig övning 
Thurings Intresse Uträkning (procenträkning) 
Anderssons och Holmlins Räkneböcker 
Fröléns Lilla Räknemästare m fl 
Sveriges Rikes lag 
Lundquists Juridiska Handbok innehållande vad den enskilde behöver känna för utförandet av 
sina Juridiska angelägenheter 
Svenska Handsekreteraren, innehållande Formulär till Juridiska Uppsatser och Enskilda Brev 
Uppsala den 14 januari 1835  W LUNDEQUIST 
Uppsala den 14 januari 1835  J A CARLSSON A WISTRAND 
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Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1835 (salpeter leverans och avrads spannmål) 
Salpeter Uppbördsmannen Direktör Silversparre meddelar ändrade dagar för mottagande i 
Uppsala av salpetertillverkningen. I övrigt gäller samma villkor som tillkännagavs i Kungörelsen 
av den 10 december 1834 
Uppsala den 14 januari 1835 
 
Till leverering av Krono Avrads och 10:de spannmål samt Vadstena Krigsmanshus och 
Invalidfondens spannmål har följande dagar blivit utsedda: 
Vid Uppsala Magasin  
Den 27 januari för räntegivare i Lagunda, Hagunda och Ulleråker 
Den 28 för Bälinge, Vaksala och Rasbo Härader 
Den 6 februari för Olands Härad 
     Erinras att spannmålen skall vara strid och torr samt väl rengjord från agnar och damm. I 
övrigt bör noga iakttagas vad som blivit föreskrivet i Allmän Kungörelse om spannmåls 
levereringar. 
Uppsala den 14 januari 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1835 (remonteringsmöte) 
De rustande för N:o 49, 80 och 84 vid Majorens Skvadron, N:o 26, 30 och 38 vid Norra 
Upplands Skvadron och N:o 6, 13, 16, 20 och 62 vid Uppsala Skvadron av Livregementets 
Dragon Korps underrättas att remonteringsmöte hålls på vanligt ställe här i staden den 31 denna 
månad. Antagliga remontrar skall uppvisas för dessa nummer. 
Uppsala den 14 januari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1835 (värvning) 
Sergeanten vid Svea Artilleriregemente, Carl August Hörlin, är förordnad att här i länet, under 
sex veckors tid anställa värvning av manskap för Regementet. 
Uppsala den 14 januari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1835 (handelsbolag inkräver fordran) 
Handlande Johan Carlsson, Säthälla i Jönköpings län, som vistas på okänd ort, efterlyses härmed 
och skall inom 3 månader från 31 december erhålla utmätningsinstrumentet och klandra beslutet 
vid äventyr att det utmätta godset blir sålt. Kronofogden i orten har tagit åtskillig av hans 
egendom i Säthälla i mät för betalning till Handelsbolaget Winberg & Mejers i Karlshamn 
fordran. 
Uppsala den 14 januari 1835 J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1835 (medel deponerade i Lantränteriet) 
I Uppsala Lantränteri har följande medel blivit deponerade: 
1824 den 20 april ersättning till Kronobetjäning för biträde vid en Kungsskjuts 34 riksdaler 15 
skilling 6 runstycken 
Den 30 september samma år Salpetersjuderidrängen Bloms pension, 15 riksdaler 40 skilling 4 
runstycken 
      Då dessa medel är 10 år gamla, är till följd av Kongl Maj:ts Förordning och Statskontorets 
Skrivelse av den 29 oktober 1828, vederbörande erinrade, att inom natt och år anmäla och styrka 
sin äganderätt till de nedsatta medlen, som annars insändas till Statskontoret, dit man sedan får 
ställa sina anspråk. 
Uppsala den 15 januari 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
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Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1835 (frivillig auktion Ribbingebäck, Tibble socken) 
På gjord anhållan meddelas följande: 
”Genom frivillig auktion säljs den 6 februari vid Ribbingebäcks Sätesgård i Tibble socken, 
följande fastigheter: 
Ribbingebäck 2 ½ mantal frälse säteri med 10 jordtorp, mjölkvarn med två par stenar samt 
nybyggd sågkvarn. Gården har 28 -–30 tunnors utsäde i god jord, 140 – 150 parlass hö, som 
räcker till 8 hästar, 5 par oxar, 12 – 15 kor jämte ungnöt och 35 - 40 får. 
      Kvarnen inbringar 30 tunnor årligen i tull. Skogen på 1.500 tunnland är vårdad och har 
timmer och byggnadsvirke i överflöd. 
     Frälsehemmanen Balsbo ½ mantal, Friberga ¼ mantal, Skötstenäs ½ mantal, Sågstenäs 1/8 
mantal och Ängen 1/8 mantal, alla med försvarlig åbyggnad och tillräcklig skog är belägna inom 
Tibble socken, Hagunda Härad.     
      Domta 1 mantal, Rysjö 1 mantal med tre torp, Sånkarby 1 mantal, Käslinge 1 mantal, alla 
bebyggda och belägna i Österunda socken, Torstuna Härad. 
      Frälseräntan på Högby i Bälinge socken och Härad. 
      Årliga arrendet på alla hemman jämte kvarntull och frälseräntan uppgår till 220 tunnor 
spannmål och spannmålsavkastningen vid själva gården beräknas till lika mycket. 
      Egendomen är intecknad för 31.000 riksdaler säljes i befintligt skick med verkställt höstsäde.      
Köpeskillingen erläggs med 2.000 riksdaler vid auktionen och återstoden, sedan inteckningen 
avdragits vid tillträdet. 
     Egendomen utbjudes i sin helhet och skulle den inte kunna avyttras kommer gården och 
hemmanen att utbjudas särskilt, i bägge fallen med rätt för säljaren att pröva anbuden. Närmare 
underrättelser om egendomen fås hos auktionsförrättaren. Anhålles att prästerskapet läser denna 
Kungörelse för andra gången söndagen näst före auktionen. 
Balingsta den 16 januari 1835  JOHAN  SAHLIN 
Uppsala den 16 januari 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1835 (Stockholms stad fri från koleran) 
Då inte något koleradödsfall inträffat sedan den 28 december förklaras Stockholms stad för 
smittofri. 
Uppsala den 23 januari 1835. 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1835 (handelshinder i Stockholm upphävt) 
På begäran meddelas följande: 
Överståthållare Ämbetets Kungörelse av den 29 augusti sistlidne år, som på grund av risk för 
kolerasmitta, förbjöd handel med lantmannavaror på Järntorget och tills vidare tillät handel 
endast på Hötorget, Adolf Fredriks torg, Nytorget och Ladugårdslandstorget. Förbudet är nu 
upphävt.  
      Då Järntorget alltid varit trångt och handeln där länge överklagad, har man sökt en 
lämpligare och rymligare plats. Efter att hört Stockholms Stads Drätsel Kommission och Polis 
Ämbetet samt Byggnads Kollegium har man enats om att förutom de övriga fyra torgen, upplåta 
Kornhamnstorg för sådana varor som förs hit landvägen. Utrymme har beretts genom att åkarna 
flyttat till Saltbacken på Skeppsbron. Även på andra torg än de uppräknade får säljas frukt, 
grönsaker, mjölk, kvastar och dylika smärre artiklar. De får alltså säljas vid Hamnarna, på 
Järntorget, Kyrkholmen och framför Norra Slakthuset. 
      Överträdelse mot denna Förordning är böter på 1 riksdaler 32 skilling. Stadens fiskaler och 
Polisbetjäning bör hålla noggrann tillsyn över efterlevnaden. 
Stockholm den 10 januari 1835 J W SPRENGPORTEN 
Uppsala den 23 januari 1835 
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Efterlysning, Uppsala den 23 januari 1835 (1 person och en häst) 
1:o Drängen Lars Peter Norelius, som är tilltalad för tredje resan stöld, har berett sig tillfälle att 
rymma från Hudiksvalls Stadshäkte. 
     Han är 25 år gammal, liten och undersättsig, blå ögon, brunt hår, ovanligt stora ögonbryn och 
vid avvikandet klädd i blå tröja, grönrandig väst, gröna långbyxor, skor, vita strumpor och svart 
hatt 
2:o Från bonden Anders Häggberg i Oppala, Hille socken, Gävleborgs län, stals en 9 år gammal 
häst, brun med ståndman och liten stjärna i pannan samt en blåmålad sele med järnkrok. 
     Krono- och stadsbetjänterna anbefalles att sorgfälligt efterspana denna förrymda person och 
stulna häst och vid anträffande med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 23 januari 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 26 januari 1835 (skogsauktion Sunnersta) 
Vid auktion den 14 februari säljs vid Sunnersta 24 famnar tall- och granved på Kronoparken 
Åsen, 20 famnar granved på Sunnersta Kronopark och 4 famnar dito på Kronoparken Lilla 
Djurgården. Effekterna säljs mot kontant betalning i närvaro av Hovjägmästare Tottie och genom 
Kronolänsman L P Sundström. 
    Underjägaren Berglund visar effekterna, som ofördröjligen måste hämtas på den dag man 
överenskommit med Hovjägmästaren. 
Uppsala den 26 januari 1835 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1835 (rekryt- och remonteringsmöte med Dragon 
Korpsen) 
Till följd av Kongl Maj:ts Befallning kommer rekryt- och remonteringsmöte med 
Livregementets Dragon Korps att hållas vid Drottningholm i 90 dagar från den 11 mars. 
     Rusthållarna, med förständigande till dem som inte är delaktiga i Beklädnadsfonden, att ha 
sina karl- och hästmonderingar i fullgott skick. De skall i brukbart skick ha koletter, ridbyxor och 
sabelkoppel, vilka kommer att begagnas vid mötet. 
Uppsala den 29 januari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1835 (förnyad auktion Grän, Långtora socken) 
Den utlysta exekutiva auktion på 1/8 mantal kronoskatte hemmanet i Grän, Långtora socken, 
kunde inte säljas i saknad av anbud. Förnyad auktion den 6 mars här på Landskansliet. 
Uppsala den 29 januari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1835 (frivillig auktion tomta, Knivsta socken, 
Ärlinghundra Härad) 
På begäran meddelas följande: 
”Genom frivillig auktion, som förrättas på Vassunda Prästgård den 17 februari, kommer Danviks 
frälsehemman Tomta, 5/8 mantal beläget i Knivsta socken, Ärlinghundra Härad, Stockholms län, 
att säljas 
     Åkerjorden består av 20 tunnor utsäde i båda årvägarna i god jordmån, hjälplig tillgång på hö, 
skog, lövtäkt och fiske i Tomta sjö. Där finns man- och ladugårdshus, en del nybyggda. Allt i 
gott stånd och vackert belägna. 
    Vidare underrättelse erhålles av framlidne prosten Löthmans arvingar. 
    Vid samma tillfälle säljs en inte färdig boningsbyggnad med murar försedd och upptimrad 
byggnad om 4 rum jämte 2 vindskamrar. 
Noor den 26 januari 1835  CARL HERMELIN 
Uppsala den 29 januari 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1835 (värvning) 
Sekundchefen vid Andra Livgardet har beordrat Fanjunkare S J Nyholm och Gardisten N:o 75 P 
J Florin att här i staden anställa manskap för Kapten af Klerckers Kompani. 
Uppsala den 29 januari 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 29 januari 1835 (4 personer varav en livstidsfånge och en 12-
åring) 
1:o Från Aggerhus fästning i Norge förrymde livstidsfången Ole Pedersson Höiland, som är 
skäligen misstänkt för stöld av 64.000 Speciedaler från Bankens hus i Kristiania 
     Han är 36 år gammal, lång och smal, kunnig i stenhuggeri- och svarvararbeten, blå ögon. 
     Norska Statskassan betalar 300 Speciedaler till den som griper Höiland. 
2:o Drängen Pehr Sunstedt har rymt ur sin tjänst hos Matts Olsson i Löt, Rytterns socken, 
Västerås län 
     Han är 31 år gammal, 5 fot 10 ¾ tum lång, ljust hår och klädd i ljusblå sommarrock, randigt 
bomullslivstycke, nattkappa och silkeshalsduk, mörkblå vadmalskappa med fyra kragar, mörkblå 
halvyllebyxor, stövlar och galoscher samt svart hatt 
3:o Bonden Glad Jan Janssons i Norra Amsberg, Stora Tuna socken, Falu län, 12-åriga son, Eric 
Jansson har bortgått från sina föräldrar 
4:o Byggmästare Eric Norrman, som är misstänkt för förfalskningsbrott har avvikit från Sala stad 
      Han är av stark kroppsbyggand, mörkt hår, krokig näsa samt något läspande och smackande 
tal. Han var klädd i blå bonjour, mörkblå byxor, grön tröja, randig väst av bomullstyg, 
skinnkaskett och grova stövlar 
      Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa personer och vid 
anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 29 januari 1835 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1835 (tider och platser för Berednings Kommitténs 
sammankomst) 
På tider och platser som Förteckningen visar sammanträder Berednings Kommittén för att 
förbereda Bevillnings Taxeringen. 
     De skattskyldiga, som äger egendom eller rörelse, skall i enlighet med Bevillnings Stadgan av 
den 21 februari 1830, lämna sina uppgifter om inkomster, fastigheter, persedlar och frälseräntor. 
    Det åligger hemmansägare som på arrende överlåtit något av sina hemman att uppgiva 
arrendevillkoren. Arrendatorer på Kronans Kungsgårdar uppvisar sina kontrakt. Den som flyttat 
under året och skall skatta i annan ort uppvisar bevis. 
      Den som inte lämnar sina uppgifter bötar 2 riksdaler till socknens fattiga. Allmogen och 
mindre skrivkunniga tillåts lämna sina uppgifter muntligt. 
     I övrigt meddelas att den minimitariff som Ständerna fastslog 1823 skall ligga till grund och i 
intet fall får underskridas. 
    Genast efter denna Kungörelses uppläsande, utlyses allmänna val i sockenstämman, där 
Ledamöter i Berednings Kommittén väljs. Och om brist på Adel eller Ståndspersoner i en socken 
uppstår, iakttager man 3 artikeln 53 § i Bevillnings Stadgan. Ledamot som väljs får inte utan laga 
skäl undandra sig. 
     Då Ledamöterna i Kommittén samlats och avlagt ed, skall de stadga grunderna med hjälp av 
hos Pastorerna förvarade och förut i sockenstämma granskade mantalslängder samt andra 
upplysningar som finns att tillgå.  
      Det är Berednings Kommitténs väsentligaste åliggande att på det nogaste iaktta 71 § 3 artikel 
i Bevillnings Förordningen, att tillse att ingen utan laga skäl blir utesluten från att betala skatt 
samt att till rättelse meddela om någon, som är oförmögen att betala frikallas. Skälen till 
frikallelsen skall noga protokollföras. 
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     Följer tider och platser för varje Fögderi. 
Uppsala den 5 februari 1835 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1835 (årshuggning Kronoparken Ramningshult) 
Överjägmästare Tottie har anmält att i enlighet med Föreskriften i Kungl Brevet den 20 augusti 
1828, årsrothuggning på Kronoparken Ramningshult skall verkställas. Jag har utsatt auktion till 
den 10 mars här på Landskontoret och vid Hovs Gästgivargård i Rasbo socken för att till 
högstbjudande sälja all den i lotter indelade årshuggningstraktens skog. 
     Skogen utgör 9 tunnland 22 kappland fördelade på 10 lotter varav 9 består av 1 tunnland 
vardera och 1 av 22 kappland. Allt är utstakat på marken och kan beses efter hänvändelse till 
Skogvaktare Lindström. 
     Spekulanter underrättas om att kontant betalning lämnas till den Kronobetjänt som lämnar 
upplysning om anbudets antagande. Det åligger köparen att innan årets slut ha alla träd och 
buskar fällda och bortförda, vid äventyr att det sker för lego på köparens bekostnad. Skogvaktare 
Lindström underrättas om dagen för fällning och avhämtning, för att kunna anvisa de fröträd som 
skall stå kvar. 
Uppsala den 5 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1835 (entreprenadsauktion för reparation av 
Nykvarns bro och islavar) 
Kronofogde Morén förrättar entreprenadsauktion i Åsunda Härads Tingshus i Enköping för 
åtskilliga reparationer på Nykvarns bro och islavar i enlighet med upprättat kostnadsförslag. 
Inroparen skall ha vederhäftig borgen för arbetets riktiga utförande inom den tid som på 
auktionen bestäms. Kostnadsförslaget finns att tillgå här och hos auktionsförrättaren. 
Uppsala den 5 februari 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (upphittat paket) 
Invid havsfjärden nära Hudiksvall hittades ett med segelgarn ombundet paket, innehållande 266 
riksdaler 32 skilling , som är deponerade hos Magistraten. Vederbörande ägare återfår sin 
egendom mot hittelön och kostnadsersättning. 
Uppsala den 11 februari 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 11 februari 1835 (7 personer, stöld av guldfickur) 
1:o Från Stockholms Södra Korrektions Inrättning har rymt Korrektionisten Lars Svensson 
     Han är 11 kvarter lång, ljust hår, blå ögon, avlångt ansikte och klädd i tröja, byxor, väst, 
mössa och halsduk av grå vadmal, ullstrumpor, träskor och vitt buldansförkläde 
2:o Från Kapten A Björnberg på Säteriet Toarp i Älvsborgs län, har stulits ett engelskt fickur av 
guld med tavla av guld och romerska siffror, dubbla boetter samt i rött sidenband vidhängande 
pitchaft i form av en släkt örn med en infattad ograverad karneol samt urnyckel i form av ett 
ollon. 
3:o De för stöld misstänkta Boktryckeri Konstförvanten J A Wirström och drängen Olof 
Wirström har avvikit från Norrköping. 
     Den förra lång och smal, ljusbrunt hår och klädd i brun bonjour och muskot färgad överrock, 
svarta byxor, rödrandig väst, stövlar med galoscher och blå mössa  
     Den senare är 3 alnar lång, runt fettlagt ansikte, bruna ögon, mörkbrunt hår och klädd i ny blå 
vadmalsrock, byxor och randig väst 
4:o Förre Korrektionisten D Krutmejer, som varit insatt i Skänninge Stadshäkte för stöld har 
rymt 
      Han är 27 år gammal, 3 alnar lång, stark kroppsbyggnad, ljusblå ögon, trint ansikte, ljust hår 
och klädd i gammal blå rock, grå ullstrumpor, stövlar och hatt 
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5:o Koldrängen Anders Sundell har avvikit från sin tjänst hos Ålderman A Gävert, Seglingsbergs 
Bruk, Västerås län 
     Han är 50 år gammal, undersättsig, mörkt tunt hår och klädd i grå surtut, svarta klädesbyxor, 
svart sammetsunderväst och rödrandig överväst med glasknappar, svart sliten felbhatt, vit 
halsduk, stövlar och galoscher 
6:o Arbetskarlen Anders Anderssons i Göteborg, son, Anders Emanuel, har övergivit sin hemort 
      Han är 12 år gammal 
7:o Torparen Lars Wennbergs i Åsby, Säterbo socken, Västerås län, dotter, Sophia, har i våras 
avvikit från hemorten 
     Hon är 13 år, liten till växten och mycket munvig 
     Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer samt den stulna egendomen och tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 11 februari 1835 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (tider och platser för reststämmor) 
Reststämma kommer att hållas med Livregementets Dragon Korps på dessa tider och platser: 
Med Norra Upplands Skvadron i Högsta Gästgivargård den 2:dra, på Gästgivargården här i 
staden den 3:dje och med Majorens Skvadron och Första Indelningen på Gästgivargården i 
Enköping den 5:te och på Korskrogen den 6:te mars. 
     Räntegivare underrättas med antydan, att på nämnda dagar och tider infinna sig och avlägga 
avgift, vid den i författningarna stadgade påföljden. 
Uppsala den 11 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (remonteringsmöte) 
De rustande för N:o 13 Torgsta, 16 Bragby och 30 Focksta vid Uppsala Skvadron av 
Livregementets Dragon Korps underrättas att Remonteringsmöte kommer att hållas här på 
Borggården den 6 mars. 
     Antagliga remontrar för dessa nummer skall uppvisas vid vite av  6 2/3 riksdaler, som vid 
sista Remonteringsmötet blivit de rustande förelagt. 
Uppsala den 11 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (lagmansting) 
Årets Lagtima Lagmansting hålls i Enköping den 13 mars. 
Uppsala den 11 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (bergsmansting) 
Årets Lagtima Bergsmansting med Bruken och Bergverken i Uppland och Roslagen hålls i 
Gruvstugan vid Dannemora gruvor den 30 juni. 
     Stämningar kan lämnas hos Bergmästare D G Öngren i Gävle och hos Bergsfogden 
Bergmästare J Beronius i Dannemora. 
Uppsala den 11 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (värvning) 
Fanjunkare Adam Casper Stålhammar och Gardisterna N:o 12 Dahlgren och N:o 65 Hedström är 
förordnade att till den 1 april inom detta län, anställa värvning för att skaffa manskap till Major 
Rudbecks och Kapten Nauckhoffs Kompanier. 
Uppsala den 11 februari 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (värvning) 
Sergeanten vid Livgardet till häst, Johan Carl Ferm, har beordrats att under denna månad anställa 
värvning för Regementets räkning. 
Uppsala den 11 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 februari 1835 (besittningsrätten till Finstaholm) 
Översten och Kommendören av Vasa Orden Greve D H Frölich har transporterat 
besittningsrätten till berustade Säteriet Finstaholm, 3 mantal i Häggeby socken, Håbo Härad, 
Uppsala län, på Ryttmästare W F Tersmeden och hos Befallningshavande anhållit om 
stadfästelse på denna transport. 
     Till följd av Kammar Kollegiets Skrivelse den 29 december 1834 och med stöd av 
Förordningen av den 22 februari 1749 och Förklaringen däröver av den 29 juni 1814, 
tillkännager Befallningshavande att arvingar och skyldemän, som önska göra sin förmenta 
lösningsrätt gällande, skall hos Befallningshavande inom natt och år efter kungörandet anmäla 
sig. 
    Delägare i rusthållet skall inom 3 månader efter att skyldemännens Fatalier anmäla om de 
anser sig befogade, vid påföljd att om inga klander anställs, stadsfästelse på den skedda 
transporten till säkerhet på besittningen i framtiden kommer att meddelas. 
Uppsala den 16 februari 1835 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1835 (reparation på Carl XIII:s bro i Älvkarleby) 
Vägfarande meddelas, att då Konung Carl XIII:s bro i Älvkarleby socken är under reparation 
innevarande månad, kommer den att vara stängd för överfart, som dock sker säkert över den 
tillfrusna Dalälven ovanför fallet. Man tar av vägen söder om de s k Östallarna ned över älven 
samt möter på västra sidan Öns Bruksväg, vilken förbi laxfisket löper fram till stora Landsvägen. 
Uppsala den 17 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1835 (brandsynsskyldighet för Lindormsnäs och 
Sanda i Låssa socken) 
Till åtlydnad av Kongl Maj:ts Kungörelse av den 10 januari och på begäran av Direktionen över 
Allmänna Brandförsäkrings Verket för Byggnader på landet, erinras ägaren till de under N:o 
9.876 försäkrade åbyggnader på egendomen Lindormsnäs eller Sanda i Låssa socken, detta län, 
om skyldigheten att under innevarande år anställa och insända till Direktionen sådan brandsyn, 
som 1 § 10 Artikeln i Reglementet för Allmänna Brandförsäkringsverket  föreskriver. Vid 
äventyr att om försäkringstagaren försummar sin skyldighet, den kommer att verkställas på hans 
bekostnad genom Befallningshavandes försorg. 
Uppsala den 17 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1835 (auktion på timmer och ved vid Ridö Krog, 
Nyköpings län. 
80 sågtimmer, 100 byggnadstimmer, 100 famnar kastved, omkring 400 lass långved och ett parti 
trindstör har denna vinter huggits på Ridö Krono Park i Överhörna socken, Nyköpings län och 
säljs på offentlig auktion den 23 dennes vid Skogvaktar Bostället, Ridö Krog. 14 dagars 
betalningsanstånd för kända köpare. 
Uppsala den 17 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1835 (värvning) 
Gardisten vid Livgardet till häst, N:o 4, Gustaf Adolf Lundeberg, har beordrats att intill maj 
månad inom länet anställa varvning. 
Uppsala den 17 februari 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1835 (teaterchef som förskingrat kassan efterlyst) 
 Hans Exellens Stats Ministern för Utrikes Ärenden har begärt, att den från Köpenhamn 
förrymde kassören, bokhållaren och byråchefen vid Kongl Teatern där, Sekreterare Ferdinand 
Anton Christian Prinzlau efterlyses. Han har efterlämnat en betydande kassabrist och dessutom 
gjort sig skyldig till andra bedrägerier och förfalskningsbrott av särdeles vådlig beskaffenhet. 
     Han är 40 år gammal, fetlagd och hjulbent, medelmåttigt växt och har något judiskt utseende, 
brett ansikte och bred kort näsa, ljusbruna eller mörkblå ögon som  skifta i grönt, mörkbrunt hår 
och skägg samt mörk ansiktsfärg som dessutom är något röd. 
    Han talar så vitt bekant är endast danska och var troligen klädd i mörka byxor, grönaktig surtut 
och brun överrock. Han hade före avvikandet om hand en stor summa pengar av flera tusen 
riksdaler och har troligen medfört danska statspapper till ett betydande belopp 
     Denna person skall av Krono- och Stadsbetjänterna i länet på det sorgfälligaste efterspanas 
och vid anträffandet gripas och på lämpligt sätt hitsändas. 
Uppsala den 17 februari 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 februari 1835 (entreprenadsauktion på dårhusbyggnaden vid 
Uppsala Hospital) 
Till följd av Serafimer Ordens Gillets förordande anställs entreprenads auktion för att fullborda 
det som återstår på Dårhusbyggnaden vid Uppsala Hospital den 5 mars. Ordens Gillet prövar 
anbuden. Upplysningar om arbetet kan inhämtas här och den blivande entreprenören får begagna 
alla sådan materialer, som varit ämnade till detta arbete och som nu finns att tillgå på stället. 
Uppsala den 25 februari 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1835 (värvning) 
Löjtnant August Robsson har blivit förordnad att med biträde av Gardisterna Fällman och 
Burström till den 14 mars inom Uppsala län anställa värvning för Kapten von Castaunie´s 
Kompani av Kongl Maj:ts Andra Livgarde. 
Uppsala den 28 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1835 (lagsökning) 
Befallningshavande i Jönköpings län har beslutat att den på okänd ort vistande Handlanden 
Johan Carlsson från Gränna skall personligen infinna sig på Landskansliet dem 28 mars. 
Handelsbolaget Söderström och Lindströms i Norrköping har lagsökt honom för 531 riksdaler 10 
skilling enligt en skuldsedel av den 27 april 1833. 
Uteblir Carlsson hindrar det inte målet. Han är också lagsökt vid samma påföljd av 
Handelsbolaget Stake och Lagerquist i Norrköping för 541 riksdaler 30 skilling och skall därför 
inställa sig på Landskansliet i Jönköping den 4 april. 
Uppsala den 28 februari 1835  
 
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1835 (lagsökning) 
Direktör Louis Centner från Norrköping, som vistas på okänd ort, är lagsökt hos 
Befallningshavanden i Linköping av Kammarherre A Söderling Hermelin på Gripenberg i 
Jönköpings län för 977 riksdaler 4 ½ runstycke, av Häradshövding A Ribbing på Söderholm för 
1.777 Riksdaler 12 skilling, av Kammarherre B J Ramsay för 494 riksdaler 22 skilling, av 
Häradshövding J M Hörning i Norrköping för 254 riksdaler 9 skilling. 
     Han är förständigad att inom sex veckor efter den dag Kungörelsen är införd tredje gången i 
Sveriges Statstidning personligen inställa sig på Landskansliet i Linköping för att motta 
lagsökningshandlingarna och förklara sig däröver vid äventyr att inte vidare bli hörd i målet. 
Uppsala den 28 februari 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1835 (bortkommen postväska) 
En med allmänna posten till Risa och Vimmerby från Kongl Postkontoret i Linköping avsänd 
lösväska har under transporten kommit bort. Den innehöll ett till Huspredikanten Liljedahl 
adresserat mindre paket med ett däri förvarat brev till Inspektor Hallman. Den som hittar väskan 
eller kan lämna någon upplysning om den, skall genast anmäla sig hos Kronobetjäningen i orten 
innan mars månads slut. 
Uppsala den 28 februari 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1835 (beslag på handelsvaror) 
Enligt beslut av Rådstugurätten i Linköping är handelsbetjänterna P J Carlsson från Borås, Johan 
Hedlund, S E Ekelund och J Ekelund från Ulricehamn förständigade, att vid äventyr av 
hämtning, personligen infinna sig i Rätten den 4 maj för att svara i ett mål angående 
Reseinspektor Kapten Fornander verkställt beslag av åtskilliga handelsvaror, som tillhör 
handelsbetjänterna. Uteblir de hindrar det inte Rätten att yttra sig över yrkad konfiskation av 
godset. 
Uppsala den 28 februari 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 28 februari 1835 (6 personer, stöldgods och en häst) 
1:o Drängen Jonas Jansson har avvikit från sin tjänst hos Majoren I A Ihre på Björnarbo i 
Jumskils socken, detta län 
      Han är 21 år gammal, född i Kristianstads län, ljust hår, små blå ögon och klädd i mörkbrun 
bonjour, mörka klädesbyxor, blå klädesmössa och stövlar 
2:o Gifte statsdrängen Hans Hjelm har avvikit från sin tjänst vid Assessor Didrons egendom, 
Sundby, Funbo socken, detta län 
       Han är 34 år gammal, född i Dalarna, av vanlig längd och kroppsbyggnad, ljust hår och 
klädd i mörkblå rock, blå byxor, randig väst, vita ullstrumpor, kängor och gult halskläde 
3:o I Stockholm stals en rödbrun häst med vit stjärna i pannan, vit strimma mellan näsborrarna, 
svart hängman liggande åt höger, svart svans samt en svart verksele med järnkrokar, ett täcke 
med vit botten och svarta ränder. 
      Vedergällning utlovad åt den som upptäcker tjuvarna eller det stulna och gör anmälan hos 
bonden Eric Ersson i Foltsberga, Vallby socken, detta län 
4:o Från Bokhållare Björk inom Lövsta Tingslag stals bl a 1 större oxhud, 1 stuthud, 2 kohudar 
och 8 fårskinn, samt från  
     Torparen Anders Årberg 13 ½ alnar mellanblå överskuren vadmal, 2 klänningar, 1 bordduk, 2 
finare servetter, 4 linnelakan, 2 blångarnslakan, 8 skjortor, 5 förkläden, 1 svart fyrflätad 
yllehalsduk, 1 vit kattunsschal söndrig och hopsydd, 1 netteldukshalsduk, 1 madrasshalsduk, 
flera näsdukar, 1 svart manshatt, 1 fyrkantig brännvinsflaska av vitt glas, och 2 riksdaler. 
     20 riksdaler utlovas för upptäckten av stölden hos Bokhållare Björk 
5:o En för inbrott i Rogsta kyrka, Gävleborgs län, misstänkt kringvandrande och okänd 
mansperson, omkring 30 år, medelmåttig längd, bleklagt ansikte och mörkt avklippt hår. Han är 
klädd i ljusgrå rock med ståndkrage, bälte kring livet, mörkgröna långbyxor, svart hatt och skor  
6:o Från bonden Anders Danielsson, Färnebo socken, Gävleborgs län stals 2 ringar av guld, 2 
silvermatskedar märkta A D S – E O D, 3 halsspännen, 1 kedja och armknappar av silver, 22 
silkes-, 4 halvsiden-, och 5 bomullsdukar, 3 svarta tröjor, 2 blå livstycken, 4 kjolar, 1 svart 
sidenförkläde, 6 av kattun, 3 av ylle, 1 av linne, 9 lintyg, 10 skjortor, 1 par röda ullstrumpor, 1 
sammetsmössa och 1 slät mössa, 1 stämplad renhud, samt 1 riksdaler 16 skilling och i samma by 
från 
      bonden Anders Jonsson 19 stycken granhärvor 
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7:o Från Brita Mårtensdotter i Östernäs, Ljusdals socken, Gävleborgs län stals 1 guldring med 
tavla och där infattade 4 stenar, 1 silverbägare om 1/8 kannors rymd märkt med A D S - B E D, 1 
räfflad silversked märkt med hennes namn och årtalet 1807, 2 spännen av silver, en rödrandig 
sidenduk, 1 luktvattenflaska, 1 sirapsflaska 
8:o Den för rån tilltalade drängen Olaus Bryngelsson har rymt från Vänersborgs Länshäkte 
      Han är 21 år gammal, lång, trint ansikte, ljust hår, blå ögon och klädd i ljusblå långbyxor, 
kort blå vadmalsjacka, svart hatt och stövlar 
9:o Inspektor E G Ström från Ragnilsborg i Östertälje socken, Stockholms län har inte infunnit 
sig vid Örebro Häradsrätt dit vice Länsman Landin instämt honom med påstående om ansvar för 
olovligt tillgrepp 
10:o Pigan Anna Maria Ekelind har rymt från sin tjänst hos Säteriägaren Melander vid Harg i 
Skånela socken och misstänks för olovligt tillgrepp 
      Hon är 21 år gammal, medelmåttigt växt, blå ögon och mörkbrunt hår 
      Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana ovannämnda förrymda och 
brottsliga personer, den stulna egendomen samt vid anträffandet av tjuvarna lagligen förfara. 
     Överståthållare Ämbetet och Befallningshavande i rikets övriga län anmodas låta efterlysa 
drängarna Jonas Jansson och Hjelm , den stulna hästen och den i Lövsta Tingslag tillgripna 
egendomen. 
Uppsala den 28 februari 1835  R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan, 11 mars 1835 (angående soldattorpens dimensioner) 
Det har väckts fråga om utfärdande av allmänna föreskrifter angående dimensioner och övrig 
beskaffenhet av knekttorpens åbyggnader. Vi har funnit att landets sed inom varje provins jämte 
skogstillgång och hushållning bör tagas i betraktande. Därför kan inga föreskrifter som gäller för 
hela riket utfärdas i avseende på husens dimensioner och beskaffenhet. Vi uppdrar åt Eder att i 
Ert län sammanträda Regementsvis med Rust- eller Rotehållarnas Ombud och försöka vinna 
överenskommelser om knekttorpens åbyggnader. Då bör dimensioner och inredning inte allenast 
på bonings- utan även på uthusen noga bestämmas. 
Stockholm den 6 december 1835  CARL JOHAN 
 
Befallningshavande har utsatt sammanträde för ärendets handläggning till den 26 maj, då Rust- 
och Rotehållares Ombud, ett eller två av vardera klassen för varje Härad eller Tingslag i länet, 
efter att förut blivit valda och försedda med fullmakt skall infinna sig. Kronobefallningsmännen 
skall ofördröjligen sammankalla var och en inom sitt Fögderi för att anställa dessa val. 
Befallningshavande inväntar rapport. 
Uppsala den 11 mars 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1835 (ärende om kvarstad) 
Handlande Johan Carlsson från Gränna, som vistas på okänd ort och vars tillgångar av 
Befallningshavanden i Jönköpings län i anledning av Komminister E G Falks i Säby, Sven 
Svenssons i Harvestorp, Jacob Jacobssons i Lillaryd och Jacob Anderssons i Opplaryd ansökan, 
beviljat interims kvarstad, som säkerhet för dessa personers ingångna borgen för ett lån, stort 
1.000 riksdaler, som Carlsson erhållit i Rikets Ständers Diskonto Verk. Han är förständigad att 
inom tre månader inställa sig på Landskansliet i Jönköping för att förklara sig i målet, vid 
äventyr att annars inte bli hörd. 
Uppsala den 11 mars 1835 
 
 
 
 

14    D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan112-121-1835\lan116-120 1835.doc   Skapat den 2005-08-24 09:59:00Senast utskrivet 2005-08-25 
22:58:00 



Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1835 (förnyad auktion på Ovansjö Allmänning i 
Gästrikland) 
Kammar Kollegiet har inte kunnat anta det bud som lades på återstoden av Högbo Bruksägares 
frånkända del av Ovansjö Allmänning i Gästrikland, utgörande 400 tunnland skog jämte 41 
tunnland 14 kappland mossar och vågar, som varit begagnad som rekognitionsskog för bruket. 
Därför bör lotterna utbjudas på nytt.  
     Auktionen hålles dels inför Kammar Kollegium, dels på Landskansliet i Gävle och dels vid 
Tingsstället i orten den 8 maj. Spekulanter erinras att genast avlämna borgen för köpeskillingens 
betalande på 6 år med 1/6 om året. Fullständiga underrättelser erhålls på Landskontoret i Gävle 
samt på Kammar Kollegiets tredje Provinskontor. 
Uppsala den 11 mars 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1835 (vrakgods bärgat i Strömstad) 
Åtskilligt strandvrakgods har inom Sjötullkammarens i Strömstads Distrikt blivit bärgat, 
nämligen en skeppsjulle av ek, en furuplanka och en furubjälke vid Bovallsstrand, en 
skeppsbarkass av ek vid Tegelstrand, en skeppsslup av ek och 17 battinsplankor vid Tackan, en 
skeppsslup av ek vid Havstenssund, 24 battinsplankor vid Hamburgersund, 3 dito vid 
Hökebacken, 4 vid Tullbacken och 18 vid Gåsö. 
      Vederbörande ägare skall anmäla sig före 18 februari nästa år hos Sjötullkammaren i 
Strömstad. 
Uppsala den 11 mars 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1835 (värvning) 
Sergeanten vid Major Cederströms Skvadron av Livgardet till häst, G Öhrstedt har blivit 
beordrad att under mars och april inom länet värva för berörde Regementets räkning. 
Uppsala den 11 mars 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 11 mars 1835 (5 personer, stöldgods) 
1:o Fyra eller fem klädesstycken försedda med Norrköpings Hallstämpel av ljus, grön, svart och 
blå färg tillhöriga Fabrikör Soldin har stulits hos Bonden Lars Ersson i Nibbleåsen, Hedemora 
socken, Falu län 
2:o Bonden Djus Nils Andersson och Drängen Kistnis Olof Olsson från Rothagen i Sofia 
Magdalena Församling i Falu län, som sedan 1830 utvandrat på arbete i andra delar av Riket, har 
inte hörts av i hemorten  
3:o Förre korrektionisten Carl Gustaf Söderström som olovligen avvikit ur sin tjänst hos 
Sergeanten Brand i Göteborg. 
     Han är 30 år gammal, klädd i vit doffelrock, vitrandig bomullsväst, grå pantalonger, strumpor, 
skor och svart hatt 
4:o Soldaten vid Västgöta Dals Regemente, N:o 271 Krona har avvikit från hemorten 
       Han är 35 år gammal, 5 fot 10 tum lång, smärt till växten, ljuslagt livligt utseende och klädd 
i mörkblå rock, grå byxor, stövlar och hatt 
5:o Artilleristen vid Göta Artilleriregemente N:o 22 Hans Andersson Pik har avvikit från 
Regementet 
     Han är född i Älvsborgs län, 6 fot lång, ljust hår, blå ögon, magert ansikte, rak näsa och 
försedd med kapott, arbetsjacka, buldansbyxor, släpmössa, läderhalsduk, stövlar och skor, 3 
skjortor och 3 par strumpor 
     Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda personer 
och stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 11 mars 1835  R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1835 (markegångspris på soldatmunderingar) 
Krigs Kollegiet har tillkännagivit för Befallningshavanden, att Riks Markegångspriset på Soldat 
Munderings Persedlar vid Indelta Infanteriet för innevarande år är fastställt till 28 riksdaler 40 
skillingar 7 runstycken. Kronans och Rotehållarnas bidrag kommer att vara 1/8, som belöper sig 
till 3 riksdaler 29 skilling 1 runstycke på varje rote. 
     Samtidigt tillkännages att 1 skjorta är upptagen till 1 riksdaler 20 skilling 5 runstycken, 1 par 
ullstrumpor 43 skilling 7 runstycken och 1 par skor 2 riksdaler, 16 skilling 7 runstycken. 
Uppsala den 16 mars 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1835 (transportresolution på åborätt) 
Enligt gällande författningar är härmed kungjort, att Jan Andersson i Sundbro, Bälinge socken, 
anhållit om Transportresolution på åborätten till den hälft av kronolägenheten Stenvallen på 
Bälinge Härads Allmänning, vilken lägenhet överlåtits på honom av Jonas Carlsson i Stenvallen 
och hans hustru Stina Persdotter. 
Uppsala den 20 mars 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Brev från Carl Johan den 21 mars 1835 (angående inställd mönstring och vapenövning) 
Vi har funnit för gott att inställa all Mönstring och Vapenövning innevarande år med Allmänna 
Beväringsmanskapet inom Edert län. 
Stockholm den 7 februari 1835 CARL JOHAN 
 
Vilken skrivelse till vederbörandes kännedom och efterrättelse härmed meddelas. 
Uppsala den 21 mars 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 mars 1835 (befäls- och rekryteringsmöte med Upplands 
Regemente) 
Krigs Kollegium har i skrivelse tillkännagivit att Upplands Regemente i maj och juni skall hålla 
Befälsmöte i 14 dagar, Rekrytmöte i 12 dagar och Regementsmöte i 14 dagar på vanliga 
mötesplatserna. Regementets Jägardivision kommer att undergå 17 dagars möte på 
Ladugårdsgärdet invid Huvudstaden. 
Uppsala den 21 mars 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 21 mars 1835 (3 personer, förlorad säck) 
1:o Från länets Arbets Inrättning här i staden rymde gossarna Johan Nyman och Olof Wallentin 
Flinta 
       Johan är 12 år gammal, född i Uppsala, blå ögon, ljusbrunt hår och klädd i grå vadmalsjacka, 
byxor, väst, mössa, kängor och vita ullstrumpor 
       Olof är 11 år gammal, född i Västmanland, ljust hår, blå ögon och klädd i vadmalströja och 
byxor, lappskor, yllestrumpor och grå hatt utan bård 
2:o Soldaten vid Överstelöjtnants Kompaniet av Älvsborgs Regemente, N:o 1118 Ek, har 
olovligen avvikit från roten 
      Han är 32 år gammal, 5 fot 9 tum lång, trint fräknigt ansikte, mörkt hår och klädd i blå 
vadmalsbyxor, grå långbyxor, halvstövlar, randig halsduk, bomullsväst och svart vaxduksmössa  
3:o Landshövdinge Ämbetet i Västerås har tillkännagivit att en säck bortkommit på vägen mellan 
Tibble och Grans Gästgivargårdar i detta län. Den var förseglad och märkt med E R N:o 3 – 28 F 
H och innehöll 24 alnar s k prima lärft, 1 bunt engelskt bomullsgarn och omkring 12 stycken 
bomullsvaddar. 
     Krono- och Stadsbetjänterna anbefalls att noga efterspana dessa förrymda personer och 
förlorad egendom och vid anträffandet lagligen förfara. 
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     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
utsända efterlysning på gossarna Nyman och Flinta. 
Uppsala den 21 mars 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 mars 1835 (auktion i Gravarna på strandat gods) 
Befallningshavanden i Göteborg har på anhållan av Sjötullkammaren i Uddevalla utlyst auktion 
den 6 april vid Gravarna på följande strandfynd: 
1 obruten skeppsmast vägande 27 lispund 15 skålpund, 5 buntar svårare tågvirke vägande 68 
lispund 5 skålpund, 1 kopparplåt vägande 12 ½ skålpund, 20 block, 1 järnbeslaget ässelhuvud, 2 
s k jungfrur av trä, 3 järnringar, 3 järnbultar, några trasiga segel, 1 lång salning, 1 segel med 4 
dukar 84 alnar, 1 gammalt dito med 4 dukar 40 alnar, 1 dito med 5 dukar 70 alnar och 1 
skeppsroder med 4 tappar och rorkult. 
      Ägarna erinras att inom natt och år från den 2 mars anmäla och styrka hos tullkammaren i 
Uddevalla sin rätt. 
Uppsala den 21 mars 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND  
 
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1835 (uppvisande av vakanta rekryter) 
Till Rekryteringsmöte med den del av Upplands Regemente som är förlagd inom länet har 
Befallningshavande bestämt den 28 april, då det åligger rotehållarna för vakanta nummer vid 
Livkompaniet, Överstelöjtnantens Kompani, Första, Andra och Tredje Majorens Kompanier, 
Rasbo Kompani och Sigtuna Kompani att uppvisa välfrejdade och målfylliga karlar för 
undvikande av laga ansvar. 
Uppsala den 27 mars 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1835 (lagsökning) 
Johannes Swensson från Bondabo i Gullereds socken, som handlanden A Calmenius i Borås 
lagsökt hos Befallningshavanden i Älvsborgs län, för 824 riksdaler 7 skilling, är härmed 
förständigad att inom 6 veckor från den dag Kungörelsen finns att läsa sista gången i 
Stadstidningen infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta lagsökningshandlingarna 
och avge förklaring, vid äventyr att inte vidare bli hörd i målet. 
Uppsala den 27 mars 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1835 (utmätningsärende) 
Landshövdinge Ämbetet i Älvsborg har utfärdat följande Kungörelse: 
Kronofogden i Kinds Fögderi har med styrkt Utmätnings Instrument för Lånekontoret i 
Göteborg, utmätt deras domfästa fordran på 6:900 riksdaler utom ränta och expenser av L och P 
samt S E Ekelund på Roasjö Stom Dessa personer är på handelsresa och har inte kunnat få del av 
utmätningsförrättningen. De är härigenom underrättade, att vice Kronolänsman J P Liljedahl för 
att gälda Lånekontorets fordran utmätt från L Ekelund åtskillig lösegendom till ett värde av 993 
riksdaler, samt från S E Ekelund ¼ mantal Kronoskattehemmanet Apelnäs i Roasjö socken, 
värderat till 750 riksdaler, jämte 2/3 mantal Kronoskatte Rusthållet Vennebo i samma socken, i 
värde ansett till 5.000 riksdaler. 
     Gäldenärerna, om de så önskar, kan inom 6 veckor infinna sig hos kronofogden i Kinds 
Fögderi boende på Svenljunga gästgivargård för att ta del av utmätningsförrättningen, vid 
äventyr att utmätningen äger laga kraft och egendomen säljs. 
Uppsala den 27 mars 1835 
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Efterlysning, Uppsala den 27 mars 1835 (2 personer, 2 hästar) 
1:o Drängen Eric Ersson, som med sin husbondes, Bonden Dummens Anders Ersson i 
Arkhyttan, St Skedvi socken i Falu län, sto skjutsat en person från Uppbo Gästgivargård till 
Hedemora och sedan inte återkommit 
    Han är 20 år gammal, kort och smal till växten, ljust hår och klädd i skinnpäls med sliten 
överrock av grå vadmal, randig ylleväst, ljusblå yllehalsduk, blå kortbyxor, snösockor, skor och 
svart hatt 
    Stoet är 7 år gammalt, av medelmåttig storlek, gråvitt till färgen med liten stjärna i pannan och 
fällman åt höger 
2:o Bönderna Eric Andersson i Lövhagen och Pehr Pehrsson i Lilla Kjellhult, Nyköpings län har 
till änkan Christina Charlotta Linderman lånat ut en röd häst, mellan 18 – 20 år gammal samt 
sele och tömmar och en enbetsvagn. Änkan, som vistas på okänd ort, har inte återlämnat 
persedlarna och kreaturet. 
     Krono- och Stadsbetjänter anbefaller att efterspana drängen Ersson, hästen och egendomen 
samt vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 27 mars 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1835 (entreprenadsauktion för Armens underhåll) 
Entreprenadsauktion för upphandling av proviant för innevarande års Rekryt- och 
Regementsmöten med Upplands Regementets Rekryter och gamla Stam kommer att anställas 
den 4 maj på Landskansliet. 
      Utropen kommer att ske både i portioner och rationer samt i persedlar enligt fastställd 
Provianterings Stat. Uppgifter om kvantiteterna har ännu inte hunnit komma, men till upplysning 
meddelas att vid sist hållna Rekryt- och Regementsmöte åtgick 617 lispund torrt bröd, 15 tunnor 
ärter, 4 tunnor korngryn, 139 lispund salt kött, 81 lispund färskt kött, 25 lispund salt fläsk, 81 
lispund sill, 15 lispund koksalt, 11 famnar kokved, 692 lispund lägerhalm. 
     Spekulanter kan före auktionen inlämna förseglade anbud och närmare underrättelse erhålls 
om både tiden för leverans och de erforderliga kvantiteterna samt skyldigheter som åligger 
entreprenören. 
Uppsala den 1 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1835 (urmakeriet i staden byter adress) 
På begäran meddelas följande: 
”Urmakerirörelsen i Uppsala efter min styvfar, avlidne Rådman E Lagerstrand, flyttas den 1 april 
från Hovkonditor Åkerstens vid Svartbäcksgatan till näst belägna gård eller den andra från 
Stortorget, där Herrar Wikman och Haeger haft sin järnhandel. Uppsala den 31 mars 1835 A F 
Fahlborg.” 
Uppsala den 1 april 1835  R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan, den 1 april 1835 (angående varggårdar i länet) 
Sedan Vår tillåtelse av den 22 november 1825, att under tio år för Rasbo, Norunda och Olands 
Häradsbor jämte Västlands och Älvkarleby samt Tierps Tingslags innevånare, att hålla 
varggårdar nu upphört och Vaksala Häradsbors ingångna överenskommelse att under fyra år 
utdela penningbelöningar för rovdjurs fångande också utgått samt Er Kungörelse att kalla dessa 
socknars innevånare för att förnya överenskommelserna eller vidtaga andra beslut, så har Ni den 
4 december förra året insänt till Oss protokollet, som förts vid detta sammanträde. Det innehåller 
följande föreningar om anstalter till rovdjurs utdödande under en tid av fem år och anhållan om 
Vår stadfästelse. 
      F ö r  N o r u n d a  H ä r a d: Häradets varggård bibehålls och repareras med virke från 
Allmänningen och dagsverken in natura av Häradsborna. Dessutom betalas skottpengar för björn 
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med 20 riksdaler, varg 16 riksdaler 32 skilling, lo 16 riksdaler 32 skilling och räv 5 riksdaler. 
Samma belopp erläggs för fångade ungar. Rovdjurens fångande och skjutande får ske obehindrat 
liksom utläggande av saxar och luder. 
     Belöningar för djur som fångas i Häradets varggård utgår inte. Annars betalar varje förmedlat 
matlag som har kreatur och övriga jordägare deltar för 1/8 mantal vardera, medan de matlag som 
inte har kreatur är befriade, när de anmäler detta förhållande vid mantalsskrivningen. 
     De som önska belöning anmäler sig inför Häradsrätten och uppvisar de fällda djurens öron, 
som sedan bränns. Detta införs i sockenstämmoprotokollet med bevis att djuret är dödat inom 
Häradet. 
     Häradsskrivaren uppgör de betalnings skyldiga i längd och Kronofogden uppbär summan i 
samband med andra utskylder. Han får 6 % i arvode. Vidare skall en död häst från var socken 
inom Häradet varje år tillföras varggården. 
       Ä l v k a r l e b y  s o c k e n: Församlingen vill hädanefter underhålla varggården, vilken 
dock borde förses med flera portar och hållas öppen om höstarna. Den bör ändras till strukturen 
på ändamålsenligt sätt, om virke kunde hämtas från Tierps kronopark, där varggården är anlagd. 
Man önskar också att på vissa tider får använda vargsaxar. Inga belöningar för rovdjurens 
dödande kommer att utdelas. 
     V ä s t l a n d s  o c h  T o l f t a  s o c k e n: Man önskar behålla varggården, men förändra 
strukturen i likhet med vad som överenskommits i Älvkarleby. Rovdjursfångsten bör vara fri och 
inga belöningar för djur fångade i varggården. I övrigt med samma belopp som är nämnt för 
Norunda socken. Två döda kreatur från varje Församling bör tillföras Varggårdarna 
     R a s b o, R a s b o k i l  o c h  F u n b o  s o c k n a r: Endast varggården inom Rasbokils 
socken bibehålls och repareras med virke från Häradets Allmänning. Den i Rasbo socken upplåts 
till enskild person, med rätt att erhålla belöning på 12 riksdaler för björn, 9 riksdaler för varg, 6 
riksdaler för lo samt 3 riksdaler 16 skilling för räv och hälften för ungar, som fångas i 
varggården. 
     Belöningarnas debitering, uppbörd och redovisning samt ersättning därför skall ske på samma 
sätt som i Norunda Härad. 
    T i e r p s  s o c k e n: Varggården underhålls och repareras med virke från Tierps Allmänning. 
Sättet för rovdjurs fångande i övrigt ankommer på vars och ens fria val och belöningarna utgår 
med samma belopp och villkor som i Rasbo Härad. Gäller även för Söderfors. 
     Morkarla Församling önskade befrielse från skall och varggårdars underhåll under en tid av 5 
år. De förbinder sig dock att erlägga skottavgift med samma belopp,  som inom Dannemora 
Tingslag för närvarande betalas, men vill genom saxars utläggande enligt Norrländsk metod 
försöka utrota odjuren.  
     A l u n d a, T u n a, S t a v b y  o c h  E k e b y  S o c k n a r: Olands häradsbor vill inte vidare 
underhålla Häradets varggård, utan upplåter den till enskild person, som dock får hämta virke till 
reparation på Olands härads allmänning efter i behörig ordning skedd uträkning. Det står var och 
en fritt att fånga rovdjuren på vilket sätt som helst, belöningarna borde utgå med 10 riksdaler för 
björn, 6 riksdaler 16 skilling för varg och lo samt 3 riksdaler 16 skilling för räv och hälften för 
ungar. Belöningarna erläggs även för djur fångade i varggård och redovisningen med beräknad 
uppbördsprocent sker som förut föreskrivet är. 
      V a k s a l a, D a n n e m o r a  o c h  G a m l a  U p p s a l a  s o c k n a r: Inga varggårdar 
underhålls inom Häradet utan Vaksala och Danmarks socknar deltar i skallgång på Alsike 
närbelägna skallplats i Stockholms län. Skottpengar erläggs med 8 riksdaler för björn, 6 riksdaler 
32 skilling för varg och lo samt 2 riksdaler 10 skilling 8 runstycken för räv och hälften för ungar. 
Sättet för fångsten lämnas fritt och deltagande i utgiften av belöningarna och beräkning av 
arvode förhålls på sätt som föreskrivits.  
     Vid prövning härav, har Vi funnit för gott att dessa överenskommelser och däri stadgade 
föreskrifter bör gälla och i alla delar fastställs. 

19    D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan112-121-1835\lan116-120 1835.doc   Skapat den 2005-08-24 09:59:00Senast utskrivet 2005-08-25 
22:58:00 



Stockholm den 7 februari 1835  CARL JOHAN 
 
Vilken skrivelse härigenom kungörs för att tjäna vederbörande till underdånig efterföljd. 
Uppsala den 1 april 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1835 (ådermöten) 
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps underrättar länets Rusthållare att ådermöten 
med hästarna är utsatt med  
Livskvadronens Första Korpralskap vid Rotebro den 15:de 
Andra och Tredje Korpralskapet vid Märsta den 16:de 
Norra Upplands Skvadron i Gamla Uppsala By den 18:de 
Sigtuna eller Majorens Skvadrons Första Korpralskap vid Grans Gästgivargård den 16:de 
Andra och Tredje Korpralskapen i Litslena den 18:de 
Uppsala Skvadrons Första Korpralskap vid Säva Gästgivargård den 15:de 
Andra Korpralskapet i Rickomberga By den 16:de 
Tredje Korpralskapet vid Länna Bruk den 18:de allt klockan 10 f m 
     Kronolänsmännen vid varje distrikt skall närvara vid samlingarna. 
Uppsala den 9 april 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (villig uppköpare av svinborst) 
Kongl Patriotiska Sällskapet har givit Hushållnings Sällskapet tillkänna att Borstbindare Mästare 
Holmberg, som bor i Salvi gränd i Stockholm förklarat sig villig att uppköpa renkammad 
svinborst för 32 skilling per skålpund. Det finns även avsättning för rengjort och kammat tagel 
hos möbelhandlare och lärftskrämare där i staden. Priset är 6 riksdaler 32 skilling  - 10 riksdaler 
på lispund beroende på taglets längd och renhet. 
Uppsala den 11 april 1835  
 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (hingstbetäckning) 
Till kännedom meddelas, att på Akademiens Ridstall är stationerande hingstar tillhörande 
Strömsholm Stuteri samt Skvadronens hingstar för N:o 34 och 36 vid Uppsala Skvadron av 
Livregementets Dragon Korps för betäckning med början 1 maj. 
     Anmälan för att erhålla språngsedlar görs till Stallmästare E G von Bahr här i staden. 
Uppsala den 11 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (upphittade stuvbitar) 
Ägaren till 2 mörkblå vadmalsstuvar av s k halvvadmal, som har hittats på vägen mellan Hjälsta 
och Giersta Församlingar av Bonden Anders Andersson i Husby, Bro socken, underrättas 
härmed. Godset återfås hos Anders Andersson. 
Uppsala den 11 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (förnyad auktion på Härja Utjord, Nyköpings län 
och Hyllinge kvarn, Västerås län) 
1:o Den 19 juni hålls förnyad arrendeauktion  på Härja Krono Utjord, Härads socken, Nyköpings 
län så väl på Kammar Kollegium som på Landskansliet i Nyköping och Tingstället i orten. 
Arrendetiden är 30 år 
2:o Ny arrendeauktion på Hyllinge Kronokvarn med 3 par mjölstenar och siktkvarn i Norrby 
socken, Västerås län, kommer att hållas inför Sala Gruvrätt den 7 maj. Arrendetiden är 10 år. 
Borgen krävs i båda fallen. 
Uppsala den 11 april 1835 
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Efterlysning, Uppsala den 11 april 1835 (4 personer, häst, stöldgods) 
1:o Studerande Johan Brehmer har blivit tilltalad i Göteborg för olovligt tillgrepp, kan inte 
anträffas i orten 
2:o Vid inbrott stals dels vid Askartorp, Björnlunda socken, Nyköpings län, 1 silverkalk om 5 
lods vikt, 1 dito märkt med J A S, 4 silvermatskedar med räfflade skaft märkta D D S G E D och 
1 med A S D  samt Guldsmeden Ivarssons namnstämpel, 10 andra skedar med olika märkning, 2 
teskedar, 6 tumlare 3 med penning i botten, 1 par silverskospännen, 1 sträng lärftsgarn, 1 liten 
koffert innehållande 3 riksdaler och 3 skuldsedlar, en på 276 riksdaler, en på 100 riksdaler och 
en på 30 riksdaler 
dels vid Vrettuna i samma socken där en ny s k åtting stals med 4 kannor brännvin samt 4 
skålpund hamplångtågor. 
3:o Från Korrektions Inrättningen i Göteborg har rymt kvinnspersonerna Anna Chr Petersson 
och Anna Chr Skarin eller Osbeck. 
      Petersson är 30 år gammal, lång till växten, mörkbrunt hår, blå ögon, koppärrigt trint ansikte. 
Hon var klädd i grå ylleklänning med vita ränder, vit ylleduk med fransar, rött och blårandigt 
förkläde, grå ullstrumpor, tofflor med träbottnar. 
     Skarin är 29 år gammal, av medelmåttig växt, svart kort hår, blå ögon, långlagt ansikte med 
ett ärr på vänster sida. Hon var klädd i grå ylleklänning med vita och svarta ränder, blå och 
rödrandig halsduk, en s k rems om halsen, grå ullstrumpor och tofflor med träbottnar 
4:o Vid inbrott i Stora Bärby i Giersta socken, detta län, stals från änkefru von Kjörning en 
rödbrun häst, 12 år gammal, 10 kvarter hög, ljusgrå man, tjock och något mörkare svans samt vit 
stjärna i pannan och en liten vit fläck i lokstaden. 
       Belöning till den som återskaffar hästen. 
5:o Rekryten vid Kapten Cederströms Kompani av Svea Livgarde, N:o 9 Carl Enoch Boraeus har 
avvikit från Regementet 
     Han är 26 år gammal 5 fot 9 ½ tum lång med ljust hår 
Uppsala den 11 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (ändrade platser för marknader) 
Befallningshavande i Stockholms län har anmält hos Kommers Kollegium med understöd av 
Magistraten och Borgerskapet i Öregrund att de två marknader som i juni och oktober hållits vid 
Skäfthammar indrages och istället två årliga marknader hålls i Öregrunds stad. 
Kollegium har till mig överlämnat handlingarna i ärendet med anmodan att inkomma med 
yttrande däröver. De som detta angår anmanas att innan 1 juni inkomma hit med skriftliga 
yttranden, vad de ha att anföra. Befallningshavande kommer sedan ofördröjligen att insända 
utlåtandet till Kollegiet. 
Uppsala den 11 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (ny djurläkare) 
På begäran av tillförordnande djurläkaren i detta läns Norra Provinsial Läkare Distrikt eller 
Ulleråkers, Vaksala, Bälinge, Rasbo, Norunda, Örbyhus och Olands Härader samt Dannemora 
och Löfsta Tingslag, Elias Lindblad, ger allmänheten tillkänna att han bor nära utanför 
Svartbäcks Tullen och vanligen träffas i sitt hemvist till klockan 9 f m. Då hastig hjälp erfordras 
är han beredd att biträda vilken tid på dygnet som helst. 
      Lindblad anhåller, att de som vill anlita honom för kastration av sina kreatur, måtte, inom 
varje socken överenskomma om någon tjänlig mötesplats samt därefter genom någon 
kreatursägare lämna Lindblad uppgift på antal och ställe varefter förrättningstiden kan 
bestämmas. 
Uppsala den 11 april 1835  R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (auktion på säd för Lönings Direktionen vid 
Dragon Korpsen) 
Auktion på 135 tunnor 24 kappar spannmål, hälften råg och hälften korn, tillhörande Lönings 
Direktionen vid Livregementets Dragon Korps, kommer att hållas den 21 april. Spannmålen är 
av 1834 års skörd och upplagd i Uppsala Kronomagasin. Betalningen erläggs hos 
Mönsterskrivare Cederberg och anstånd med betalningen lämnas  mot borgen till den 10 juni. 
Uppsala den 11 april 1835 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1835 (möten med Dragon Korpsen) 
Secundchefen för Livregementets Dragon Korps tillkännager att till följd av order från 
Generaladjutants Expeditionen för Armén hålls följande möten: 
Befälsmöte till häst vid Drottningholm i 14 dagar från den 27 april 
Skvadronsmöte till fots med Livskvadronen i Sätuna By, Sigtuna Skvadronen vid Grans 
Gästgivargård, Norra Upplands Skvadron i Gamla Uppsala Kyrkby och Uppsala Skvadron vid 
Kvarnbo i 8 dagar från den 17 maj 
Regementsmöte på Ladugårdsgärde vid Stockholm i 25 dagar från den 1 juni. 
       Rusthållare, som inte deltar i Beklädnadsfonden, erinras att ha sina Karl- och 
Hästmonderingar i fullgott skick och de, som äger del i fonden men till äventyr inte fullgjort de 
av dem själva åliggande reparationer och kompletteringsskyldigheter, att inom berörd tid ofelbart 
ombesörja, för undvikande av att sådant eljest sker för lego. 
Uppsala den 13 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1835 (generalmönstring) 
Till förordnade Kavalleri Inspektören Generalmajor A D Mörner skall på Kunglig Befallning 
under innevarande års Regementsmöte på Ladugårdsgärde förrätta Generalmönstring med 
Livregementets Dragon Korps och har i samråd med mig utsatt den 20 juni för verkställandet. 
      Rusthållarna skall själva eller genom ombud infinna sig för att bevaka sin rätt. Deltagare i 
Remonterings- och Beklädnadskassorna skall vid detta tillfälle välja Revisorer och Direktörer för 
kassorna. 
Uppsala den 13 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1835 (värvning) 
Stadsvaktmästaren i Enköping, Anders Walinder, har fått uppdrag att anställa värvning av 
manskap till Kapten von Caftannies Kompani av Andra Livgardet. 
Uppsala den 13 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1835 (tjänstehjon säger upp sig i förtid) 
Man har med skäl överklagat det oskick, att tjänstehjon redan i förtid säger upp son tjänst och 
erhåller flyttningsbevis. Därför vill jag erinra vad som står i Legostadgan för Husbönder och 
Tjänstehjon av den 23 november 1833. Om husbonde vill uppsäga tjänstehjon eller tjänstehjonet 
vill flytta skall detta ske mellan 26 juli och 24 augusti.  
      Tjänstehjon får inte städjas för ny tjänst förrän de har behörig Orlovssedel. Sker det ändå är 
städjan ogiltig och husbonden får böta 6 riksdaler 32 skilling samt tjänstehjonet 3 riksdaler 16 
skilling och förlorar städjepengen. 
     Stadgan finns hos boklådorna i staden mot lindrigt pris och anstalt göres att försäljning kan 
ske även i Enköping. 
Uppsala den 13 april 1835  R von KRAEMER 
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Brev från Carl Johan, den 15 april 1835 (angående markegångspriset) 
Ni har anfört besvär att priset på salt fläsk och koksalt är lika som 1833, medan råg och korn har 
ökat i pris. Trots detta har Ständernas Deputerade vid upprättandet av 1834 års markegångstaxa 
bibehållit portionspriset till samma belopp som förra året eller 10 skilling 6 runstycken. Kammar 
Kollegium har nedsatt värdet på en portion till 9 skilling 9 runstycken. Då priset endast 
överstigen med 2 runstycken har Vi låtit Deputerades åtgärd bero, dock så att av det fastställda 
portionspriset särskilt pris för brödet uträknas och bestäms. 
Stockholm den 14 mars 1835  CARL JOHAN 
Denna nådiga skrivelse skall iakttagas till efterrättelse och är Allmänt Kungjord med 
tillkännagivande att 2 marker mjukt bröd i markegångsvärdet uppgår till 3 skillingar 2 
runstycken. 
Uppsala den 15 april 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1835 (tider och platser för förrättande av taxeringar) 
Enligt 3 artikeln 86 § av 1830 års Bevillningsstadga är följande tider och platser utsatt till 
förrättande av årets taxeringar inom Uppsala län. 
Med Håbo och Bro och fem socknar av Trögds Härad vid Grans Gästgivaregård den 4 juni 
Med Åsunda och 8 socknar av Trögds Härad vid Tingshuset i Enköping den 5 juni 
Med Lagunda, Hagunda och Ulleråkers Härader vid Säva Gästgivargård den 29 maj 
Med Bälinge, Vaksala och Rasbo Härader på Slottet den 26 maj 
Med Örbyhus och Norunda Härader vid Yvre Gästgivargård den 9 juni 
Med Olands Härad, Dannemora och Lövsta Tingslager vid Österby Bruk den 11 juni 
Med Uppsala stad på Rådhuset den 12 och 13 juni 
Med Enköpings stad på Rådhuset den 5 juni  
     Ledamöter i de särskilda Berednings Kommittéer som är utsedda, att på nu utsatta dagar 
infinna sig, försedda med förordnande, för att välja Ledamöter till Taxerings Kommittén. 
Uppsala den 18 april 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (upphandling av proviant- och fouragepersedlar) 
1:o Entreprenadsauktion för upphandling av proviant till övningslägret på Ladugårdsland för 
Regementet och Korpserna med 1.500 – 1.600 lispund torrt bröd, 25 – 30 tunnor ärter, 28 – 30 
tunnor korngryn, 450 – 470 lispund färskt kött, 185 – 200 lispund salt kött, 70 – 80 lispund salt 
fläsk, 35 – 40 lispund koksalt, 80 – 100 lispund sill, 70 – 80 lispund torrt eller rökt fläsk 1.400 – 
1.450 kannor brännvin, 27 – 30 famnar gran- och tallved, 1.600 – 2.000 lispund lägerhalm, 12 – 
15 tunnor havre, 220 – 240 lispund hö, 28 – 32 lispund hackelse. 
För Livregements Brigadens Dragon Korps och Livbevärings Regementets Regementsmöte på 
Ladugårdsgärde behövs 963 lispund torrt bröd, 17 tunnor ärter, 19 tunnor korngryn, 287 lispund 
färskt kött, 106 lispund salt kött, 57 lispund salt fläsk, 48 lispund sill, 24 lispund koksalt, 226 
kannor brännvin, 19 famnar gran- och tallved, 850 lispund lägerhalm, 510 lispund havre, 9.650 
lispund hö, 1.927 lispund halm. 
      Utropen sker både i portioner och persedlar. Förseglade anbud kan lämnas innan auktionen 
på Landskontoret, där upplysningar om leverans och villkor kan inhämtas 
2:o Till övningsmötet på Ladugårdsgärde erfordras transporter med dagligen 2 – 4 rustvagnar 
förspända med 2 hästar vardera, 1 –3 kärror förspända med 1 häst. Varje fordon åtföljs av en 
pålitlig kusk vilken underhålls under mötestiden utan något bidrag från Kronan. 
       Med samma fordon skall levereras granris för att undvika jordröta under tälten samt stänger 
till gevärsbaracker. 
        Auktionen hålls på Stockholms Läns Landskansli den 6 maj. Lägsta anbudet antas och 
kontrakt utfärdas för ömsesidig säkerhet. 
Stockholm den 10 april 1835  C H RÅLAMB    Uppsala den 23 april 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (auktion på gumsar och tackor) 
Den 19 maj hålls auktion vid Kronans Stamschäferi, Mellingeholms Egendom nära Norrtälje, då 
24 tackor och 12 springbaggar av elektoral  (kurfurstliga, kursachsiska) race kommer att säljas. 
Uppsala den 23 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (ombyggnad av Fale Bro, Danmarks socken) 
Till vägfarandes kännedom meddelas att den s k Fale Bro i Danmarks socken kommer att byggas 
om, med början den 9 juni till den 22 juli. Under tiden skall resande från Uppsala färdas över 
Kungsbro förbi Sävja By och över Bergsbrunna Äng samt de som kommer från Stockholm och 
tar vägen förbi Mora stenar måste följa samma väg fast i omvänt förhållande. 
Uppsala den 23 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (upphandling av tyger för Hälsinge Regemente) 
Inför Hälsinge Regementes Beklädnads Direktion anställs den 10 juli på Landskansliet i Gävle 
auktion för upphandling av: 
1:o 5.399 alnar 6 tum blått kläde 2 ¼ aln brett, 122 alnar 15 tum gult, 288 alnar 14 ¾ tum rött, 36 
alnar 15 ¾ tum grönt, 1.471 alnar 12 tum gul boj, 229 alnar 12 tum grön, 9.261 alnar foderväv 1 
aln bred, 126 alnar 16 tum kanvas,2.268 dussin nummerknappar, 756 av komposition, 1.134 
alnar snören till mössor. 
     Prov på varorna finns i Gävle före auktionen. De skall kostnadsfritt för Beklädnads Direktion 
levereras till Söderhamn den 7 januari 1836. Där sker vederbörlig besiktning. Styrkt borgen för 
leveransens fullgörande krävs 
2:o Arrendeauktion på Överstelöjtnants Bostället i Åby, Hamrånge socken, Gävleborgs län. 
Arrendet är på 30 år och villkoren finns att bese på Landskontoret i Gävle. 
Uppsala den 23 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (förnyad efterlysning av skuldsatt person) 
Johannes Swensson från Bondabo i Gullereds socken, Älvsborgs län, som vistas på okänd ort 
och blivit av Befallningshavande där lagsökt av Handlanden A M Calmenius för 1.473 riksdaler 
14 skilling, är härmed förständigad att inom 6 veckor efter att Kungörelsen funnits tredje gången 
i Sveriges Statstidning, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att avge förklaring, vid 
äventyr att inte vidare bli hörd i målet. 
Uppsala den 23 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (död man) 
På allmänna landsvägen nära Jönköping har hittats en död man, som innehaft ett pass utfärdat av 
Malmö Landskansli och gällande för Guldsmeds Gesällen Hans Sevelius från Nyköping. 
      Han har efter läkarbesiktning blivit i vanlig ordning begravd. Han var helt utblottad. Detta är 
kungjort för hans okända anhöriga. 
Uppsala den 23 april 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 23 april 1835 (7 personer, stöldgods) 
1:o Den på okänd ort vistande Henrik Boij, som i augusti 1833 häktades i Älvsborgs Län, 
innehade följande persedlar, som nu finns hos Kronolänsman Jacob Bånge på Ellebäcks torp i 
Kinds Härad, nämligen: 
1 ljusblå jacka med gula knappar, 1 mörkblå jacka med gula knappar, 2 randiga västar, 1 par 
linnebyxor, 2 lintyg, 1 par vita bomullsstrumpor, 1 par kortstövlar, 5 bomullsdukar med olika 
randning, 1 hovtång, 1 gammal säck, 1 stump av en urfjäder, 1 elddon. Han är förständigad att 
inom 3 månader hämta persedlarna. 
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2:o Sjömännen Eric Andersson och Carl Gustaf Andersson har rymt från Göteborg 
3:o Bonden Johannes Larssons i Röd, Långelanda socken, Göteborgs län, son Lars, har olovligen 
bortgått 
      Han är 17 år gammal och klädd i grå kläder, svart hatt och skor 
4:o Vid inbrott i Åskebro, Säby socken, Västerås län, stals 12 riksdaler, 1 plånbok märkt med Jan 
Jansson, 1 silkeshalsduk, 1 nattkappa och 1 par skor 
5:o Drängen P Lind som avvikit från orten är misstänkt för nyssnämnda stöld 
      Han var klädd i blå rock, långbyxor, skor och mössa 
6:o Bonden Eric Pehrsson från Tveta, Medåkers socken, Västerås län, vars vistelseort är okänd 
      Han är av grov kroppsbyggnad och var vid bortresan klädd i skinnpäls och blå kapprock 
7:o Gardisten vid Kapten Staël von Holsteins Kompani av Svea Livgarde, N:o 16, Zacharias 
Fuchs har olovligen avvikit från Regementet 
      Han är 29 år, 6 fot 1 tum lång, ljust hår. 
      Krono- och stadsbetjänterna anbefalles att noga efterspana dessa förrymda personer och 
stulna egendom och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 23 april 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april (upphittad bjälke) 
Den okände ägaren till en i öppna sjön vid Göteborg tillvaratagen bjälke meddelas, att han natt 
och år efter den 9 dennes kan anmäla sin styrkta rätt hos Tull Distrikts Chefs Ämbetet i 
Göteborg. 
Uppsala den 23 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (tillvaratagna persedlar från häktade personer) 
Hos Kronofogde I M Åström i Forssa socken, Gävleborgs län, kan ägaren till den metallklocka 
och täljkniv med slida, som hittats hos för stöld i samma socken häktade Ynglingen Johan Petter 
Andersson, Skorstensfejare lärlingen Carl Peter Carlsson och hans hustru Anna Olsdotter, återfå. 
Uppsala den 23 april 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 23 april 1835 (1 person fortsättning saknas) 
1:o Soldaten vid Överstelöjtnantens Kompani av Hälsinge Regemente, N:o 26 Frost, som avvikit 
från sin hemvist i Hedesunda socken, Gävleborgs län 
     Han är 41 år gammal 5 fot 10 tum lång ljust hår och klädd i uniformssurtut och mössa 
 
Efterlysning, Uppsala den 25 april 1835 (6 personer, stöld från tullen, stöldgods) 
1:o Soldaten Petter Långs, i Sätilla socken, Älvsborgs län, son Hans, har bortgått från föräldrarna 
1832 och sedan inte återkommit 
       Han är undersättsig, trint ansikte, brungult hår 
2:o Gossen Sven Peter Petersson, 15 år gammal och flickan Stina Lena Fagerberg 14 år gammal 
har rymt från sina fosterföräldrar Olof Johansson och Elias Ericsson i Trålanda, Långareds 
socken, Älvsborgs län 
3:o Kopparslagare S D Gylling från Borås har försvunnit från hemorten den 17 mars 
4:o Vid inbrott i Tullkammaren i Borås stals 67 alnar diverse kläden, 21½ skålpund silkesdukar, 
38 bomullsnäsdukar i buntar, åtskilliga halvsiden-, bomulls- och kattunsdukar, 18 alnar vit 
kambrick, 30 alnar vitt gardintyg, 44½ alnar tryckt bomullskattun med röd botten, 30 alnar 
gardintyg och 2 buntar sammetsband, allt ostämplat 
5:o Vid inbrott hos bonden Olof Svenungsson, Kville socken, Göteborgs län stals åtskilliga 
kläder, 10 alnar fodertyg, 1 rakkniv och 1 pennkniv. 
       20 riksdaler i vedergällning 
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6:o Mellan krogen Skruven och Järfälla kyrka i Stockholms län stals en kärra med en förspänd 
vit häst. I kärran fanns en gödkalv, 1 tunna potatis och en kopparflaska med mjölk 
7:o Korrektionisten Johannes Jacobsson Dahlgren rymde från Nyköpings läns fånggevaldiger 
under fångtransport mellan Fittja gästgivargård och Stockholm. 
      Han var klädd i blå kläder, blå mössa med läderskärm, strumpor och blårandig halsduk 
      Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda personer 
och stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 25 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1835 (extra Generalmönstring) 
Generallöjtnant Lagerbring, som senaste året förrättat Generalmönstring med Upplands 
Regemente, kommer den 2 juni här på slottsborggården att mönstra dem som tidigare var 
kommenderade på arbete. Rotehållare eller ombud skall därvid infinna sig och bevaka sin rätt. 
Uppsala den 29 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1835 (ändrad tid för exekutiv auktion på Ängeby, Börjes 
socken) 
Den av Befallningshavande utlysta exekutiva auktionen den 24 april på ¼ mantal Frälsehemman 
N:o 5 i Ängeby, Börje socken, har inte kunnat försiggå i brist på spekulanter. Ny auktion den 4 
juni (överstruket och ändrat till 9:de) på Landskansliet. 
Uppsala den 29 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1835 (tider och platser för Beväringsmönstringar inom 
Falu län) 
De ynglingar, som eventuellt vistas här i länet och är skyldiga att mönstra inom Falu län, kallas 
härmed till tider och platser inom Falu län,  och att göra vapentjänst antingen vid Salbohed eller 
Rommehed i åtta dagar i början av juni. 
Uppsala den 29 april 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1835 (otjänlig exercisplats i Gamla Uppsala) 
Sekundchefen för Livregementets Dragon  Korps har tillkännagivit att den exercisplats, som 
Norra Upplands Skvadron begagnat under sitt möte i Gamla Uppsala Kyrkby, varit otjänlig. 
      En lämpligare plats är upplåten vid Hovs Gästgivargård för innevarande år, där Skvadronen 
håller möte med början den 17 maj. De rustade är härmed underrättade om ändringen. 
Uppsala den 29 april 1835  R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 30 april 1835 (landets behov av salpeter anses täckt) 
Kommitterade för Salpeterärenden har hos Oss underdånigt anmält, att den genom Oss sedan 
1812 främjande och uppmuntrande åtgärder och anstalter för salpetertillverkningen, nu vunnit 
allmogens bredvillighet att omfatta denna näringsgren i så stor utsträckning, att Statens behov av 
salpeter nu och i framtiden kan anses fyllt.  
     Det pris, som till Oss och Kronan betalats för inhemsk salpeter, har sedan 1815 varit 7 
riksdaler 24 skilling lispundet och även efter salpetergärden upphörande 1830, varit som särskild 
skatt producenterna beviljade, nu inte längre anses behövas för att hålla salpetertillverkningens i 
gång. 
     Priset bör nedsättas så att det närmar sig utländsk tillverkning och Vi har anbefallt en 
nedsättning av 40 skillingar per lispund för årets tillverkning. Vid nästa års inlösen gäller alltså 6 
riksdaler 32 skilling för lispundet eller 16 skilling för 1 mark. 
Stockholm den 4 april 1835  CARL JOHAN 
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Vilken skrivelse till vederbörandes underdåniga efterrättelse härigenom är allmänt kungjord. 
Uppsala den 30 april 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1835 (arrendeauktion på lotter i Hovstallängen i Uppsala) 
Den 14 augusti förrättas arrendeauktion på Kammar Kollegium och inför Befallningshavande i 
Uppsala på lotterna N:o 3, 4 och 5 av Uppsala Hovstalläng. Arrendet är på 5 år och kommer att 
upplåtas till högstbjudande. 818 ¼ lispund hö skall årligen levereras till Landshövdingen i länet 
och eventuellt överskott lösas efter markegångspris. 
Varje lott består av 6 tunnland och borgensförbindelse krävs för arrendeskyldigheternas 
fullgörande under hela arrendetiden ingången av två personer, som med egenhändig underskrift 
inför två vittnen lovar borgen även om arrendatorn skulle avgå med döden under tiden. Anbuden 
beror på Kammar Kollegiets prövning. Nödvändiga handlingar finns att tillgå så väl här som i 
Kammar Kollegiets Första Provinskontor. 
Prästerskapet anmodas att uppläsa kungörelsen två gånger i kyrkan, den sista gången 14 dagar 
innan auktionen. Befallningshavande i angränsande län anmodas utsända likalydande 
Kungörelse. 
Uppsala den 7 maj 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 maj 1835 (tid för taxering med Fjärde Fögderiet) 
På förekommen anledning meddelas att taxering med Fjärde Fögderiet kommer att hållas den 26 
maj klockan 4 e m. I övrigt gäller tidigare meddelade föreskrifter. 
Uppsala den 8 maj 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (anbud att skaffa bröd åt fångarna i Slottshäktet) 
Entreprenadsauktion kommer att hållas den 4 juni för att motta anbud, att till billigaste pris 
anskaffa bröd till fångarna i slottshäktet under loppet av de sista 6 månaderna innevarande år. 
Uppsala den 12 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (auktion på gran- och tallved) 
Auktion förrättas här den 4 juni för att upplåta rättigheten att under loppet av nästa vinter 
efterhand och sist i mars leverera slottets behov av 70 famnar gran- och tallved. Förseglade 
anbud kan insändas med priser och vedens dimensioner. Befallningshavande prövar antagandet. 
Uppsala den 12 maj 1835 A WISTRAND O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, 12 maj 1835 (frivillig lösöresauktion vid Sjö Sätesgård, Holms socken, 
Lagunda Härad) 
Frivillig auktion hålls den 10 och 11 juni vid Sjö sätesgård, Holms socken, Lagunda Härad, då en 
större mängd av alla sorters vinter redskap, en mängd plogar, 1 suflett- och 1 jaktvagn, dubbla 
och enkla skjutgevär, orangeriväxter bestående av större och mindre pomerans, lager och diverse 
träd, ett större parti botaniska- och blomsterväxter, 20 hästar, 50 – 60 kor, ungboskap av tjurar, 
stutar och kvigor av Holländsk race, omkring 50 får med lamm samt några svin. 
      Anstånd med betalningen lämnas säkra och kända köpare till 1 januari 1836. Okända bör 
vara beredda att förete skriftlig borgen för sina  inrop. Mat för resande och foder för hästarna 
finns mot betalning. Auktionen börjar tidigt på dagen och slutar enligt författningarna. 
Skälby den 6 maj 1835 I E Dalén 
Uppsala den 12 maj 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (bärgat segel i Strömstad) 
Sjötullkammaren i Strömstad har anmält till Befallningshavande i Göteborg att ett bomsegel med 
bom och gaffel samt 3 dubbla block och något tågvirke, bärgats. Rätta ägaren skall inom natt och 
år från den 27 april anmäla sig hos Sjötullkammaren i Strömstad. 
Uppsala den 12 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (bärgad spira hos Tulldistrikts Chefsämbetet i 
Göteborg) 
Befallningshavande i Göteborg meddelar att fiskare Gunnarsson på Öckerö i öppna sjön hittat en 
spira. Den okända ägaren är antydd att anmäla sig hos Tulldistrikts Chefsämbetet inom natt och 
år från den 1 maj. 
Uppsala den 12 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (konkursmål) 
Handlande Adolf Bergendahl från Ulricehamn, som vistas på okänd ort, är förständigad att vid 
laga påföljd, inför Rådsturätten i Ulricehamn den 24 november höras över det mot Bergendahl 
väckta anspråkspåstående för bedrägligt förhållande mot sina Borgenärer. Domen i Bergendahls 
konkursmål meddelades den 31 mars. 
Uppsala den 12 maj 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 12 maj 1835 (1 person anklagad för fylleri, oljud och svordom) 
Statdrängen Jan Morberg har avvikit från hemorten, Eknö, Västerås län. Han är efter beslut i 
Åkerbos Häradsrätt efterlyst med förständigande att infinna sig där den 30 dennes, för att höras 
över väckt påstående om ansvar för svordom, oljud och fylleribrott den 9 juni förra året. 
Uppsala den 12 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (upphittad bjälke vid Älvsborgs Fästning) 
Sjötullkammaren i Kungälv har meddelat Befallningshavande i Göteborgs län att en furubjälke, 
36 fot lång och 10 tum i fyrkant vid lilla ändan, har hittats i sjön utanför Älvsborgs fästning. 
Rätta ägaren anmäler sig hos Sjötullkammaren inom natt och år från den 21 april. 
Uppsala den 12 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (bysättning) 
Enligt Befallningshavandes i Linköping beslut är den på okänd ort vistande J A Liljedahl från 
Örnström, Risa socken, Linköpings län, vilken i saknad av tillgångar inte gäldat en skuld, 617 
riksdaler till Handlanden Theodor Palme i Kalmar, efterlyst. Han är förklarad skyldig att på 
dennes bekostnad träde i bysättningshäkte i Linköpings slott. 
     Krono- och Stadsbetjänterna är förständigade att noga efterspana Liljedahl och vid 
anträffandet på tjänligt sätt införa honom i Länshäktet. 
Uppsala den 12 maj 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 12 maj 1835 (6 personer, metalltrissor från Flottsundsfärjan) 
1:o Förre Grenadjären Pehr Sundstedt från Romfartuna socken i Västerås län, som blivit värvad 
till Andra Livgardet, men inte inställt sig och inte kunnat påträffas i hemorten 
    Han är född 1803, 3 alnar lång, ljust hår, blå ögon och långtsmalt ansikte 
2:o Drängen Anders Pehrsson, som olovligen övergivit sin tjänst hos Kronolänsman Lejdström, 
Västerås län 
     Han är liten och undersättsig, klädd i grå vadmalsrock, grå jacka och byxor av ylletyg, randig 
väst, randiga yllestrumpor, skor och svart hatt 
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3:o Hemmansägare Johan Carlsson från Flarenvik i Åkers socken, Stockholms län, har inte varit 
synlig i hemorten sedan 22 mars. 
    Han var då klädd i blå långpäls, blå byxor, nya halvsulade stövlar, svart väst och vit halsduk 
samt försedd med omkring 65 riksdaler och ett par skuldsedlar samt åtskilliga 
förmyndarhandlingar 
4:o Tjänstegossen Carl Johan Carlsson har uteblivit från sin tjänst vid Väppeby i Stockholms län. 
      Han är 17 år gammal, kort till växten, mörkt hår och klädd i skinnpäls, buldansbyxor, 
ullstrumpor, kängor och svart läderkaskett 
5:o Förre korrektionisten Petersson, som misstänks att ha från ovannämnde gosse stulit åkdon 
och häst, varom efterlysning redan skett. 
     Han är av stark kroppsbyggnad, ljust hår, runt ansikte och ett ärr vid sidan av munnen samt 
klädd i brun sommarrock, gamla buldansbyxor och galoscherade stövlar 
6:o Kringstrykande manspersonen Johan Jacobsson, som kommit från Rikets Norra del till 
Skillinge By, Sollentuna socken, Stockholms län, där han kvarlämnat hustru och ett barn och 
sedan hemligen begivit sig därifrån. 
     Han är född i Ryssland, medelmåttigt lång, mörka ögon, vänstra tummen något stympad och 
vid högra handen ett djupt ärr efter en kula. Han är troligen försedd med pass av 
Befallningshavande i Västerbottens län 
7:o Metalltrissorna som stals från Flottsunds färja. 
     Krono- och Stadsbetjänter åligger att efterspana dessa förrymda personer och stulen egendom 
jämte tjuven, och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 12 maj 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 maj 1835 (arrendeauktion på lotter i Hovstallängen i Uppsala) 
Arrendeauktion kommer att hållas inför Befallningshavande i Uppsala och på Kammar Kollegiet 
på lotterna 7 och 8 av Hovstallängen. Arrendet är på 5 år och upplåtes mot hö, som löses efter 
markegångspriset. Vardera lotten består av 6 5/16 tunnland. Borgen krävs och högsta anbudet 
prövas av Kammar Kollegiet. 
     Prästerskapet anmodas uppläsa Kungörelsen 2 gånger i kyrkorna, sista gången omkring 14 
dagar innan auktionen, Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen att låta 
likalydande kungörelse utgå. 
Uppsala den 20 maj 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 maj 1835 (ombyggnad av Sörbro, Långtora socken) 
Sörbro nära Långtora Gästgivargård där allmänna vägen mellan Enköping och Vånsjö 
gästgivargård i Västerås län sammanträffar, kommer att ombyggas i 6 dagar från och med 15 
juni. Resande bör under tiden ta vägen från Tunalunds och Säva Gästgivargårdar förbi Litslena 
och Enköping eller genom Nysätra socken förbi Torstuna Gästgivargård i Västerås län. 
Uppsala den 23 maj 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 23 maj 1835 (4 personer, stöldgods, häst) 
1:o Socken Garvaren Anders Hellström från Torps socken, Härnösands län, som är tilltalad för 
mord, mordbrand och i samband därmed stöld, har rymt ur Medelpads Landsfängelse 
     Han är 28 år gammal, kort och undersättsig, trint ansikte, svart hår, svart skäggväxt, låg och 
rund panna, kort och bred näsa, ljusblå ögon. Han var klädd i ljusblå tröja, bruna långbyxor av 
fris, blå vadmalsväst, blårandig halsduk, vita ullstrumpor, korta garvlädersstövlar och kaskett 
med svart vaxduksöverdrag. 
2:o Kringstrykande Eric Lind från Säby socken, Västmanland, har hos soldat Ark i Torshälla 
socken, Nyköpings län, stulit ett par vadmalsbyxor, en mellanblå sommarrock, en nattkappa, ett 
halskläde, ett par stövlar, ett par vita ullstrumpor, ett par renhudshandskar, ett par läderremmar 
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till hängslen, en puffert (liten pistol) med förgyllda rosor på pipan, ett kruthorn, ett par små 
bordsknivar med silverholkar, en silversnusdosa om 4 lods vikt märkt med G A och försedd med 
guldsmed Björkmans i Eskilstuna namnstämpel samt några pengar 
      Han är 18 år gammal, lång och smal, långt blekt ansikte, ljust hår och klädd i de stulna 
kläderna samt en blå mössa 
3:o Den för tjuvnad tidigare straffade Gustaf Modin från Näshulta socken, Nyköpings län, som 
misstänks för att genom inbrott hos Lars Jansson i Hult, samma socken, stulit 2 
sjöskumspiphuvuden, det ena av betydande storlek och försett med silverbeslag och kullrigt lock 
det andra mindre med silverbeslag och platt lock 
4:o Den för fickstöld till spöstraff dömde Smedslärlingen Jan Andersson Götlund har rymt ur 
Stadshäktet i Eskilstuna 
      Han är 19 år gammal, liten till växten, mörkt hår, bruna ögon och klädd i grå trasig 
vadmalsrock och blå byxor 
5:o Vid inbrott i Hökärr, Näshulta socken, Nyköpings län, stals åtskilliga kvinnskläder samt 6 
alnar blångarnsväv och 20 almar enträdd väv. 
6:o Vid inbrott hos Andreas Christenson i Ramsjöhall, Hallands län, stals 210 riksdaler, 1 
förgylld fingerring, 1 silverkalk om 5 lods vikt, 1 silverbägare om 16 – 20 lods vikt, 1 silverkedja 
om 3 alnars längd med vidhängande kors och 9 löv, 7 speciedaler i silver, 1 par 
silverskospännen, 1 par knäspännen, 1 par armknappar, halskläde, diverse silversaker som 
ringar, spännen och kedjor 
7:o Vid Bokenäs prästgård stals ett gulbrunt sto, 7 år gammalt och dräktigt, ljus ståndman 
      Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att noga efterspana dessa förrymda personer och stulna 
egendom samt vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 23 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 maj 1835 (ombyggnad av broar vid Vassunda och Alsike) 
Befallningshavande i Stockholms län har tillkännagivit att nödvändig ombyggnad av två större 
broar på allmänna vägen mellan Stockholm och Uppsala kommer att börjas den 9 och pågå till 
den 25 juni. Broarna är belägna, den ena norr om vägen till Vassunda Kyrka på Säby gärde och 
den andra invid Alsike Gästgivargård på egendomen Krusenbergs skog. 
      Resande bör ta vägen åt Marma, Åsby och Åshusby Gästgivargårdar. 
Uppsala den 23 maj 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 maj 1835 (entreprenadsauktion för reparationer på 
Kronomagasinet) 
Med anledning av Statskontorets förordnande kommer entreprenadsauktion att hållas den 9 juni 
för åtskilliga reparationer av Kronomagasinet här på Slottet. Entreprenaden upplåtes till 
minstbjudande och borgen skall lämnas för arbetets riktiga utförande inom bestämd tid. 
Kostnadsförslaget kan genomläsas här. 
Uppsala den 25 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 maj 1835 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet) 
Med anledning av Kammar Kollegiets förordnande kommer auktion att hållas den 9 juni för att 
under entreprenad upplåta till minstbjudande åtskilliga reparationer på Slottet i enlighet med 
kostnadsförslaget, som finns att genomläsas här. Spekulanter erinras om att borgen skall lämnas 
för arbetets fullgörande inom den bestämda tiden. 
Uppsala den 25 maj 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1835 (lagmansting) 
Meddelas att Upplands Lagmans Rätt i Enköping den 15 juni avkunnar domar i alla vid 
innevarande års Lagmans Ting fullföljda mål.                Uppsala den 30 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1835 (exekutiv auktion N:o 3 och 4 i Älvlösa By, Fittja 
socken) 
För att gälda en skuld, stor 142 riksdaler 7 skilling, kommer bonden Jan Erssons Kronoskatte 
Rusthåll om 11/16 mantal N:o 3 och 4 i Älvlösa By, Fittja socken att säljas vid Tunalunds 
gästgivargård den 11 augusti. Hemmansdelen är uppskattad till 2.731 riksdaler 32 skilling. 
      Närmare beskrivning och värderingsinstrument finns hos Kronobefallningsman G Wibelius 
på Salnecke. Köparen skall vid auktionen eller senast 1 månad därefter betala köpeskillingen. i 
senare fallet till 6 % ränta. Det åligger utmätnings sökanden att i behörig tid och ordning mot 
bevis underrätta inteckningshavare om auktionen. 
Uppsala den 30 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1835 (5 personer) 
1:o Före detta extra ordinarie Hovrättsnotarien Zacharias Hedengren har avvikit från Örebro, 
sedan han blivit misstänkt för att ha utprånglat 2, där inväxlade falska Göteborgs Lånekontors 
Assignationer på 1.000 riksdaler vardera. 
      Han är 27 år gammal, mindre nära medelmåttig stadig växt, något mörklätt utseende, brungrå 
ögon, svart hår och polisonger 
2:o Förre Husaren Johan Lindblom från Eksjö, som avvikit från hemorten sedan han sålt ett i 
Linköping stulet silverfickur. När han påträffas skall han genomgå rannsakning vid 
Kämnärsrätten i Linköping 
3:o Drängen Eric Olsson har olovligen avvikit från sin hemort i Herrgölet, Hyltinge socken, 
Nyköpings län. 
     Han är född 1807, liten till växten, blå ögon, mörkt hår och klädd i ljusblå kapprock, grå 
långbyxor, jacka och blå klädesmössa. 
4:o Volontären Gabriel Netterman har rymt från sin hustru i Hultsjö socken, Jönköpings län 
5:o Svagsinta fattighjonet Margareta Larsdotter har avvikit från Adelövs socken, Jönköpings län 
     Hon är kort till växten, trint ansikte, grått hår och klädd i randig kjol med livstycke, skor och 
strumpor 
     Krono- och stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer 
och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 30 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1835 (två häktade ynglingar innehade ett stulet fickur) 
De för andra resan stöld häktade och tilltalade ynglingarna Jonas Andersson och Sven Olsson har 
innehaft ett silverfickur, som de inte kunnat redogöra åtkomsten av. 
     Uret är försedd med enkel boett utan nummer eller namn samt en kedja, sigill och nyckel av 
mässing. Rätta ägaren är antydd att anmäla sig hos Kämnärs Rätten i Göteborg den 12 juni, då 
rannsakning sker i målet. 
Uppsala den 30 maj 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1835 (reparationerna på broarna i Vassunda och Alsike 
är uppskjutna) 
Befallningshavande vill ge Allmänheten tillkänna att reparationerna på broarna vid Vassunda 
och Alsike är tills vidare uppskjutna. 
Uppsala den 30 maj 1835  R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1835 (resultatet av Generalmönstringen) 
Den Generalmönstring som hölls den 2 maj i Uppsala med dem som varit frånvarande vid årets 
Generalmönstring avlöpte så att rekryterna blivit approberade för  
N:o 17, 23, 36, 52, 57, 79, 109 och 123 vid Livkompaniet 
N:o 2, 16, 39 och 85 vid Överstelöjtnantens kompani 
N:o 32, 86 och 120 vid Första Majorens kompani 
N:o 2, 4, 15, 47 och 79 vid Andra Majorens kompani 
N:o 84 och 136 vid Tredje Majorens kompani 
N:o 33, 39, 48, 73, 91 och 143 vid Rasbo kompani 
N:o 54 och 83 vid Sigtuna kompani 
    Rekryten N:o 37 vid Överstelöjtnantens kompani blev inte  approberad i anseende till 
ofärdighet utan har erhållit avskedsbetyg med skyldighet att återbetala 1/3 av legan 
    Rekryterna N:o 34 vid Andra Majorens kompani och N:o 117 vid Rasbo kompani har 
befunnits vara i årstjänst 
    Rekryten N:o 56 vid Första Majorens kompani blivit ogillad för liderlighet och dåligt 
uppförande och är skyldig att återbetala hela legan. 
    Soldaterna för N:o 92 vid Överstelöjtnantens kompani och N:o 136 vid Första Majorens 
kompani blivit avskedade. 
    Soldaterna N:o 83 vid Andra Majorens kompani och N:O 150 vid Rasbo kompani blivit 
ställda på ett års förbättring, den första på grund av sjukdom och den andra på grund av 
liderlighet 
    Soldaterna N:o 114 vid Överstelöjtnantens kompani och N:o 69 vid Rasbo kompani blivit 
kasserade och avförda ur rullorna på grund av liderlighet 
     Vidare kasserades 20 bandoler, 28 bandolremmar, 6 koppardricksflaskor, 25 flaskremmar, 5 
ränselremmar, 61 tornistrar samt alla strumpor och skor. 
     17 bandoler, 47 koppardrickflaskor, 6 flaskremmar, 36 ränslar, 1 tornister och de till 
släpmunderingen hörande av Vaxholms Arbets Kommendering begagnade 37 kapotter, 37 
jackor, 37 par byxor och 37 par svarta stibletter skall repareras och sättas i brukbart stånd. 
     De rotehållare som inte är nöjda härmed inger sina besvär hit inom 60 dagar från den 21 
dennes då denna Kungörelse läses i kyrkorna. Dock hindras inte Mönsterherrens beslut. 
Uppsala den 9 juni 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1835 (utdelning av underhållsmedel) 
Utdelning av innevarande års första hälfts underhållsmedel från Vadstena Krigsmanshus till de 
på Upplands Regemente anvisade Gratialisterna förrättas vid Yvre den 28 juli, i Uppsala den 
29:de och på Skottsilla mönstergård den 30:de. 
     Underhållstagare förständigas att infinna sig med prästbetyg och underhållsbrev. 
Uppsala den 9 juni 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1835 (5 personer) 
1:o Betjänten Anton Gadd, som är tilltalad för stöld inför Sävedals Häradsrätt i Göteborgs län 
har avvikit från hemorten 
      Han är 17 år gammal, liten till växten, ljust hår och klädd i grå jacka och byxor 
2:o Änkan Märta Svensdotter från Bäcken i Älvsborgs län har sedan i vintras inte kunnat 
anträffas i hemorten 
3:o Den för stöld straffade Sotar lärlingen Peter Pehrsson Krans har rymt ur Ljungs 
Häradsfängelse i Älvsborgs län 
     Han är 18 år, medelmåttigt växt, trint ansikte, mörkt hår och klädd i svart hatt, grå 
vadmalströja, grå kortbyxor och vita ullstrumpor 
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4:o Bokhållare Fredrik Schult har olovligen avvikit från Rörstrands Fabrik i Stockholm sedan 
han för fabrikens räkning uppburit 284 riksdaler  
5:o Den för förfalskningsbrott tilltalade vid Stockholms Södra Kämnärsrätt, Sergeanten Uno 
Hallgren har avvikit från Stockholm 
    Krono- och Stadsbetjänter anbefalls efterspana dessa personer och vid anträffandet lagligen 
med dem förfara. 
Uppsala den 9 juni 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 juni 1835 ( entreprenadsauktion  reparationer på 
Postinspektors Bostället i Uppsala) 
I anledning av skrivelse från Överdirektören kommer auktion att förrättas  den 27 juni, då till 
minstbjudande upplåts entreprenad för reparationer på byggnader tillhörande Postinspektörs 
Bostället i Uppsala. Kostnadsförslag finns att genomläsa och borgen krävs för arbetets riktiga 
fullgörande.  
Uppsala den 13 juni 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1835 (utdelning av änkepension) 
Följande änkor och barn har fått pension från Arméns Änke- och Pupillkassa: 
Första klassen 
En av Rikets Herrar General Anders Fredrik Skjöldebrands änka, Grevinnan Charlotta 
Skjöldebrand född Ennes 
Generaladjutant Melschior von Bergholtz änka, Fredrika Henrica Gyllendahl 
Generaladjutant Friherre Joachim Carl von Döbelns änka, Friherrinnan Christina Sophia 
Silversparre har fått 250 riksdaler var 
Tredje klassen 
Kommendörkapten Carl Birger Elfwings änka, Johanna Christina Hårdh 
Överste Friherre Gustaf Rutger von Liewens änka, Friherrinnan Ulrika von Törne har fått 125 
riksdaler var 
Fjärde klassen 
Överstelöjtnant Carl Gustaf Klingspors änka, Grevinnan Johanna Maria Aurora Posse 
Kapten Otto av Sandebergs änka Magdalena Lundgren 
Kapten Johan Jacob Bredbergs änka, Christina Catharina Rågren 
Major Johan Anton von Materns änka, Maria Margareta Malmström 
Major Joachim Stens änka, Fredrica Christina Heimhager 
Överstelöjtnant Claes Joseph Breiholtzs änka, Emeli Hästesko 
Regementsläkare Johan C Ulfsbergs änka, Hedvig Helena Hagerman har fått 100 riksdaler var 
Major Johan Henric von Vickens 2 efterlämnade söner Henric Adam Göran och Carls Reinhold 
Henric har tillsammans fått 100 riksdaler 
Femte klassen 
Regementsskrivare Bengt Magnus Kjellsons änka, Sara Christina Westerforss och efterlämnade 
sonen Frantz Mauritz och dottern Christina Desideria. Modern får 37 riksdaler 24 skilling och 
barnen lika mycket 
Löjtnant Göran Lenbergs änka, Maria Christina Lenberg  
Materialförvaltaren Nils Anton Wallgrens änka, Maria Carolina Liljegren 
Löjtnant Nils Spolanders änka, Eva Catharina Planström 
Kapten Carl Gustaf Montelins änka, Margareta Elisabeth Tilljander får 75 riksdaler var 
Löjtnant Carl Henric Cronsjoes efterlämnade dotter Carin Fredrica Juliana får 37 riksdaler 24 
skilling 
Sjätte klassen 
Underlöjtnant Carl Gustaf Klintebergs änka, Christina Ulrica Lindgren 
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Löjtnant Carl Gustaf Bredbergs änka, Anna Lovisa Landby får 30 riksdaler var 
Sjunde klassen 
Sergeant Mörlanders änka, Christina Catharina Mörlander  
Divisionstrumpetaren Johan Reinhold Tivermans änka, Wilhelmina Altén 
Divisionstrumpetaren Isak Borgs änka, Hedvig Charlotta Löfberg 
Fanjunkare Carl Magnus Prestor änka, Brita Christina Holmberg 
Fältväbel Carl Petter Norbergs änka, Märta Gustava Gyllenspets får 40 riksdaler var 
Åttonde klassen 
Tygskrivare Johannes Swahns änka, Charlotta Maria Widell 
Fanjunkare Isak Ambrosius Berggrens änka, Ulrica Johanna Engdahl får 30 riksdaler var 
     Direktionen för Arméns Änke- och Pupillkassa anmodar Befallningshavande att utfärda 
Kungörelse, som genom prästerskapets försorg uppläses i kyrkorna. 
Stockholm den 25 maj 1835  B FRANC SPARRE 
Vilken skrivelse härmed är allmänneligen kungjord. 
Uppsala den 15 juni 1835  R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 19 juni 1835 (angående Kronans laxfiske) 
Ständerna har vid senaste Riksdag yttrat till Oss, att då fisktillgången i en flod så huvudsakligen 
beror på fri kommunikation till större vatten och genom Svenska Fiskeriförfattningarnas 
föreskrift om vidmakthållandet av en s k Kungsådra i floden blivit lämnad. I Dalälven vid 
Älvkarleby har Kungsådran fått fritt läge i ett större fall, där laxen omöjligt kan gå upp. 
Inrättningarna för Laxfångst har blivit helt spärrade. Följden har blivit att inget fiske kan äga rum 
på naturliga ställen, utan måste ske i strömmen nedanför fallen. Där har laxfisket år efter år 
minskat.  
      Det är bekant för Ständerna att Vi redan vidtagit alla de åtgärder för det s k strömfiskets 
befordran, som anses av nöden och ifall kronofisket vid Älvkarleby upphävdes, skulle laxen 
kunna fångas på de större fjärdarna i älven och fördelaktigt inverka på laxfisket. Denna 
förändring tillskyndas av alla som bor vid älven. De är villiga att underkasta sig någon billig 
avgift för att få ett bättre fiske. Ständerna begär undersökning av hur det nuvarande 
Kronoarrendet skulle omvandlas, innan Vi fattar beslut om avgifter. 
     Som Befallningshavande i Uppsala län skall Ni så snart göra kan, tillsammans med kunniga 
personer, som Ni utser med kronofogden på orten, arrendatorerna av Kronans laxfiske samt de 
strandägare, som anser sig berörda, undersöka förhållandena och lämna utlåtande i ämnet till 
Oss. 
Stockholm den 28 oktober 1834  CARL JOHAN 
Till åtlydnad av denna skrivelse sammankallar jag på Värdshuset vid Konung Carl XIII:s Bro i 
Älvkarleby socken den 22 september de strandägare, som anser sin rätt och fördel därvid 
ifrågakommer, att infinna sig för att höras i ärendet. 
Uppsala den 19 juni 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 juni 1835 (beslagsmål) 
Efter beslut hos Rådsturätten i Linköping är handelsbetjänterna P J Carlsson från Borås samt 
Johan Hedlund, G E Ekelund och J Ekelund från Ulricehamn, vilka vid hämtningspåföljd skulle 
inställt sig inför Rätten den 4 maj och svara för ett mål rörande Reseinspektör Fornander 
verkställt beslag av åtskilliga dem tillhöriga varor. Då de inte infann sig är de efterlysta med 
befallning till Krono- och Stadsbetjänterna i länet att efterspana dem och vid anträffandet gripa 
och införa dem i Länshäktet för att den 20 juli inställas inför rätten. 
Uppsala den 19 juli 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 19 juni 1835 (ett knyte med skjortor upphittat) 
På allmänna Landsvägen mellan Barnarps och Stigamo Gästgivargårdar i Jönköpings län hittade 
Johannes Ericsson i Kråkebro, Barnarps socken ett knyte innehållande 6 skjortor av finare lärft.  
      Rätta ägaren återfår skjortorna hos upphittaren. 
Uppsala den 19 juni 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 juni 1835 (utslag och utmätningsinstrument utlämnas) 
Olof Westerlund från Finnekumla Nolgården i Ås Härad, Älvsborgs län, är allmänt efterlyst av 
Befallningshavande i Vänersborg med förständigande att inom 6 veckor från att Kungörelsen 
finns att läsa i Sveriges Statstidning tredje gången, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för 
att erhålla del av utslaget av den 23 mars, varigenom Westerlund blivit ålagd betala 435 ½ 
riksdaler  till Handlanden Calmenius i Borås och dessutom motta instrument rörande utmätning 
av kronoskattehemmanet 3/64 mantal i Finnekumla Nolgården vid äventyr att dessa båda 
handlingar äger laga kraft. 
Uppsala den 19 juni 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 juni 1835 (utmätningsmål) 
Den från orten avvikne Landsfiskalen Nils Peter Eneman underrättas att hans hemman N:o 1 
Djursstad i Föra socken på Öland, blivit för skuld utmätt och därvid värderat till 882 riksdaler 42 
skilling 8 runstycken. Om Eneman inte åtnöjer sig med beslutet, skall han infinna sig inom 1 
månad från den 1 juni på Landskansliet i Kalmar för att undfå del av utmätningsförrättningen, 
vid äventyr att hemmanet annars säljs. 
    Vid samma tid och för samma orsak och påföljd skall Skeppare Johan Lindström i Sporsjö 
infinna sig, vars ägande hemman 3/8 mantal N:o 2 i Sporsjö, Åby socken blivit i mät taget för 
skuld och värderat till 800 riksdaler. 
Uppsala den 19 juni 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 19 juni 1835 (1 person, sto med föl, kläder) 
1:o Karduansmakare Gesällen Nils Magnus Hall från Alingsås har vid Rådstugurätten där blivit 
tilltalad för slagsmål på allmän gata 
2:o Ett svart sto, 6 år gammalt och ett årsgammalt hästföl har bortkommit från inhägnad 
beteshage i Gryttby By, Vendels socken 
      Vedergällning utlovad om kreaturen avlämnas hos Riksdagsman Eric Pehrsson i Gryttby 
3:o Från bonden Lars Larsson, Kjärven, Hållnäs socken, stals 1 mörkblå surtut av vadmal, 1 
svart frack med byxor, 1 frack med byxor av melerat tyg, 1 ljus klädesväst, 1 gulrandig 
bomullsväst, 1 par långbyxor av brun vadmal, 2 kvinnsklänningar av rutigt bomullstyg och 1 av 
randigt tyg. 
      Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda personer och bortkomna 
kreatur och stulna egendom jämte tjuvarna samt vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 19 juni 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1835 (reparation av Rosta bro, Ärentuna socken) 
För vägfarandes kännedom meddelas att reparation på den s k Rosta bro i Ärentuna socken 
kommer att göras mellan den 20 – 25 juli. 
     Resande från staden bör ta vägen genom Gamla Uppsala över Stjärna bro förbi Östa By och 
de som kommer ifrån norr färdas förbi Ugglestavalls Gästgivargård och Östa By. 
Uppsala den 26 juni 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1835 (upphittade persedlar i den s k Finnskogen i Bollnäs 
socken, Gävleborgs län) 
Expeditions Kronobefallningsman Lars Dunderberg i Bollnäs socken, Gävleborgs län, har 2 
näversäckar i förvar, den ena fylld med bröd och i den andra en sockerskål av tenn, ett strykjärn 
av mässing, en hovtång, en trådask, 5 gamla nycklar och en linneduk. Rätta ägaren kan återfå 
persedlarna hos Dunderberg. 
    Likaledes kan de 4 silkeshalsdukar med svart botten och röda ränder och 1 med röd botten 
samt blå, vita, gula och gröna ränder, vilka påträffades hos den för tjuvnad häktade sjömannen 
Carl Emanuel Ädelcrantz, återfås hos Länsman Nils Peter Falk, Norrbo socken, Gävleborgs län. 
Uppsala den 26 juni 1835  
 
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1835 (personer eftersökta som vittnen vid ett rån) 
Hästhandlare Wilhelm Ros och hans hustru samt Västgöten Carl Magnus Andersson, änkan 
Martha Pehrsdotter och Eric Berntsson med hustru och dotter från Sunninge i Lane Härad, 
Göteborgs län, som vistas på okänd ort, är förständigade genom Rådstugurätten  i Uddevalla att 
infinna sig där den 12 augusti för att höras angående Rekryt Björner och änkan Hultquist 
tilltalade för rån. 
Uppsala den 26 juni 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 26 juni 1835 (7 personer, stöldgods, stulen likkista) 
1:o Gardisten vid Kapten Schüzercranzs Kompani av Andra Livgardet N:o 24, Eric Lindström 
har avvikit från Regementet. 
     Han är 25 år gammal, 12 kvarter 1 tum lång, smal med ljust hår 
2:o Dels genom inbrott och dels utan, har stulits från bonden Carl Henriksson i Hybo, Ljusdals 
socken, Gävleborgs län, 2 mindre silvertumlare, 1 mörkblå kapprock med ljusblått foder, 1 
silkesduk, 1 garvat getskinn, 1 garvat läder, 1 kopparflaska och 
från bonden Hans Jansson i Heden, Bollnäs socken, 1 stycke linneväv om 26 ½ alnar samt 11 
stycken blångarnshärvor samt  
från bonden Hans Hansson i Ren, Bollnäs socken 1 tunna korn och 1 tunna blandsäd samt i
 Hjertsjö 3 linnevävar 
3:o Ynglingen Carl Hjerpe, som blivit misstänkt för delaktighet i rån, bör inställa sig vid 
Danderyds Skeppslags Tingsrätt i Stockholms län 
4:o Tjuvar har från Sånga Församlings Kyrkogård i Stockholms län tagit en likkista av koppar, 
vilken förvarats där sedan 1797. Den är försedd med inskription vid huvudändan: ”Fordom 
Kongl Maj:ts Troman och Krigsråd den Välb:ne Herr Georg Stjernhjelm, född 1599 d 7 aug och 
död 1672 den 22 april” 
5:o Inhysesmannen Olof Ullström från torpet Johannisberg, Eckerö socken, Stockholms län, har 
bortgått 
     Han var klädd i ljusblå tröja och byxor, har långlagt ansikte, ljust hår 
6:o Den för andra resan stöld dömde Korrektionisten D Krutmejer har rymt från Stadshäktet i 
Skänninge 
      Han är 27 år gammal, omkring 3 alnar lång, stark kroppsbyggnad, ljusblå ögon, trint ansikte, 
ljust hår, liten inböjd och bred näsa. Han var klädd i vadmalsjacka, ridbyxor av blå vadmal, 
stövlar och svart hatt 
7:o Garvare P Kjellgrens i Nyköping, fosterson, gossen Jonas Johannesson har olovligen bortgått 
      Han är 13 år gammal, född i Älvsborgs län och klädd i gredelin halvylletröja, svarta 
klädesbyxor, stövlar, blårandig bomullsväst, röda saffianshängslen och klädesmössa med 
skinnkulle 
8:o Manspersonen Anders Husberg, som av Befallningshavande i Falun blivit förpassad till 
Norrbärke socken för att där skaffa sig laga försvar, har vid laga påföljd inte infunnit sig 
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      Han är 18 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, långlagt ansikte brunt hår och blå ögon 
9:o Gardisten vid Andra Livgardet N:o 38 Anders Gustafsson har avvikit från Regementet 
     Han är 31 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, undersättsig, mörkt hår och klädd i exerciskolett, 
linnebyxor och skor 
10:o Smedslärlingen Carl Eric Ringquist har olovligen avvikit från sin husbonde 
Manufakturisten Wilhelm Lundström i Nyköpings län 
     Han är 15 år gammal, ljust hår, litet ansikte och klädd i gråblå klädesrock, grå byxor och 
stövlar 
     Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer samt den stulna egendomen jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen 
förfara. 
Uppsala den 26 juni 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1835 (dansk generalkonsul utnämnd) 
Hans Maj:t Konungen av Danmark har utfärdat Diplom för Riddaren av Kongl Maj:ts Dannebrogs Orden, 
Henric Scheel, att vara Dansk Generalkonsul i Sverige. 
     Kongl Maj:t erkänner Scheel och ger honom det skydd samt fri- och rättigheter, som Utrikes Makters i 
Sverige varande Generalkonsuler tillkomma. 
Uppsala den 6 juli 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1835 (utdelning av underhållsmedel) 
Hälften av årets underhållsmedel till gratialister vid Livregementets Dragon Korps utdelas för  
Norra Upplands Skvadron den 27 juli på gästgivargården här i staden 
Majorens Skvadron den 28 juli på Säva Gästgivargård. 
      Gratialisterna bör infinna sig medförande underhållsbrev och behöriga prästbevis. 
Uppsala den 6 juli 1835  
 
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1835 (auktion på väderkvarn i Rasbo socken) 
På begäran meddelas: ”Den 14 augusti säljs på  auktion vid Hovs Gästgivargård i Rasbo socken, en av 
timmer nyligen uppförd väderkvarn med tillhörande stenar, 11 kvarter i diameter samt övriga inventarier 
allt nytt och i gott stånd. Säker köpare får anstånd med betalningen i 3 månader. 
Skeke den 30 juni 1835  Efter anmodan Joh Gust Brunnberg” 
Uppsala den 6 juli 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1835 (exekutiv auktion i Kumla By, Boglösa socken) 
Den 21 september säljs på auktion för att gälda skuld till Landskamrer L D Berg, stor 600 riksdaler, 
Kronoskattehemmanet 5/16 mantal N:o 1 i Kumla By, Boglösa socken, detta län. Hemmanet tillhör 
bonden Pehr Pehrsson och auktionen med upprop under Upp- och Avslag hållas på Litslena 
Gästgivargård.  
      Köpeskillingen erläggs genast eller senast efter 1 månad, då till 6 % ränta. Upplysningar och 
värderingsinstrument finns hos assessor A G Morén i Enköping och det åligger utmätnings sökanden att i 
behörig tid underrätta inteckningshavande. 
Uppsala den 6 juli 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 juli 1835 (Prövningskommitténs sammanträde) 
Till Prövningskommitténs sammanträde, att granska Taxeringskommitténs åtgärder, har 
Befallningshavande utsatt den 17 september här på slottet, då kallas: 
För Adeln och Ridderskapet Överste Bruncrona, Överste Hohenhausen och Baron J von Düben 
För Prästeståndet Fältprosten Swanbeck, Prosten Berg och Kyrkoherde Sällstedt 
För Borgarståndet Handelsman Schram, Ålderman Norström och Handelsman Hammarström 
För Bondeståndet: Häradsdomare Eric Jansson i Risby, Nämndeman Jan Jansson i Kumla och Rusthållare 
Hjortsberg i Kroklösa samt av  
Ståndspersoner Bergmästare Beronius, Rektor Boivie och Apotekare Tillander. 
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       De skattskyldiga som vill äska någon rättelse bör antingen till Befallningshavande eller senast den 
dag sammanträdet äger rum inlämna sina anmärkningar, skälen för den rättelse som söks och 
upplysningar av betydelse. 
Uppsala den 8 juli 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1835 (värvning) 
Gardisten vid Svea Livgarde N:o 58 Eric Bäck, har förordnats att anställa värvning för de vid 
Livkompaniet befintliga vakanser och Gardisten N:o 95 Eric Warén, att under ett års tid värva manskap 
för Kapten Schüssercrantz Kompani av Andra Livgardet. 
Uppsala den 20 juli 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 20 juli 1835 (4 personer, sto, tullmedel) 
1:o Drängen Jonas Jansson Bolander, som enligt vad hans husbonde Överstelöjtnant G A Ennes 
på Negelstena, Tibble socken meddelat, blivit sänd till Stockholm med en båtlast ved att avyttra. 
Efter försäljningen som inbringade omkring 200 riksdaler har Bolander inte anträffats varken i 
Stockholm eller annorstädes. 
     Han är född 1796 i Virestads Församling i Småland, 11 á 12 kvarter lång, mörkt hår, trint 
rödbrusigt ansikte. Han var klädd i stickad tröja och blått förkläde. I båten fanns ett kvarlämnat 
skrin och kläder.  
2:o Korrektionisten Rull Pehr Andersson har berett sig utväg att rymma från fångtransporten 
mellan Litslena och Grans gästgivargårdar vid den s k Kivinga skog 
     Han är född i Dalarna har mörkt hår och stark skäggväxt och var klädd i grå byxor, blå rock, 
svart hatt 
3:o Soldaten vid Hälsinge Regemente N:o 84 Ängström har olovligen avvikit från sin hemort 
     Han är 40 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, och klädd i uniformsmössa, blå tröja och långbyxor, 
ullstrumpor och skor 
4:o Mjölnaren M Westerberg vid Delå kvarn i Gävleborgs län har förlorat ett svart sto, 12 år 
gammalt, något ofärdig, med vit fläck i pannan fällman åt båda sidorna och tillika ståndman 
5:o I Uddevalla Tullkammare stals 1.812 Riksdaler tullmedel och 250 á 300 riksdaler av 
beslagsmedel i olika sedelvalörer. 
     Belöning på 50 riksdaler utlovas till den som upptäcker tjuven och tillrättaskaffar pengarna 
6:o Drängen Olle Andersson Mur har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Handlare Spaak i 
Vänersborg 
      Han är liten och undersättsig till växten, mycket fylligt ansikte och klädd i blå jacka, mörka 
långbyxor, svart väst och skinnmössa. 
     Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalls att efterspana dessa förrymda personer, stöldgods 
och kreatur och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Rikets övriga län anmodas 
vänligen låta efterlysa Bolander. 
Uppsala den 20 juli 1835  L D WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1835 (lövtäkt på Härads Allmänningarna) 
Flera har ansökt hos Befallningshavande, att få ta del av lövtäkt på Härads Allmänningarna, för 
att avhjälpa den ringa tillgången på foder åt kreaturen, som synes bli följden av årets mindre 
lovande höskörd. 
     För att rättvist kunna fördela den lövtäkt som finns bör ansökningar insändas till 
Befallningshavande före 10 augusti, varefter utdelning i behörig ordning kan ske. 
     Det finns 4.000 kärvar löv tillsammans på Bast Lagnö, Röllingen och Torsvind, 1.000 på 
vardera Ulleråkers och Norunda Härads Allmänning samt på Sneden och Hammaren, 600 på 
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vardera Håbo och Hagunda  Härads Allmänningar, 2.000 på vardera Bälinge och Rasbo Härads 
Allmänningar, 2.500 på Olands och 3:000 på Lagunda Allmänning. 
Uppsala den 20 juli 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1835 (stämpling av brännvinsredskap) 
Till följd av Kongl Maj:ts förordning av den 25 juli 1830 kungör Befallningshavande att 
uppmätning och stämpling av nya eller förändrade brännvinsredskap kommer att göras. 
Andre Lantmätare J E Ridderbjelke kommer att på Tunaberg utföra förrättningen för Uppsala 
stad, Vaksala, Rasbo. Bälinge och Ulleråkers Härader, 
Kommissionslantmätare J F Edling i Enköpingt för Enköpings stad, Håbo, Bro, Trögds och 
Åsunda Härader.  
Kommissionslantmätare E Morén på Filke  för Hagunda och Lagunda Härad,  
Kommissionslantmätare S G Hägg i Gällsta för Norunda Härad och  
Kommissionslantmätare J F Wallin för Lövsta Bruk. 
Uppsala den 20 juli 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1835 (ansökan om medel ur Enöreskassan) 
Ansökningar av avskedade välförtjänta soldater kan, styrkta med intyg av Regements 
Befälhavaren och Församlingens Pastor samt  av soldatänkor och barn styrkta av 
Sockenstämmoprotokoll, inlämnas till Direktionen för Enöreskassan av dem, som önska 
understöd ur Hans Kongl Höghet Hertigens av Upplands Gratifikations Inrättning.  
       Ansökan skall lämnas före 1 november och för att få intyget vänder man sig till 
Kompanicheferna. 
Uppsala den 15 juli 1835 På Direktionens vägnar R von KRAEMER 
Uppsala den 20 juli 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1835 (föreskrifter för nyöppnade Väddö Kanal) 
Till Sjöfarares kännedom och efterrättelse meddelas på begäran: 
1:o Fartyg eller båtar av vilken beskaffenhet som helst, får inte passera den med dragväg 
försedda Kanalsträckan  genom stakning. Fartygen bör alltid styras efter mitten av Kanalrännan. 
Skulle båten inte lyda roder utan nödvändigt med handkraft sättas av banken, får inte båtshakar 
eller vassa redskap användas, utan en med trissa eller klot i ändan försedd bärling, som för att 
inte skada bankarna stödes mot den sten- eller torvsatta doceringen ovan vattnet. Den som 
uppsåtligt bryter häremot bötar 10 riksdaler. 
2:o Vid vite på 20 riksdaler är det förbjudet att utan tillsägelse till Brovakten försöka passera 
svängbron. Sker skada skall den dessutom ersättas. Samma vite för ridande, åkande eller gående 
som skadar bron. 
3:o Om fartyg är av den storleken att svängbron inte behöver öppnas, skall farten minskas och 
genomfarten göras under brovaktens tillsyn. Den som det försummar betalar 10 riksdaler. 
4:o Färjan får av sjöfarande passeras från den 15 maj till 1 augusti mellan klockan 4 förmiddag 
och 9 eftermiddag utan att anmäla sig hos färjvakten, Samma frihet gäller under resten av året 
vid dagsljus. Den som nattetid eller i mörker försöker passera utan att minska farten och anmäla 
hos färjvakten bötar 10 riksdaler och betalar eventuell skada. 
5:o Skeppare är pliktiga att till Brovakten uppgiva sitt eget och fartygets namn, avgångs- och 
destinationsort, lastens innehåll och kvantitet och om så påfordra mätarbrev m m. 3 riksdaler 16 
skilling i vite för den som vägrar. 
6:o När nu rågången och gärdsgårdsdelning med angränsande byalag är verkställd, är den 
gärdsgårds ägare, som inte håller ordentliga stängsel, så att ohägn vållas på Kanalområdet av 
hästar eller andra kreatur, förfallen till 10 riksdaler i vite. 
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7:o Allt fiske i kanalen och i sjöar där dragväg eller stenkistor finns är förbjuden vid 15 
riksdalers vite. Fiskebragder, stakar eller ruskor som hindrar seglationen får inte utsättas i 
Kanalen eller i den genom Duc d`Alber utmärkta leden i Storsjön. 
8:o Den som skadar Kanalområdet, dess trädplanteringar och andra anläggningar, även färjan vid 
Bagghus inbegripen bötar 20 riksdaler 
9:o Fartyg, roddbåtar eller ekstockar får inte lägga till vid Kanalens bankar, där inte bryggor 
finns. Kanalens betjäning skall ge tillåtelse. 
10:o De vid Kanalen anställda tjänstemän och betjänter är berättigade till samma skydd som 
Konungens Ämbetsmän eller de som sköter Rättens ärenden. Gör de själva under tjänsteutövning 
våld eller orätt med ord eller gärning ligger de i tveböte mot det som är stadgat i sådana mål. Det 
åligger dem, att mot var och en tillbörligen bemöta och i vad dem ankommer förhjälpa till snar 
expedition. 
11:o Böterna tillfaller hälften Konungen och hälften Åklagaren och åtföljs av ansvar, som genom 
allmän Lag kan för varje särskilt fall vara stadgat. 
Stockholm den 30 juni 1834 C H Rålamb 
Uppsala den 21 juli 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1835 (lagsökning) 
Handlanden P E Lundgren från Borås, som blivit lagsökt av Handlanden A M Calmenius för 269 
riksdaler 30 skilling är härmed förständigad, att 6 veckor efter Kungörelsen stått att läsa tredje 
gången i Sveriges Statstidning, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta 
lagsökningshandlingarna och förklara sig, vid äventyr att inte bli hörd. 
Uppsala den 21 juli 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1835 (stulet sto kan återfås av rätta ägaren) 
En i Älvsborgs län häktad för stöld straffad mansperson vid namn Carl Magnus Andersson i 
Borås har innehaft ett grått sto, som med all sannolikhet var stulet. 
     Rätta ägaren kan återfå stoet hos Kronolänsman C S G Engström på Rud i Sundals Härad mot 
skälig kostnadsersättning. 
Uppsala den 21 juli 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Efterlysning, Uppsala den 23 juli 1835 (8 personer, kyrksilver, sto, stöldgods) 
1:o Den från orten avvikna hustrun Brita Håll eller Svedberg i Niarna, Arbrå socken, Gävleborgs 
län, bör inställa sig vid Arbrå tingsrätt för att höras i målet mot hennes man Drängen Nils 
Jacobsson, som misshandlat sin fader. 
2:o Dagakarlen Hans Pehrsson Ros, som bortgått från sitt hemvist i Ovansjö socken, Gävleborgs 
län 
3:o Från Gysinge Bruk har stulits 4 prima lärftskjortor och en fin lärftsväv om 20 alnar. 
4:o Soldaterna vid Närikes Regementet N:o 23 Sällman och N:o 65 Söderman har olovligen 
avvikit från sina rotar 
      Sällman är 50 år gammal, 5 fot 6 ½ tum lång, undersättsig, ljusgult hår, blå ögon och klädd i 
grå rock, byxor, skinnmössa och skor 
      Söderman är 26 år gammal, 5 fot 8 ½ tum lång, ljusbrunt hår, blå ögon, runt ansikte och 
klädd i blå linnerock, blå byxor, mössa och stövlar 
5:o Gossen Anders Gustaf Ersson från Länna socken, Nyköpings län har efter förövad stöld i 
Älghammar avvikit från orten 
      Han är 14 år gammal, kort och undersättsig och klädd i grå rock med svarta hornknappar, 
halmhatt med stora bord (brätten) 
6:o Under marknaden i Linköping bortkom en penningsumma stor 600 riksdaler 
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7:o Från korpral Råman, Kung Karls socken, Västerås län stals ett par blå uniformsbyxor med 
gröna lister, en uniformsmössa med grön kant och Kompanimärke, en gammal vadmalsrock, ett 
par stövlar, 1 blångarnsskjorta och en bössa 
8:o Avskedade gardisten Johan Borg, är misstänkt för denna stöld 
      Han är 22 år gammal, lång och smal, mörkt hår 
9:o Bonden Effers Olof Ersson har bortgått från sitt hemvist på Nedra Heden i Åls socken, Falu 
län. 
      Hans sinnesförfattning är något svag 
10:o Försvarslöse Drängen Johan Norman har rymt från Falu Länslasarett 
       Han är född 1808 i Falun och var klädd i vita buldanskläder 
11:o Ett 12 år gammalt, mörkbrunt sto med dels stående och dels åt båda sidor liggande svart 
man och svart svans, har bortkommit från kolare Pehr Ersson i Uvtjärns Sveden, Grangärdes 
socken, Falu län 
12:o Vid inbrott i Nya Älvsborgs Kyrkas Sakristia stals 1 nattvardskalk om 28 lod, förgylld in- 
och utvändigt med åttkantig fot samt påskrift: ”renoverad 1801, då Kapten E Mörke var 
Kommendant och Magister J J Jacobson Slottspredikant – senaste renoveringen var 1833.” 1 
oblatask med lock om 14 lod, invändigt förgylld och försedd med Baronliga Possiska Vapnet och 
krusiga kanter på locket. Påskrift på foten ”renoverad 1801 då kapten Mörke var Kommendant 
och Magister J J Jacobsson var Slottspredikant – senaste renoveringen 1833.” 1 patén slät med 
förgyllda kanter, vägande 4 lod och renoverad 1833. 20 riksdaler utlovas den som upptäcker 
tjuven och tillrättaskaffar silvret. 
     Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att noga eftersöka dessa förrymda personer, bortkomna 
kreatur och stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med den lagligen förfara. 
Uppsala den 23 juli 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
 
Tillkännagivande, Uppsala den 27 juli 1835 (råd vid rågskörd) 
Länets Jordbrukare meddelades 21 juli förra året av Hushållnings Sällskapet en uppsats av 
Brukspatron E G Löwenhjelm, så lydande: 
Vid skylning de senaste två regniga somrarna, begagnades ett annat sätt att skyla rågen här vid 
Söderlövsta, i Alunda socken. I stället för att två band restes mot varandra sattes ett tredje i 
mitten, vilket gjorde att skylarna inte blåste omkull. Dessa skylar torkade lika fort som andra 
med två band och mittbandet var allra torrast, eftersom det aldrig nåddes av regnet. Använde 
man dessutom dubbel hyllning motstår skylarna det långvarigaste regn utan att rågen gror. 
     För att ingen av denna uppgift skall anse sig missledd, föreslås, att man i smått försöker 
detsamma, varefter man själv kan bedöma dess verkan. 
Österby Bruk den 15 juli 1834  E G LÖWENHJELM. 
 
Som lantmännen i denna ort rätt ofta drabbas av att råggrödan skadas av regn under 
bärgningstiden, kan man lätt inse, att det hittills begagnade bärningssättet inte skyddar mot dålig 
väderlek och således är ofullkomligt. Hushållning Sällskapets underrättelse om ett bättre sätt 
skulle av länets jordbrukare mötas med uppmärksamhet och då denna skylningsmetod inte 
fordrar kostsamma anstalter, någon större tidsspillan eller konstfärdighet är den att 
rekommendera. 
      Några omtänksamma lantmän har prövat metoden med gott resultat, men någon större 
uppmärksamhet har inte synts, var för Lanthushållnings Sällskapet förnyar sitt meddelande och 
uppmanar varje lantman att åtminstone till en början göra försök, som bör kunna medföra 
lyckliga följder för den enskilda hushållningen  
Uppsala den 27 juli 1835  R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1835 (underhåll för soldater) 
Beslut vid Generalmönstringen med Livregementets Dragon Korps har bland manskapet vid 
Sigtuna Skvadron avskedat dragonerna för N:o 15, Alm, N:o 46 Ericsson, N:o 57 Tiger och N:o 
63 Dahl utan anmälan om underhåll.  
För N:o 41 Botin, N:o 49 Helsing, N:o 53 Ekbom och N:o 56 Ekholm med anhållan om 
underhåll. Approberade rekryter för N:o 9, 12, 16, 33, 34, 40, 42, 59, 60, 72, 73, 74, 75, 84, 88, 
98, 100 och 101. Kasserade hästar för N:o 4, 15, 16, 66 och 89.  
Hästar ställda på 6 månaders förbättring N:o 39 och 58. 
Approberade remontrar för N:o 17, 19, 20, 23, 24, 27, 40, 49, 56, 64, 80, 82, 84 och 89. 
     Vördade prästerskapet i Tibble, Veckholm, Västra Ryd, Övergran, Torsvi, Stockholms Näs, 
Håtuna, Häggeby, Litslena, Villberga, Vallby, Lillkyrka, Enköpings Näs, Teda, Sparrsätra, 
Långtora, Nysätra, Hjälsta, Fittja, Kulla och Biskopskulla församlingar ombedes att den 9 
augusti uppläsa denna Kungörelse, vars verkställighet av Krono Befallningsman, var i sitt 
Fögderi gör anmälan med första avgående post.  
      Den rusthållare som inte nöjer sig med beslutet, inger besvär inom 60 dagar. Dock 
uppehålles inte det överklagade beslutets verkställighet därigenom. 
Uppsala den 31 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1835 (ombyggnad av Ålhämta bro, Vänge socken) 
Den s k Åltomta bro på landsvägen mellan Uppsala stad och Kölva Gästgivargård kommer att 
ombyggas under tiden 27 -–29 augusti. Resande från Uppsala tar vägen över Ramsta, Hagby 
socknar eller över Dalkarsbo och Brunsätra Gästgivargårdar.  
      Befallningshavande i Västerås ombeds utfärda likalydande kungörelse. 
Uppsala den 20 juli 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1835 (varning för pestens spridande) 
Cirkulär från Kommers Kollegium: 
” att försöka hindra pestens spridning från de orter där den är gångbar, genom att förhindra att 
smittsamma varor, som vid någon Karantäns Inrättning inte blivit lossade och renade, anses som 
smittade. Varor som inkommer med friska fartyg och frisk besättning anses ändå smittade. Detta 
är inte andan i Kongl Karantäns Förordningen av den 7 november 1806, men på förekommen 
anledning uttryckligen stadgat av Kommers Kollegiet. 
     Befallningshavande anmodas, att under nuvarande härjningar av pesten i Orienten och särskilt 
i Egypten, på de nogaste tillse att bomull och andra smittbara varor som producerats i Egypten 
och Levanten inte införas i länet. Inte heller må fartyg från dessa orter inkomma hit, utan att först 
med innevarande laddningar och besättningar genomgått den i ovannämnda Förordningen 
föreskrivna behandling vid Känsö eller Kristiansands Karantänsplatser, såvida skepparen inte 
medför betyg av svensk Konsul eller vice Konsul att ifrågavarande smittbara varor är renade vid 
allmänt erkänd Karantäns Inrättning i Europa. 
Stockholm den 27 juli 1835  B E QUIDING,  J N BORELIUS,  L S M G von SCHANTZ 
Uppsala den 31 juli 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1835 (utdelning av medaljpension) 
Avskedade underofficerare och soldater, som blivit benådade med medaljpension skall från 
Direktionen för Militär Hospitalsfonden  för hela året erhålla sina pensioner. De skall senast i 
mitten på november inlämna sina prästbevis att den lever och äger god frejd samt uppge numret 
på pensionsbrevet till Befallningshavanden, som rekvirerar medlen och genom Kronobetjäningen 
låter utdela pengarna mot kvitto. 
Uppsala den 1 augusti 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1835 (entreprenadsauktion på proviant till 
hospitalshjonen) 
För att ytterligare försöka fullgöra Serafimer Ordens Gillets förordnande, har 
entreprenadsauktion för upphandling av proviant till hospitalshjonen, bestämts till den 20 
november här. Proviants persedlarna skall levereras under ett år på tider som bestäms vid 
auktionen. Minsta anbudet prövas av Serafimer Ordens Gillet. Så väl spisordningen, som förslag 
till matpersedlarnas i enlighet med belopp för en person finns att tillgå på landskontoret vid 
Uppsala  Hospitals Kontor. 
Uppsala den 1 augusti 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1835 (entreprenadsauktion för att skaffa bröd åt 
fångarna) 
Entreprenadsauktion hålls den 20 november här på Landskontoret för att motta anbud att till 
lägsta pris skaffa bröd åt fångarna i slottshäktet. 
Uppsala den 1 augusti 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1835 (utmätningsärende) 
Den från orten avvikne förre landsfiskal Nils Petter Eneman underrättas, att hans ägande andel i 
Nyhemmanet Djurdals Träsk och Mossa om 1/12 mantal i Föra socken på Öland, blivit utmätt 
och fastställt till ett värde av 66 riksdaler 32 skilling. Om Eneman inte nöjer sig med beslutet, 
bör han inom en månad infinna sig själv eller genom Ombud på Landskansliet i Kalmar för att 
anmäla sitt Besvär, vid äventyr att hemmanet i laga ordning säljs för att betala gälden. 
Uppsala den 6 augusti 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 augusti 1835 (upphittad låda med lantmäteriinstrument) 
Hos Landshövdinge Ämbetet i Örebro har anmälts att en låda innehållande åtskilliga Lantmäteri 
instrument har hittats på Kronobergs skogsmark i Grythyttans socken  
samt att på allmänna landsvägen vid Kärrs ägor, Sköllersta socken hittats två tekannor i koppar, 
med tillhörande järnlod och försilvrade byglar och pipor. 
     Lantmäteriinstrumenten återfås hos kronolänsman Westblad på Grythyttan och tekannorna 
hos Torparen Anders Andersson på Kärrs ägor. 
Uppsala den 6 augusti 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 augusti 1835 (värvning) 
Till befintliga vakanser av rekryter vid Livkompaniet av Svea Livgarde, har Gardisten N:o 78 
Anders Lundmark blivit förordnad till den 15 april nästa år, att anställa värvning. 
Uppsala den 6 augusti 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 6 augusti 1835 (6 personer, borttappad snusdosa) 
1:o Gossen Johan Nyman har olovligen avvikit från Korrektions Inrättningen här i staden 
      Han är 13 år gammal, liten till växten, blå ögon och brunt hår. Han var klädd i grå jacka och 
byxor samt blå klädesmössa 
2:o Mellan Eskilstuna torg och Stenkvista kyrka i Nyköpings län borttappades en större snusdosa 
av silver vägande 12 ½ lod märkt i botten med G J och inuti försedd med guldsmeden 
Möllerbergs i Stockholm namnstämpel. Nöjaktig vedergällning till den som återställer dosan hos 
Häradsskrivare Jacobsson på Kumla i Stenkvista socken. 
3:o Livstidsarrestanterna Olof Hallberg och Sven Jonsson har berett sig tillfälle att rymma från 
Karlstens fästning 
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      Hallberg är född i Skaraborgs län, 36 år gammal, 5 fot 5 tum lång, trint ansikte, brunt hår och 
klädd i randig bolstervarströja, buldansbyxor, svart hatt och skor samt fängslad med två 
ringbultar 
      Jonsson är född i samma län, 31 år gammal, 5 fot 8 tum lång, trint ansikte, svartbrunt hår, 
ljusblå ögon och ett litet ärr på vänstra sidan av hakan. Han var klädd i buldans rundtröja, 
buldansbyxor, blå klädesmössa och läderskor samt fängslad med halsjärn 
4:o Den för delaktighet i stöld misstänkte och från orten avvikna bonden Olof Larsson i Norrbo, 
Bollnäs socken, Gävleborgs län 
      Han är 28 år gammal, liten till växten, runt rödlätt ansikte, ljust hår ovanligt korta och 
trubbiga tummar samt en lillfingret krokigt. 
5:o Gossen Jan Eric Skafman har olovligen bortgått från Björke i Hille socken, Gävleborgs län 
      Han är 13 år gammal, blå ögon, rödaktigt hår, vita ögonbryn och klädd i kvinnströja av 
randigt ylletyg, linnebyxor, strumpor och kängor 
6:o Förre korrektionisten Johannes Andersson Pihl har övergivit sin tjänst hos bonden Wilhelm 
Pehrsson i Ranneberg, Göteborgs län 
     Pihl är 34 år gammal, skevbent, koppärrigt ansikte, infallen näsa, och klädd i grå byxor och 
tröja samt svart blankhatt 
     Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer samt bortkomna egendom och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
     Befallningshavande i angränsande län anmodas efterlysa gossen Nyman. 
Uppsala den 6 augusti 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 augusti 1835 (frivillig auktion Ribbingebäck) 
Den 2 september säljs på Säva Gästgivargård följande fastigheter genom frivillig auktion. 
R i b bi n g e b ä c k  2 ½ mantal frälse säteri med 10 jordtorp, mjölkvarn med 2 par stenar samt 
nybyggd sågkvarn. Gården har 28 – 30 tunnors utsäde i god jordmån, 140 – 150 parlass hö, som 
räcker för 8 hästar, 5 par oxar, 12 – 15 kor jämte ungnöt och 30 – 40 får. 
      Mjölkvarnen inbringar 30 tunnor i tullintäkt. Skogen har betydlig vidd, är väl vårdad och har 
byggnadsvirke i överflöd. 
B a l s  b o ½ mantal, F r i b e r g a ¼ mantal, S k ö t s t å n ä s ½ mantal,  S å g s t e n s n ä s 1 /8 
mantal och Ä n g e n 1/8 mantal har all försvarlig åbyggnad och tillräcklig skog. De är belägna i 
Tibble socken, Hagunda Härad 
D o m t a ½ mantal, R y s j ö 1 mantal med 3 torp, S å n k a r b y 1 mantal, K ä v l i n g e 1 
mantal alla bebyggda och belägna i Österunda socken, Torstuna Härad. 
Frälsehemmanet H ö g b y i Bälinge socken och Härad. 
      Arrendet av hemmanen samt kvarntull och frälseränta ger 200 tunnor spannmål. 
Spannmålsavkastningen vid gården räknas till lika kvantitet. 
      Egendomen, som är intecknad till 31.000 riksdaler varav större delen kan innestå, säljes i 
nuvarande skick med höstutsäde. 
      Underrättelsen om egendomen och köpevillkoren meddelas vid auktionstillfället.  
      Vördade Prästerskapet anmodas uppläsa Kungörelsen 2 gånger, andra gången söndagen före 
auktionen. 
Balingsta 2 augusti 1835  JOHAN SAHLIN 
Uppsala den 6 augusti 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1835 (auktion N:o 4 Kumla By, Boglösa socken) 
Den 9 november kommer Bonden Pehr Anderssons och hans hustrus frälseskattehemman om 1/8 
mantal N:o 4 Kumla by, Boglösa socken, att säljas under Upp- och Avslag. 
    Auktionen hålls på Trögds Härads Tingställe, Litslena Gästgivargård för att gälda Bonden Jan 
Anderssons, Övergrans By, domfästa fordran på 402 riksdaler. 
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    Köpeskillingen erläggs genast eller senast en månad efter inropet, då till 6 % ränta,  
    Hemmansdelen värderas till 450 riksdaler och värderingsinstrument finns att tillgå hos 
Kronobefallningsman i orten Assessor A G Morén i Enköping. 
Uppsala den 24 augusti 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1835 (förnyad exekutiv auktion på N:o 3 och 4 Älvlösa 
By, Fittja socken) 
Vid tidigare utlyst auktion har Bonden Jan Erssons kronoskatte Rusthållshemman om 11/16 
mantal N:o 3 och 4, Älvlösa By, Fittja socken, inte gått att genomföra i brist på antagliga anbud. 
Ny auktion på Tunalunds Gästgivargård den 24 september. 
     Köpeskillingen erläggs genast eller senast efter en månad, då med 6 % ränta. Det åligger 
utmätnings sökande att i behörig tid och ordning mot bevis underrätta inteckningshavande om 
auktionen. 
Uppsala den 24 augusti 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1835 (auktion N:2 Vavds By, Hållnäs socken) 
Den 9 november kommer bonden Eric Andersson Kullbergs ägande 1/8 mantal 
frälseskattehemman N:o 2 i Vavds By, Hållnäs socken detta län, att säljas under Upp- och 
Avslag på Tingstället i Skärplinge Gästgivargård för att gälda Bonden Pehr Ersson i Skärplinge 
domfästa fordran på 650 riksdaler, 
     Köpeskillingen erläggs vid auktionen eller senast en månad därefter mot 6 % ränta. 
Värderingsinstrumentet finns hos Kronobefallningsman i orten, A J Björkman. Det åligger 
utmätnings sökanden att underrätta inteckningshavanden om auktionen. 
Uppsala den 24 augusti 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1835 (rusthållen N:o 80 och 81, Åby, Vaksala socken 
detta län är till salu) 
Kronoskatte Rusthållen N:o 80 och 81 om 3 mantal, i Åby, Vaksala socken, Uppsala län jämte 
tillhörande augments lägenheten Luthagen, är till salu. Åbyggnaderna är i fullgott skick och flera 
uthus uppförda de senaste 10 åren. 60 tunnland öppen åkerjord utom Luthagen. Vinter och 
sommar föds 24 fäkreatur samt 6 par hästar. Tillräcklig lövtäkt på ägorna. Särskild 
augmentsränta tillfaller arrendatorn från andra hemman med 18 tunnor spannmål. Höskörden 
från Luthagen (som gränsar intill Uppsala stad) ger årligen 2.000 lispund. Denna lägenhet ger en 
betydlig inkomst av betespengar. 
Rusthållen har ett inteckningslån av 13.000 riksdaler. Närmare upplysning om egendomens 
beskaffenhet samt köpevillkoren kan erhållas hos Häradshövdingen S G Lundberg i Uppsala. 
Uppsala den 24 augusti 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1835 (4 personer, stulna kläder och snusdosa) 
1:o Hos rusthållare Pehr Hansson i Lövsta, Bälinge socken, detta län, har stulits 12 
silkeshalsdukar, 14 hemvävda halsdukar dels nya och ofållade dels begagnade och märkta med 
M J D, 8 större och 2 mindre kvinnshalsdukar, 4 manshalsdukar av siden, 20 nattkappor, 
åtskilliga kvinnslintyg, 10 blångarns handdukar, 3 lärftslakan, 1 grönt yllesängtäcke, 2 randiga 
bomullsgardiner, 1 svart kvinnsklänning av kamlott, 1 svart och 2 vita förkläden, 3 ylleschalar, 7 
bomullsstrumpor, och 3 alnar blå vadmal. Hederlig vedergällning utlovad. 
2:o Drängen S G Holm har olovligen avvikit från sin tjänst hos Bonden Jan Jansson i 
Hammarby, Rasbo socken 
      Han är 21 år gammal, stark kroppsbyggand, trint ansikte, mörkt knollrigt hår och var klädd i 
mörkblå rock, mellanblå byxor av vadmal, mössa och kängor 
3:o Korrektionisten Gustaf Andersson har rymt från Södra Korrektions Inrättningen i Stockholm 
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     Han är född 1812 i Vänersborg, 10 kvarter lång, undersättsig, runt fräknigt ansikte och rött 
hår. Han var klädd i vita linnebyxor, blå väst, grå vadmalsmössa och läderskor 
4:o Den till arbete vid Södra Korrektions Inrättningen i Stockholm dömde förre Artilleristen Pehr 
Johan Schön har olovligen avvikit från Stockholm 
      Han är lång, mörkbrunt hår och grå ögon. Han är klädd i blå mössa, blå tröja, blå byxor med 
skinn och mörk randig väst 
5:o Förre Korrektionisten Anders Gustaf Olsson har avvikit ur sin tjänst hos Sergeanten Anders 
Norman i Köping 
      Han är kunnig i snickarhantverket, född i Älvsborgs län, lång och smal, ljust hår, bruna ögon, 
röd skäggbotten, stor näsa och klädd i blå surtut, grå byxor, strumpor, skor och svart hatt 
6:o Från skomakare Fritz i Örebro, stals en avlång snusdosa vägande 8 lod och starkt förgylld 
invändigt 
      Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa personer och stulna egendom jämte 
tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara. Befallningshavande i angränsande län 
ombedes efterlysa den stulna egendomen och drängen Holm.  
Uppsala den 24 augusti 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (Generalmönstring med Flottan) 
Generalmönstring kommer att förrättas med 5:te Distriktet av Rikets Båtsmanshushåll eller de 
till Kongl Flottan i Stockholm hörande Roterings Båtsmans Kompanier. Landshövdingen 
anmodas att för de i Uppsala län belägna Båtsmansnumren utsätta tid och plats för mönstringen. 
Rotehållarna skall vara tillstädes och båtsmännen infinna sig i så god tid att de hinner genomgå 
läkarundersökning innan mönstringen. 
     Gratialister av båtsmän, lotsar och de av Sjöstaten som blivit benådade med medaljpension 
skall förständigas inställa sig, om de inte erhållit vad dem tillkommer. 
Stockholm den 21 augusti 1835  Chr Blomstedt, Generalmönsterherre 
 
Mönstring äger rum med Norra Roslags Första Kompani den 30 oktober i Skärplinge N:o 1 med 
N:o 28, 32 
och 61 klockan 10 f m. Nattläger i Skärplinge den 29 och 30 oktober. 
Stockholm den 21 augusti 1835  Chr Blomstedt, Generalmönsterherre 
 
Vilket härmed är tillkännagivet. Det åligger Kronobefallningsmännen i länets 5:te och 6:te 
Fögderier att ombesörja att båtsmännen är samlade och även, vilket härmed är tillkännagivet, 
själva vara närvarande. 
Uppsala den 1 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (auktion Beklädnads reservförrådet) 
Öppen auktion förrättas i Upplands Regementets Beklädnads direktions Reservpersedelförråd på 
Slottet i Uppsala den 2 oktober, då till mestbjudande försäljs åtskilliga för Beklädnadsfonden nu 
överflödiga persedlar av äldre modell, bestående av Tschakotsvapen, tränsar med knappar, vita 
banderoler och grått kläde. 
    Betalning erläggs när varan hämtas i enlighet med Kongl Maj:ts Auktionsreglemente av den 
20 december 1825. Varorna kan beses på auktionsdagen mellan klockan 8 – 10 f m.  
Haga den 19 augusti 1837 På Beklädnads Direktionens vägnar SPARRE nuvarande ordförande, 
S G Quarnberg 
Uppsala den 1 september 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (värvning) 
Patent har utfärdats för Fabrikör Johan Fredrik Collin att under ett års tid värva manskap för 7:de 
6-pundiga Batteriet av Svea Artilleri Regemente. 
Uppsala den 1 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (förfalskning med arsenik) 
Den på okänd ort vistande gårdfarihandlaren Anders Jonasson från Björkgården i Solberga 
socken, Älvsborgs län, som är ställd under åtal vid Rådsturätten i Åmål, för att ha idkat 
förfalskning med arsenik. Han skall inställa sig inför Rådsturätten klockan 11 f m någon 
måndag, onsdag eller lördag för att svara i målet. 
Uppsala den 1 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (förnyad arrendeauktion Överstelöjtnants 
Bostället Åby, Hamrånge socken, Gävleborgs län)  
Överstelöjtnants Bostället, Åby, Hamrånge socken Gävleborgs län, utarrenderas vid öppen 
auktion på 30 år, 
den 12 oktober inför Hälsinge Regementets Boställs Direktion i Gävle. Vid tidigare utlyst 
auktion har inga anbud givits. 
Uppsala den 1 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (efterlyst änka, som hyst passlös person) 
Änka  Sneider från Ulvaryd i Markaryds socken, Kronobergs län, som är tilltalad för att ha hyst 
passlösa personer, har avvikit från orten. Hon förständigas att den 15 dennes infinna sig till 
förhör på Landskansliet i Växjö, vid äventyr att hennes frånvaro inte hindrar målet. 
Uppsala den 1 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (lagsökning) 
Handelsbetjänten P Hedlund från Häljarred i Älvsborgs län, som Handlanden A M Calmenius i 
Borås lagsökt för 5.339 riksdaler 35 skilling, är härmed efterlyst och förständigad att inom 6 
veckor från den dag kungörelsen står att läsa tredje gången i Sveriges Statstidning, infinna sig på 
Landskansliet i Vänersborg för att motta lagsökningshandlingarna och förklara sig, vid äventyr 
att inte vidare bli hörd i målet. 
Uppsala den 1 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (frivillig lösöresauktion på Sjöö Sätesgård, 
Holms socken, Lagunda Härad) 
Auktion förrättas den 17 – 18  september vid Sjöö sätesgård, Holms socken, Lagunda härad, då 
en större mängd verk- och färdvagnar, fjäderkärror, gödselkärror, höskrindor, ett större parti 
åkerredskap av alla slag, en mängd vinter körredskap, smidesredskap, och snickeriverktyg, 
verkselar och järnkrokar, en kopparbrännvinspanna om 50 kannor med imkylare, 
tackjärnspannor, en mängd kar med lock och andra laggkärl, däribland två stora 
brännvinsliggare, järnsaker av olika slag, en kastmaskin, målkärl, orangeriväxter av pommerans- 
och citronträd, ett par stora bruna vagnshästar, 10 – 12 arbetshästar, 40 mycket goda dragoxar, 9 
– 10 utmärkt goda holländska och skånska mjölkkor, en större tjur, några stutar, och omkring 70 
får, kommer att säljas. 
     Kända köpare får anstånd med betalningen till den 1 oktober 1836. Okända köpare skall 
förete skriftlig borgen. 
     Resande kan få mat och foder mot kontant betalning. Auktionen börjar tidigt på dagen. 
Skälby den 31 augusti 1835  J C DALÉN 
Uppsala den 1 september 1835  
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Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (efterlyst person, som lånat kläder) 
Den från Jönköping avvikna manspersonen Carl Oscar Åkerberg, som Skräddare Gesällen 
Elwertz instämt till Kämnärsrätten där, med påstående att han inte återställt åtskilliga kläder, är 
härmed efterlyst och förständigad att den 6 oktober inställa sig i rätten för att svara i målet. 
Uppsala den 1 september 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (personer som inte betalt skatt och böter) 
2 personer från Fjärde Fögderiet har inte betalt skatt och avvikit från orten. 
6 personer från Uppsala stad som avflyttat utan att betalt skatt eller böter. 
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande, Magistrater och 
Kronobetjänter är antydda att eftersöka dessa personer och vid anträffandet utta de påförda 
medlen eller i brist av tillgång meddela bevis härom. 
Uppsala den 1 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (sjudning av salpeter) 
Den 14 september kommer sjudning att ske vid salpeterladorna vid Staby gård, Giersta socken, 
meddelar Salpetersjuderi Styresmannen J F Edman. De som är intresserade av att lära sig 
sjudningssättet samt ladornas inrättande och salpeterjordens skötsel, kan få undervisning under 
fritt åtnjutande av husrum och kost. 
Uppsala den 1 september 1835  A WISTRAND   O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1835 (exekutiv auktion N:o 2 Åkerby By, Åkerby 
socken, detta län) 
Den 23 november kommer bonden Eric Erssons och hans hustrus ägande ½ mantal frälse N:o 2 
Åkerby By, Åkerby socken, detta län att säljas genom offentligt upprop under Upp- och Avslag 
på Bälinge Härads Tingsställe i Högsta Gästgivargård, för att gälda Bonden Anders Erssons i 
Ullbolsta, Jumkils socken, fordran på 3.000 riksdaler. 
      Köpeskillingen erläggs genast eller sist inom 1 månad, då med 6 % ränta. Värdet på 
egendomen är 2.453 riksdaler 10 skilling enligt värderingsinstrument, som finns hos 
Kronobefallningsman Johan Floderus här i staden. 
    Det åligger utmätnings sökanden att meddela inteckningshavare om auktionen. 
Uppsala den 9 september 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 9 september 1835 (10 personer däribland en mördare, oxe, 
stöldgods) 
1:o Avskedade soldaten Peter Kuno, som är dömd att halshuggas för mord på sin hustru, har 
berett sig tillfälle att rymma ut Jönköpings Länshäkte. 
     Han är 45 år gammal, lång och smal, mörkt hår, ljuslagt ansikte, trubbig näsa och klädd i 
blågrå jacka, ljusblå vadmalsbyxor, mörkblå vadmalsväst, svart hatt och stövlar 
2:o Den till namnet okände manspersonen, som misstänks ha stulit en silversnusdosa, 1 par 
större guldörhängen, två breda guldringar och 1/6 riksdaler har gripits i Kummelby, Stockholms 
län 
     Han är 25 år gammal, kort till växten, mörkt ansiktsfärg, svart hår och klädd i grå lappad 
tröja, gamla grå byxor och sliten svart väst 
3:o Förre Artilleristen Pehr Hållander, som fått pass av Befallningshavande i Vänersborg för att 
gå i tjänst hos bonden Elias Pehrsson i Eskhult, Kinnarums socken, har aldrig infunnit sig 
     Han är 33 år gammal, straffad för andra resan stöld, lång, blå ögon, mörkt hår och rödlätt 
ansikte 
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4:o En portfölj med inneliggande 40 riksdaler i Danska sedlar och ett par svarta byxor, som blivit 
sänd med förebud från Göteborg till Falkenberg och stulits under vägen ur en Engelsk Koffert. 
5:o Från betet vid Stora Sundby, Kerbo socken, Nyköpings län, bortkom en mindre oxe, blekröd 
till färgen, stark kroppsbyggnad, korta stadiga horn samt vid körning alltid begagnad på den s k 
frånsidan 
6:o Bonden Anders Andersson, Solö, Fogdö socken, Nyköpings län har bortgått från sitt hemvist 
      Han är 32 år gammal, liten till växten, mörkt hår och klädd i ljusblå linnerock, ljusblå 
klädesbyxor, stövlar och mörkgrön vadmalsmössa. Han är särdeles begiven på fylleri 
7:o De i saknad av laga försvar och till allmänt arbete dömde Arrestanterna  f d Sotarlärlingen 
Pehr Gustaf Carlsson och Ynglingen Jonas Malmberg, som varit utlämnade till arbete på 
Linköpings stads lastageplats, har rymt därifrån 
      Carlsson är född 1812, 5 fot 7 tum lång, av vanlig kroppsbyggand, mörkt hår, blå ögon, 
koppärrigt ansikte och klädd i grå vadmalströja, grå byxor och väst, skor och blå mössa 
    Malmberg är 19 år gammal, 5 fot 8 tum lång, klen kroppsbyggand, blå ögon, ljust hår och 
klädd i grå vadmalsrock, blå linnebyxor, skor och mössa 
8:o Korrektionisten Anders Åhs eller Åhsberg har rymt från Vänersborg 
      Han är 35 år gammal, något puckelryggig och skevbent, stort fylligt ansikte, stora ögon, svart 
hår och klädd i blå vadmalströja, randiga bolstervarsbyxor, gulrandig väst, ullstrumpor, skor och 
svart hatt 
9:o Bonden Samuels Nils Larssons i Bjuråker, Malungs socken, Falu län, två döttrar Brita och 
Anna har bortgått 
       Brita är 13 år gammal, ljust hår 
       Anna 11 år gammal, ljuslätt ansikte, ljusblå ögon, båda klädd i Malungskläder 
10:o Jägaren vid Dalregementet N:o 116 Törn har avvikit från orten 
       Törn som också kallar sig Johan Sohlberg är 11 kvarter 4 tum lång, klädd i axelgehäng med 
bajonett och balja, blå jacka och byxor, vita linnebyxor med stibletter, tschakot med prydnader, 
skor, strumpor och skjorta 
     Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer, stulna egendom och bortkommet kreatur jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed 
lagligen förfara. 
Uppsala den 9 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1835 (kurirbrickor avskaffas) 
Form och utseende på de nu brukade kurirbrickorna kommer att avskaffas den 1 oktober. De som 
brukas efter den tiden skall vara försedda med Svea Rikets Vapen, tre kronor i blått fält, omgivet 
av Serafimer Ordens kedjan samt årtalet 1835 över kronan och Orden, ”Kurirbricka ” under 
vapnet. 
    Ritningar på de nya brickorna kommer att avsändas till Magistraterna och 
Kronobefallningsmännen ute i länet, för att förevisa dem hos vederbörande gästgivare. 
Uppsala den 9 september 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1835 (rekryteringsmöte) 
I samråd med Regementschefen för Upplands Regemente har Befallningshavande bestämt den 
10 november till rekryteringsmöte, då det åligger rotehållarna att för  
N:o 39, 68, 72, 94, 99, 129, och 131 vid Livkompaniet 
N:o 22 och 136 vid Överstelöjtnantens Kompani 
N:o 37, 64, 74, 87, 96, 114, 133, 138 och 149 vid Första Majorens Kompani 
N:o 24, 45, 57, 70, 77 och 95 vid Andra Majorens Kompani 
N:o 21, 32, 37, 76, 80, 95, 127 och 131 vid Tredje Majorens Kompani 
N:o 7, 10, 41, 63 och 125 vid Rasbo Kompani 
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N:o 44, 56, 67, 69, 73, 98, 99, 104, 105, och 141 vid Sigtuna Kompani, att för undvikande av 
ansvar för dessa nummer vara försedda med välfylliga och välfrejdade samt i övrigt antagliga 
karlar. 
Uppsala den 16 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1835 (auktion Kryssbo, Vendels socken) 
I Vendels Församlings Sockenstuga kommer öppen auktion att förrättas den 13 oktober, då till 
högstbjudande säljs skatte frälse hemmanet N:o 1, 11/15 mantal Kryssbo, Vendels socken, vilket 
är uppskattat till 2.600 riksdaler. 
     Vid hemmanet, som är hjälpligt bebyggt, utsås 12 tunnor spannmål i god jordmån. Där finns 
hjälplig äng och betesmark samt skog tillräcklig för husbehov och även något till salu. 
     Köpeskillingens erläggande kommer man överens om vid auktionen, där också underrättelse 
finns att få. 
Vallby Kronofogdekontor den 12 september 1835  J A HOLM JOHANSSON 
Uppsala den 16 september 1835. 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1835 (rustningshästarnas betestider) 
Vederbörande erinras att rustningshästarna vid Livregementets Dragon Korps efter den 1 oktober 
varje år, ovillkorligen skall hållas på stall om nätterna oberoende av väderleken. 
Befallningshavande har till åtlydnad av Kongl Maj:ts skrivelse av den 28 april 1819 liksom 
tidigare år stadgat, att rustningshästarna inom länet må nyttja betet till den 1 november under 
dagtid så framt rusthållarna anser det rimligt. Däremot är allt bete efter sistnämnda dag förbjudet 
för att undvika den av Krigs Kollegiets Kungörelse den 7 augusti 1818 stadgade påföljd av 10 
riksdaler i böter. 
Uppsala den 16 september 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1935 (markegångsförrättning) 
Med anledning av Kungörelsen av den 1 oktober 1810 samt Förordningen av den 29 september 
1815 kallar jag till innevarande års Markegångssättning den 5 november, då förrättningen börjar 
här på slottet klockan 10 f m. 
      De Herrar av Ridderskapet och Adeln, som äger rätt att delta i val av Deputerade, anmodas 
inom 14 dagar insända sina vota hit, då ordet ”Vota” bör stå på utanskriften. 
      Bondeståndet, som äger rätt att delta i valet, skall snarats välja ett eller flera ombud, 
beroende på socknens storlek, som på utsatt dag infinner sig, en från varje Domsaga, så att länet 
har tre deputerade från bondeståndet. 
      Vidare anmodar jag Magistraterna, att som Författningarna föreskriver, besörja kallelser och 
val för Prästerskapet och Borgarståndet. 
     Vidare förständigas Magistraterna och Kronofogdarna att senast den 20 oktober hit ha insänt 
priskuranter på alla de varor och persedlar, vilka i markegångstaxan bör finnas, deras värden 
lämpade efter ortens gångbara priser. 
       Prästerskapet bör genast ombesörja, att sockenstämmor utlyses för att välja ombud, som av 
Domhavande kallas till sammanträde för att delta i priskuranternas uppgörande. 
Uppsala den 16 september 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 september 1855 (jakt) 
Under  sommaren har varg gjort betydlig skada på kreaturen i flera trakter av länet och skallgång 
är därför begärd till nästa vinter. De båda jakttyg som finns i länet behöver repareras innan de 
kan användas och då inga pengar finns i jaktkassan, måste medel bekostas av innevånarna i länet 
enligt Stadgan om jakt och Djurfång av den 13 april 1808, samt Kongl Maj:ts skrivelse av den 28 
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december 1832, där befrielse från skallgång utom på inrättad jaktplats meddelas den som 
erlägger skottpengar. 
     Därför önskar Befallningshavande höra länets innevånare, om de kan tänka sig delta i 
kostnaden, som fördelad på alla inte blir stor eller avsäga sig och då aldrig få använda jakttygen 
inom sitt Härad. 
     Prästerskapet anmodas utlysa sockenstämmor i alla församlingar till söndagen den 4 oktober 
och ombesörja val av Ombud, vilka sammankallas genom Kronobefallningsmännen, var och en i 
sitt Fögderi, där ett eller två Ombud för varje Härad befullmäktigas, att delta i sammanträde här 
på Landskansliet den 13 oktober för att yttra sig i detta viktiga ärende. 
Uppsala den 17 september 1835. 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 september 1835 (berättelse om Brandförsäkringsverket finns 
på Kronofogdekontoren) 
Enligt föreskrift i Brandförsäkringsreglementet  av den 23 december 1828 finns 1834 års tryckta 
Berättelse angående revisionen av Allmänna Brandförsäkringsverkets för Byggnader på landet 
förvaltning att läsa på Kronofogdekontoren i länet. 
Uppsala den 17 september 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1835 (auktion på Fasma Egendom i Tensta, Viksta 
och Skuttunge socknar) 
På begäran meddelas: 
Den 15 oktober kommer öppen auktion att förrättas vid Läby Tingsställe, då efter respektive 
ägares gottfinnande följande kommer att säljas. 
F A S M A  E G E N D O M i Tensta, Viksta och Skuttunge socknar inom Norunda och Bälinge 
Härader av Uppsala län. Egendomen består av:  
1:o F A S M A  4 ½ mantal frälse med mangårdsbyggand för mindre hushåll, tillräckligt och i 
gott stånd hållna uthus och ladugårdsbyggnad med tröskverk. Öppna åkrar och ängar består av 
vardera 110 tunnland. Skog och betesmark utgör 507 tunnland. Vid gården föds 60 – 70 kreatur 
året om, 13 – 14 hästar, 50 – 60 får. 
      Vidare finns 9 dagsverkstorp som utom andra tjänstbarheter på egen kost utgör 1.092 
dagsverken, varför gården sköts med mindre antal tjänstefolk. 
2:o K J Ä L L B O 2 mantal frälse byggt för 2 åbor samt ett torp som gör 104 dagsverken till 
gården. 
3:o L A G R O S L A ½ mantal  
4:o O D E N S L U N D A 1 mantal frälse 
5:o J Ä R S T A ½ mantal frälse 
6:o S Ä V A S T A 1 mantal frälse med ett torp som gör 156 dagsverken 
7:o Ö S B Y 1 mantal frälse samt 
P Å L S B O D A och B O L A N D E 1/8 mantal Kronoskatte. 
      Åbyggnaden på de 6 sistnämnda hemmanen, vilkas ägorymd för närvarande inte kan 
uppgivas, men som finns på kartor, är i allmänhet försvarlig. 
     Egendomen, som kommer att säljas hel eller styckad, är för närvarande utarrenderad mot 322 
tunnor spannmål årligen, hälften råg och hälften korn. Den är  belägen i en bördig sädesort med 
fler tillfällen till odlingar och anses som en av de bättre. Taxerad till 39.775 riksdaler. 
Köpevillkoren samt tillträdet bestäms vid auktionen. Upplysningar om beskaffenheten lämnas av 
A M BRUNO Expeditions Kronofogde, adress Uppsala och Vattholma Bruk 
Uppsala den 19 september 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 19 september 1835 (uppköp av enbär) 
Grosshandlare och Hovdestillator S Michaëlsson, Stora Vattugränd N:o 18 i Stockholm köper 
mogna och oskadade enbär för 3 ½ riksdaler tunnan.  
Uppsala den 19 september 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 19 september 1835 (kyrkstöld, 1 person) 
1:o Tjuvar, som vid inbrott i Hälleberga kyrka, Växjö län, stal en ny altarduk av sockerduk med 
spets vid ena kanten, en gammal altarduk, 1 handduk, 1 servett, 1 vit sockerduksnäsduk, 3 
ljusstakar av malm, 2 tennstakar, 1 dopskål med fat av tenn, 1 sax, 1 nyckel, 1 vattenflaska, 1 
psalmbok med fodral och med skriftlig anteckning: ”Tillhörig Samuel Svensson i Kärraboda” 
samt ännu en psalmbok 
2:o Förre Bruksägare C E Dahl, som vid Allbo Häradsrätt i Växjö län, var ställd under tilltal för 
bedrägeri mot sina Borgenärer har inte kunnat anträffas. Han skall före klockan 7 e m på andra 
Rättegångsdagen av lagtima tinget som infaller 6 månader från den 31 juli infinna sig vid påföljd 
att Rätten eljest lagligen förfar med målet. 
     Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att sorgfälligt efterspana ovannämnda stulna egendom 
jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 19 september 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 september 1835 (brännvinsredskap) 
I anseende till den olikhet avseende brännvinsredskapens form och sammansättning samt 
mätning, som finns mellan 16 och 17 § § i Kong Maj:ts Förordning av den 10 juni 1835 
angående grunderna för brännvinsbränningen har Befallningshavande velat erinra länets 
innevånare, som anmäler sig till bränning, att före den 1 januari 1836 låta Justerare mäta, justera 
och stämpla sina redskap för att undvika ansvar. 
      Dessa personer har blivit utsedda att vara Justerare, nämligen: 
Andre Lantmätaren J C Ridderbjelke på Tunaberg för Uppsala stad samt Vaksala, Rasbo, 
Bälinge och Ulleråkers Härader 
Kommissions Lantmätare J F Edling i Enköping för Enköpings stad samt Håbo, Bro, Trögds och 
Åsunda Härader 
Kommissions Lantmätare C Norén på Filke för Lagunda och Hagunda Härader 
Kommissions Lantmätare E G Hägg på Gällsta för Norunda Härad samt 
Kommissions Lantmätare I F Wallin på Lövsta för Örbyhus och Olands härader 
Uppsala den 24 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 september 1835 (förnyad auktion N:o 1 Kumla By, Boglösa 
socken) 
Den tidigare utlysta exekutiva auktionen på bonden Nils Pehrssons äganden 2/3 i 
Kronoskattehemmanet N:o 1 i Kumla By, Boglösa socken har inte kunnat försiggå på grund av 
brist på spekulanter. 
     Ny auktion är utsatt till den 2 november. 
Uppsala den 24 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 september 1835 (funnet sönderkrossat fartyg) 
Bönderna Jan Olsson och Nils Larsson från Jävre By, Piteå socken, Norrbottens län, har i öppna 
sjön vid yttersta änden av den i inloppet till Piteå Skärgård belägna Jävre Sandön hittat ett stycke 
av ena sidan av ett sönderkrossat fartyg som varit byggt på Crawel. De sönderhögg vraket, då de 
inte förmådde föra det helt i land och tog bort allt järn, omkring 6 – 7 lispund. 
     Den som tror sig äga rätt till det bärgade godset må kunna återfå det i vederbörande ordning. 
Uppsala den 24 september 1835 
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Efterlysning, Uppsala den 24 september 1835 (2 personer, 2 hästar, stöldgods) 
1:o En häst och ett sto har bortkommit på Häradsallmänningen Sandskogen i Linköpings län. 
      Hästen är 10 år gammal, röd till färgen, med röd man och svans, vit bläs, vita bakfötter 
      Stoet är 4 år gammalt, ljusrött, vitt på frambenen, ljus man och svans, smal bläs och en vit 
fläck på underläppen. 
2:o Artilleristen vid Göta Artilleri Regemente, N:o 63, Anders Jansson, har avvikit från 
Göteborg. 
      Han medtog ridbyxor, arbetsjacka, linnebyxor, väst, stallmössa, halsduk, skjorta, strumpor 
och stövlar. Han är 23 år gammal 5 fot 7 tum lång, långlagt ansikte, mörkt hår 
3:o Den för tredje resan stöld dömd till högsta kroppsligt straff och livstidsarbete på Fästning, 
manspersonen Brogårds Jan Andersson från Grundtjärn, Husby socken, Falu län, har rymt från 
lasarettet där. 
      Han är 30 år gammal, 5 fot 10 tum lång, avlångt ansikte, blå ögon, svartbrunt hår, och klädd 
endast i skjorta, och en gammal kapprock av grå vadmal 
4:o Vid inbrott hos bonden Jan Olsson i Löt, Örebro län, stals 3 fruntimmersrockar av blå 
vadmal, 1 av grön vadmal, 1 manskapprock av blå vadmal, flera skjortor dels av lärft dels av 
blångarn, 2 par ullstrumpor och en skäppa kardad ull 
     Krono- och stadsbetjänter anbefalles att spana efter dessa förrymda personer, stulen egendom 
och kreatur och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 24 september 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 september 1835 (förnyad auktion på reparation av jakttyg) 
Inga spekulanter infann sig vid den utlysta entreprenadauktionen för att reparera länets jakttyg. 
     Ny auktion är utsatt till den 9 november, då bland andra föreskrifter entreprenören skall ha 
jakttygen färdiga till avsyning innan 1 mars nästa år. Borgen bör anskaffas för arbetets 
verkställighet inom bestämd tid. Närmare underrättelser om arbetets beskaffenhet erhålls hos 
Hovjägmästare Tottie. 
Uppsala den 27 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1835 (auktion Årby sätesgård, Ramsta socken) 
Den 15 oktober kommer auktion att hållas på Årby sätesgård, Ramsta socken och på följande i 
samma socken, Hagunda Härad belägna fastigheter. 
1:o Årby 2 mantal Säteri med 6 jordtorp, trädgård, tröskverk och 25 tunnors utsäde i god 
jordmån, fodertillgång för 8 hästar, 20 kor och 50 får, betesmark och skog till gärdselfång. 
2:o Risbrunna 2 mantal frälse med 2 jordtorp, salpeterlada, åker till 25 tunnors utsäde, äng 
tillräcklig för 25 nötkreatur utom får, gott bete och skog till husbehov 
3:o Bodarna ½ mantal frälse med försvarlig åbyggnad, 10 tunnors utsäde, 16 – 18 lass hö av god 
beskaffenhet, mulbete och tillräcklig skog för gårdens behov 
4:o Hacksta 1/3 kronoskatte augment med åbyggnad, 10 tunnors utsäde och motsvarande äng 
      Egendomen säljs i befintligt skick med verkställt höstsäde och tillrett vårland.  
      Upplysningar meddelas vid auktionstillfället. Anhålles ödmjukligen hos Prästerskapet om att 
denna Kungörelse, läses söndagarna den 4:de och 11:te oktober. 
Balingsta den 25 september 1835  JOH SALIN 
Uppsala den 28 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1835 (förnyad auktion N:o 3 och 4 Älvlösa By, 
Fittja socken) 
Den tidigare utlysta exekutiva auktionen på Bonden Jan Erssons ägande Kronoskatte 
Rusthållshemman om 11/16 mantal N:o 3 och 4 i Älvlösa by, Fittja socken, har inte kunnat gå 
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för sig i brist på spekulanter. Ny auktion på Tunalunds gästgivargård den 7 oktober. 
Kungörelserna från 30 maj och 24 augusti gäller som tidigare. 
Uppsala den 28 september 1835 
 
Kungörelser, Uppsala den 28 september 1835 (efterlyst för borgensskuld) 
Borgaren i Linköping Garvare P J Appelquist är efterlyst, då han avvikit från orten, utan att 
genmäla de påståenden hans Borgenärer framställt mot honom inför Rådsturätten i Linköping. 
     Appelquist skall efterspanas och vid anträffandet insändas till Länshäktet. 
Uppsala den 28 september 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1835 (lagsökning) 
Den på okänd ort vistande Gustaf Jonsson från Rullen har hos Befallningshavande i Gävleborgs 
län, blivit lagsökt dels av Förmyndarna för avlidne Anders Bengtssons i Sprakareds omyndiga 
barn för 466 riksdaler och dels för Handlanden A M Calmenius i Borås för 200 riksdaler.  
     Han är förständigad, att inom 6 veckor från att Kungörelsen stått att läsa tredje gången i 
Sveriges Statstidning, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta 
lagsökningshandlingarna och förklara sig, vid äventyr att inte vidare bli hörd i målet. 
Uppsala den 28 september 1835  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1835 (högt sädespris) 
Väderleken har i höst varit missgynnsam för rågsädet, som på de flesta håll blivit skadat. Därtill 
kommer att sommarens högt uppdrivna sädespris visat, att spannmålsförråden är medtagna. 
Varje omtänksam Lantman inser att stor sparsamhet med spannmålstillgångarna är nödvändig 
och att med största inskränkning begagna säden till brännvinsbränning är nödvändig. 
       Befallningshavande vet väl, att alla har rätt att sköta sin hushållning på det lovliga sätt han 
finner bäst, men vill ändå välvilligt erinra de mindre erfarna och kunniga bland länets 
Jordbrukare, särskilt som de anstalter som tidigare fanns vid missväxt, genom Ständernas beslut 
blivit upphävda och inte vidare finns att tillgå. Därför beror det på lantmannens egen omtanke, 
drift och sparsamhet om han skall undvika skuldsättning, brist och nöd. 
Uppsala den 5 oktober 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1835 (vägreparationer) 
Befallningshavande erinrar samtliga väglottsägare i länet, för att undgå ansvar genast iståndsätta 
bristfälliga broar och i rätt tid verkställa en i 25 kapitlets 6 § Byggninga Balken påbjudna årliga 
grusningen på Allmänna vägar. Därvid skall alla gropar fyllas och jämnas innan grusningen över 
vägens hela bredd företages. Alla stenar som följer med gruset och kan vålla olägenhet för 
vägfarande skall tas bort. 
       Kronobetjäningen på landet och Magistraten i städerna åligger, att noga hålla sin hand över 
verkställigheten. 
Uppsala den 5 oktober 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1835 (auktion på uppsättning av en grind i Södra 
Tornet) 
Till följd av Kammar Kollegiets skrivelse av den 20 augusti kommer entreprenadsauktion att 
förrättas den 20 oktober, då till minstbjudande utbjuds anbringandet av en gallergind av järn i 
trappuppgången av Södra Tornet här på slottet samt isättande av järngaller för fönstren i samma 
trappuppgång enligt upprättat kostnadsförslag. 
       Borgen för arbetets fullgörande krävs. 
Uppsala den 5 oktober 1835  R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1835 (auktion på lotter i Hovstallängen) 
Genom ytterligare auktion den 4 december kommer Lotterna N:o 3, 4 och 5 i Uppsala 
Hovstalläng att upplåtas till högstbjudande i lispund hö, under arrende t o m 1841.  Samma 
villkor och föreskrifter skall iakttas, som omtalas i Befallningshavandes Kungörelse av den 7 
maj innevarande år. 
Uppsala den 8 oktober 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1835 (reparation av jakttygen) 
Vid sammanträde med Deputerade av länets hemmansägare har beslutats, att jakttygen skall 
repareras i enlighet med det upprättade förslaget. Entreprenadauktion hålls den 27 oktober, då 
reparationen upplåts till minstbjudande. Inroparen bör vara försedd med borgen för arbetets 
riktiga fullgörande inom förelagd tid. Närmare underrättelse om Förslagets innehåll kan erhållas 
hos Hovjägmästare Tottie. 
Uppsala den 13 oktober 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (auktion Rickberga, Björklinge socken) 
På begäran meddelas följande: 
Den 30 oktober kommer offentlig auktion förrättas i Tingshuset vid Läby Gästgivargård, då ½ 
mantal Kronoskatte Rickberga, Björklinge socken säljs. 
      Hemmanet som har åbyggnad för bönder, har årligt utsäde av 9 ½ tunnor i god lerblandad 
mylla. Ängen består dels av hårdvall och något sidvall och ger medelmåttiga år 16 lass hö och 
hjälpligt bete. Fiskevatten i förbiflytande å. 
       Köparen bör vid auktionen eller senast 14 dagar därefter betala 500 riksdaler, då köpebrevet 
meddelas och resten innan 1 januari 1836, varför skuldbrev skall lämnas. 
Brogården den 13 oktober 1835  A M BRUNO 
Uppsala den 16 oktober 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (ansökan om höjning av brotaxan vid Flottsund) 
Ulleråkers Häradsbor kallas att inställa sig tredje rättegångsdagen av Lagtima Hösttinget den 4 
november för att höras över Huvudmännens för Flottsunds Bro bolag gjorda anhållan hos Kongl 
Maj:t, att få höja nuvarande taxan för broavgifterna. 
      Detta kungjort dem av länets innevånare i övrigt, vars rätt må kunna av denna fråga bero och 
vid berörde tillfälle bör iakttas. 
Uppsala den 16 oktober 1835  
 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (indragen marknad i Skäfthammar) 
I skrivelse från Kommers Kollegium meddelas Befallningshavande, att Kongl Maj:t har beviljat 
inkommen ansökan att de årliga marknaderna i juni och oktober vid Skäfthammar kommer att 
indragas och istället två årliga frimarknader hålls vid samma tid i Öregrund. Ett villkor är dock 
att den vanliga byteshandeln med fisk och spannmål mellan skärgårdens innevånare och 
allmogen i orten får fortgå. 
Uppsala den 16 oktober 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (ny Färgerirörelse, ny adress för 
Kryddkramhandel) 
1:o Undertecknad har från 1 oktober öppnat Färgerirörelse, i avlidne guldsmeden Ernanders gård 
i Svartbäcken och mottar till färgning vadmal, tyg och garn. Jag får hos allmänheten mig på det 
bästa rekommendera. 
Uppsala den 1 oktober 1835 ISAK FREDRIC BERGGREN, färgare. 
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2:o Att min Kryddkramhandel, som hittills funnits i f d Fabrikör Meschs Hus vid Drottninggatan, 
numera är flyttad till Regnelska huset vid hörnet av Vaksalagatan och Stora torget här i Uppsala, 
få jag härmed tillkännage Allmänheten 
Uppsala den 1 oktober 1835  GABR WILH GILLBERG 
Uppsala den 16 oktober 1835  
 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (tillvarataget sto) 
Ett ljusbrunt sto, skott på tre fötter med svart hängman och svans är tillvarataget av Bagare 
Anders Redin i Enköping och kan av rätta ägaren återfås mot behörig kostnad. 
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
utfärda likalydande Kungörelse.                                Uppsala den 16 oktober 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (hästmarknaden i Gävle indragen) 
Magistraten i Gävle utfärdade en Kungörelse av den 25 oktober 1834, som meddelas på begäran 
till vederbörandes efterrättelse, så lydande: 
”Vid den s k hästmarknaden, som varit förenad med höstmarknaden i Gävle stad, har någon 
egentlig hästhandel knappast ägt rum, då dugliga hästar sällan förekommit, Däremot har 
hästmarknaden föranlett varjehanda olägenheter, då den blivit samlingsplats för dels 
kringresande personer med tvetydigt ryckte och dels för lättsinnig ungdom, som av nyfikenhet 
ofta blivit förledd till dryckenskap och överdåd. 
      Magistraten har därför förordnat, att någon särskild samlingsplats för hästhandel inte 
kommer att anvisas vid höstmarknaden i Gävle. Det är inte förbjudet att köpa och sälja hästar, 
men det får inte ske på  staden Stora torg och därtill stötande gator. Under markanden får ingen 
rida fortare än i gående. De som bryter däremot är förfallna till ett vite på 3 riksdaler 16 skilling. 
    Det åligger Stads- och Polisbetjäningen att hålla noga tillsyn över efterlevnaden och vid 
överträdelser ofelbart beivra. 
Uppsala den 16 oktober 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1835 (mantals- och skattskrivning) 
1836 års Mantals- och Skatteskrivning förrättas på platser och tider som förteckningen visar och 
följande föreskrifter skall noga iakttagas för undvikande av ansvar och olägenhet. 
    Varje skattskyldig uppförs i mantal och taxeras där han är bosatt. Husbönder och andra som är 
sina egna, skall själva eller genom Ombud infinna sig vid förrättningen för att avlämna skriftliga 
Uppgifter som skall innehålla: 
1:o Alla till hushållet hörande personer med utsättande av namn, ålder, mer eller mindre 
arbetsförmåga, bräcklighet. Även bör uppgivas personers ämbete, rörelse, näring eller hantering, 
fastigheter, verk och inrättningar även fartyg om 5 svåra läster eller mer. 
2:o Alla som bor i huset eller på ägorna hyresmän, inhysesfolk och andra anges på särskild 
förteckning. 
3:o Alla, som är berättigade att bränna brännvin och vill begagnas sig därav, skall uppge 
pannrymd och beskaffenhet, det senare om skattskrivaren fordrar uppvisa Justeringsbetyg för att 
styrka ostämplade tackjärnspannor. 
     Samma skyldigheter gäller för Förmyndare i anseende till deras myndlingar och deras 
egendom, Styresmän i Verk, Bolag och Inrättningar samt outredda sterbhus och under konkurs 
varande bon. 
      Ägare av fartyg som inte kan bevisa att de årligen uppgivit sig till Bevillnings erläggande för 
fartyg eller andel däri bötar tredubbelt belopp av den försnillade bevillningen. 
      Allmogen och mindre skrivkunniga får lämna uppgifter muntligen. 
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      Husbonde, som hos sig låter någon skriva sig, utan att vara i hans tjänst bötar 3 riksdaler 16 
skilling. Den som inte utan laga förfall infinner sig inom 3 timmar vid förrättningen bötar 1 
riksdaler, samma bot för den som inte uppger alla, även om de är befriade från skatt 
      De som på grund av sjukdom eller svåra lyten inte kan förtjäna sitt uppehälle och därför 
önskar sig mantalsfrihet bör uppvisa läkares bevis. Detta bevis avlämnas och tilläggs 
mantalslängden. 
      Särskilda förteckningar på försvarslösa personer skall insändas inom en månad hit  Det 
åligger Skattskrivarna att noga tillse att arrendekontrakt och hyreskontrakt är skrivna på 
stämplade papper. Gäller även kartor. 
      För att inga upplysningar saknas skall länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare på 
landet samt vederbörande i städerna inställa sig vid mantalsskrivningen. Deras ovillkorliga 
åliggande blir att på det nogaste angiva alla försvarslösa personer av bägge könen jämte deras 
frejd och övriga beskaffenhet. 
     Slutligen anmodas Prästerskapet att samma dag denna Kungörelse läses från Predikstolarna 
även läsa Förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av den 28 oktober samma år, 
angående vissa omständigheter som skall iakttagas i avseende på Mantals- och Skattskrivningen.  
      De skall efter slutad gudstjänst i sockenstugorna kungöra innehållet härav för allmänheten 
och vid förrättningen medta husförhörsböcker för att därur kunna lämna upplysningar som kan 
behövas, så att ingen person må bli förbigången. 
Uppsala den 17 oktober 1835  R von KRAEMER 
(följer 3 sidor förteckning på platser och tider för alla Fögderierna) 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1835 (spannmål till Danvikens Hospital) 
Spannmålen som tillkommer Danvikens Hospital skall vid Danvikens Magasin ofelbart levereras 
inom mars månad, vid äventyr att utmätning annars verkställs och den tredskande får betala 1 
riksdaler över medelpriset. 
     De som har skyldighet att uträtta körslor för Hospitalet framför 72 lass sand på helt mantal 
eller erlägger 12 skillingar per lass till Hospitals kassan. 
Uppsala den 22 oktober 1835   J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (lagsökning) 
C E Wennerdahl från Redvägs Härad har av Befallningshavanden i Älvsborgs län blivit lagsökt 
av handlaren L Tillander i Ulricehamn för 96 riksdaler 24 skilling. Han är härmed efterlyst och 
förständigad att inom 6 veckor efter kungörelsen stått att läsa tredje gången i Sveriges 
Statstidning, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta lagsökningshandlingarna 
och avge förklaring, vid äventyr att inte bli hörd i målet. 
Uppsala den 23 oktober 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (funnen skeppsslup vid Klädesholmen) 
Sjötullkammaren i Marstand har tillkännagivit att en skeppsslup eller s k Engelsk Gigg, 24 fot 
lång, inuti grönmålad och utomkring svart och på varje toft märkt med det vanliga Engelska 
Kronomärket, blivit funnen mellan staden och Klädesholmen. 
     Ägaren uppmanas att inom natt och år från den 29 september anmäla sig hos 
Sjötullkammaren. 
Uppsala den 23 oktober 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (utslag om utmätning) 
Anders Johansson Bylander från Billeberg är enligt beslut av Befallningshavande i Älvsborgs 
län, efterlyst och förständigad, att inom 6 veckor från Kungörelsen stått att läsa tredje gången i 
Sveriges Statstidning, infinna sig hos Kronofogden i Kinds Fögderi boende i Ulricehamn, för att 
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erhålla del av Utslaget, varigenom Bylander blivit ålagd att till Handlanden A W Memsen betala 
150 riksdaler samt motta Instrumentet över en av Kronolänsman Liljedahl förrättad utmätning, 
varvid Bylanders fastigheter i Billeberg blivit tagna i mät. Infinner han sig inte blir påföljden att 
utslaget träder i kraft och fastigheterna säljs på exekutiv auktion. 
Uppsala den 23 oktober 1835  
 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (beslagsmål) 
Handelsbetjänterna S E Ekelund, J Ekelund och Joh Hedlund från Ulricehamn är ytterligare 
efterlysta och skall enligt beslut av Rådsturätten i Linköping inställa sig där och svara för ett av 
Reseinspektor Kapten Fornanaders beslag av åtskilliga dem tillhörande varor.  
     Krono- och Stadsbetjänter i länet skall sorgfälligt efterspana dem och vid anträffandet gripa 
och till Länshäktet insända för att genom Befallningshavandes i Linköpings försorg inställa sig 
inför Rätten.                                             Uppsala den 23 oktober 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (lagsökning) 
Grubb Eric Ersson, Kall  Anders Olsson och Hård Eric Ersson från Västermyckeläng i Älvdalens 
socken, har blivit lagsökta hos Befallningshavanden i Falun för en skuld till Rikets Ständers 
Banko Diskont Verk på 120 riksdaler. De är förständigade, att inom 6 veckor efter Kungörelsen 
stått att läsa i Sveriges Statstidning, infinna sig på Landskansliet i Falun för att avgiva förklaring, 
vid äventyr att inte vidare bli hörda i målet. 
Uppsala den 23 oktober 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (pengar och saker funna hos häktad person) 
Poliskammaren i Göteborg anmäler, att av en häktad yngling Bengt Nilson, blivit fråntaget 1 
plånbok med 11 riksdaler 36 skilling, 1 guldring, 1 hårkedja med gulddubbar, 1 pennkniv och 4 
½ riksdaler i löspengar. 
      Den som till äventyr mistat dessa pengar och persedlar gör anmälan hos Poliskammaren. 
Uppsala den 23 oktober 1835  
 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (upphittad klänning i Håtuna) 
Dragon Hånberg vid Håtunaholm har hittat en fruntimmersklänning inknuten i en handduk av 
dräll på Norr Skog i Håtuna socken detta län. Klänningen återfås hos Hånberg. 
Uppsala den 23 oktober 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (jaktplatser) 
Jaktplatser nästa vinter kommer att inrättas på Håbo Härads Allmänning samt på Trögds Härds 
Allmänning Sneden varför erinras om 14 § Tredje Artikeln i Stadgan för Jakt och Djurfång av 
den 13 april 1808, som förbjuder var och en att så länge jaktplatserna är i bruk nyttja körväg eller 
jaga inom ¼ mil därifrån. Vidare är det förbjudet, som Brev av den 1 november 1834 
föreskriver, att lägga döda kreatur på 1 mils avstånd från jaktplatserna, vid vite på 5 riksdaler. 
Uppsala den 23 oktober 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 23 oktober 1835 (14 personer, 4 hästar, stöldgods) 
1:o Bergsfogde Gustaf Ignatius Hoffman har avvikit från orten, efter att ha brustit i 
redovisningen av anförtrodda medel tillhörande Lindes- och Ramsbergs Bergsfögderi i Örebro 
län. 
      Han är 30 år gammal, medelmåttigt lång, något undersättsig med ljust hår 
2:o Vid inbrott hos bonden Skräddar Pehr Ersson i Tyngsjö på Malungs sockens Finnmark i Falu 
län har stulits åtskilliga kläder både mans och kvinns, ½ tunna rågmjöl, 19 alnar vit vadmal 
märkt P L, 1 bolstervar, 1 tunnsäck av buldan, två säckar av blångarn, 4 sämskade bockskinn, 1 
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kopparflaska, 1 ljusstake av mässing, 1 järnskopa, 1 spegel och en svarvad träask innehållande 
fastebrev, utslag, skuldsedlar och andra dokument 
3:o Från bonden Jonas Hans Hansson i Djurberg, Rättviks socken, Falu län har bortkommit från 
betet en ljusbrun vallack, 9 år gammal med skälla fäst i en järnklave 
4:o 5 arrestanter har rymt från Älvsborgs Fästning, nämligen: 
Carl Peter Pettersson Callén, 29 år, undersättsig, ljust hår, klädd i blå tröja grå byxor och 
kalvskinnsmössa 
Johan Gustaf Kanon, 23 år, lång och smal, klädd i blå mössa, blå korttröja och grå långbyxor 
Carl Gustaf Strömberg, 22 år, lång och smal, mörkt hår, klädd i blå tröja, mössa och grå 
långbyxor 
Samuel Larsson Sköld, 27 år, lång och smal, mörkt hår, klädd i blå tröja, blå mössa och grå 
byxor 
Carl Eric Kindberg, 23 år, medelmåttigt växt, ljust hår, klädd i blå tröja och grå byxor 
5:o Torparen Anders Bryngelssons i Håbäckmarken, Göteborgs län, son Paul har avvikit från 
hemorten, 
      Han är 16 år gammal, klädd i randig tröja och svarta trasiga byxor 
6:o Artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 76 Anders Bengtsson Wass, N:o 72 Peter 
Johansson, N:o 119 Samuel Andersson Dahlberg och N:o 15 Johan Fredriksson Sköld har 
olovligen avvikit från Göteborg 
     Wass är född i Halland 1806, 5 fot 8 tum lång 
     Johansson är född i Älvsborgs län 1808, 5 fot 7 tum lång 
     Dahlberg är född i Dalarna 1815, 5 fot 9 tum lång 
     Sköld är född i Jönköpings län 1806, 6 fot lång 
7:o Drängen Carl Pehrsson har rymt från sin husbonde, Arrendator Lars Magnus Christophersson 
i Christineberg, Horns socken, Linköpings län efter att ha tillgripit 2 lispund ull, brännvin och 
matvaror 
      Han är 30 år gammal, kort till växten, ljust hår 
8:o Drängen Carl Carlsson har olovligen avvikit från sin tjänst hos Nils Nilsson i Högtomta, 
Linköpings län 
      Han är 22 år gammal, 6 fot lång, ljust hår och klädd i grön surtut, blå långbyxor, blårandig 
väst, gammal svart hatt, halsduk och stövlar 
9:o I Skräddare Nybloms gård här i staden stals vid sista höstmarknaden en mörkgrå 
fruntimmersklädespäls fodrad med kallikå och stoppad med vadd nedom kring samt försedd med 
svart fårskinn i livet 
10:o Pigan Marit Olsdotter från Östra Ofors, Lima socken, Falu län, har berett sig tillfälle att 
komma på flykten, när hon skulle införas till Länshäktet för begången stöld inom Söderbärkes 
socken 
     Hon är 30 år gammal, lång och stadig till växten, mörkt hår, mörkbruna ögon och klädd i 
mörkblå tröja, blå- och rödrandig kjortel, gammal grön schal och rutigt halskläde 
11:o Den vid Kongl Slottsrätten för Stockholms Slott och Stad för stöld tilltalade betjänten 
Adam Ericsson Möller 
     Han är 20 år gammal, av medelmåttig längd och svag kroppsbyggand med mörkt hår och 
mörka ögon 
12:o Från betet under sommaren bortkom en 15 år gammal häst med fällman från bonden Pehr 
Jönsson i Kyrkbyn, Hassela socken, Gävleborgs län och för Torparen Lars Olsson i samma by 2 
ston, det ena gammalt och det andra 3 år 
      Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och 
brottsliga personer, bortkomna kreatur, stulna egendom, tjuvarna och vid anträffandet därmed 
lagligen förfara 
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     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
vänligen låta efterlysa den bortstulna klädespälsen. 
Uppsala den 23 oktober 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1835 (remontmöte) 
De rustande för N:o 32, 37, 44, 57, 72, 83, 88 och 97 vid Norra Upplands Skvadron och  
N:o 5, 7, 17, 19, 26, 33 och 51 vid Uppsala Skvadron av Livregementets Dragon Korps 
underrättas att Remonteringsmöte kommer att hålla spå vanligt ställe i staden den 16 november, 
då antagliga remontrar skall uppvisas. 
Uppsala den 27 oktober 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1835 (portugisisk Generalkonsul återinsatt) 
Hennes Maj:t Drottningen av Portugal har behagat återinsätta Generalkonsuln, Riddaren av 
Vasa- och Portugisiska Torre=et Spada Orden, Gustaf Beyer, i den befattning, han förut innehaft 
i egenskap av Portugisisk Generalkonsul i Sverige och Norge. Kongl Maj:t har den 7 dennes i 
Nåder erkänt honom i den befattningen och låtit honom njuta skydd samt de fri- och rättigheter 
som Utrikes Makters i Sverige anställda Generalkonsuler tillkommer. 
Uppsala den 27 oktober 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 27 oktober 1835 (3 personer) 
1:o Den för inbrottsstöld tilltalade Drängen Eric Olsson från Säljesta i Järvsö socken, Gävleborgs 
län har berett sig tillfälle att rymma från Häradshäktet i Järvsö. 
     Han är 20 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår och klädd i mörkblå vadmalströja med 
mässingsknappar, blå vadmalsbyxor, blå strumpor, skor och svart skinnkaskett 
2:o De från orten avvikna Artilleristerna vid Göra Artilleri Regemente, N:o 19 Hans Berndtsson 
och N:o 55 Carl Wallenberg 
      Berndtsson är 27 år gammal, 5 fot 8 tum lång, smärt till växten, mörkt hår, blå ögon och 
avlångt ansikte 
      Wallenberg är 24 år gammal, 5 fot 7 tum lång, undersättsig växt, mörkt hår, mörkblå ögon 
och trint ansikte 
      Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att efterspana dessa förrymda personer och vid 
anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 27 oktober 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1835 (arrendeauktion Blacksta, Ekeby socken, 
Olands Härad) 
Arrendeauktion kommer att förrättas den 26 februari nästa år vid Kammar Kollegium och här på 
Profoss Bostället vid f d Adelsfane Regementet Blackast, ½ mantal i Ekeby socken, Olands 
Härad. Arrendet gäller på 30 år och borgen krävs för de fem första åren. Arrendevillkoren finns 
att tillgå så väl i Kammar Kollegiets Första Provinskontor som här. 
     Prästerskapet anmodas att läsa denna Kungörelse tre gånger från Predikstolarna och 
Befallningshavande i angränsande län att låta likalydande Kungörelse utgå. 
Uppsala den 7 november 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1835 (förnyad auktion på lott N:o 7, Hovstallängen i 
Uppsala) 
Den 15 december kommer ytterligare auktion att förrättas så väl i Kammar Kollegiet som här, på 
Lott N:o 7 i Uppsala Hovstalläng, att under arrende i hö upplåtas under återstående arrendetiden 
med samma villkor som arrendekontraktet bestämmer. 
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      Om något anbud skall gillas av Kammar Kollegium, skall inroparen ha i laga ordning 
författad, bevittnad och med Domares vederhäftighetsbetyg försedd arrendeborgen med ansvar 
för kontraktets fullgörande även om arrendatorn skulle avgå med döden. Villkoren finns att tillgå 
vid Kammar Kollegiets Provins Kontor samt här. 
     Prästerskapet anmodas att läsa denna Kungörelse två gånger från Predikstolarna, sista gången 
fjorton dagar före auktionen. 
Uppsala den 11 november 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1835 (auktion Tuva, Tierps socken, Snöte, 
Tegelsmora socken) 
Auktion inför Upplands Regementets Boställs Direktion kommer att förrättas på Uppsala slott 
den 18 december, då till mestbjudande upplåtes arrende på 30 år för Trumslagare Boställena vid 
nämnda Regemente, Tuva ¼ mantal i Tierps socken och Örbyhus Härad och Snöte ¼ mantal i 
Tegelsmora socken, Dannemora Härad. 
      Arrendevillkoren för Tuva är 7 tunnor spannmål hälften råg och hälften korn att lösa efter 
markegång med forsellön eller levereras in natura till anvisad ort inom ett avstånd av 6 mil samt 
Städjekapital av 700 riksdaler eller att arrendatorn betalar en årlig avgift på minst 1 riksdaler 23 
skilling 6 runstycken 
       För Snöte gäller 4 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, att lösas eller levereras på 
samma sätt som vid Tuva, samt Städjekapital på 500 riksdaler eller årlig avgift på minst 4 
riksdaler 1 skilling 11 runstycken. 
     Vid anbud med årlig avgift bör borgen lämnas för både spannmålsarrendet som avgiftens 
erläggande och övriga arrendeskyldigheters fullgörande. 
     I övrigt är arrendeskyldigheterna uppsatta i överensstämmelse med Husesyns och Boställs 
Ordningen i det kontrakt som jämte upplysning om boställenas beskaffenhet finns att tillgå på 
Landskontoret eller hos Direktionens protokollförare Mönsterskrivare E Högling i Uppsala  
Uppsala d Slott den 10 november 18345 DIREKTIONEN 
Uppsala den 11 november 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1835 (förlorad säck mellan Enköping och Säva 
gästgivargård) 
Under resa mellan Enköping och Säva Gästgivargård natten till den 24 oktober förlorades en 
buldansäck innehållande en päls av vita fårskinn och grått skottyg, 1 par nya skinnbyxor, 1 par 
dito sämre, 4 skjortor mäkta med G, 2 randiga yllevästar, 1 par blå vadmalsbyxor, 1 livtröja av 
randigt ylletyg, 1 hatt, 1 par blå strumpor, 1 par bolstervarsbyxor, 1 sängfäll av svarta fårskinn. 
     Ägare är Bergsman Jan Göran Hellsten från Nora socken, numera bosatt i Söderby, Uppsala 
Näs socken, detta län. 
Uppsala den 13 november 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1835 (förnyad arrendeauktion Härva Krono 
Utjord, Härads socken, Nyköpings län) 
Den 4 december kommer förnyad arrendeauktion att anställas så väl i Kammar Kollegiet som på 
Landskontoret i Nyköping och vid Tingshuset i Strängnäs, på Härva Krono Utjord i Härads 
socken, Nyköpings län. Arrendetiden är 30 år och upplysningar finns i Kollegiet, Landskontoret 
och hos Kronobefallningsman Assessor Dahlström på Kvarnberga i Åkers socken. 
Uppsala den 13 november 1835  r von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 13 november 1835 (engelsk agronom antagen) 
För att fästa särskild uppmärksamhet vid de jordbruksmetoder som används i andra länder för att 
förkovra jordbruket och ge praktiska råd till idkarna av den så viktiga näringen, har Vi i Nåder 
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funnit för gott att tilldela den för sin kunskap och nit utmärkte engelska Agronomen Georg 
Stephens ett årligt anslag på 1.200 riksdaler under 10 år. Han kommer att bosätta sig i Riket och 
på kallelse från Oss eller enskilda personer tillhanda hålla sina kunskaper i ämnen som berör 
jordbruket. Det gäller bl a användandet av redskap, ängsvattningar och avledande av vatten från 
kärr och mossar eller andra ägor för att där kunna bedriva fruktbärande odling  
     Vi anbefaller Er att tillkännage detta Nådiga beslut. De som önska hans bistånd anmäler sig 
direkt till honom. Det åligger honom, om han inte är upptagen av verksamhet för Vår och 
Kronans räkning att biträda enskilda. Den som anlitar honom betalar skjuts för två hästar samt 
traktamente på 3 riksdaler per dag så väl under resan som under den tid göromålen tar. Han skall 
dessutom njuta fri husmanskost och tjänligt husrum på stället. 
Stockholm den 16 augusti 1835  CARL JOHAN 
 
Genom detta cirkulär tillkännages att Agronom Stephens adress tills vidare är Karlstad. 
Uppsala den 13 november 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1835 (Tagel Beredningsanstalt i Uppsala) 
På begäran meddelas följande: 
Sedan en Tagel Beredningsanstalt blivit på Uppsala Stads nya Fattighus vid Slottsgatan inrättad 
med ändamål att skaffa de fattiga en tjänlig och lönande sysselsättning, meddelas länets 
innevånare att man köper oberett tagel. Det skall vara torrt och rent och fritt från inblandning av 
odugliga ämnen. Kontant betalning erhålles hos Fattighusets vaktmästare, som bor på stället. 
Följande priser gäller: 
1 skålpund hästtagel, man eller svanshår 24 skilling 
1 skålpund nöt svanshår                           18 skilling 
1 skålpund okammad svinborst                12 skilling 
1 skålpund svinhår                                      6 skilling 
12 oklippta kosvansar                               18 skilling 
     Dessa artiklar blir i allmänhet bortkastade i det enskilda hushållet. Nu föreslås, att sedan de så 
lätt kan avsättas, en person i varje By utses att ta hand om dessa varor och för Byns 
gemensamma räkning sälja till Uppsala Stads Fattighus. 
Uppsala den 13 november 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1835 (ny adress för kryddkramhandel, meddelande 
om Beklädnadsfonden) 
På begäran meddelas: 
1:o Att den kryddkramhandelsrörelse, som varit idkad i Änkefru Rovander hus vid 
Svartbäcksgatan, numera har flyttat till Fabrikör Meschs hus vid Drottninggatan mellan Nybron 
och Torget i Uppsala, får jag härmed tillkännage allmänheten. 
Uppsala den 9 november 1835 JOHAN PH BOGGIANO 
 
2:o Då fråga uppstått om deltagande i Beklädnadsfonden för Livregementets Dragon Korps av de 
rustande som är försedda med Underofficer, Trumpetare eller Hovslagare och sålunda endast bör 
underhålla Sadelmunderingen samt Kaskett och Beväringspersedlar som hör till karlens 
utredning, har Beklädnadsdirektionen efter granskning av fondens räkenskaper funnit skäligt 
stadga att avgiften för dem skall vara 8 riksdaler att med undantag av Kasketterna,  
som de rustande själva skall bekosta och underhålla. Direktionen ansvarar för följande persedlar: 
1:o Hästmunderingen: 1 Sadel med pistolhölster, Ryggstycke, Förbygel, Gjolar, Stigbyglar och 
Stigläder, 1 Valltrapp (hästtäcke), 1 Kappsäck, 1 Stångbetsel med tyglar, 1 Bridon med dito, 1 
Övergjol, 1 Omslagsrem, 1 Filt, 1 Tornister, 1 Skopåse, 1 Fodersäck, 1 Grimma med två skaft, 1 
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Täckgjol, 1 Ryktborste, 1 Skrapa, 1 Vistduk, 2 långa Spännremmar, 3 mindre dito, 1 Foderstreck 
12 famnar, 1 omgång Hästskor, 2 omgångar Söm, 1 Bindskruv 
2:o Beväringspersedlar:1 Sabel med järnbalja, 1 par Pistoler med löskolv, 1 lös Laddstake av 
järn, 1 Krats och 1 Kulform  
3:o Remtygspersedlar: 1 Kartouche med rem, 1 Sabelkoppel, 1 Löskolvsrem och 1 
Laddstocksrem. 
      Vid inträdet i Beklädnads Fonden skall de rustande vara försedda med dessa persedlar i 
brukbart skick och utan defekter. Visitationsrapport av Befälet som också bedömer de rustandes 
andelar i fonden i förhållande till den övriga deltagarna. 
      Detta delges de rustande för Underofficers, Trumslagare eller Hovslagare Nummer med 
erinran att ansökan om deltagande i Beklädnads Fonden från och med 1836 görs hos Direktionen 
inom april månad, vid påföljd att eljest anses inte vilja sig denna förmån begagna. 
Uppsala den 5 oktober på Direktionens vägnar R von KRAEMER 
Uppsala den 13 november 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 november 1835 (utflyttningshjälp för laga skifte) 
I enlighet med 1830 års Kungörelse om Utflyttningshjälp till följd av Laga Skifte, får 
Befallningshavande tillkännagiva, att Kongl Maj:t den 29 september beviljat följande Skifteslag 
sådan Hjälp. 
     Trögds Härad, Vallby socken, Berg och Husby Skifteslag, Eric Wallenström för 3 särskilda 
hemmansdelar tillsammans 466 riksdaler 32 skilling 
     Håbo Härad, Tibble socken, Hållunda Skifteslag, Protonotarie Lunddahl 133 riksdaler 16 
skilling och Önsta Skifteslag E A Barthelsson 66 riksdaler 32 skilling 
     Lövsta Tingslag och socken, Österänge Skifteslag, Per Jansson 50 riksdaler, Lars Andersson 
66 riksdaler 32 skilling och Matts Jansson 66 riksdaler 32 skilling. 
     Vederbörande kan hos Kronofogden i orten få upplysning med vad villkor medlen genast kan 
lyftas. 
Uppsala den 14 november 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1835 (värvning) 
Gardisten vid Livgardet till häst, N:o 83, Gustaf Uppman har blivit förordnad att för Ryttmästare 
Gyldenstolpes Skvadron av samma Regemente anställa värvning här i länet. 
Uppsala den 16 november 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1835 (efterlyst hästhandlare) 
Enligt Rådsturättens i Eksjö Beslut är Hästhandlare Sandahl efterlyst med antydan att inställa sig 
vid Rätten den 7 december i ett mål mellan Stadsfiskal Joachimsson, Änkan Laurin och Pigan 
Ulrica Carlsdotter för att bevisa åtkomsten av en Banko Assignation på 20 riksdaler, som 
Sandahl skall ha lämnat Änkan Laurin. 
Uppsala den 16 november 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1835 (barnuppfostringsmål) 
Enligt Örebro Kämnärsrätts Beslut i ett mål mellan Pigan Eva Christina Eklund samt Snickare 
Gesällen Carl Fredrik Winberg angående bidrag till barnuppfostran, är Winberg som vistas på 
okänd ort, härmed allmänneligen efterlyst med förständigande, att vid vite på 3 riksdaler 16 
skilling, den 2 december inställa sig inför rätten för att avge svaromål. 
Uppsala den 16 november 1835 
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Efterlysning, Uppsala den 16 november 1835 (6 personer, åtskilligt stöldgods) 
1:o En silverpokal av 29 lods vikt och märkt med E D S och E N D, invändigt förgylld har stulits 
från Jan Ersson i Bjärsta, Nätra socken, Gävleborgs län 
2:o Drängen Olof Jacobsson från Sörgissjö, Gideå socken, Gävleborgs län har begått stöld hos 
bonden Eric Pehrsson i Främmerhörna och sedan fått tillfälle att komma på flykten 
3:o Hos Kronolänsman Nils Svedberg i Gävleborgs län har stulits 1 guldfingerborg, 1 större 
guldring med emaljerad blomma, 1 ring med infattad högröd sten, 1 med ljusröd sten, 1av silver 
med gul sten, 1 förläggssked tillverkad av Guldsmed Lignell i Sundsvall, 1 strösked, 1 
gräddkanna tillverkad av Guldsmed Malm i Sundsvall, 1 förgylld kalk, 1 dosa med karneolsten i 
locket tillverkad av Guldsmed Hagman i Sundsvall, 1 graverad dosa, 2 räfflade matskedar 
tillverkade av Guldsmed N Nordlöf, 10 märkta matskedar, 6 räfflade teskedar tillverkade av 
Lignell, 1 större danskt silvermynt och ett 8-skillingsstycke 
4:o Torparen Olof Pålsson, Västmarkum, Vibyggerå socken, Gävleborgs län har för 2 år sedan 
övergivit sitt hemvist och är misstänkt för stöld 
     Han är 34 år gammal, kort och undersättsig, ljuslätt ansikte, gulaktigt hår och krokig näsa, 
klädd i blå jacka, blå byxor, svart hatt och gamla kängor 
5:o Drängen Nils Gustaf Söderberg, som är häktad för andra resan stöld, har rymt från 
Härnösands Stadshäkte 
     Han är undersättsig, magert ansikte, mörkt hår och klädd i blångarnsbyxor, randig väst, grå 
vadmalströja, skor och svart hatt 
6:o Förre Korrektionisten Eric Pålsson har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Bonden Lars 
Olsson i Rogstad, Häggdångers socken 
       Han är 33 år gammal, medelmåttigt växt, mörklagt ansikte, svart hår och klädd i strybyxor 
(?), grå tröja, grårutig linnehalsduk och gråaktig hatt 
7:o Pigan Maria Ersdotter har olovligen avvikit från sin tjänst hos Kvartersmästare Zamore i 
Kroksta by, Vassunda socken, Stockholms län, efter att ha stulit en silvermatsked märkt A A S, 1 
dessertsked och 4 silkesschaletter i olika färger 
8:o Vid inbrott i Sandstugan, Flens socken Nyköpings län, har hos Bonden Olof Larsson stulits 
en silverdosa märkt E A S, 1 guldring märkt D A S H A E S, 1 dito av sämre guld, 1 par örringar, 
5 silvertumlare varav en har ett insmält 12- skillingsstycke, 1 silvermatsked märkt P I S, 3 
silkeschaletter, 1 rakkniv och 2 riksdaler  
9:o Manspersonen Gustaf Järv, som är misstänkt för denna stölden 
     Han är 40 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår, liten näsa och klädd i mörkblå 
vadmalsrock, grå livtröja, blå byxor, stövlar och svart hatt 
10:o Vid Västerlund i Nyköpings län har stulits 25 ¾ alnar mörkblått kläde, 12 alnar 
klädesberett, 2 mörkblå trådhärvor, 2 vita skinn märkta A C S i Flen. Alltsammans inbundet i ett 
rutigt yllekläde. 
     Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och 
brottliga personer samt den stulna egendomen och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 16 november 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 november 1835 (entreprenadsauktion för nya fönster i Slottet) 
Entreprenadsauktion hålls den 30 november, då till minstbjudande upplåts arbetet att insätta 
åtskilliga fönster här på Slottet. Inga anbud antas utan borgen. 
Uppsala den 17 november 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1835 (remonteringsmöte) 
De rustande för N:o 37, 44, 57 och 84 vid Norra Upplands Skvadron, N:o 15 och 89 vid Sigtuna 
skvadron samt N:o 5, 7, 19 och 33 vid Uppsala Skvadron av Livregementets Dragon Korps 
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underrättas, att remonteringsmöte hålls på vanligt ställe den 19 december. Antagliga remontrar 
för ovanstående nummer skall uppvisas vid vite på 6 riksdaler 32 skilling. 
Uppsala den 19 november 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1835 (lagsökning) 
A Bylander från Billeberg i Sexdrega socken, Älvsborgs län, som har blivit lagsökt hos 
Befallningshavande där, av Handlaren A M Calmenius i Borås för 125 riksdaler, är allmänt 
efterlyst och förständigad att 6 veckor efter Kungörelsen stått att läsa tredje gången i Sveriges 
Statstidning, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta lagsökningshandlingarna 
och avge förklaring. Vid äventyr att inte vidare vara hörd i målet. 
Uppsala den 19 november 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 19 november 1835 (2 personer) 
1:o Gossen Pehr Gustaf Forsberg har olovligen från sin tjänst hos Strumpvävare 
Pyzchman i Gävle 
     Han är 16 år gammal, medelmåttigt men undersättsig växt, ljust hår och stammar 
2:o Pigan Stina Larsdotter Rör, har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Värdshus Idkerskan 
Nyberg vid Flottsund i detta län och tagit med sig pengar, som hon fått sig anförtrott av Nyberg 
     Hon är 18 år gammal, född i Gävle, liten till växten, fräknigt ansikte, mörkt hår, bruna ögon 
och klädd i rödgredelin bombasinrock, brun schalett med svarta blommor, ljusbottnig 
levantinschal med mörka blommor och försedd med ett prästbetyg tillhörigt Nyberg 
     Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalls att sorgfälligt efterspana dessa förrymda 
personer och vid anträffandet gripa och hitsända dem. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
efterlysa pigan Rör. 
Uppsala den 19 november 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1835 (spannmålsarrende för Boställen) 
På begäran är följande skrivelse kungjord: 
Till följd av Lönings Direktionens beslut vid sammanträdet den 16 denna månad i Uppsala, får 
jag anhålla att Befallningshavande inom länet utfärdar Kungörelse, till vederbörandes 
efterrättelse, så att innevarnade års Spannmålsarrenden av utarrenderade Boställen, som tillhör 
Livregementets Dragon Korps samt avrads spannmål som tillfaller Lönings Fonden bör betalas 
in natura i vinter. 
Västerås den 20 november 1835  D G AHLBORG 
Uppsala den 23 november 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 november 1835 (auktion Björk, Västeråkers socken och 
Söderby, Ramsta socken) 
Auktion på Säva Gästgivargård den 14 december, då till mestbjudande säljs: 
1:o Björk N:o 1, ½ mantal kronoskatte, N:o 2, ½ mantal, N:o 3, ½ mantal, N:o 4, ½ mantal, N:o 
5, ½ mantal, N:o 6, 3/8 mantal och N:o 7, ½ mantal. 
     Dessa hemman är belägna i samma byalag i Västeråkers socken, Hagunda Härad och försedda 
med nödtorftiga åbyggnader. De har tillsammans 70 tunnlands årligt utsäde i ypperlig jordmån 
samt motsvarande äng. 
2:o Söderby 1½ mantal frälse med ett jordtorp beläget i Ramsta socken, Hagunda Härad, har 
hjälplig åbyggnad, omkring 27 tunnors utsäde i god jordmån samt 28 – 30 lass hö. 
     Närmare underrättelse erhålls vid auktionstillfället hos undertecknad auktionsförrättare. 
Balingsta den 24 november 1835  JOHAN SAHLIN 
Uppsala den 25 november 1835 
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Kungörelse, Uppsala den 25 november 1835 (stulna hästar) 
Natten till den 24 dennes har två okända manspersoner, långa till växten, gått in i Rusthållare 
Lars Hanssons i Väsby, Bälinge socken, stall och insatt ett grått gammalt magert och illa 
selbrutet sto, men samtidigt tagit Hanssons två stora svarta hästar. 
      Den ena är fjädernosig och den andra alldeles svart med ovanligt stor svans. Båda har 
slokman och är skodda på alla fötterna. 
      Dessutom har tjuvarna tagit en ny mörkgrå överklädd päls med svarta lackerade järnknappar, 
ett par mörkgrå skinnade byxor, en mörkgrön kvinnskapprock med silverhäktor, en rödbottnig 
tvärrandig klänning, en blårandig klänning, en ny grön ylleschal, en silkesschal, två halsdukar, 
ett kambricksförkläde, ett par nya strumpor, ett lärftslakan, tre skålpund vitt ullgarn, tre alnar rött 
och blått bomullstyg och tre bomullslärftsskjortor m m. 
     Tjuvarna och det stulna skall noga efterspanas samt vid anträffandet därmed laga förfaras. 
     Befallningshavande i Stockholm, Västerås, Gävleborgs och Nyköpings län anmodas att 
utfärda likalydande efterlysning. 
Uppsala den 25 november 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1835 (konkursauktion i Långtora och i Yvre) 
På begäran meddelas följande: 
Sergeant Walters konkursmassas fastigheter säljs på öppen auktion i Ås, Långtora socken, den 
17 december. 
1:o 1/3 mantal kronoskattehemmanet N:o 1 i Ås med 9 tunnors utsäde och 26 lass hö 
2:o ¼ mantal kronoskattehemmanet N:o 2 i samma by med 5 tunnors utsäde och 14 lass hö 
     Köparen mottar dessa hemmansdelar med trädet nästa vår och 1836 års arrende. Köpe- och 
betalningsvillkoren bestäms vid auktionen. 
Torstuna den 26 november 1835  JOHAN ER EKBLOM 
 
Genom öppen auktion säljs den 8 februari 3/16 mantal kronoskatte i Yvre tillhörigt 
Bonden Per Perssons arvingar. Hemmanet brukas för närvarande av Bonden Mickel Jansson i 
Kastebo.  
      Angående fördelen som årligen skall utgå och betalningsvillkoren lämnas upplysning före 
auktionen, som förrättas i Yvre 
Tierp och Yvre den 8 november 1835 JAN ERIC ÖHBOM 
Uppsala den 1 december 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1835 (förnyad auktion Åkerby By N:o 2, Åkerby 
socken) 
Den tidigare utlysta exekutiva auktionen på bonden  Eric Erssons fastighet, ½ mantal N:o 2 i 
Åkerby By, Åkerby socken, har inte kunnat säljas i brist på spekulanter. Ny auktion den 11 
januari 1836 på Högsta Gästgivargård. 
Uppsala den 1 december 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1835 (entreprenad för byggnad av trossbod vid 
mötesplatsen Mohed samt Löjtnants Bostället Storbyn i Färila socken) 
Den 11 dennes hålls entreprenadsauktion så väl vid Rikets Krigskollegium som vid 
Lanskansliet i Gävle för att uppföra en trossbod av trä vid mötesplatsen Mohed, beläget 1 ¼ mil 
från Söderhamn. 
 

66    D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan112-121-1835\lan116-120 1835.doc   Skapat den 2005-08-24 09:59:00Senast utskrivet 2005-08-25 
22:58:00 



Den 19 januari 1836 anställs inför Hälsinge Regementets Boställs Direktion i Gävle, 
arrendeauktion på Löjtnants Bostället Storbyn, Färila socken. Arrendetiden är på 30 år och 
underrättelser om auktionsvillkoren lämnas så väl här som på Landskontoret i Gävle. 
Uppsala den 1 december 1835 
 
Efterlysningar, Uppsala den 1 december 1835 (7 personer, häst, vagnsdelar) 
1:o Två karlar, som brutit sig in hos Sockenskräddare Anders Svensson i Holms socken, 
Halmstads län och misshandlat två kvinnor samt stulit 40 riksdaler m m  
2:o Skrivare Laurentius Kock som olovligen avvikit från Häradshövding Engelhart i Uddevalla 
    Han var klädd i grön kamlottskappa med rött foder och svart sammetskrage, grön frack, blå 
surtut samt försedd med grå, blå och bruna byxor, hatt och mössa 
3:o Den för delaktighet i stöld misstänkte manspersonen Tolle Disson från Braseröd i Göteborgs 
län 
4:o Den för rån och upprepad stöld tilltalade Henrik Andersson Borg har kommit på flykten från 
Årstads Häradshäkte i Halmstads län 
     Han är 28 år gammal och för allmänna säkerheten högst farlig. Han var klädd i arrestantdräkt 
med mössa och skor 
5:o Artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente, Carl Håkansson Rylin och Henrik Öijer har 
rymt från Regementet 
     Rylin är 5 fot 8 ½ tum lång, född 1822, rödlätt ansikte, ljusbrunt hår, blå ögon 
     Öijer är 5 fot 8 tum lång, född 1805 med brunt hår, bruna ögon. 
     Bägge var klädd i full Artillerimundering samt Kapotter 
6:o De tjuvar som från Nämndeman Anders Hansson i Nerrevad, Riala socken, Stockholms län 
har olovligen tillgripit båda framhjulen, 4 hjulmuttrar samt 3 selar med sprintar till en alldeles ny 
vagn. De stal dessutom 5 liar 
7:o Vid inbrott i Hägerstalund, Stockholms län, stals en ljusröd vallack med ljus man och svans, 
ett nytt yllehästtäcke kantat med buldan, 1 grimma, 1 betsel och 1 par tömmar 
     Krono- och Stadsbetjänter åläggs att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottliga 
personer, den stulna egendomen och kreaturen samt vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 1 december 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1835 (bärgad ekbjälke vid Rossön, Göteborgs län, 
sönderslaget fartyg) 
En ekbjälke av 24 fots längd är bärgad vid Rossön, Göteborgs län. Vidare har siktats ett tomt 
fartyg vid Södra Väderöarna. En brigg om 80 läster med bokstäverna I R P E över kajutan. 
Fartyget slogs sönder av en storm den 27 oktober. Det enda som finns kvar är en bit av bottnen 
som finns upplagd på Florö samt några sidostycken som är införda till Hovstenssund och Koster. 
Vidare har bärgats 7 lispund färgtråd (?), en trasig kikare, en trasig oktant samt ett gammalt 
paraply. 
     Ägaren förständigas att anmäla sig hos Tullkammaren i Strömstad inom natt och år från den 
18 november. 
Uppsala den 1 december 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 december 1835 (angående rotevakans avgiften i 
Markegångstaxan) 
Kammar Advokat Fiskalen har förklarat att Kongl Maj:t och Kronan inte har något att anmärka 
på årets Markegångs taxa utom vad gäller rotevakans avgiften. Han förbehåller sig rätten att 
komma med ett särskilt yttrande.  
     Befallningshavande anmodas tillkännagiva detta och ett vanligt antal exemplar av denna 
Kungörelse tillsända Kollegiet. 
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Stockholm den 27 november 1835  JACOB CEDERSTRÖM 
 
Vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse härmed kungörs. 
Uppsala den 2 december 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1835 (avlöningsmöten för Upplands Regemente) 
Avlöningsmöten för Upplands Regemente hålls den 
16 januari på Yvre gästgivargård med Livkompaniet 
18:de i Enköping med Överstelöjtnantens Kompani 
15:de på Säva Gästgivargård med Andra Majorens Kompani 
20.de i Uppsala stad med Tredje Majorens Kompani 
16.de på Hovs Gästgivargård med Rasbo Kompani 
18:de på Norrby Kaptens Boställe i Lunda socken med Hundrahärads Kompani 
20:de i Sigtuna med Sigtuna Kompani 
1:o Arrendatorer av Boställen, som genom publik åtgärd är arrenderade med Lönigs 
Direktionens utfärdade anordningar, anvisade Löningstagare att av dem disponeras samt 
räntegivare på hemman som är anslagna till Befälets lönande, bör inställa sig för att höra hur 
arrendet eller löningsräntan skall utgöras och på samma gång erlägga ränte- eller s k årliga 
penningar 
2:o Gratialister, som njuter underhåll av Vadstena Krigsmanshus Kassa och pensionärer i 
Regementets Korprals- och Soldat kassa bör inställa sig för att erhålla vad som dem tillkommer. 
De skall medföra pensionsbrev och prästbevis, dubbelt för dem som har både underhåll och 
pension. 
3:o Alla till Regementsmusikens, Löneregleringsfondens samt avlöning till Underofficerare och 
Volontärer anslagna Rotenummer löner skall betala enligt kontrakten. 
Uppsala den 4 december 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 4 december 1835 (2 personer, stor penningstöld) 
1:o Dalpigan Jut Kjerstin Ersdotter från Överby, Orsa socken har övergivit sin tjänst här i staden 
som amma för två späda moderlösa barn och tagit med sig kläder till ett värde av 15 riksdaler. 
2:o Den för olovligt tillgrepp och fylleri vid Sävedals Härads Rätt i Göteborgs län, under tilltal 
ställda kvinnspersonen Gunilla Axelsdotter har rymt 
      Hon är 45 år gammal och kallar sig också Greta Andersson 
3:o Vid inbrott hos Grosshandlare B J Wallentin i Göteborg stals 2.000 riksdaler, däribland 
depositions sedlar från Värmlands Privata Bank samt 155 Piastrar, 10 Crusader, 20 Preussiska 
Taler och 25 skilling sterling. 
   500 riksdaler utlovas till den som upptäcker tjuven. 
   Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att efterspana dessa förrymda och brottliga personer samt 
de stulna pengarna,. 
   Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas att 
låta efterlysa Kjerstin Ersdotter. 
Uppsala den 4 december 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1835 (tillvaratagen kärra) 
En gammal kärra har hittats nära landsvägen vid Forkarby, Bälinge socken. Där låg 1 ljusstake, 
en gammal fotsack, 1 huggjärn, 1 hästskrapa och en större spik. Godset är tillvarataget och man 
förmodar att de personer, som gjorde inbrott hos Rusthållare Lars Hansson i Västerby, lämnat 
kärran. 
Samma natt stals en släde från bonden Lars Morberg i Forkarby och man misstänker att 
förrymde Korrektionisten Widgren är den ena av de två inbrottstjuvarna. 
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     Befallningshavande i angränsande län och Överståthållare Ämbetet i Stockholm anmodas 
vänligen utfärda lika Kungörelse. 
Uppsala den 4 december 1835  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1835 (entreprenadsauktion för reparation av 
Postinspektörs Bostället i Uppsala) 
Entreprenadsauktion förrättas den 15 januari för att verkställa åtskilliga reparationer på de 
byggnader som tillhör Postinspektören i Uppsala, i enlighet med kostnadsförslag och villkor att 
arbetet skall vara avslutat 1 september 1836. Borgen krävs för arbetets riktiga utförande och 
anbudets antagande beror på Överpost Direktören. 
Uppsala den 8 december 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1835 (deponerade medel i Lantränteriet) 
I Uppsala Lantränteri har följande medel blivit deponerade: 
Den 9 mars 1825 genom Assessor Lychou uttagna böter för fel uppgifter till 1815 års 
mantalsskrivning, 20 riksdaler  
Den 13 juli samma år genom Lagman af Klintberg böter enligt Svea Hovrätts Utslag 6 riksdaler 
32 skilling 
Den 25 oktober samma år genom P G Marelius en rest på en köpeskilling 9 riksdaler 15 skilling 
3 runstycken.  
      Dessa depositions medel är tio år gamla och skall alltså till följd av Kongl Maj:ts och Rikets 
Statskontors skrivelse av den 29 oktober 1828, vederbörande anmäla och styrka sin äganderätt. 
Medlen insänds annars till Statskontoret, där den som inte gjort sin rätt gällande inom laga tid, 
får ställs sina anspråk. 
Uppsala den 8 december 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1835 (revision av Beklädnads Fonden vid Dragon 
Korpsen) 
På begäran av Beklädnads Fonden vid Livregementets Dragon Korps kungörs följande 
revisionsberättelse: 
”Undertecknade Revisorer, som är valda av Upplands Läns Rusthållare har denna dag granskat 
Beklädnads Fondens Räkenskaper och vid genomgång av räkningar och verifikationer funnit allt 
riktigt och ordentligt fört samt att utlånade medel är försedda med fullkomliga säkerhetsbevis. 
      Direktionen har med största sorgfällighet och omtanke för de Rustandes bästa fullgjort sitt 
mödosamma åliggande, varför vi på Delägarnas vägnar lämnar fullkomlig Decharge 
(ansvarsfrihet). 
      Intäkterna har varit 4.737 riksdaler och utgifterna 2.613 riksdaler, varför behållningen blir 
2.124 riksdaler. Ytterligare behållning finns i material för en summa av 278 riksdaler samt 
färdiga munderingspersedlar till ett värde av 513 riksdaler 
Uppsala den 3 december 1835  G NORENIUS, J J EDMAN, ADOLF ADDE 
Uppsala den 10 december 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1835 (revision av Remonterings kassan vid Dragon 
Korpsen) 
På begäran av direktionen för Remonterings Kassan vid Livregementets Dragon Korps avges 
följande berättelse: 
”Undertecknade revisorer, behörigen valda av Upplands Läns Rusthållare, har granskat 
räkenskaperna och funnit dem sorgfälligt förda och utlånade medel med behörig säkerhet 
försedda. 
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     Enligt den kännedom vi under noggrann granskning förvärvat har Direktionen med 
fullkomlig nit uppfyllt sitt åliggande, varför vi på Delägarnas vägnar lämnar Direktionen 
fullkomlig Decharge (ansvarsfrihet) för tiden, som revisionen omfattar. 
Intäkter är 981 riksdaler bl a avgift för 251 nummer. Utgifter 977 riksdaler. Behållning i kassan 4 
riksdaler. 
Uppsala den 3 december 1835  G NORENIUS, J J EDMAN ADOLF ADDE 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1835 (ränte- och utlånings regler för räntegivare vid 
Dragon Korpsen) 
Då det är möjligt, att åtskilliga räntegivare vid Livregementets Dragon Korps inte känner till, hur 
deras ordinarie ränta skall utgöras till enskilda låntagare eller löningsfonden, vill jag härmed 
meddela till vederbörandes efterrättelse:  
      att det är räntegivarna vilkas hemman enligt Indelningsverket är anslagna till nedannämnda 
indelningar, som nu enligt nya Löne Regleringen tillhör Lönings Fonden och bör till följd därav 
in natura i vinter utgöra Avrads spannmålen, nämligen Regementets Kvartermästare, Löjtnants, 
Kornetts, Predikants, Mönsterskrivare och Kvartermästare Indelningarna vid Majorens Kompani, 
samt Kornetts, Predikants, Första, Andra Tredje Korpralsindelningarna vid Norra Upplands 
Kompani. 
Västerås den 7 december 1835  O G AHLBORG 
Uppsala den 10 december 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1835 (leverering av Hospitals spannmålen) 
Serafimer Ordens Gillet meddelar i skrivelse av den 28 november att årets Hospitals Spannmål 
skall lösas efter markegångspris av Arrendatorer, Avrads- och Tiondegivare, så vida den inte i 
tid uppsägs att lösas in natura. 
    Den uppsagda spannmålen kommer att försäljas på auktion med rättighet för köparen att 
erhålla anstånd med betalningen i fyra månader, om han visar borgen. Anbuden underställs 
Ordens Gillet om de inte uppgår till Markegångspriset med forsellön. 
     Befallningshavande har bestämt den 8 januari till auktionsdag för den redan uppsagda 
Kronotionde spannmålen i Tillinge socken och vad som senare kommer att uppsägas. 
Uppsala den 10 december 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1835 (auktion Lådsta By, Funbo socken) 
Den 29 februari kommer Bonden Samuel Gustaf Åkermans och hans hustrus ägande 5/18 mantal 
kronoskatte augmentshemman N:o 1 i Lådsta By, Funbo socken, detta län, att genom offentligt 
utrop under upp och avslag säljas till mestbjudande för att gällda Bonden Jan Abrahamssons i 
Funboslätts fordran på 666 riksdaler 32 skilling. Auktionen hålls på Rasbo Härads Tingsställe i 
Hovs Gästgivaregård. 
     Köpeskillingen erläggs genast eller senast inom 1 månad, då räntan blir 6 %. Hemmansdelen 
anses värd 1.461 riksdaler 31 skilling och upplysningar kan fås hos Kronobefallningsman Johan 
Floderus här i staden. 
     Det åligger utmätningssökande att i behörig tid och ordning, meddela inteckningshavarna om 
auktionen. 
Uppsala den 15 december 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1835 (rekryteringsmöte) 
Den 22 januari 1836 kommer rekryteringsmöte med Upplands Regemente att förrättas på 
Landskansliet, då antagliga rekryter för dessa vakanta nummer skall uppvisas: 
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68, 72, 94 och 99 vid Livkompaniet, 22 vid Överstelöjtnantens kompani, 114 vid Första, 77 vid 
Andra, 21, 32 och 80 vid Tredje Majorernas kompanier, 7 och 125 vid Rasbo kompani samt 56, 
67, 73, 99, 104, 105 och 41 vid Sigtuna kompani. 
      Vitet för försummelse är 13 riksdaler 16 skilling för berörda rote med undantag för 68 och 71 
vid Livkompaniet där vite är på 6 riksdaler 32 skilling. 
     Landshövdinge Ämbetet erinrar Rotehållarna att vid mötet förete upprättade soldatkontrakt 
och att enligt Stadgan om värvning och manskaps lejande till krigstjänst, de som blir föreslagna 
att skrivas in i rullorna, först skall uppvisas hos Kompani Befälet. 
Uppsala den 15 december 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1835 (hustru efterlyser sin man) 
Med anledning av Vidsbo Häradsrätts beslut är hustru Maria Kjellbergs i Väring, från orten 
avvikne make, Rustmästare Jonas Ek härmed efterlyst och förständigad att inom natt och år från 
den 7 dennes infinna sig hos hustrun, vid äventyr att annars vara skild från henne. 
Uppsala den 15 december 1835  
 
Kungörelse, 15 december 1835 (makar efterlysta för obetald skuld) 
Ivars Hans Olsson från Kyrkbyn i Orsa socken, Falu län och hans hustru Brita Ersdotter har av C 
E Weström och Didrik Weström blivit lagsökta för en fordran på 187 riksdaler 41 skilling. De är 
efterlysta och förständigade att inom 6 veckor efter att Kungörelsen varit införd tredje gången i 
Sveriges Statstidning, infinna sig på Landskansliet i Falun för att förklara sig, vid äventyr att inte 
vidare bli hörda i målet. 
Uppsala den 15 december 1835 
 
Efterlysning, Uppsala den 15 december 1835 (7 personer, stöld) 
1:o De två blåklädda karlar, som natten till den 28 november brutit sig in hos Prosten B Dahlén i 
Veinge Församling, Halmstads län och med våld tillgripit 474 riksdaler 47 skilling 2 runstycken, 
10 – 12 Specie riksdaler av gammal prägel och några mynt i silver och koppar. De tog vidare 1 
fickur med dubbel boett och stålkedja, 9 pressade och räfflade matskedar om 5 lods vikt vardera, 
7 teskedar, 1 förläggssked om 20 – 30 lod, 1 såssked förgylld inuti, 1 sockertång, flera 
skospännen samt Veinge kyrkas brudkrona om 101 lod till en del förgylld och med röda och blåa 
stenar, allt i silver, 1 frack, 1 par byxor, 1 väst och 1 svart surtut samt ett par stövlar. 
2:o Arrestanterna Carl Teodor Sandberg och Carl Peter Strandberg har rymt från Västerås 
Länshäkte 
      Sandberg är 25 år gammal, medelmåttigt växt, ljust knollrigt hår, ljuslätt ansikte, blå ögon 
och klädd i vadmalspäls, järngrå klädesbyxor, spännhalsduk och stövlar 
      Strandberg är lika gammal, undersättsig till växten, mörkbrunt hår, mörka ögon, fylligt 
ansikte och klädd i järngrå klädesrock, blå väst, vita buldansbyxor, skor, strumpor och svart 
halsduk 
3:o Den för utprångling av falska sedlar häktade bondsonen Jan Svensson från Sörfly i Hanebo 
socken, Gävleborgs län, har rymt ur Söderhamns Stadshäkte 
      Han är 19 år gammal, medelmåttig lång, smal, blå ögon, rak näsa, ljust hår och klädd i grå 
jacka och byxor, samt grå mössa av hundskinn 
4:o Avlidne Lappmannen Pehr Olssons dotter, Brita, från Berge By i Bjursåkers socken, 
Gävleborgs län har avvikit från hemorten och kvarlämnat 2 späda barn 
     Pehrsdotter är undersättsigt växt, med koppärrigt ansikte och bred mun 
5:o Gardisten vid Svea Livgarde, N:o 28 Johan Warengo har olovligen undan hållit sig från 
Regementet 
     Han har även kallat sig Holmstedt och varit i tjänst vid Värmlands Fältjägar Regemente, är 38 
år gammal, 5 fot 9 tum lång, ljust hår 
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6:o Förre kusken Bengt Nilsson Blomquist har avvikit från Dylta i Örebro län och efterlämnat 
hustru och 3 små barn i utfattigt tillstånd. Han bör inställa sig i hemorten eller hämta hustrun och 
barnen 
7:o Soldaten vid Älvsborgs Regemente, N:o 533 Johan Schultz har avvikit från roten 
     Han är 25 år gammal, 5 fot 8 tum lång, mörkt hår och klädd i grå rock, blå långbyxor, grå 
vadmalsväst, svart hatt, stickad ullgarnshalsduk, ullstrumpor och läderskor 
     Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles noga efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer samt stulna egendom och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 15 december 1835  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1835 (jordbruks råd av agronom Stephens) 
Länets innevånare har tidigare blivit uppmärksammade på, att de kan erhålla råd, upplysningar 
och biträde av den för sina stora insikter och sin vidsträckta erfarenhet utmärkte engelske 
Agronomen Georg Stephens, rörande jordbrukets förbättring. Anmälan görs till honom, som har 
adress tills vidare i Karlstad. 
      Lanthushållnings Sällskapet har velat fästa länets innevånares ytterligare uppmärksamhet på 
detta viktiga ämne samt meddelar att de jordbrukare, som önskar rådgöra med Stephens bör 
uppge det vid Lanthushållnings Sällskapets allmänna sammankomst den 26 januari 
nästkommande år. 
Uppsala den 18 december 1835 
 
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1835 (prispengar från Lanthushålls Sällskapet) 
Var och en som granskat lanthushållningen i vår ort, anmärker med rätta att åkerbruket och ängs- 
och boskapsskötseln i allmänhet befinner sig i missförhållande till varandra. Så länge man ägnar 
sig ensamt åt åkerbruket och lämnar omtanke om spannmålsodlingen, men missgynnar 
ängsskötseln som är grunden för allt åkerbruk, kan man aldrig höja sig till ett verkligt och 
varaktigt välstånd. Man får kämpa med all den osäkerhet och alla olägenheter som blir följden av 
en oriktig och grundlös hushållning. Någon bevisning behöver allmogen inte inför denna 
sanning, då alla ser att även den bördigaste åker i längden utmärglas om den inte blir gödd, 
medan en liten väl underhållen åker ger rikare och säkrare äring än en dubbelt så stor, som är illa 
skött. Boskapsskötseln ger inte bara den för åkerbruket nödvändiga gödningen, utan ger 
dessutom många av människans första och viktigaste livsförnödenheter, men det sker endast om 
ängen sköts med omsorg. 
     Lanthushållnings Sällskapets högsta önskan är, att länets aktningsvärda Lantmän med största 
omsorg tar sig an foderväxtodling  samt utvidgar ängs- och boskapsskötseln. De kommer genom 
att uppmärksamma ängen lika mycket som åkern snart få se frukterna av denna viktiga 
förändring och kunna hämta den största och huvudsakliga lönen för sin omtanke. 
    Till uppmuntrande av Boskapsskötselns förbättring har Lanthushållnings Sällskapet och dess 
ordförande bestämt 16 särskilda belöningar att under de närmaste 5 åren ges till bönder, torpare, 
soldater och dragoner vid 4 utvalda platser i länet, nämligen Uppsala stad, Ekolsund, Österby 
Bruk och vid Yvre Gästgivargård. Belöningarna kommer att bestå av: 
1:o En guldring av 16 riksdaler 32 skillings värde till den, som uppvisar den mest mjölkgivande 
kon av vilken ålder som helst. Belöningen bekostas av Ordföraren. (R von KRAEMER) 
2:o En silvermatsked med inskription till den som uppvisar den vackraste kvigan eller tjuren 
mellan 2 1/3 och 4 års ålder. Villkor att kvigan inte får vara dräktig förrän vid 3 ½ års ålder. 
3:o 2 riksdaler i silver till den som uppvisar den bästa springbaggen av god, men grov ullrace. 
4:o 2 riksdaler i silver till den som uppvisar den ullrikaste tackan av grövre race. 
     Den som önskar tävla om dessa priser, skall bevisa att djuret är uppfött hos honom åtminstone 
från 1 månads ålder. Den som vinner kvigans belöning, kan senare delta med samma kreatur och 
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tävla om premiet för bästa mjölkko. Provmjölkningsbevis på tryckta formulär erhålls hos 
Lanthushållnings Sällskapet och utdelas till alla församlingar.  
     Anhålles att Prästerskapet låter klockaren dela ut dessa formulär till dem som är intresserade. 
De skall var undertecknade av två trovärdiga män, helst ledamöter av Hushållningssällskapet och 
innehålla uppgifter på mjölkkvantiteten som kon lämnat under tre på varandra följande dagar. 
     Lanthushållnings Sällskapet fäster allmogens allvarligaste uppmärksamhet på den stora vikten 
av att utfordringen skall var ordentlig och ymnig, utan att vara överflödig. Särskilt viktigt under 
det första levnadsåret.  
    Man bör visserligen försöka öka sin ladugård, men aldrig underhålla fler djur än att de kan 
hållas fullkomligt väl, då ett mindre antal rätt uppfödda kreatur har större värde och gör vida 
bättre gagn än ett större antal illa underhållna, magra och otrevna. 
    Utdelningen av belöningarna kommer att ske i maj månad på dagar som bestäms längre fram. 
Uppsala den 18 december 1835 På Lanthushållnings Sällskapets vägnar R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 december 1835 (ändring i markegångstaxan rörande 
soldatrotar) 
Enligt skrivelse från Kammar Kollegiet kommer förändring att göras i årets Markegångstaxa för 
Uppsala län, då kostnaderna för en soldatrote vid Upplands Regemente specifieras på följande 
sätt: 
Städsel 1 riksdaler 32 skilling, lega 16 riksdaler 32 skilling 
Till Bosättning: 1 ko 16:32, 1 svin 6:-, 1 får 2:16, gång- och sängkläder 16:32 = 60 riksdaler 
beräknade för 20 år, därav 3 riksdaler per år 
Stugans värde 150 riksdaler, fähus och foderrum 50 riksdaler = 200 riksdaler beräknat på 100 år, 
därav 2 riksdaler per år 
Årliga utgifter: Lön 1 riksdaler 32 skilling 
Hemfall: 3 tunnor råg á 7 riksdaler 32 skilling, 3 tunnor korn á 6 riksdaler 32 skilling, 40 lispund 
råghalm á 3 skilling, 6 tunnor agnar á 8 skilling, 60 lispund välbärgat starrhö á 8 skilling, 6 
parlass långved á 6 skilling, mulbete för 1 ko, dito för 2 får och 4 kappar ärter = 62 riksdaler 8 
skilling 
Övriga Utgifter Planpengar, årligt beklädnadsbidrag, mötes passevolance, enöresavgift 6 
runstycke per öresland, trosskjuts och klädespengar = 14 riksdaler 25 skilling 4 runstycken 
Uppsala den 21 december 1835  R von KRAEMER 
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1836 
Låssa kyrkas arkiv 
Sammandrag av Gudrun Sandén 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 januari 1836 (grunder för brännvinsbränning) 
För att ytterligare inskärpa de stadganden i Förordningen av den 19 juni 1835 om grunderna för 
brännvinsbränning och försäljning av brännvin, som varje lantman måste känna till för att 
undvika ansvar för överträdelse, meddelas Allmänheten följande korta utdrag. Prästerskapet 
anmodas att varje år uppläsa hela Stadgan från Predikstolarna. 
     Brännvinsbränningen är endast tillåten 6 månader om året. Anmälan kan göras blott för tre 
månader, då avgiften är hälften. Man kan välja 1:sta terminen januari, februari och mars eller 
2:dra terminen april, november och december. De tider ingen bränning sker, skall redskapen vara 
förseglade eller förvarade på allmän plats. 
     Högsta tillåtna pannrymd är 90 kannor, kokrummet oräknat. 1834 års taxeringsvärde ligger 
till grund för bränningsrättigheten och värdet av jordlägenheten för vilken det brännes får inte 
understiga 300 riksdaler. 
     Destilleringspannor på högst 6 kannor får utan särskild avgift begagnas under den tid och 
villkor, som stadgan för brännvinsbränning tillåter. 
     Vid de årliga mantalsskrivningarna uppgives så väl stället där bränningen skall ske som 
pannrymden med utsättande av den klass som Justeraren åsatt pannan. 
     Både pannan, löst bröst, hatt, rektifikator och mäskvärmare skall vara stämplade. Varje ägare 
skall inneha ett skriftligt betyg från Justeraren för att gå fri från åtal. I annat fall är han saklös. 
     Pannan får inmuras, dock så att stämplingen är synlig. Hatten får inte fästas vid pannan 
genom nagling eller lödning. 
     Den som inte anmält sig till bränning får inte inneha oförseglade redskap. Då nya eller förut 
brukade redskap hämtas, skall säljaren ha forsedel och redskapen vara förseglade. 
     Försäljning av brännvin får inte ske under en kannas rymd på andra ställen än gästgivargårdar 
samt på tillåtna skattlagda krogar. Pastor på landet är pliktig att varje år vid Valborgsmässo 
Sockenstämma inhämta sockenmännens yttrande, om någon krog i socknen bör dras in, då 
anmälan sker hos Landshövdingen. 
    I städerna får inte säljas på andra än lagligen tillåtna minuteringsställen under en kanna 
destillerat brännvin och 7½ kanna odestillerat, med undantag för det allmogen inför utan att det 
lagras. Säljaren skall föra brännvinet till köparens hemvist eller inom hus och gård samt vid 
marknader på särskilt anvisat ställe. Försäljning på öppna vägar är förbjuden liksom utdelning på 
torg, i hamn och på öppen gata samt på marknaderna, där får säljas endast vid särskilt uppsatta 
stånd eller bodar. 
På näringsställen får brännvin säljas endast i sällskap med mat. I öppna bodar, bodkamrar eller 
apotek får inte brännvin mot eller utan betalning utdelas eller tillhandahållas. 
     Under Helg- och Söndagar får inte brännvin säljas varken i parti eller minut på 
Gästgivargårdar och andra näringsställen utom vid måltider till resande. All försäljning är 
förbjuden under gudstjänsttid. 
Utan tillstånd får brännvin inte säljas vid ting, uppbördsstämmor, mantalsskrivningar, 
mönstringar, husförhör, auktioner, kronoskjutsar, skallgångar, marknader m m. Vid 
näringsställen i städerna där brännvin är tillåten skall dörren vara olåst. Utminuteringen får 
endast ske i krogrummet där ett exemplar av Kongl Maj:ts Förordning av den 19 juni 1835 skall 
finnas. 
     Till redan överlastad person får brännvin inte säljas. Ingen äger rätt att få betalt för fordringar 
för det brännvin han utminuterat på räkning eller kredit. 
     Brännvin, som transporteras land- eller sjövägen till större parti än 60 kannor, skall ha 
tillverkningsbevis utgiven av tillverkaren under edlig förpliktelse. 
    Undersökning i avseende på överträdelse så väl om brännvinstillverkningen som redskapens 
innehav och försegling, må alla tider på dygnet anställas i bränneri, kök, brygg- och bagarstugor 



samt andra rum där bränning kan ske. Det åligger Krono-, Stads- och Polisbetjänter samt andra 
vederbörligen förordnade personer att på det allvarsammaste beivra överträdelse. Det åligger alla 
och envar att angiva och åtala förbrytelse, med undantag barn mot föräldrar samt tjänstehjon 
under den tid de är i tjänsten mot husbondfolket. Visitationer får endast Kronofogdar, Lands- och 
Stadsfiskaler, Länsmän samt andra av Justitiekanslern eller Befallningshavande förordnade 
personer utföra. 
Uppsala den 5 januari 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1836 (tider och platser för mottagande av salpeter) 
Salpetertillverkningen i Uppsala län mottas på följande tider och platser: 
I Uppsala stad den 17 februari med Hagunda, Ulleråker och Bälinge Härader, den 18:de med 
Vaksala och Rasbo Härader, den 20:de med Örbyhus och Norunda Härader och den 23:de med 
Olands Härad, Dannemora och Lövsta Tingslag 
Vid Staby gård i Giersta socken den 15 med Första och Andra fögderierna och Lagunda Härad. 
    De som har salpeter till salu skall medföra sockenstämmoprotokoll enligt formulär, som finns 
hos Prästerna, för att styrka att salpetern är av inhemsk tillverkning.  
    Vilket kungöres på begäran av Salpeter Uppbördsmannen, Bergsmästare Sköldberg. 
Uppsala den 11 januari 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1836 (kallelse till Lanthushållnings Sällskapets 
årsmöte) 
Lanthushållnings Sällskapets ledamöter behagar infinna sig på slottet den 26 januari till 
Årssammankomst. De ledamöter som önskar köpa eller sälja frö av klöver, vicker, timotej eller 
andra nyttiga foderväxter kan uppge sådant. 
Uppsala den 11 januari 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1836 (förnyad auktion på Lott N:o 3, Hovstallängen) 
Genom ytterligare auktion som anställs så väl på Kammar Kollegiet som här, kommer Lott N:o 3 
i Uppsala Hovstalläng att till högstbjudande säljas den 23 december. Arrendet är i hö och tiden 5 
år. 
      Prästerskapet anmodas läsa denna Kungörelse från predikstolarna två gånger, sista gången 
omkring fjorton dagar före auktionen. 
Uppsala den 11 januari 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 januari 1836 (leverans av avrads- och tiondespannmål) 
Följande dagar skall Krono- Avrads- och Tionde Spannmålen av de räntegivare, som sig i laga 
tid anmält sig leverera: 
Vid Uppsala Magasin den 26 januari från Lagunda Härad, den 27:de från Hagunda Härad, den 
28:de från Ulleråkers härad, den 29:de från Bälinge Härad samt Gamla Uppsala och Vaksala 
socknar. 
Den 30:de återstoden av Fjärde Fögderiet, den 1 februari från Norunda Härad, den 2:dra från 
Örbyhus Härad, den  
Den 3:dje reservhemmans räntor från Femte Fögderiet,  
den 5:te från Statsverkets Avrad och Kronotionde från Sjätte Fögderiet,  
den 6:te till Invalidhusfonden indragen spannmål från samma Fögderi,  
den 8:de Benificie Hemmans Räntespannmål från 3, 4 och 6 Fögderierna, den 9:de, 10:de, 11:te 
och den12:te Arrende spannmål för Ultuna Kungsladugård, 15:de och 16:de för Ryda 
Kungsgård,  
den 17:de för Älvlösa hemman och Kronans Arrende av Väster Läby Boställe samt Stats Verkets 
besparingar från Regementets Dragon Korps,  
den 18:de f d Slottsfogdens till Kronan indragna Lönings Spannmål 



Vid Stockholms Magasin den 1:sta, 2:dra, 3:deje, 4:de och 5:te från Andra Fögderiet omkring 
250 tunnor om dagen för Statsverkets behållna Avrad och Kronotionde. 
    För dem som leverera till Stockholm är de nödvändigt för att hinna med, att alla infinner sig 
dagen innan med sina lass, så att de kan få säden uppburen innan mätningen och levereringen 
börjar dagen därpå. 
      I övrigt erinras att säden skall vara strid och väl rengjord från agnar och damm. 
Uppsala den 13 januari 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1836 (auktion tredje gången Åkerby By, Åkerby 
socken) 
Den utlysta exekutiva auktionen av bonden Eric Erssons fastighet ½ mantal N:o 2 i Åkerby By, 
Åkerby socken har inte kunnat säljas i brist på antagligt anbud. Fastigheten auktioneras ut för 
tredje gången den 22 februari 1836 på Högsta Gästgivargård. 
Uppsala den 16 januari 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1836 (person efterlyst för obetalda skulder) 
Handlanden Carlsson från Såthälla är meddelad, att han inom tre månader vid talans förlust, skall 
skriftligen eller muntligen förklara sig över Jägmästare Anders Svenssons i Frinnaryd påstående, 
att  Carlsson för ägande av fordran hos Kronoskogförvaltare G F Hultquist erhållit betalning av 
överlåtna löningsräntor av hemmanen Dårebo och Norra Isarp samt Nostorps- och Röslingsarps 
utjordar, som blivit utmätta till betalning av Carlssons och två borgenärers fordringar hos 
Hultquist. 
Uppsala den 16 januari 1836   R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1836 (påträffad jakt i Grundsund) 
Den 15 december sistlidne år har i sjön vid en holme nära Grundsund, Göteborgs län hittats en 
jakt som hetat Bröderna och varit förd av skeppare Martin Olsson samt hemmahörande i 
Arendal. Av lasten har 2 fat rödvin och 2 balar humle samt diverse trävaror blivit bärgade. 
Dessutom har en trasig skeppsslup tillvaratagits vid Södra Grundsund och införd till Morlanda 
samt 2 avbrutna furubjälkar och en avbruten skeppsmast blivit bärgade vid Gåsö. 
     Vederbörande ägare anmodas inom natt och år från den 4 dennes göra sin rätt gällande. 
Uppsala den 16 januari 1836     R von KRAEMER 
 
Efterlysning,  Uppsala den 16 januari 1836 (9 personer, 4 stölder, 1 häst) 
1:o Bryngel Andersson från Norr Låghem i Göteborgs län, som är misstänkt för stöld, har avvikit 
2:o Manspersonen Pehr Jonsson har rymt under fångtransport mellan Västerås och Örebro 
     Han är 25 år gammal, född i Örebro län, medelmåttig växt, trint ljuslätt ansikte, mörkt hår och 
klädd i lappad grå kapprock märkt med Ö på kragen 
3:o Den vid Tanums och Bullarens Häradsrätt för hemgång tilltalade manspersonen Jonas 
Rosengren eller Larsson, har avvikit från hemorten 
4:o Lars Magnusson, som är tilltalad för vållande av annans död har rymt under fångbevakning i 
Älvsborgs län 
      Han är 25 år gammal, medelmåttigt växt, trint ansikte, brunt hår och klädd i blå surtut, blå 
byxor och väst, stövlar och svart hatt 
5:o Soldaten vid Stockholms Stads Militär Korps, Anders Lundstedt och Rekryten vid samma 
Korps förra drängen Ole Nilsson Wennelund har rymt från Stockholm. 
     Lundstedt är 34 år gammal, född i Falköping, 5 fot 7 tum lång, kunnig i skomakarhantverket 
och klädd i brun rock, blå klädesmössa och kommisskor 
     Wennelund är 27 år, född i Norge, 5 fot 11 tum lång och klädd i surtut, byxor och mössa av 
blått kläde samt skor 
6:o Tjuvar, som vid inbrott vid Lilla Ursviks Egendom i Stockholms län, stulit 1 enkelbössa med 
knallhattlås, 2 malmstakar, 1 jettonlåda av mahogny med benmarker, 1 rakkniv, 1 handyxa, 2 



vagnselar, 2 tageldynor med blårandigt överdrag, 1 gult och 1 svart yllesängtäcke, 1 vitt 
sofftäcke samt diverse kuddar 
7:o Drängen Johan Vårström försedd med pass för sig, hustru och 5 barn till Täby socken, 
Stockholms län, för att där skaffa sig laga försvar, har avvikit från orten 
     Han är 47 år gammal, undersättsigt växt, mörkt hår, fylligt ansikte och klädd i brun rock, blå 
byxor, mörkrandig väst och hatt 
8:o Från bonden Anders Nilson i Österarninge, Täby socken, stals en 10 årig brun häst med 
hängman och 3 vita fötter, en ny sele med träkrok och omålade lokor 
9:o Från bonden Eric Larsson i Skogsberga Täby socken, stals samma natt en kärra med 
järnaxlar, nytt träsäte 
10:o En för sedelförfalskning angiven mansperson från Bergs socken i Jämtlands län, 
gemenligen kallad Jämte Johan, har avvikit från sin vistelseort i Ljusdals socken, då han skulle 
inställas vid Ljusdals Tingsrätt  
      Han är omkring 30 år gammal 
11:o Vid inbrott hos bonden Nils Larsson i Växsjö, Bollnäs socken, Gävleborgs län, har 
tillgripits 2 större och 6 mindre silvermatskedar märkta N L S,  C J D,  J J S,  J D D. 
     10 riksdaler i belöning till den som upptäcker tjuvarna och återskaffar det stulna 
12 Soldaten vid Västgöta Dals Regemente, N:o 609 Peter Jonasson Lilja, har avvikit från roten 
     Han är 25 år gammal, 69 tum lång, smal med ljust hår och klädd i blå överrock, blå byxor, 
lägermössa, strumpor och skor 
13:o Vid inbrott hos Hans Hansson i Hunstad, Göteborgs län, stals 6 silvermatskedar två märkta 
med Anders Vingård och en avbruten i skaftet, 1 strösked, 1 silverspänne, 4 blårandiga 
bomullsförkläden, 5 kvinnslintyg, 3 skjortor, 1 kambrickskläde, Faste- och Köpebrev för Tysta, 1 
låda med åtskilliga handlingar, 2 plånböcker den ena innehållande 48 riksdaler, 1 hatt med band 
och spänne, 1 lärftslakan. Belöning utlovad 
      Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda personer, 
stulna egendom och kreatur samt tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 16 januari 1836    R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1836 (årshuggning i Tierps kronopark och 
Ramningshults kronopark) 
Överjägmästaren i Länet, Hovjägmästare Tottie har anmält, att enligt föreskriften i Kongl Maj:ts 
Nådiga Brev, årstrakthuggning i Tierps Kronopark nu ofördröjligen bör göras. Auktionen 
kommer att hållas den 23 februari på Landskontoret och vid Ambricka By, för att till 
högstbjudande sälja den befintliga skogen. Huggningstrakten är på 6 tunnland 15 kappland och 
indelad i 6 lotter om drygt 1 tunnland var. Lotterna är utstakade på marken och kan beses efter 
anvisning av Kronoskogvaktare Sköld. 
     Likviden betalas kontant till den Kronobetjänt, som meddelar att anbudet antagits. Det åligger 
inroparen att inom mars månad 1837 har fällt alla träd och busskar och bortfört dem, vid äventyr 
att sådant sker genom lego på köparens bekostnad. Innan huggningen skall Jägeribetjänt anvisa 
de fröträd, som skall stå kvar. 
     Samma villkor gäller för auktionen den 15 februari på den befintliga skogen vid Kronoparken 
Ramningshult. Auktionen hålls dels på Landskontoret och dels vid Hovs Gästgivargård i Rasbo 
socken. 
      Huggningstrakten är 9 tunnland och delad i 10 lotter, 9 på 1 tunnland och 1 på 22 kappland. 
Marken är utstakad och visas av Underjägare  Lindström. 
Uppsala den 22 januari 1836 
 



Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1836 (auktion för gallring av Högskogen) 
Hovjägmästare Tottie har anmält att utgallring på Kronoparken Högskogen med tillsammans 18 
sågblock, 22 timmer, 93 famnar ved indelade i 11 lotter kommer att ske. Auktionen hålls på 
Dalkarlsbo Gästgivargård den 10 februari. 
Inroparen skall inom mars månad 1837 ha i närvaro av den Jägeribetjänt som har uppsikt över 
Kronoparken fällt och avhämtat skogseffekterna. Lotterna kan beses efter hänvändelse till 
Kronoskogvaktare Wiberg. 
Uppsala den 22 januari 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1836 (auktion på skogseffekter från Sunnersta 
Kronopark) 
Auktion den 8 februari förrättas vid Sunnersta, då till högstbjudande mot kontant betalning säljs 
24 famnar kastved på Kronoparken Åsen, 18 famnar kastved på Sunnersta Kronopark och 12 ½ 
famnar på Kronoparken Lilla Djurgården Auktionen förrättas i närvaro av Hovjägmästare Tottie 
genom Kronolänsman L P Sundström, sedan skogseffekterna blivit besedda efter anvisning till 
Underjägaren Berglund. Inroparen skall under innevarande vinter avhämta veden på den dag 
Hovjägmästare Tottie bestämmer. 
Uppsala den 22 januari 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 januari 1836 (auktion Löjtnants Bostället Furuby, Giersta 
socken) 
Auktion kommer att förrättas den 10 mars av kronofogde Wibelius vid Löjtnants Bostället 
Furuby, Giersta socken till högstbjudande. Köpeskillingen betalas kontant så snart anbudet blivit 
godkänt av Krigs Kollegiet. Vid Bostället finns gammalt karaktärshus. 
Uppsala den 27 januari 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 januari 1836 (från Lanthushållnings Sällskapet angående 
finska Eldrior) 
Sedan jag i Uppsala läns Lanthushållnings Sällskaps Handlingar för år 1835 låtit införa 
beskrivning på sättet att bygga finska Eldrior, vill jag härmed tillkännage länets innevånare, att 
jag är fullkomligt övertygad om nyttan och behovet av desamma. Till uppmuntran för att uppföra 
sådana rior har anslagits 10 dukater i guld eller tillsammans 120 dukater att utgå till två av länets 
6 Fögderier, varvid följande villkor ställs: 
1:o Belöningarna ges endast till bönder som själva äga hemmanen, där riorna är uppförda 
2:o Varje riebyggnad skall bestå av två rior och en loge, stå på säker grund och minst 50 famnar 
från byn eller åbyggnaden och helst ligga mellan två åkrar. Längden skall vara 36 alnar, bredden 
12. 
3:o Bygganden skall vara färdig för avsyning inom den 1 augusti 1837. 
4:o Belöningar tillerkänns dem, som av Sällskapets Förvaltnings Utskott utsedda 
Besiktningsmän, anses fullt ändamålsenliga och i likhet med min beskrivning av Finska Rior. 
Dock skall de belönade inom 1 november 1837 styrka att så väl höst- som vårsäd blivit i de nya 
riorna torkad och tröskad  
5:o Skulle fler än två bönder anmäla sig och deras förtjänster i alla avseende vara lika goda, 
kommer lottning att avgöra, vem som får belöningen. 
6:o Belöningarna delas ut vid Lanthushållnings Sällskapets allmänna sammankomst den 26 
januari 1838 
Fördelarna med riorna är i korthet: 
1:o Att jordbrukaren är oberoende av vädret, då säden kan föras från åkern även under det 
strakaste regn 
2:o Att säden kan skördas tidigare, vilket medför att spill på marken minskas. 
3:o Tröskningen går lätt med obetydlig arbetskraft 
4:o Säden kan med säkerhet magasineras och bli en vida mer eftersökt och värderad handelsvara 



5:o Förrådsutrymmet kan vara betydligt mindre, då man inte behöver skyffla om den riade säden, 
vilket alltid är förknippat med olägenheter och förluster. 
6:o Riad säd är mera tjänlig till utsäde och mindre utsatt för mask än oriad 
7:o Att hittills använda kölnor, badstugor och logbyggnader blir överflödiga och kan umbäras 
8:o Författningsenligt avdras 4 lösa kappar på tunnan i all handel med riad säd, vilket erinras om 
i de årliga markegångstaxorna 
     Dessa fördelar, som erfarenheten redan i århundraden visat sig i Finland och även i senare 
tider i Roslagen, Gästrikland och Hälsingland, där allmogen i stor mängd anlagt Finska Rior, 
överstiger omkostnaderna för rians uppförande och den ringa mängd bränsle som går åt till 
eldningen. Man räknar med 1 famn ved för 50 tunnor säd. 
     På min egendom Taxnäs i Fröjeslunda socken är tillfälle att bese en sådan Riebyggnad, som 
här talas om. Närmare upplysningar om byggnadssättet och begagnandet lämnas bredvilligt alla 
som så önskar. 
      På det uppriktigaste önskar jag, att länet innevånare ville fästa allvarsam uppmärksamhet vid 
detta ämne, som enligt min övertygelse, är av största vikt för Vårt lantbruk och för alla idkares 
välstånd. 
     Med lika ren glädje skall jag till Länets redliga Allmoge få utdela de här ovannämnda 
belöningarna, som torde motsvara byggnadskostnaden, men mycket mera uppvägas av 
byggnadernas nytta, som av hedern och tillfredställelsen att genom deras uppförande och 
användande vara ortens övriga jordbrukare ett vackert föredöme. 
Uppsala den 27 januari 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1836 (försvunnen dragon) 
Avskedade Dragon Anders Nyström, Nysta ägor, Bälinge socken, detta län, har trots 
efterspaningar inte kunnat anträffas. Han avvek från sitt hemvist i slutet av september och 
kvarlämnade hustru och ett 6 år gammalt barn. 
       Han är född 1790, lång, brunt hår, blå ögon och var klädd i blå sommarrock och byxor, nya 
näverskor och gammal svart lädermössa. 
       Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att noga efterspana Nyström och vid anträffandet 
förelägga honom att återvända till sin i fattigdom stadda hustru. Överståthållare Ämbetet i 
Stockholm och Befallningshavande i Riket anmodas låta likalydande efterlysning utgå. 
Uppsala den 28 januari 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1836 (strandfynd i Göteborg) 
Tulldistriktets Chefsämbete i Göteborg har anmält följande strandfynd: 1 bjälke 35 fot lång 12 
tum i fyrkant, 1 dito 17 fot lång 8 tum i fyrkant, 9 plankor och 1 bjälke 13 fot lång 6 tum i 
fyrkant. Ägare till strandfynden antydes göra anmälan inom natt och år från den 15 dennes. 
Uppsala den 28 januari 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1836 (upphittad kopparkittel) 
Kronolänsman J E Ericsson har i en hölada på Norrby Bys ägor i Tolfta socken hittat en 
kopparkittel, som troligen är stulen. Rätta ägaren återfår den efter anmälan hos Länsman, som 
bor i Tensmyra, Älvkarleby socken. 
Uppsala den 28 januari 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1836 (värvning) 
Gardisten vid Kapten Staël von Holsteins Kompani av Svea Livgarde, N:o 39, Olof Nygren har 
förordnats att anställa värvning för att rekrytera befintliga vakanser vid Kompaniet. 
Uppsala den 28 januari 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 28 januari 1836 (3 personer) 
1:o Från länets Arbets Inrättning har Pionjären Pehr Jansson avvikit 



      Han är 20 år gammal, medelmåttigt växt, runt ansikte, ljust hår, blå ögon och klädd i blå 
vadmalsrock, vita buldansbyxor, skor, strumpor och svart hatt 
2:o Förre Apotekare Johannes Bergelin från Vimmerby, avvek när han skulle inmanas i häkte för 
bedrägligt förhållande till sina borgenärer 
3:o Förre Soldaten Carl Kraft avvek från Eskilstuna, när han skulle höras vid Rådsturätten i ett 
mål. 
      Han är 32 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, smal, blå ögon, ljust hår och klädd i gammal 
svart frack, blå tröja, ljusrandig väst, randiga bolstervars byxor, skor och kaskett 
    Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottliga personer 
samt vid anträffandet med dem lagligen förfara.  
    Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
vänligen låta efterlysa Pionjären Pehr Jansson. 
Uppsala den 28 januari 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1836 (postförare förlorade brev) 
På begäran meddelas följande: 
Postföraren mellan Västlands och Tierps Postkontor förlorade den 6 januari ett rekommenderat 
brev adresserat till Bokhållare Wiman på Fabrikör Aspelins Kontor i Stockholm. Det innehöll 
274 riksdaler i följande sedlar: 1 assignation på 150 riksdaler utgiven av inspektor Lindmark på 
Lövsta Bruk, samt resten på numrerade sedlar. 
     Den som har någon underrättelse om dessa pengar torde mot hederlig vedergällning anmäla 
sig hos undertecknad. 
Uppsala den 26 januari 1836  A HEDBERG 
Uppsala den 28 januari  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1836 (tornet på Riddarholmskyrkan) 
Sedan Riddarholms Kyrkans torn den 28 juli sistlidne år antänts av åska och nedbrunnit och 
betydlig skada drabbat även kyrkan, har Vi den 5 augusti anbefallt Överintendenten att uppgöra 
ett förslag över kostnaden för att återställa dessa byggnader. Han har den 26 november inlämnat 
beräkningar och ritningar till en kostnad av 143.447 riksdaler med tornur och ringklockor.  
     Medel saknas, då inga anslag ges och ingen Församling finns, som själv kunde åläggas att 
underhålla sin kyrkbyggnad. 
     Men då Vi anse Riddarholmskyrkan, vilken innesluter Sveriges stora Konungars och 
Fältherrars minnesrika gravar, ävensom de segertecken som Rikets Krigsmakt under flera 
århundraden erövrat, vara en tillhörighet för hela Svenska Folket, så tror Vi Oss gå deras 
önskningar till mötes genom att fullständigt återställa kyrkan i dess förutvarande skick. 
     Vi anbefaller Er att låta insamla medel därtill genom en frivillig subskription och utse någon i 
länet lämplig person att handha insamlingen.  
     För att låta även mindre bemedlade delta efter sin förmåga och goda vilja för att medverka till 
detta fosterländska mål, uppdrar Vi till Konsistoriet att låta varje kyrka uppbära en kollekt. De 
medel som inflyter genom dessa bägge åtgärder insändes av Eder och Konsistoriet till Rikets 
Statskontor, som äger att avgiva redovisning avskild från sammanblandning med Statsmedel i 
övrigt.  
    Då insamlingen är avslutad och redovisad enskilt för varje Län och Stift, kommer Vi att 
bestämma en lämplig vedergällning till de tjänstemän, som besvärats med vederbörande extra 
uppbörd. 
    Denna Nådiga skrivelse bör fogas vid subskriptionslistorna och samtidigt med Kungörelsen 
om Kollekten uppläsas från predikstolarna. Tryckkostnaderna får gottgöras av inflytande medel.  
Stockholm den 30 december 1835  CARL JOHAN 
 
Vilken Skrivelse härmed är allmänneligen Kungjord. 
Uppsala den 1 februari 1836 R von KRAEMER 



Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1837 (Beredningskommitténs sammanträden) 
Följande förteckningar visar tider och platser, när Beredningskommittéerna för innevarande år 
skall sammanträda, för att upprätta förslag till Bevillnings Taxering. 
    Till allmän efterrättelse till de skattskyldiga, som har egendom, rörelse eller idkar näring, 
bekläder ämbete eller tjänst att i enlighet med Bevillnings Stadgan av den 14 maj 1835, att lämna 
uppgifter till Berednings Kommittén där de är skrivna. Gäller även den som har fastigheter och 
lägenheter, frälseräntor vilkas belopp räknas i pengar, persedlar eller spannmål efter förra årets 
markegångspris. Hemmansägare som överlåtet något arrende, då arrendatorer skall uppge sina 
villkor enligt kontraktet även arrendatorer för Kronans Kungsgårdar skall visa sina kontrakt. 
Förmyndare har skyldighet att uppvisa sina myndlingars egendom liksom den som är styresman 
över bolag, verk och inrättningar samt outredda konkurser och sterbhus. 
     De som inte lämnar uppgifter bötar 2 riksdaler till socknens fattiga. Allmogen och mindre 
skrivkunniga är tillåtna att meddela sina uppgifter muntligen. 
    Genast efter denna Kungörelses uppläsande, skall allmän sockenstämma utlysas för att där 
välja ledamöter i Berednings Kommittén på sätt och till antal som Bevillnings Stadgan 
bestämmer i artikel 3 § 54, om brist finns  i någon socken på besuttna män av adeln, 
ståndspersoner eller bönder. 
     Sedan ledamöterna sammanträtt och avlagt ed och erhållit upplysningar ur mantalslängder så 
bör de stadga de grunder som varje skattskyldig bör debiteras. 
     Berednings kommitténs väsentligaste åliggande är att tillse att ingen utan laga skäl blir 
utesluten från skatt samt att meddela om någon är oförmögen att betala och för sitt armods skull 
bör frikallas, vilka skäl skall införas i protokollet. 
Uppsala den 4 februari 1837  R von KRAEMER 
Förteckning på Fögderierna med tider och platser för samtliga socknar för Berednings 
Kommitténs sammanträden 1837 (obs årtalet, fel inbundet) 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1836 (auktion på Kornetts Bostället Travenberg, 
Tensta socken) 
Den 19 maj kommer Kronofogde Holm att hålla auktion vid Kornetts Bostället Travenberg i 
Tensta socken. Efter Krigs Kollegiets prövning av anbuden antas det högsta och kontant 
betalning erläggs. Bostället har gammalt karaktärhus. 
Uppsala den 8 februari 1836  R von KRAEMER  
 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1836 (Berednings kommitténs sammanträde) 
Samma text och förteckning som ovanstående av den 4 februari 1837. 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1836 (ytterligare auktion lott N:o 7 Hovstallängen) 
Den 15 april hålls ytterligare auktion här på Kammar Kollegium på Lott N:o 7 av Uppsala 
Hovstalläng för arrende i hö till högstbjudande under återstående arrendetid. Laga borgen krävs 
och anbuden granskas av Kammar Kollegiet. 
    Prästerskapet anmodas att läsa denna Kungörelse två gånger från predikstolen, sista gången 
omkring fjorton dagar före auktionen. 
Uppsala den 10 februari 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1836 (rekryt- och remontmöte med Dragon Korpsen) 
De rustande vid Livregementets Dragon Korps underrättas att innevarande års rekryt- och 
remontmöte kommer att hållas vid Drottningholm i 90 dagar från och med 21 mars. 
     De rusthållare, som inte ingått i Beklädnads Direktionen, förständigas att ha sina karl- och 
hästmunderingar i komplett stånd samt att i brukbart skick sätta kolletter, ridbyxor och 
sabelkoppel av den sist kasserade munderingen, vilka persedlar kommer att begagnas vid detta 
möte. 
Uppsala den 11 februari 1836 



Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1836 (värvning) 
Fanjunkarna vid Livgardet till Häst, Ferm och Stoltenberg har blivit förordnade att för 
Regementets räkning här i länet anställa värvning. Samma uppdrag har givits till gardisten, vid 
Kapten Staël von Holsteins Kompani av Svea Livgarde, N:o 70 Eric Vestberg. 
Uppsala den 11 februari 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1836 (kallelse till Landskansliet i Jönköping att 
förklara sig över besvär i ett utmätningsmål) 
Handlanden Johan Carlsson från Såthälla, som avvikit från orten, meddelas härmed att 
Jägmästare A Svensson hos Befallningshavande i Jönköping besvärat sig över en av vice 
kronofogde Ekvall hos kronoskogvaktare Hultquist till gäldande av Carlssons fordran enlig 
Norra Vedbo Häradsrätts Utslag av den 31 maj 1834, verkställd utmätning av Hultquists 
löningsräntor från hemmanen Norra Isaryd, Dårebo och Nostorps utjordsgården samt Reflinge 
utjord under Äpplaryd, vilka räntor Hultquist skall ha upplåtit till gäldande åt Svensson för hans 
fordran hos Hultquist. 
    Det åligger Carlsson att skriftligen eller muntligen vid Jönköpings Landskansli förklara sig 
inom 3 månader från den 21 januari, vid äventyr att inte vidare vara hörd i målet. 
Uppsala den 11 februari 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1836 (efterlyst livstidsarrestant mycket farlig) 
Den från Falu lasarett förrymde livstidsarrestanten Brogårds Jan Andersson från Suntjärn i 
Husby socken, som varit allmänt efterlyst, har ännu inte kunnat ertappas. 
    100 riksdaler till den som griper och avlämnar honom till Kronobetjäningen. Han är högst 
farlig för den allmänna säkerheten. Det åligger Krono- och Stadsbetjänter att noga efterspana 
honom och vid anträffandet hitsända honom.                      Uppsala den 11 februari 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1836 (efterlyst hustru) 
Befallningshavande i Falu län har anmält att Bonden Eric Pehrssons i Enbacka, Gustafs socken, 
hustru Sara Mattsdotter den 24 november avvikit från hemmet utan att låta höra av sig. Hon är 
härmed allmänt efterlyst, med befallning till Krono- och Stadsbetjänter att efterhöra henne och 
vid anträffandet göra anmälan hit. 
Uppsala den 11 februari 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 11 februari 1836 (4 personer, rångods) 
1:o Två okända män har natten till den 10 januari brutit sig in hos änkan Elin Andersdotter, 
Barkeslätt, Ericsbergs socken, Älvsborgs län och misshandlat henne samt med våld tillgripit 1 
bordduk, 1 livstycke, 1 skinntröja, 1 par vantar, 1 rödrandigt bomullskläde, 1 fingerhandske, 1 
tenntallrik, 2 porslins- och 1 lertallrik, 1 kopparkittel om 6 – 7 kannors rymd, 1 dito om 16 – 17 
kannor, 1 skaftpanna av koppar, 1 säck märkt J A S med tjära, 1 liten låda med en skinnpung 
innehållande 8 skilling i löspengar, 1 testamente upprättat i början av 1835 efter hennes man 
Jonas Andersson samt en rörkäpp 
2:o Drängen eller sjömannen Olof Wirwel från Jämtland, som bör höras i ett mål mot sjömannen 
Carl Söderblom, som är tilltalad och häktad för stöld 
3:o Den för stöld tilltalade men förrymde drängen Gustaf Carlsson från Rya, Torpa socken, 
Växjö län, bör undergå rannsakning på 12:te rättegångsdagen av Lagtima Vinter Tinget 
4:o Sjömannen Frans Oscar Hammarstedt, som av Överståthållare Ämbetet i Stockholm är 
tilltalad för förfalskningsbrott och stöld har inte kunnat anträffas i hemorten 
     Han är 22 år gammal, liten och undersättsig, trint ansikte, krokig näsa, mörkt hår. 
     Krono- och Stadsbetjänter är anbefallda att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer samt rånade egendom och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 11 februari 1836 R von KRAEMER 
 



Kungörelse, Uppsala den 15 februari 1836 (anmälan till Hospitalsvård och Sinnesjukas 
intagande på Hospital) 
Skrivelse från Serafimer Ordens Gillet. 
Då läkarintyg och sockenstämmoprotokoll, som inkommit till Serafimer Ordens Gillet, angående 
personer som blivit anmälda till hospitalsvård, ibland varit så ofullständiga, att man inte kunnat 
med säkerhet inhämta om personen borde intas på hospital eller tillhöra fattigvården. 
     Efter den förändring som Hospitalerna i senare tid undergått, är dessa Inrättningar numera 
ämnade till Kur- och Förbättrings anstalter för vansinniga och skall hädanefter inte bara vara 
förvaringsställen för sådana olyckliga, som är behäftade med vansinnighet eller fallandesot och 
tidigare ansetts som obotliga. 
     Det är nödvändigt att både före och efter provkuren, som kommer att bibehållas, skaffa 
underrättelser om patientens förhållande och levnadsomständighet. Därför har Sundhetskollegiet 
på anmodan av Serafimer Ordens Gillet föreslagit åtskilliga frågor att besvaras dels av 
prästerskapet eller andra trovärdiga personer, dels av Läkaren som vårdat patienten. 
     Dessa bifogade frågor, som skall lämnas före provkuren, ger upplysningar som i betydlig mån 
kan medverka till Läkarens säkra bedömning av sjukdomen och dess behandling. De lämnas 
antingen av Sockenstämman eller Prästerskapet och skall åtfölja patienten, när han sänds till 
lasarettet eller hospitalet för att genomgå provkur. Om patienten anmäls till hospitalsvård skall 
dessa besvarade frågor tillsammans med Läkarens yttrande och underrättelse om patientens 
tillgångar insändas till Serafimer Ordens Gillet. 
    Vilket härmed är Befallningshavande underrättad. 
Stockholm den 19 december 1835  På Serafimer Ordens Gillets vägnar G af WETTERSTEDT, 
M ROSENBLAD, A G MÖRNER, JACOB De la GARDIE, GUST LAGERBJELKE, CARL 
DE GEER 
 
Frågor som av Prästerskapet eller andra trovärdiga personer skriftligen skall besvaras, rörande 
vansinniga personer, som skall avsändas till provkur på lasarett eller hospital: 
1:o Den sjukes namn? 
2:o Dess födelseår, månad och dag? 
3:o Föräldrarnas stånd, villkor och yrke? 
4:o Den sjukes yrke och vanliga sysselsättning i friskt tillstånd? 
5:o Om den sjukes föräldrar eller syskon lidit av sinnessjukdom och hur denna förhållit eller 
förhåller sig? 
6:o Hur länge den sjuke varit vansinnig och hur har vansinnet yttrat sig? Har han tidigare haft 
anfall av dylik sjuklighet och hur har den i så fall visat sig? Om anfallen ofta återkommit, om 
man iakttagit någon viss ordning och likhet, om de varat längre eller kortare tid, av vilken 
anledning de uppstått och om den sjuke varit redig och haft friska mellantider? 
7:o Om patientens moder under tiden hon var havande haft någon svårare sjukdom eller varit 
utsatt för några häftiga sinnesrörelse, som förskräckelse, häftig glädje, sorg, vrede o s v ? 
8:o Hurdant patientens hälsotillstånd, uppförande och lynne varit innan sjukdomen? Om den 
sjuke är fullväxt eller barn, under hela sin levnad haft god eller klen hälsa och i senare fallet av 
vad natur har sjukligheten varit? Om den sinnesjuke i friskt tillstånd varit munter, glad, livlig, 
nöjd med sin ställning, stilla och foglig, eller dyster, sorgbunden, trög, missnöjd, grubblande, 
lättretlig, misstänksam, sluten inom sig själv, häftig, våldsam, obändig o s v och om hans lynne 
varit jämt eller ombytligt samt om han ofta varit utsatt för häftiga sinnesrörelser och vilka dessa 
varit? 
9:o Om den sjuke haft skadliga vanor, varit utsvävande, på något sätt liderlig, begiven på starka 
drycker o s v ? 
10:o Om i övrigt någon orsak till den sjukes vansinne är känd; t ex häftiga eller ihållande 
passioner, sorg, fruktan, bekymmer, förskräckelse, oro, grämelse, vrede, hat, avund, hämnd, 
felslagna förhoppningar, olycklig kärlek, svartsjuka, svåra husliga förhållanden o s v ? Vanvård 
eller försummad psykisk (intellektuell) uppfostran, samt i fysiskt hänseende: yttre våld, stötar, 



slag i synnerhet mot huvudet, genomgångna svåra sjukdomar, såsom nerv- eller rötfebrar, 
fallandesot, konvulsiviska åkommor, hysteriska eller hypokondriska lidanden, svåra barnsängar, 
mjölkkastning, indrivet hudutslag, hämmade blodflöden o s v ? 
11:o Om religionssvärmeri eller falska åsikter och villande begrepp vållat sinnesrubbningen eller 
medverkat till den och i sådant fall vad natur detta svärmeri haft? 
12:o Om något anmärkningsvärt förekommit i avseende på den sjukes levnadsförhållande som 
medborgare, tjänsteman, husfader, maka, eller som far och mor till barn eller barnens förhållande 
till föräldrarna, som kan ha haft något mäktigare inflytande på dess psykiska eller fysiska 
hälsotillstånd? 
13:o Om den sjuke varit anklagad, straffad eller blott misstänkt för något brott och av vad natur 
detta varit? 
14:o Har några åtgärder blivit vidtagna för den sjukes återställande eller förbättring och i så fall 
vilka ? Vilken nytta på kortare och längre sikt har de medfört? I händelse patienten efter 
undergången provkur inte blivit förbättrad och hemställan om hans intagande på hospital på 
sådan grund kommer att göras, men patienten emellertid får vistas hemma, bör, vid hans 
insändande till hospitalet ytterligare upplysas: 
15:o Hur patientens sinnesrubbning varit beskaffad sedan han återkom från provkuren och under 
vistandet hemma; om sjukdomen undergått förändringar och hur de yttrat sig samt slutligen om 
ytterligare skadliga inflytelser under tiden verkat och om den sjukes fysiska hälsotillstånd därav 
lidit och på vad sätt? 
 
Frågor, rörande sinnesjuk, som till vård och behandling skall intas på något Hospital; vilka 
frågor skriftligen bör besvaras av den Läkare, som förut vårdat den sjuka: 
1:o Alla de av Prästerskapet eller andra trovärdiga personer besvarade frågor enligt formuläret, 
bör av Läkaren infordras jämte övriga upplysningar om patienten, som Läkaren kan anskaffa. 
2:o Vilket skick befann sig patienten både psykiskt och fysiskt, när han ankom till lasarettet eller 
då Läkaren anlitades ? 
3:o Vilken form har sinnesjukdomen visat sig, enkel eller komplicerad med kroppslidande, 
föränderlig eller periodisk under tiden Läkaren behandlat patienten? 
4:o Har några anledningar till sjukdomens förändringar inträffat under kurtidens inverkan eller 
mera tillfälliga orsaker, som sinnesrörelser, väderlekens inflytande, månskiften, tillstötande 
fysiska sjukdomar eller några tydliga kriser?  
5:o Hur har patientens fysiska tillstånd varit under kurtiden? 
6:o Vari har den kurativa behandlingen i huvudsak bestått, vilka medel har används och vilka 
indikationer har bestämt deras bruk? 
7:o I vilken form och i vilka doser har åtskilliga kraftiga läkemedel som drastika (hastigt 
verkande medel), emetika (åstadkommer kräkning) och narkotika använts och vilken operativ 
eller kurativ verkan har de visat? 
8:o Har under kurtiden några ytterligare upplysningar kunnat vinnas i avseende på 
sjukdomsorsakerna eller i övrigt ledande till noggrannare eller mer bestämmande indikationer för 
den fysiska eller psykiska behandlingen, även graderna av sjukdomen och dess yttrande i 
svärmeri, melankoli, mani o s v ? Är patienten våldsam eller eljest sådan att han kan anses för 
allmänna samlevnaden vådlig? 
9:o Har tvångsmedel behövts användas och i så fall vilka? 
10:o Anser Läkaren vansinnigheten botlig eller obotlig och på vilka grunder stöder han detta 
påstående? 
     Detta är härmed kungjort till iakttagande vid anmälan av patienter till undergående av 
provkur eller till vinnande av Hospitalsvård, även för utfärdande av läkarattester och prästbetyg 
för svagsinta personer.                              Uppsala den 15 februari 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1836 (meddelande från Lasaretts Direktionen) 
Länets Lasaretts Direktion får härmed till allmänhetens underrättelse tillkännage: 



1:o Att utöver de sjuksängar, som finns för veneriskt smittade, tillgångarna nu medger att 10 
sjuksängar istället för 5, får fritt begagnas av andra patienter än veneriska. 
     Dock åligger det var och en som anmäler en sjuk till vård och skötsel enligt Instruktionen av 
den 17 december 1817 att uppvisa Pastors och Kyrkvärdarnas i Församlingen betyg om hans 
villkor och stånd, så vida inte sjukdomen är så beskaffad att den inte tillåter minsta dröjsmål. I så 
fall skall betyget insändas i efterhand så skyndsamt som möjligt. 
2:o De som inte kan förete fattigintyg skall betala den nu från 12 skilling till 8 skilling nedsatta 
dagliga betalningen för föda, läkarvård och medikamenter. Avgiften bör helst betalas i förskott 
vid inträdet med 5 riksdaler för en månad, tillsammans med Prästbetyg och godkänd persons 
ansvarsförbindelse för den kostnad som uppstår om vistandet blir längre än en månad. Man har 
rätt att få tillbaka av förskottet om vistelsen blir kortare än en månad. Skulle förskottet inte 
kunna betalas vid inträdet bör ansvarsförbindelsen lyda på hela den tid patienten njuter vård på 
lasarettet. 
3:o Personer, som genom olyckshändelse blivit så skadade, att de utan uppskov bör intas, mottas 
genast utan avseende på om de kan betala. Dock bör de som har tillgång erlägga den fastställda 
avgiften i efterhand. Saknas godvillig betalning görs anmälan hos Befallningshavande. 
4:o I stöd av Tjänstehjons Stadgans 2 artikel 4 § betalar husbonde för sjukt tjänstefolks vård på 
lasarettet, med undantag för Veneriska patienter, som vårdas kostnadsfritt. 
5:o Alla som mottas för provkur betalar 12 skilling om dagen. För att motta sådana patienter 
krävs fullständigt sockenstämmoprotokoll och ansvarsförbindelse av hela Församlingen eller av 
fullt godkänd person i anseende till avgiftens erläggande. Provkuren får ej räcka över en månad 
om inte Läkaren anser annorlunda. 
6:o Obotligt sjuka får ej inträde till lasarettet. Patienter som under behandlingens gång anses som 
obotliga, utskrivs och om de är fattiga överförs till Fattigförsörjnings Inrättning i den 
Församling, där patienten hör hemma. Hemforslingen sker på Församlingens kostnad och skall 
genast ombesörjas. 
7:o Den som lider av smittsam sjukdom, skall inte intas på lasarettet. 
8:o Vid platsbrist på grund av ökat antal sjuka ges den företräde som har hetsig sjukdom t ex 
feber, framför den som har en mera långvarig t ex vattusot. 
9:o Under i övrigt liknande omständigheter äger den fattige företräde framför den som kan 
betala. 
10:o Anmälan om inträde på lasarettet görs mellan 8 – 11 f m, varefter intagningsbevis erhålles 
om Läkaren lämnar skriftligt tillstånd. De som drabbas av olyckshändelse och blir betydligt 
skadade får hjälp vilken tid som helst på dygnet. 
     Prästerskapet anmodas att vid alla tillfällen då s k tallrikspengar insamlas, bevaka lasarettets 
rätt, så att Direktionen, som nu skett, blir i tillfälle att nedsätta avgiften för betalande patienter. 
Uppsala den 16 februari 1836 LASARETTETS DIREKTION    17 febr R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1836 (auktion på ved från Uppsalas kronoparker) 
Vid ytterligare auktion den 9 mars, som förrättas i Bondkyrko Församlingens sockenstuga, säljs 
44 famnar kastved, som är huggna på Sunnersta, Åsen och Lilla Djurgårdens Kronoparker. 
Kontant betalning. Auktionen verkställs i närvaro av Hovjägmästare Tottie genom 
Kronolänsman L P Sundström. Veden kan beses efter anvisning av Underjägare Berglund. Den 
skall avhämtas under vintern på dag som överenskommes med Överjägmästaren. 
Uppsala den 17 februari 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1836 (entreprenadsauktion för reparationer på Södra 
tornet på Slottet) 
Genom auktion den 7 april upplåtes till minstbjudande under entreprenad, åtskilliga reparationer 
i Södra Tornet av Uppsala Slott. Inroparen skall vara försedd med borgen för arbetets riktiga 
fullgörande i enlighet med förslaget, som kan genomläsas här på Landskontoret. 
Uppsala den 17 februari 1836  R von KRAEMER 



Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1836 (vakansavgift för Båtsmän i länet) 
Skrivelse från Kammar Kollegium. 
Efter att ha tagit del av Befallningshavandes skrivelse av den 23 december sistlidne år och det 
bifogade förslaget att vakansavgiften för en båtsman i länet skall vara 54 riksdaler 15 skilling 11 
runstycken har Kammar Advokat Fiskals Ämbetet inte haft något att erinra. 
     Förslaget är förenligt och överensstämmer med de värden Riksståndens Deputerade vid 
markegångssättningen stadgat. Därför anmodas Befallningshavande att utfärda allmän 
Kungörelse med specifikation av beloppet och vanligt antal exemplar införväntas till Kollegiet. 
Stockholm den 12 februari 1836  JACOB CEDERSTRÖM 
 
I följd härav specificeras årets vakans avgift för en Båtsmans rote inom Uppsala län sålunda: 
Städsel, lega och bosättningspersedlar lika som en soldat 60 riksdaler, beräknat på 20 år = 3 
riksdaler per år 
Åbyggnaden vid torpet lika med soldat 200 riksdaler, beräknat på 100 år = 2 riksdaler per år 
Lön 2 riksdaler 32 skilling 
Hemkall 
1 tunna råg, 1 tunna korn, 60 lispund välbärgat starrhö, 40 lispund råghalm, 6 tunnor agnar, 6 
parlass långved, mulbete för en ko och 2 får, 4 kappar ärter. Summa 33 riksdaler 24 skilling 
Utrednings persedlar 
1 kapprock, 1 kappsäck, 1 nockad rya, 1 hängmatta. Summa 15 riksdaler 20 skilling beräknas 
räcka i 3 år. 
Beklädnads persedlar 
1 tröja, 1 väst, 1 par långbyxor, 1 halsduk, 1 hatt, 2 skjortor, 1 par ullstrumpor, 1 par läderskor. 
Summa 22 riksdaler 47 skilling beräknat räcka i 3 år 
Handräcknings persedlar 
1 par ullstrumpor, 1 par läderskor 3 riksdaler 38 skilling 
Uppsala den 20 februari 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1836 (reststämmor för Dragon Korpsen) 
1835 års reststämmor för Livregementets Dragon Korps är utsatta att förrättas med 
Majorens Skvadron i Enköping i Urmakare Lundins gård vid torget den 7 mars, på Korskrogen i 
Fröjeslunda den 8:de 
Norra Upplands Skvadron vid Högsta Gästgivargård den 10:de och på Gästgivargården här i 
staden den 11:te 
      Räntegivare är härmed underrättade med erinrarn att för undvikande av lagsökning infinna 
sig och betala sina rester. 
Uppsala den 22 februari 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 22 februari 1836 (1 person, släde, pengar) 
1:o En gulmålad bredsläde med chaiskorg med ovanligt tjocka stålandror har stulits i Rölanda 
socken Älvsborgs län, från Inspektor P E Eklund på Rankebön 
2:o Vid inbrott hos Gårdfarihandlande Johan Backlund i Hössna Torp, Älvsborgs län stals 803 
riksdaler 6 skilling i olika sedlar. På en bankosedel på 50 riksdaler fanns Backlunds namn 
påtecknat 
3:o Manspersonen Lars Jacobsson från Kärra har avvikit från orten, sedan han misstänkts för 
delaktighet i rån mot Trädgårdsmästare Mellberg i Bräcke 
      Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att sorgfälligt efterlysa ovannämnda person, pengar 
och släde jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 22 februari 1836  R von KRAEMER 
 



Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1836 (uppskjutna terminer till vissa Berednings 
kommittéer) 
Nya tider för Berednings Kommittéerna i Bälinge, Vaksala och Rasbo Häraders Fögderi. 
Med Funbo socken i Klockargården den 6 april, med Rasbo och Rasbokils socknar i Rasbo 
sockenstuga den 7:de, med Ärentuna och Lena sockenandelar hos Eric Danielsson i Storvreta 
den 8:de, med Åkerby och halva Jumkils socknar i Åkerby prästgård den 9:de, med Bälinge 
socken i sockenstugan den 11:te, med Skuttunge socken i Prästgården den 12:de, med Danmarks 
socken i sockenstugan den 14:de, med Vaksala socken i sockenstugan den 15:de, med Gamla 
Uppsala socken i Prästgården. 
Uppsala den 23 februari 1836  R von KRAEMER  
 
Kungörelse, Uppsala den 29 februari 1836 (auktioner Torkelsbo och Tälsgärde, Vendels 
socken samt Säby, Gryta socken) 
1:o Offentlig auktion den 14 mars på Läby Tingsställe säljs 1 mantal Kronoskatte Torkelsbo och 
¾ mantal Tälsgärde, Vendels socken, Örbyhus Härad, Uppsala län. 
     Egendomen ligger inte långt från stora landsvägen mellan Uppsala och Gävle och har 
försvarlig åbyggnad för ståndspersoner, tillräckliga ladugårdshus, bränneri, mälthus och torkplåt, 
en större spannmålsbod med tre bottnar, iskällare och tröskverk. 60 tunnland öppen åkerjord, 53 
tunnland till större delen odlad äng, beteshagar, ypperlig och vårdad skog, vars areal i saknad av 
karta inte kan uppges för närvarande, men förmodas uppgå till 200 tunnland beväxt med grövre 
träd, bjälkar och timmer av furu och gran, överflödig björk och asp till prydnad och lövtäkt. 
Trädgård med 40 fruktbärande äppelträd utom körsbärsträd, plommon och bärbuskar samt 
humlegård. 
     Egendom kan tillträdas genast med utsådd höstgröda. Vid auktionen eller senast 14 dagar 
därefter lämnas 1.000 riksdaler om antaglig borgen anskaffas. Övriga betalningsvillkor uppges 
vid auktionstillfället, men kommer i möjligaste mån att lämpas efter köparens bekvämlighet. 
    Närmare upplysningar lämnas hos undertecknad med adress Brogården, Vattholma, Uppsala. 
Brogården den 27 februari 1836  A M BRUNO Expeditions Kronofogde 
 
2:o Offentlig auktion kommer att hållas den 14 mars på stället, då 1 ¼ mantal frälse Säby i Gryta 
socken, Hagunda Härad säljs till mestbjudande. 
     Hemmanet har åbyggnad för 2 åbor, 26 tunnor årligt utsäde, 60 – 70 parlass hårdvallshö, gott 
och tillräckligt bete. Av köpeskillingen skall 2.000 genast betalas och vill säljaren i avseende på 
resten i möjligaste mån rätta sig efter köparens villkor. Upplysningar hos undertecknad 
auktionsförrättare. 
Balingsta den 26 februari 1836  JOHAN SALIN 
Uppsala den 29 februari 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 29 februari 1836 (försvarslös person efterlyst) 
Artilleristen Anders Thor, som varit häktad för försvarslöshet i Göteborg och misstänkt att för 
olovlig åtkomst innehaft två omaka stövlar tillverkade i England, samt ett avlångt stycke 
Engelskt Sulläder. Rätta ägaren anmäler sig till Poliskammaren i Göteborg. 
Uppsala den 29 februari 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 29 februari 1836 (4 personer, stöldgods) 
1:o Två karlar bröt sig aftonen den 3 dennes in hos Bonden Anders Andersson i Lunnagården, 
Eriksbergs socken, Älvsborgs län och med våld tillgrep 2 silverbägare om 19 lod vardera 
förgyllda och märkta med AAS  ABJD. De var tillverkade av guldsmed Lönberg i Borås 1810. 
     Den ena rånaren var lång och grov till växten med kort hår och klädd i lång rock och svart 
hatt. Den andra var kort och undersättsig och klädd i korttröja och långbyxor samt mössa. De 
förmodas också ha stulit en häst i Sötestorp. 



2:o Båtsman Anders Berndtsson från Kil, Valla socken, Bohus län är tilltalad vid Vänersborgs 
Kämnärsrätt för slagsmål på gata m m har avvikit från hemorten. Han skall inställa sig i 
Kämnärsrätten den 31 mars. 
3:o Artilleristen Vid Göta Artilleri Regemente N:o 93 Olof Lundbeck har olovligen avvikit från 
Göteborg. 
     Han är 25 år gammal, 6 fot lång, runt ansikte, mörkt hår och klädd i blå mössa, blå jacka och 
byxor samt stövlar. 
    Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 29 februari 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1836 (arrendeauktion Fältväbel Bostället Ytterbyn, 
Viksta socken) 
På begäran av Regementets Boställs Direktion kungörs följande: 
Vid auktion inför Upplands Regementes Boställ Direktion i Uppsala län förrättas på Slottet den 
29 mars arrende på högst 30 år på Fältväbel Bostället vid Livkompaniet, Ytterbyn ¼ mantal 
beläget i Viksta socken, Norunda Härad. 
     Som villkor för arrende budets antagande har bestämts årligt arrende på 8 ½ tunna spannmål, 
hälften råg och hälften korn att lösas efter markegång med tillagd forlön eller levereras in natura 
till anvisad ort inom ett avstånd av 6 mil. Dessutom Städjekapital på 800 riksdaler eller årlig 
avgift på minst 2 riksdaler 17 skilling 11 runstycken. 
    Vid anbud av årlig avgift skall borgen lämnas för så väl spannmålsarrendet som avgiften och 
övriga arrendeskyldigheter. 
     I övrigt är arrendeskyldigheterna uppfattade i överensstämmelse med Husesyns och Boställs 
Ordningen, som tillsammans med beskrivning av Bostället finns att tillgå på Landskontoret eller 
hos Direktionens protokollförare, Mönsterskrivare E Högling i Uppsala. 
Uppsala den 24 februari 1836 Direktionen 
Uppsala den 1 mars 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1836 (regementsmöte) 
De rustande underrättas att Livregementets Dragon Korps kommer att ha Regementsmöte på 
Ladugårdsgärde i Stockholm i 20 dagar med början den 16 juni 
Uppsala den 4 mars 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1836 (förnyad auktion i Locksta By, Funbo socken) 
Den tidigare utlysta exekutiva auktionen på bonden Samuel Gustaf Åkermans fastighet 5/18 
mantal Kronoskatte Augmentshemman i Locksta by, Funbo socken, har inte kunnat försiggå i 
brist på spekulanter, varför auktion för andra gången kommer att hållas den 11 april på Hovs 
Gästgivaregård.                                                 Uppsala den 4 mars 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1836 (värvning) 
Sergeanten vid Svea Livgarde, Carl Linde och Gardisten vid samma Regemente, N:o 31 Johan 
Wiklund har blivit förordnade att anställa vävning under ett år. 
Uppsala den 4 mars 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1836 (horsbrott) 
Vid Villåttinge Häradsrätt i Nyköpings län har Skomakare Anders Eklund blivit tilltalad för 
horsbrott. Krono- och Stadsbetjänter befalles att noga efterspana honom och vid anträffandet 
hitsända rapport om hans vistelseort, så att han kan erhålla Häradsrättens protokoll av den 3 
november 1835 och 3 februari 1836. 
Uppsala den 4 mars 1836 
 



Efterlysning, Uppsala den 4 mars 1836 (1 person, mycket stöldgods) 
1:o Landskontoristen Anders Rydell, har som vittne undertecknat ett till Rikets Banko Diskont 
Verk  ställt reversal på 600 riksdaler, som efter lagsökning visat sig vara falskt 
      Han är 25 år gammal, medelmåttigt växt, blå ögon, rött hår och fräknigt ansikte. Han skall 
inför Befallningshavande i Linköping höras om tillkomsten av reversalet 
2:o Under sist hållna marknaden i Sala stals  
      Den 12 februari från Jonas Norin i Husby diverse Säterssmiden, bestående av skopor och 
pannor, 6 nya säckar, 1 vitt och blått hästtäcke, 1 matspann, 1 grimma 
      Den 13 februari stals 3 stycken lärft och 1 stycke s k Gäddsjöväv tillsammans 250 alnar 
      Den 18 februari förövades inbrott hos Handelsbetjänten Backlund från Ulricehamn, då stals 
70 alnar blått tyg, 48 blårutiga dukar, 2 dussin halvsiden västtyger, 8 alnar pressade 
sammetsvästtyger, 3 stycken schaletter med vit botten, 5 dito med invävda blommor, 12 indiska 
dukar, 1 sidenduk, 1 schalett med tryckt röd botten 
3:o Från Korpralen vid 2:dra Majorens Kompani av Dalregementet N:o 147, Anders Jansson 
Getting stals under Distingmarknaden här i staden 1 skinnsäck, 2 gross hornknappar, 2 gross 
mässingsknappar, 1 ½ dussin rakknivar, 2 dussin saxar, ½ dussin glasögon med dubbla stänger, 1 
dussin örringar, 4 dussin fingerringar, 1 dussin benknivar med gafflar, 2 par förskärarknivar, 2 
dussin engelska blyhartspennor, ½ dussin trekantiga filar, 1 dussin eldstål, 1 bunt viskor, 1 bunt 
tavlor, 8 skålpund grov mässingstråd, 8 skålpund ståltråd, 4 askar, 1 ask med rakdon, 1 skjorta, 1 
par strumpor, 1 par grå vantar. 
     Uppmanas den som kan upptäcka tjuven och tillrättaskaffa det stulna att göra anmälan hos 
Stadsfiskal E A Ekström i Uppsala 
    Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att efterspana ovannämnda personer och stulna 
egendom jämte tjuvarna samt vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
    Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Rikets övriga län anmodas 
vänligen att låta efterlysa de från Korpral Getting bortstulna persedlarna. 
Uppsala den 4 mars 1836  R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan den 5 mars 1836 (nytt Reglemente och Taxa för Segelfarten i 
Uppsala å) 
I skrivelse av den 16 februari har Ni överlämnat till Vår prövning ett av Förvaltningsutskottet 
över Hamn- och Grundpengar i Uppsala upprättat förslag till nytt Reglemente och Taxa för 
Segelfartens begagnande i Uppsala Å, enligt följande: 
 
1:sta Avdelningen 
Om Styrelsen och Uppbörden 
§ 1 Ett Förvaltningsutskott, bestående av Länets Hövding till Ordförande och Borgmästaren i 
Uppsala till vice Ordförande samt sex sakkunniga för redlighet, drift och förmögenhet kända 
personer, varav Ordföraren väljer två, Uppsala Stads Borgerskap väljer fyra, skall förvalta 
Uppbörden av Hamn- och Grundpenning avgiften. Pengarna skall användas till Hamnens, 
Bryggornas samt Segelledens underhåll efter Kongl Maj:ts Stor Amirals Ämbetets Tredje 
Avdelnings föreskrifter med ersättnings skyldighet för Utskottets Ordförande och Ledamöter i 
händelse dessa föreskrifter inte följs. 
§ 2 Viktiga beslut kan inte företas, om inte utom Ordföraren eller Vice Ordföraren, tre 
Ledamöter är närvarande. Förvaltningsutskottet sammanträder endast på kallelse av Ordföraren 
eller Vice Ordföraren. I händelse av olika meningar eller vid omröstning med lika röstetal, gäller 
Ordförarens åsikt. 
§ 3 Vid alla utgifter större än 500 riksdaler skall hemställan göras hos Stor Amirals Ämbetets 
Tredje Avdelning samt invänta deras svar. Utgifter på mindre belopp än 500 riksdaler beslutar 
Förvaltnings utskottet om. 
§ 4 Förvaltningsutskottet har rätt att som biträde vid Uppbörden anta en särskild Fogde. 



§ 5 För att hinder i trafiken inte skall uppstå skall Hamn- och Grundpenningeavgiften erläggas 
dels vid Stadens Hamnbryggor men också vid den mitt för Kungshamn strax bortom Flottsund 
belägna Fiskarstugan som in- och utlastningsställe för fartyg, jakter eller båtar i mån av deras 
storlek och lästetal enligt ordentliga Mätarebrev. 
§ 6 Skeppsredare, vars fartyg antingen inkommer eller avgår med last från dessa ställen, skall för 
varje särskild resa erlägga Hamn- och Grundpenningeavgiften med 24 skilling för varje läst 
fartyget enligt Mätarbrevet innehåller. Vid 6 riksdaler 32 skillings vite skall skepparen uppvisa 
Mätarbrevet eller äventyra att bli anhållen. 
§ 7 Ångfartyg erlägger 6 riksdaler 32 skilling i ett för allt vid varje upp- eller nedresa och 2 
skilling per passagerare. Kronans Kommenderande Trupper reser gratis. Befälhavaren på 
ångfartygen skall vid ankomsten till Uppsala vid vite på 10 riksdaler, uppvisa intyg från 
Biljettkontoret i Stockholm på antalet passagerare samt redovisa antalet passagerare som 
tillkommit eller avstigit under resan.   Förvaltningsutskottet äger rätt att om de anser sig äga fog 
kontrollera passagerarlistan. Sker underslev för att undansnilla avgiften skall dubbel taxa utgå 
förutom nämnda böter. 
§ 8 Små båtar s k ekstockar skall om de har last betala 4 skilling för varje resa. 
§ 9 För att få lägga till vid Stadens Övre Hamnbrygga betalas broavgift med 6 runstycken per 
läst för varje dygn. Ångfartyg betalar sådan avgift i ett för allt varje gång de lägger till vid 
brygga med 8 skilling. De har företräde att begagna bryggan. 
§ 10 För alla avgifter, böter eller skadestånd som skeppare eller båtfolk ansvarar, kommer de att 
kvarhållas tills betalning skett eller godkänd borgen visats. Uppbördsman utsedd av Utskottet tar 
emot betalning mot kvitto, som skall uppvisas vid genomfarten av Hans Kongl Höghets Prins 
Gustafs eller f d Flottsunds Bro. De fartyg som lägger till och lastar eller lossar mellan Flottsund 
och Mälaren betalar vid Flottsunds Bron. Varken in eller utlastning får ske förrän avgiften är 
betald. Utskottets Ombud äger att om fartyget har Mätarbrev avfordra och kvarhålla det tills 
avgiften är erlagd. 
§ 11 Förvaltningsutskottets årsräkning med Verifikationer skall 2 månader efter Segelfarten 
upphört eller sist inom januari månads utgång insändas till granskning av Stor Amirals Ämbetets 
Tredje Avdelning. I händelse oklarheter föreligger, överlämnas de och avgörs av Uppsala Stads 
Magistrat med iakttagande av jäv för den eller de Magistratspersoner som delta i Förvaltningen. 
      Besvär över Magistratens beslut sker i samma ordning som för Politi- och Ekonomimål. 
 
2:dra Avdelningen 
Om Segelfarten 
§ 1 Då fartyg från motsatta håll nalkas den smalare delen av kanalen, den s k Pålån, där man inte 
kan mötas, skall fartyget som först kommer till tjänlig mötesplats vänta. Ångfartygen har alltid 
företrädes rätt vid ett vite på 10 riksdaler. 
§ 2 Söker den som skall erlägga Hamn- och Grundpenningar eller Broavgift undandra sig eller 
visa tredska bötar han 10 riksdaler. 
§ 3 Det är alldeles förbjudet: 
Att lasta fartyg till mer än åtta fot 
Att färdas fortare med ångfartyg mellan Prins Gustafs Bro och Stadens Hamnbrygga än 1 ¼ 
timme 
Att lägga fartyg på tvären i Segelleden 
Att staka fram fartyget 
Att ankra någonstans från den s k Pålåns början och vidare uppåt kanalen eller ån; utan endast 
vid tillåtna tilläggsställen och då fästa vid akter eller för. 
      Den som bryter mot dessa förbud, bötar vid varje tillfälle 10 riksdaler och ersätter skada och 
kostnad. 
 
3:dje Avdelningen 
Fredlysnings Stadga 



Skeppare eller hans folk eller någon annan må inte tillfoga kanalen eller dess anläggningar 
såsom broar och pålvirke någon åverkan eller i kanalen kasta sten, grus eller dylikt. Bryter någon 
bötar han 25 riksdaler. Sönderseglar skeppare av oaktsamhet eller eljest utan uppsåt hamnbrygga 
eller annan kanalens tillhörighet bötar han 10 riksdaler och ersätter i båda fallen skadan. 
      Det är vid vite på 10 riksdaler förbjudet att stöta med båtshakar eller andra spetsiga verktyg i 
kanalens sidor, i pålverket eller i bromurarna. Behöver man gå nära sidorna begagnar man 
bärlingar, försedda med minst 4 tums stor klump i ändan. Det åligger var och en att segla mitt i 
farleden, så vitt ske kan. 
     De av Förvaltningsutskottet utsedda betjänter för tillsyn och upptagande av avgifter, vare från 
allt förolämpande med ord eller gärning under deras tjänsteutövande fredade. Den som förgår sig 
mot dem skall underställas samma ansvar som om det skett mot Kongl Maj:ts och Kronans 
Betjänter. 
    Betjänterna å sin sida skall inte tillfoga någon ringaste orätt utan bemöta alla tillbörligt. 
    Böter som utgår beräknas i bankomynt och delas mellan angivaren och Hamn och 
Grundpenninge Kassa. Väcks åtal om bötesansvar, må skepparen inte avsegla förr än böterna 
blivit erlagda eller godkänd borgen är ställd. Åtal och tvister avgörs av Uppsala Stads Magistrat. 
 
Vid föredragning har Vi funnit för gott att gilla ovanberörde förslag till Reglemente och Taxa för 
Segelfartens begagnande på Uppsala Å, dock med redaktionsändring av 7 § i 1:sta Avdelningen, 
som skall lyda som följer: 
     ”Ångfartyg erlägger i Hamn- och Grundpenningar för fartyg och last för varje upp- eller 
nedresa genom större eller mindre del av Kanalen 6 riksdaler 32 skilling samt dessutom en 
passageraravgift på 2 skilling per person. Denna passageraravgift gäller inte för Kronans 
Kommenderade Trupper. 
     Befälhavaren åligger att vid ankomsten till Uppsala vid 10 riksdalers vite och vid äventyr att 
bli hindrad i sin resa, till Förvaltningsutskottets Uppbördsman avlämna uppgift på 
passagerarantalet. För resa från Uppsala avlämnas uppgift, antingen när ångfartyget avgår eller 
om sådant skulle orsaka dröjsmål, nästa gång fartyget anländer till Uppsala. Dessa uppgifter, 
vederbörligen undertecknade med datum och Befälhavarens namn, kommer att gälla som 
verifikation för debitering av passageraravgifts Uppbörden och tilläggas Förvaltningsutskottets 
redogörelse.” 
     Vi har därjämte velat förklara att detta Reglemente och Taxa bör till en början gälla i fem år. 
Stockholm den 5 mars 1836  CARL JOHAN 
 
Tillkännagivande, Uppsala den 9 mars 1836 (Hushållnings Sällskapets belöningar) 
Lanthushållnings Sällskapet har tillkännagivit, att de i Kungörelse av den 18 december utfärdade 
belöningarna till Bönder, Torpare, Soldater och Dragoner för förbättrad skötsel av deras boskap, 
kommer att utdelas den 5 maj på Slottets Borggård, den 10:de vid Ekolsunds Värdshus, den 
16:de i Yvre Gästgivargård och den 17:de vid Österby Bruks Värdshus. 
De som vill tävla om belöningarna infinner sig på något av ställena för att uppvisa kreaturen. 
Hushållnings sällskapet erinrar om att belöningarna består av: 
1:o 1 guldring om 16 2/3 riksdalers värde för den som uppvisar den mest mjölkgivande kon av 
vilken ålder som helst. Denna belöning bekostas av Ordföraren. 
2:o 1 silvermatsked med inskrift till den som uppvisar den vackraste kvigan eller tjuren, mellan 2 
1/3 och 4 års ålder. Ett villkor är fästat vid belöningen, kvigan får inte vara dräktig förrän vid 3 
½ års ålder 
3:o 2 riksdaler i silver till den bästa springbaggen av god men grov ullsort 
4:o 2 riksdaler i silver till den som uppvisar den ullrikaste tackan av grövre race. 
     Var och en skall kunna bevisa att det kreatur han uppvisar är uppfött hos honom, sedan det 
var 1 månad. 



      Provmjölningsintyg på tryckt formulär, som finns i alla Församlingar kan sökas när som 
helst. De skall vara undertecknade av två trovärdiga män och innehålla uppgift på den 
mjölkkvantitet som kon lämnat under tre följande dagar. 
Uppsala den 9 mars 1836 
 
Tillkännagivande, Uppsala den 9 mars 1836 (jordbruksutbildning i Dalarna) 
Under 1831 – 1835 har Lanthushållnings Sällskapet låtit några välfrejdade och uppmärksamma 
bondsöner under lanthushållares tillsyn i Dalarna lära sig ortens jordbruk och andra nyttiga 
kunskaper. Hushållnings Sällskapet förnyar sitt anbud även detta år. De ynglingar som vill 
begagna sig därav får skjutspengar för resa till och från Dalarna, kostnadsfri vistelse och 
dessutom vid hemkomsten en belöning i förhållandet till vad de lärt sig. 
      De bondsöner, som vill ta detta tillfället i akt, att skaffa sig vida större kännedom och 
erfarenhet i Lanthushållningen än vad hemorten kan erbjuda, skall inom april månad anmäla sig 
till Sällskapets Sekreterare och visa prästbetyg på sin frejd och hinderslöshet att företaga resan. 
     Lanthushållnings Sällskapet anhåller hos Prästerskapet om dess benägna och nitiska 
medverkan för detta ortens gagneliga ändamål.                 Uppsala den 9 mars 1836 
 
Tillkännagivande, Uppsala den 9 mars 1836 (utdelning av fruktträd) 
Liksom under de senaste 5 åren kommer även i år Lanthushållnings Sällskapet att dela ut 
åtskilliga fruktträd och vilda träd till torpare, soldater, dragoner, inhyses- och backstuguhjon, för 
att planteras vid deras små jordlägenheter. Utdelningen sker inom 5:te och 6:te Fögderierna eller 
Örbyhus, Norunda och Olands härader samt Dannemora och Lövsta tingslag. 
    De, som vill begagna sig av denna förmån, anmäler sig till tjänstgörande Kyrkoherden i 
Församlingen. Pastorerna torde behaga insända uppgifter på dem som begärt träd, med 
underrättelse om att nödvändigt utrymme finns för planteringen. 
    Efter tre år vill Sällskapet belöna dem, med 16 skilling per fruktträd och 8 skilling för varje 
vilt träd av ek, lind, alm, ask, lönn eller oxel dem, som väl vårdat och bringat träden i full växt. 
Träden kommer att tillhöra lägenheten, där de är planterade. 
Uppsala den 9 mars 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1836 (auktion Garn, Biskopskulla socken) 
På begäran meddelas följande: 
½ mantal rusthåll i Garn, Biskopskulla socken kommer att säljas på öppen auktion på stället den 
5 april. Egendomen är belägen i Lagunda Härad, Uppsala län och består av 6 öresland, försvarlig 
åbyggnad, åker med 9 – 10 tunnors utsäde, äng till 20 – 25 parlass hö, gott och tillräckligt 
mulbete samt fiske i Alsta sjö. Köpe- och betalningsvillkoren bestäms vid auktionstillfället. 
Torstuna den 3 mars 1836  JOHAN R EKBLOM 
Uppsala den 15 mars 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 15 mars 1836 (4 personer, sto, stöldgods och borttappad 
kappsäck) 
1:o Vid inbrott hos Bonden Eric Hansson i Sörbo, Stora Tuna socken, Falu län, stals 8 små 
kalkar, 6 små bägare märkta med G H S och C A D, 1 s k tumlare av silver, 1 dunkudde, 2 nya 
fårskinnsfällar och 3 stycken linnevävnader 
2:o Skomakare Carl Aspenströms i Smedsbo, Aspeboda socken, Falu län, båda minderåriga 
söner Gustaf och Magnus, vilka för flera år sedan gått bort från föräldrarna. 
3:o En i Jönköping bortkommen bankosedel på 500 riksdaler transporterad av G E Nyberg. 
Sedeln är inväxlad på Landskansliet till sitt fulla belopp. En belöning på 50 riksdaler till den som 
uppvisar sedeln med uppgift om sin fångstman. 
4:o Sven Andreas Bengtsson från Töllsjö, Älvsborgs län, som bör inställa sig inför Himle 
Häradsrätt till förhör i ett mål mot Magnus Andersson  Hjelte, som är tilltalad och häktad för 
häststöld 



5:o Från Komminister E Hagberg i Munktorps Församling, Västerås län, har stulits 1 rödbrunt 
sto, 13 – 14 år gammalt, med vit bläs och hängman, skodd på 3 fötter med enkla ishakar, 1 
lädergrimma, 1 grönmålad sele med järnkrok och metallringar, 1 rödmålad skodd släde, 1 par 
skodda skaklar av granträ och ett mörkrandigt hästtäcke.  
      10 riksdaler i belöning till den som kan lämna upplysning om tjuven och det stulna. 
6:o Torparen A W Blomberg som inte varit synlig vid sitt hemvist, Dagsnäs under Kleva Säteri, 
Nyköpings län, sedan den 3 december  
7:o I Arboga har en avlång, rund läderkappsäck bortkommit. Den innehåller skor och 
fruntimmerskängor med galoscher, några klädeslappar, 1 låda med tråd, 1 litet strykjärn med lod, 
1 nålbok, 1 ny grön 10 riksdalers sedel, 1 lintyg, 1 underkjol, 1 förkläde, 1 paket innehållande en 
klänning och adresserat till Fru Widholm i Stockholm, 1 psalmbok, 2 delar av Beckers 
Världshistoria och Choraei Skaldestycken m m 
8:o Vid inbrott hos Bonden Anders Janssons änka i Appråby, Romfartuna socken, Västerås län, 
bortkom 1 ylleväst, 1 linnevarp och ylleinslag om 8 - 9  alnar, en ljusblå fyrskäftad bomullsväv 
om 6 ½ alns längd, 1 surtut och 1 par byxor av fint mörkblått kläde. 10 riksdaler i belöning. 
     Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att sorgfälligt efterspana dessa förrymda personer, 
bortkomna och stulna egendom, pengar och kreatur samt vid anträffandet av tjuvarna med dem 
lagligen förfara. 
Uppsala den 15 mars 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (strandgods i Göteborgs skärgård) 
I Göteborgs skärgård har bärgats följande: 1 skeppsjulle av ek om 6 alnars köl, 2 furubjälkar 19 
alnar långa och 12 tum i fyrkant, 1 ekbjälke 8 alnar lång, 1 stycke av bojen till ett fartyg, 1 
järnbandat fat med 50 kannor brännvin, 1 ekeknä med 4 järnbultar, 1 skeppsjulle av ek 5 ¾ aln 
lång i kölen, 1 fartygs mast 26 alnar lång, 1 skeppspund 12 lispund 5 marker tågvirke, 10 
obussade block, 1 järnbygel, 1 akter till ett fartyg med 20 järnbultar, 3 röstjärn, 2 knän av järn, 1 
vattenfat med 10 järnband, 1 skeppsmast 28 alnar lång med vidhängande tågvirke, 1 järnkätting 
om 8 famnars längd, 1 gaffel, 1 bom, 1 planka, 2 block, 1 skeppsslup av ek 6 alnar lång samt 2 
vattenfat 
       Rätta ägarna anmäler sig hos Sjötullkammaren i Strömstad inom natt och år från den 25 
februari. 
 
Anmälan bör också ske hos Sjötullkammaren i Göteborg av ägaren till den skeppsslup 21 fot 
lång och märkt” Chr Greji från Sunderland”, som blivit funnen vid Rörö. 
Uppsala den 23 mars 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (jaktförbud) 
Befallningshavande erinrar länets innevånare angående Jakt- och Djurfångs Förordningen av den 
13 april 1808, att bestämt förbud för jakt under tiden 15 mars till 1 augusti gäller. Över 
efterlevnaden  har i synnerhet Kronans Jägeri- och Skogsbetjänter att ta ansvar och allvarligen 
hålla eftersyn. 
      I samband härmed vill Befallningshavande på nytt fästa innevånarnas uppmärksamhet på 
Allmänna Lagen i 23 kapitlet 6 § Byggninga Balken, som bjuder att ”Jägeribetjäningen och 
Allmogen skall under tiden skadedjuren yngla, vinnlägga sig om att fånga och utöda ungarna”. 
Genom allvarsam efterlevnad av denna föreskrift kommer landet med största sannolikhet och 
med minsta möda att befrias från rovdjur. I de flesta Härader är nu så stora belöningar utfästade 
till den som fäller rovdjurs ungar, att det väl ersätter tiden och omsorgen som spaningen på 
rovdjurs nästen medför. 
      Befallningshavande förväntar sig av länets innevånare, att de för sitt eget bästa använder 
detta lätta medel både innevarande år och framgent med större allvar än hittills blivit begagnat. 
Uppsala den 23 mars 1836  R von KRAEMER 
 



Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (befälsmöte, rekrytmöte, regementsmöte och 
övningsmöte) 
Krigs Kollegiet har i Cirkulär av den 18 dennes tillkännagivit att Upplands Regemente skall 
under loppet av maj och juni hålla Befälsmöte i 14 dagar, Rekrytmöte i 12 dagar och 
Regementsmöte i 8 dagar på vanliga mötesplatser. Därefter Övningsmöte på Ladugårdsgärde i 
Stockholm i 17 dagar. 
Uppsala den 23 mars 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (rotehållare kallas till Rekryteringsmöte) 
Rekryteringsmöte med den inom länet förlagda delen av Upplands Regemente har 
Befallningshavande i samråd med Regements Chefen bestämt till den 6 maj. Då åligger 
rotehållare för  
N:o 68 och 102 vid Livkompaniet, det första numret med ett vite på 13 riksdaler 16 skilling  
N:o 22, 37, 92 och 114 vid Överst Löjtnantens Kompani, då N:o 22 har vitesföreläggande 
N:o 45, 56, 67, 114 och 136 vid 1:sta Majorens Kompani, då N:o 114 är berörd av vite  
N:o 26, 54 och 87 vid 2:dra Majorens Kompani , då N:o 87 har ett vite på 6 riksdaler 32 skilling 
N:o 21 och 32 vid 3:dje Majorens Kompani vid vite av 13 riksdaler 16 skilling vardera 
N:o 125 vid Rasbo Kompani  
N:o 53, 61, 67, 73, 84, 104, 105, 124 och 141 vid Sigtuna Kompani därav N:o 67, 73 och 104 vid 
vite av 13 riksdaler 16 skilling, skall här på slottet uppvisa målfylliga och välfrejdade samt i 
övrigt antagliga karlar för sina vakanta nummer. 
Uppsala den 23 mars 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (entreprenadsauktion för underhåll vid möten och 
mönstringar) 
Den 26 april kommer på Landskansliet att hållas entreprenadsauktion för upphandling av indelta 
Arméns underhåll vid möten och mönstringar. Det gäller Upplands Regementets Rekryter och 
gamla Stam. Utropen sker både i portioner och persedlar enligt fastställd Provianteringsstat.  
      Uppgift om kvantiteterna är ännu så länge inte beräknade, med sist behövdes 757 lispund 
torrt bröd, 16 tunnor ärter, 11 tunnor korngryn, 116 lispund färskt kött, 152 lispund salt kött, 30 
lispund salt fläsk, 116 lispund sill, 18 lispund koksalt, 14 famnar kokved, 484 lispund lägerhalm. 
Hugade spekulanter kan inlämna anbud innan auktionsdagen. Närmare underrättelse om 
leveranstiden lämnas senare. 
Uppsala den 23 mars 1836  
 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (häst och sadel hittad hos rånmisstänkt) 
Häktade manspersonen Johannes Larsson, som är misstänkt för mord och rån i Linköpings län, 
har innehaft en vacker häst, 7 år gammal, ljusröd med bläs, ljus man och svans samt en modern 
ny ridsadel med betsel. Hästen och sadel förmodas vara stulna av Larsson och rätta ägaren 
uppmanas ge sig till känna hos Kronolänsman Stenmark i Vasa, Linköpings län. 
Uppsala den 23 mars 1836  
 
Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1836 (markegångspris på soldatmunderingar) 
Markegångspriset på soldatmunderingar vid Indelta Infanteriet är enligt Förnyade Beklädnads 
Förordningen av den 30 december 1819 för innevarande år fastställt till 28 riksdaler 37 skilling 2 
runstycken. Kronans bidrag kommer att utgöra 1/8, som belöper sig till 3 riksdaler 28 skilling 8 
runstycken på varje rote.  
      En skjorta är upptagen till 1 riksdaler 20 skilling 1 runstycke, ett par strumpor till 42 skilling 
och ett par skor till 2 riksdaler 14 skilling 7 runstycken. 
Uppsala den 24 mars 1836  R von KRAEMER 
 



Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1836 (auktion på säd vid Kronomagasinet i Uppsala) 
På begäran meddelas följande: 
Till följd av Lönings Direktionens vid Livregementets Dragon Korps fattade beslut, kommer 
auktion att förrättas vid Gästgivargården i staden den 18 april, på i Uppsala Kronomagasin 
upplagda av förra årets skörd 130 tunnor  29 kappar spannmål hälften råg och hälften korn. 
Anstånd med betalning till slutet av maj mot borgen av två vederhäftiga män. Innan anbuden 
antas underställs de Överstelöjtnant Silverstolpes prövning. 
Uppsala den 28 mars 1836  J E CEDERBERG 
Uppsala den 28 mars 1836  R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan , Uppsala den 23 mars 1836 (angående brännvinsbränning) 
För att bespara mindre jordbrukare kostnad och besvär har Vi velat förklara, att stadgandet i 11 § 
av senast utfärdade Brännvins Brännings förordningen, rörande skylighet för dem som önska 
andra brännvinsredskap eller pannrymder än de uppgivit vid mantalsskrivningen och då måste 
göra anmälan hos Befallningshavande, inte tillämpas i de fall där vid ommätning av redskapen 
en tillökning skett.       De skall i stället för undvikande av ansvar, anmäla bevis över redskapens 
omstämpling hos Häradsskrivaren, som åläggs att mot en avgift på 4 skilling för varje panna 
göra rättelse i skattskivningslängden och påföra den bränningsavgiften som den senast uppgivna 
pannrymden föranleder. 
      Häradsskrivaren skall insända till Befallningshavande en särskild uppgift på de 
brännvinspannor, som blivit ålagde ökad beskattning samt underrätta Kronofogden i orten. 
Stockholm den 5 mars 1836  CARL JOHAN 
Denna Nådiga Skrivelse är härmed kungjord. 
Uppsala den 23 mars 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 april 1836 (arrendeauktion på Allmunge Kyrkoängsfjäll, 
Almunge socken) 
Till följd av skrivelse från Serafimer Ordens Gillet kommer auktion att förrättas här den 10 juni, 
då till högstbjudande utarrenderas på 15 års tid Uppsala Hospitals Lägenheten Allmunge 
Kyrkoängsfjäll i Allmunge socken. Serafimer Ordens Gillet prövar anbuden och borgen bör 
avlämnas vid auktion, ingången av två män, som borgar som för egen skuld, en för bägge och 
bägge för en för de första 5 åren även i händelse arrendatorn skulle avgå med döden. 
      Prästerskapet anmodas att läsa denna Kungörelse 2 gånger i Kyrkorna, sista gången fjorton 
dagar före auktionen. Befallningshavande i Stockholms län anmodas att låta enahanda 
kungörelse utgå. 
Uppsala den 2 april 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (Dragon Korpsens Befälsmöte och Skvadronsmöten) 
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps underrättar de rustande, att Befälsmöte till häst 
kommer att hållas vid Drottningholm i 14 dagar med början den 2 maj samt Skvadronsmöten till 
fots  i 8 dagar från den 28 april  
med Livskvadronen vid Sätuna By, med Norra Upplands Skvadron vid Hovs Gästgivargård,  
med Sigtuna Skvadron vid Grans gästgivargård och  
med Uppsala Skvadron vid Kvarnbo Gård. 
Uppsala den 7 april 1836  
 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (Bergs ting) 
Årets Lagtima Bergsting med Bruken och Bergverken i Uppland och Roslagen hålls på 
Värdshuset vid Harnäs Bruk i Älvkarleby den 30 juni. 
    Stämningar kan tas ut hos Bergsmästare D G Ångren i Gävle och hos Bergsfogden 
Bergsmästare J Beronius i Dannemora. 
Uppsala den 7 april 1836 



Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (Lagtima Ting) 
Årets Lagtima Ting med Upplands Lagsaga är utsatt till den 16 maj i Enköping. 
Uppsala den 7 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (auktion Kjettslinge, Jumkils socken) 
Den 20 juni kommer omyndigförklarade Bonden Anders Janssons ägande, 1 mantal frälseskatte 
N:o 2 Kjettslinge, Jumkils socken, detta län, att under upp- och avslag säljas till högstbjudande 
vid Bälinge Härads Tingsställe i Högsta Gästgivargård, för att gälda Drängen Matts Janssons i 
Eke fordran på 1.048 riksdaler. 
      Köpeskillingen erläggs till Kronobefallningsmannen på orten genast eller sist inom 1 månad, 
då till 6 % ränta. Närmare upplysningar om hemmanet, som är värderat till 2.475 riksdaler kan 
erhållas hos Kronobefallningsman eller här. 
      Det åligger utmätningssökande att underrätta inteckningshavande om auktionen. 
Uppsala den 7 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (bärgade skeppsslupar) 
Under februari månad har inom Uddevalla Tullkammardistrikt bärgats 4 skeppsslupar mer och 
mindre skadade. De kommer att säljas den 25 dennes. Ägaren antyds att anmäla sig inom natt 
och år från den 21 mars. 
Uppsala den 7 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (förkomna böcker i konkursmål) 
Änkan M C Lidbäck i sin Handelsfirma C Lidbäcks Änka och Kompani, har förklarat inför 
Rådsturätten i Göteborg, att hon inget vet om handelsböcker och angelägenheter i firman.                           
Handelsbokhållare C H Lidbäck anmäler att böckerna förkommit  och har uppgivit hinder för 
bouppteckning.  
      Därför anmodas alla som har tillhörig egendom i det gäldbundna boet och de som häfta i 
skuld, att ofördröjligen vid laga påföljd anmäla hos Gode Männen, Grosshandlare A E Haeger 
och J A Westerberg samt Handelsbolaget Mattson och Braune i Göteborg. 
Uppsala den 7 april 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 7 april 1836 (3 personer) 
1:o Sliparlärlingen Eric Säbom har olovligen lämnat sin tjänst hos Sliparmästare Joh P Backman 
i Eskilstuna. 
      Han är 14 år gammal, medelmåttigt växt, avlångt ansikte, mörkt hår, bruna ögon och klädd i 
blå pälströja, vadmalsbyxor, pälslivstycke, blångarnsskjorta, vita ullstrumpor, skinnkaskett och 
träskor 
2:o Torpare Olof Gustafsson Enander från Ullsjö socken i Älvsborgs län, som ålagts att inställa 
sig i Varbergs Rådsturätt den 4 juli, för att svara i ett beslagsmål mellan Enander och 
Tullförvaltare Lange 
3:o Barnhusgossen Carl Eric Hemström, som bortgått från Smeden Johan Hemström i Valbo 
socken, Gävleborgs län 
      Han är 11 år gammal, stora blå ögon, blekt ansikte, något fetlagd, liten till växten och klädd i 
blå mössa, grå klädeströja, röd väst, buldansbyxor och kängor 
     Krono- och Stadsbetjänterna anbefalls att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och avvikna 
personer samt vid anträffandet hitsända dem, med undantag för Enander, som endast bör få del 
av Rådhusrättens Beslut. Bevis sändes hit. 
Uppsala den 7 april 1836 
 



Kungörelse, Uppsala den 7 april (stobetäckning) 
Länets innevånare, som önskar få sina ston betäckta vid Akademiens ridstall här i staden, där två 
hingstar från Strömsholms stuteri och två Skvadronshingstar från Livregementets Dragon Korps 
finns  
stationerade. Betäckningen börjar 1 maj och anmälan görs hos Stallmästare G von Bahr, som 
utdelar språngsedlar. 
Uppsala den 7 april 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (inrättande av Brandstodsförening) 
Kongl Maj:t har Nådigt behagat bifalla min anhållan att få sammankalla Landsförsamlingarnas 
innevånare för att genom lagligen valda Ombud, höras och besluta om inrättande av en 
gemensam Brandstodsförening, som utan hinder av lagens stadgande i 24 Kapitlet Byggninga 
Balken eller av de nu Härads och Sockenvis hållna Föreningar. De är allmänt överklagade och 
för Jordbruket tryckande. Enligt förslaget skulle de kunna underlättas.  
     Kongl Maj:t har också i Cirkulär av den 13 oktober 1834 anbefallt mig söka förbereda 
ändamålsenliga förändringar i nu gällande Reglementen för redan inrättade Sockenmagasin samt 
att befrämja dylika anstalter om de inte redan finns. 
      För att i dessa bägge viktiga ämnen höra Länets innevånare har jag utsatt sammanträde med 
Församlingarnas Ombud till den 27 maj här på Landskansliet. Församlingarna skall skicka 
befullmäktiga Ombud, som ofelbart skall infinna sig. Det är min avsikt att vid detta tillfälle 
meddela länets innevånare ett förslag, att med Brandstodsföreningen förbinda en 
Bolagsinrättning till Lösegendoms på landet försäkrande mot eldsvådor. 
    Jag önskar få överlägga med sockenombuden om verkställigheten och förmånerna av en sådan 
inrättning. 
Uppsala den 13 april 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (uppskjuten mönstring och vapenövning) 
Kongl Maj:t behagar förordna, att Allmänna Beväringsmanskapets i detta län sammankallande 
till Mönstring och Vapenövning detta år bör uppskjutas. Detta är genom Krigs Kollegiets 
skrivelse av den 6 dennes kungjort. 
Uppsala den 13 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (auktion på får och baggar) 
Goda får och baggar av elektoral (kurfurstliga, kursachsiska) racen kommer att säljas den 20 maj 
vid Kronans Stam Schäferi på Mellingeholms Egendom, belägen invid Norrtälje stad. 
Uppsala den 13 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (manslik anträffat) 
Stadsfiskal C A Ekström meddelar att liket efter en mansperson påträffats vid Akademiens 
Kvarn här i staden. Personen är okänd och allmänheten uppmanas att lämna upplysning 
angående honom till närmast boende Kronobetjänt. 
     Han skall ha varit kort och undersättsig och var när han togs upp ur vattnet endast iförd en 
trasig blå tröja. Han var mycket skadad av röta. 
Uppsala den 13 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (anhållen sjöman, som innehaft stöldgods) 
Kronolänsman, vice Landsfiskal C N Nyström har anhållit och hitsänt Sjömannen Peter Lager i 
Tierps socken, på misstanke om olovlig åtkomst av en räfflad silversked märkt U P N och 
försedd med namnstämpel Plöhn, som han sålt till Handlare J Wijklund från Borås. 
     Då skeden möjligen kan vara stulen, uppmanas ägaren att ofördröjligen anmäla stölden vid 
äventyr att köparen får behålla den. 
Uppsala den 13 april 1836  



Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (förfalskningsbrott) 
Bonden Anders Larsson från Slätteryd i Jönköpings län, som blivit tilltalad för förfalskningsbrott 
och bedrägligt förhållanden till sina Borgenärer, förständigas, att vid äventyr av hämtning, 
inställa sig i rätten i Ingaryd den 24 maj. 
     Larsson som även kallar sig Sällberg är medelmåttigt växt, har koppärrigt ansikte samt 
förmodas stryka omkring utan pass eller laga förvar. 
Uppsala den 13 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (falska inteckningsdokument) 
Vid Stockholms Södra Förstads Kämnärsrätt har gjorts undersökning av tillkomsten av åtskilliga 
falska Inteckningsdokument, som blivit författade och utgivna av Skomakare Jert Ulrik Reinhold 
Hagström, född i Västervik 1808. Han har varit anställd vid Svea Livgarde. Han är härmed 
efterlyst och Krono- och Stadsbetjänter skall noga efterspana honom och vid påträffandet kalla 
honom, vid påföljd av hämtning, att inställa sig inför Rätten den 7 juli, varom bevis skall 
insändas hit. 
Uppsala den 13 april 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 13 april 1836 (3 personer) 
1:o Stalldrängen Jan Jansson Aspling har rymt från sin hemvist vid Söderby Gård i Uppsala Näs 
socken. 
      Han är 46 år gammal, född i Huddunge socken, Västmanlands län, liten till växten, brunt  
hår, ljusblå ögon och klädd i mörkgrön vadmals surtut, gammal fårskinnspäls, blå långbyxor, 
becksömskängor och svart hatt. 
2:o Soldaten vid Södermanländs Regemente, N:o 834 Lars Öhr har olovligen avvikit från sitt 
hem. 
      Han är 44 år gammal, 5 fot 11 ½ tum lång, något koppärrig, ljust hår och klädd i 
fårskinnspäls, blå mössa, grå byxor och stövlar 
3:o I Gävle har stulits en svartmålad matspann från änkan Margta Olsdotter i Murgården, 
Ugglebo socken, Gävleborgs län. På spannen var målat med vit färg ”Lars Olsson” och däri 
förvarades handlingar och andra saker. 
     Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda personer och 
stulna egendom samt vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i nästgränsande län anmodas 
låta efterlysa drängen Jan Jansson. 
Uppsala den 13 april 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (försäljning av säd från Kronomagasinet) 
Till följd av Statskontorets förordnande kommer genom auktion att i särskilda poster säljas 1.103 
tunnor ¾ kappar korn av sista årets skörd som för Statskontorets räkning är upplagd i Uppsala 
Kronomagasin. Auktionen sker den 29 april och sex månaders räntefritt betalningsanstånd  mot 
borgen lämnas.                                                                                  Uppsala den 13 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (förseglade brännvinsredskap) 
Med anledning av Föreskriften i 23 och 24 §§ av Förordningen av den 19 juni 1835 erinras 
vederbörande att alla brännvinsredskap, som varit anmälda att begagnas under hela året eller 
under andra terminen bör från och med 1 maj vara förseglade. 
      Magistraten i städerna och Kronobetjäningen på landet skall föranstalta om förseglingen på 
sätt och i den ordning § 26 stadgar. 
Uppsala den 13 april 1836 R von KRAEMER 
 



Kungörelse, Uppsala den 15 april 1836 (för många fripatienter på Lasarettet) 
Uppsala Läns Lasaretts Direktion har erfarit att så många fripatienter kommit till lasarettet på en 
gång, att de anslagna frisängarna inte räckt till. Däribland har insänts patienter, vars sjukdom inte 
behövt lasarettsvård. Härigenom har andra patienter hindrats, som genom skyndsamt läkarbiträde 
kunde återställas till hälsan. Dessa oriktiga förhållanden måste för framtiden undvikas, då de 
förorsakar olägenhet och kostnad för patienternas återsändande. 
      På begäran av Direktionen kungörs till efterrättelse, att innan någon fripatient insänds, skall 
Prästerskapet genom brevväxling med Lasaretts Läkaren, göra sig underrättad om någon säng är 
ledig. Undantag görs för sådana händelser, som nämns i tredje punkten av Befallningshavandes 
Kungörelse av den 17 februari. 
Uppsala den 15 april 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1836 (entreprenadsauktion för reparationer på Uppsala 
Hospital) 
Serafimer Ordens Gillet förordnar, att auktion kommer att anställas för att till minstbjudande 
under entreprenad upplåta, verkställigheten av åtskilliga reparationer vid Uppsala Hospital. Det 
gäller bl a ett plank kring gamla Dårhusbyggnaden. 
     Inroparen bör vara försedd med borgen för arbetets riktiga fullgörande. Kostnadsförslaget kan 
genomläsas för att vinna kännedom om arbetets beskaffenhet. 
Uppsala den 19 april 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 april 1836 (tider och platser för taxeringarna i länet) 
Enligt 4 artikeln 87 § av 1835 års Bevillnings Stadga är följande dagar och platser utsatta för 
förrättande av årets Taxeringar inom Uppsala Län, nämligen: 
Med Håbo och Bro samt fem socknar av Trögds Härad vid Grans Gästgivargård den 3 juni 
Med Åsunda och åtta socknar av Trögds Härad i Åsunda Härads Tingshus i Enköping den 4 juni 
Med Lagunda, Hagunda och Ulleråkers socknar vid Säva Gästgivargård den 2 juni 
Med Bälinge, Vaksala, Rasbo Härader på Slottet den 30 maj 
Med Örbyhus och Norunda Härader vid Läby gästgivargård den 9 juni 
Med Olands Härad, Dannemora och Lövsta tingslag vid Österby Bruk den 10 juni 
Med Uppsala stad på Rådhuset den 14 och 15 juni 
Med Enköpings stad på Rådhuset den 4 juni 
Ledamöterna, som blivit utsedda i de särskilda Berednings Kommittéerna, skall infinna sig på 
dessa platser och tider, försedda med sina förordnande för att sig emellan välja ledamöter till 
Taxerings Kommittén vid den påföljd Bevillnings Förordningen stadgar. 
Uppsala den 20 april 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1836 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet) 
Med anledning av Kammar Kollegiets förordnande kommer auktion att hållas den 7 maj. 
Entreprenaden gäller arbete med åtskilliga reparationer vid Uppsala slott. Borgen för arbetets 
riktiga fullgörande inom bestämd tid krävs. Kostnadsförslaget finns att genomläsa här. 
Uppsala den 25 april 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (auktion Kryssbo, Vendels socken) 
Den 9 juli kommer änkan Christina Justus ägande 11/15 mantal frälseskatte hemman N:o 1 i 
Kryssbo, Vendels socken, detta län att säljas under upp- och avslag. Auktionen sker vid 
Tingsstället i Läby Gästgivargård för att gälda skuld till Johan Olof Ström i Gävle på 1.522 
riksdaler. 
      Köpeskillingen erläggs till Kronobefallningsmannen i orten genast eller sist en månad efter 
auktionen, då till 6 % ränta. Närmare kännedom om beskaffenheten av hemmanet, vilkets värde 
anses vara 2.531 riksdaler 16 skilling, finns att tillgå hos Kronobefallningsmannen. 
Uppsala den 28 april 1836 



Kungörelse, Uppsala den 29 april 1836 (befälsmöte, rekrytmöte, regementsmöte) 
Krigs Kollegiet kungör, att Upplands Regemente kommer i år att hålla befälsmöte i 14 dagar från 
den 16 maj och rekrytmöte i 12 dagar från den 30 maj samt regementsmöte i 8 dagar från den 11 
juni. In- och utryckningsdagarna inräknade. 
Uppsala den 28 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (sundhetsintyg upphör) 
I Cirkulär av den 25 dennes kungör Karantäns Kommissionen i Stockholm, att sundhetsbevis för 
de från Finland kommande fartyg upphör tills vidare. 
Uppsala den 28 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (ådermöten) 
Ådermöten med hästarna vid Livregementets Dragon Korps förrättas under maj månad. 
Med Livskvadronens 1:sta Korpralskap i Rotebro den 20:de, med 2:dra och 3:dje Korpralskapen 
i Märsta den 21:sta 
Med Norra Upplands Skvadroner i Gamla Uppsala den 20:de  
Med Sigtuna Skvadrons 1:sta Korpralskap i Gran den 20:de samt 2:dra och 3:dje i Litslena den 
21:sta 
Med Uppsala Skvadrons 1:sta Korpralskap i Säva den 19:de, 2:dra vid Rickomberga den 20:de 
och 3:dje vid Länna Bruk den 21:sta. 
      De rustande underrättas härigenom och Kronolänsman anbefalles att inom sitt distrikt i 
egenskap av Kronans Ombud närvara vid de utsatta samlingsställena. 
Uppsala den 28 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (skvadronsmöte flyttat till Hässelby i Börje socken) 
På grund av bristande utrymme vid Kvarnbo Gård, kommer det utlysta Skvadronsmötet till fots 
med Uppsala Skvadron av Livregementets Dragon Korps att flyttas till Hässelby i Börje socken. 
Uppsala den 28 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (ombyggnad av gränsbron mellan Uppsala och 
Hovs Gästgivargård) 
Ombyggnad av gränsbron mellan Uppsala och Hovs Gästgivargård kommer att ske med början 
den 13 juni och fortfara till 4 augusti. Den berörda vägen kan under denna tid inte bekvämligen 
befaras. Resande mellan Uppsala och Hov bör ta vägen förbi Böksta Gästgivargård. 
Uppsala den 28 april 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (beväringsynglingar från Falu län) 
Beväringsskyldiga ynglingar från Falu län, som för att söka arbete kan ha begivit sig hit till länet, 
meddelas att mönstringen och vapenövningen är uppskjuten detta år. 
Uppsala den 28 april 1836 J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 april 1836 (ytterligare auktion på spannmål) 
Den 28 maj kommer ytterligare 1.052 tunnor 8 kappar dels torrt, dels oriat korn av sista årets 
skörd att säljas till högstbjudande. Säden förvaras för Statsverkets räkning i Uppsala 
Kronomagasin. Mot borgen lämnas 6 månaders räntefritt betalningsanstånd. Säden kan beses i 
Magasinet. 
Uppsala den 30 april 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 april 1836 (entreprenad för grusning av Slottsborggården, 
renhållning av kloakerna och sängkläder till häktet) 



Kammar Kollegiet förordnar att auktion förrättas här den 19 maj, då till minstbjudande upplåts 
entreprenad under tio års tid för grusning på Slottsborggården samt alla vägarna inom 
Slottsområdet, med undantag för allmänna landsvägen.  
      Under samma tid upplåtes arbetet av Borggårdens och Kloakernas renhållning. 
      Vid samma auktionstillfälle upplåts under entreprenad anskaffande av sängkläder och 
fångkappor i slottshäktet. Kostnadsförslagen finns att genomläsa här och inroparna skall vara 
försedda med vederhäftig borgen för arbetets riktiga fullgörande, 
Uppsala den 30 april 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1836 (postbefordran mellan Uppsala och Ekolsund) 
Över Post Direktörs Ämbetet har den 14 april anordnat en direkt Postkommunikation mellan 
Uppsala och Ekolsund. Posten från Ekolsund till Uppsala expedieras två gånger i veckan, 
tisdagar och lördagar, varefter breven utlämnas i Uppsala onsdagar och söndagar klockan 12.  
      Posten avgår från Uppsala till Ekolsund måndagar och torsdagar. Breven bör inlämnas i 
Uppsala före klockan 4 e m.  
Uppsala den 3 maj 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1836 (bärgade bojar och trossar) 
Skeppare A Riis har under resa från London till Göteborg den 18 november bärgat 18 mindre 
bojar och 120 famnar tross. Rätta ägaren anmodas anmäla sig hos Mäklar Bolaget F & G 
Wessberg i Göteborg inom natt och år från den 28 mars. 
Uppsala den 3 maj 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1836 (delgivning) 
Anders Petersson från Wäby eller Hallebo i Älvsborgs län har genom Landshövding Ämbetets 
Beslut blivit ålagd att till Handlanden Calmenius betala dels 722 riksdaler 8 skilling på grund av 
de skuldsedlar, som Anders Petersson utgivit till Anders Olsson i Kinna och dels 184 riksdaler 
44 skilling en förskrivning till Anders Andersson den yngre i Salgutsered. 
      Han är förständigad att inom 6 veckor efter Kungörelsen stått att läsa tredje gången i 
Statstidningen infinna sig hos Kronolänsman i Ås Härad för att erhålla underrättelse om dagen 
då utmätningen kommer att ske, vid äventyr att Utslagen eljest vinner Laga kraft och verkställs. 
Uppsala 3 maj 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1936 (delgivning) 
Handlande Pehr Lundgren från Borås har genom Befallningshavandes i Vänersborg Utslag blivit 
ålagd att till handlanden Calmenius betala 269 riksdaler 30 skilling enligt en skuldsedel till Axel 
Malmén. 
    Då han vistas på okänd ort, antyds han, att inom 6 veckor från att Kungörelsen stått att läsa 
tredje gången i Stadstidningen, inställa sig hos Magistraten i Borås för att höra Utslaget och 
dagen för utmätningen, vid äventyr att Utslaget eljest vinner Laga kraft och verkställs. 
Uppsala den 3 maj 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1836 (flyttad torghandel) 
Då Gamla Torget i Västerås skall stenläggas i sommar, kommer torghandeln att från och med 16 
maj flyttas till det s k Fiskar torget. 
Västerås den 23 april 1836 Borgmästare och råd 
Uppsala den 3 maj 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 3 maj 1836 (stöldgods, 7 personer) 
1:o Vid inbrott i Grindtorpet nära Västerås stals en skinnfäll, en större dunkudde, ett nytt 
lärftslakan och ett tennstop 



2:o Förre Lumpsamlare Lars Magnus Dahlstrand har på öppen gata i Nyköping överfallit och 
tillfogat Lumpsamlare Lindström från Nyfors två svåra knivstygn. 
     Han är 27 år gammal, medelmåttigt växt, ljusbrunt hår, grå ögon med en mörk fläck i det ena. 
Han var klädd i brun överrock, blå byxor, väst och mössa 
3:o Vagnmakare Gesällen Peter Jansson har olovligen begivit sig från sin husbonde Vagnmakare 
Angelin i Nyköping efter att ha åsamkat sig en betydlig skuld. 
      Han är 30 år gammal, född i Västergötland, kort till växten, avlångt ansikte, blå ögon och 
mörkt hår 
4:o Ynglingen Anders Johan Löhtman har olovligen avvikit från Piteå lasarett, där han måst intas 
för sjukdom. Han är förklarad skyldig till stöld här i länet och för olovligt tillgrepp även i Piteå. 
      Han är 20 år gammal, något över 5 fot lång, blekt pussigt ansikte, blå ögon, mörkt hår. Han 
var klädd i skjorta tillhörigt Lasarettet av sk Ravelduk, ett par lappade byxor av samma tyg, vita 
ullstrumpor, grå vadmalsbyxor, blå tröja, skor och mössa. Han förstår både svenska och finska, 
men hör illa, talar oredigt, har haltande gång och ett utseende av enfald eller sinnesslöhet. 
5:o Den för tredje resan stöld straffade Olof Olsson har rymt får Länshäktet i Göteborg. 
     Han är klädd i grå vadmalströja, blå väst, linnebyxor, vita ullstrumpor, skor och svart hatt 
6:o Försvarslöse förre Artilleristen Nils Peter Nilsson Lund har rymt från Fångbevakningen i 
Gotlands län 
     Han är född i Kalmar län, medelmåttigt lång, bruna ögon, brunt hår, tjock näsa och klädd i grå 
tröja, lärftsbyxor, brunrandig väst, rödrandig bomullsduk, skjorta, stövlar och svart hatt 
7:o Hemmansägare Daniel Hellström, som på våren 1834 bortgått från sin hemort Ingarvshyttan, 
St Svedvi socken, Falu län, utan att återkomma eller underrätta om sin vistelseort 
8:o Tidiks Pehr Andersson från Stålbol i St Svedvi socken, utvandrade för 10 år sedan, utan att 
det är känt var han uppehåller sig 
      Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer, 
tjuvarna samt stulen egendomen och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
Uppsala den 3 maj 1836 R von KRAEMER  
 
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1836 (ved till Länshäktet) 
Den 8 juni hålls auktion på rättigheten att under nästa vinter efterhand leverera 70 famnar gran- 
och tallved. Förseglade anbud kan insändas före auktionen varvid priset och vedfamnens 
dimensioner bör bestämmas och antaglig borgen biläggas. 
     Antagandet av anbud och borgen prövas av Befallningshavanden. 
Uppsala den 4 maj 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1836 (hamnavgiftens kungörande) 
Sedan Kongl Maj:t den 5 mars velat stadfästa det av Förvaltningsutskottet över Hamn- och 
Grundpenningar i Uppsala upprättade Förslag till Nytt Reglemente och Taxa för Segelfarten i 
Uppsala Å, som berättigar till att uppbära avgift för alla fartyg, jakter, båtar och s k ökstockar, 
som med last passerar mellan Stadens Hamn och åns egentliga utlopp i Mälaren mitt för 
Kungshamns Fiskarstuga belägen strax bortom Flottsund. 
      Förvaltningsutskottet får hos Befallningshavande i ödmjukhet anhålla, att Reglementet och 
Taxan läses i varje kyrka, så att den allmänhet som frågan huvudsakligen berör får kännedom 
härom. 
       I samband härmed att Befallningshavande i Kungörelse låter tillkännagiva att 
Förvaltningsutskottet till sin Uppbördsman och Kassör antagit Ledamoten i 
Förvaltningsutskottet, Kryddkramhandlare P A Schram och till Hamnfogde med anseende på 
Segel- och Båtfartens begagnande i Uppsala Å och tillhörande Kanallinje anställt 
Stadsvaktmästare J G Winberg. 
       Han skall vaka över efterlevnaden av Reglementet och Taxan, åtala och lagligen beivra 
förbrytelser däremot samt uppbära avgift för alla småbåtar eller s k ökstockar med last som 



färdas på Kanallinjen, om avgiften inte blivit erlagd till uppsyningsmannen vid Prins Gustafs 
Bro. Då skall kvitto uppvisas. 
 Till uppsyningsman vid Flottsund är antagen Brokarlen vid Prins Gustafs Bro, Anders 
Wennersten. 
Han skall uppta taxan för småbåtar med last, som är 4 skilling och av alla fartyg, jakter och båtar 
som inte passerar genom Prins Gustafs Bro men ändå intar eller lossar last mellan bron och åns 
utlopp i Mälaren med 24 skilling per läst. 
Uppsala den 30 april 1836 På Förvaltningsutskottets för Hamn- och Grundpenningar i Uppsala 
vägnar ANDERS NENSÉN 
 
Kronobefallningsmännen inom sitt Fögderi åligger att så snart ske kan besörja att Reglementet 
och Taxan uppläses i Fögderiets Kyrkor.             Uppsala den 4 maj 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1836 (ändring i tiden av Bevillnings taxeringarnas 
sammanträde) 
Av förekommande anledningar har ändringar gjorts i min Kungörelse av den 20 april, i avseende 
på tiden för årets Bevillnings Taxeringar med Första och Andra Fögderierna samt Enköpings 
stad enligt följande: 
Med Håbo och Bro samt fem socknar av Trögds Härad den 6 juni vid Grans Gästgivargård 
Med Åsunda och Åtta socknar av Trögds Härad den 7 juni klockan 9 f m vid Åsunda Härads 
Tingshus i Enköping 
Med Enköpings Stad på Rådhuset den 7 juni klockan 4 ef m 
Uppsala den 9 maj 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1836 (konkurs i garverirörelse i Enköping) 
Enköpings Rådstugurätt har beslutat, att i Arrendatorn av Rådman C G Wåhlins i Enköping 
Garverirörelse C W Humbles konkurs och med anledning av sysslomännens begäran, kalla alla 
som har skinn och lädervaror hos Rådman Wåhlin, att den 27 juni inför rätten styrka sin 
äganderätt med behöriga märken och återfå sin egendom. 
     Befallningshavande i Västerås län anmodas utfärda dylik Kungörelse. 
Uppsala den 24 maj 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1836 (ombyggnaden av Gräns Bro) 
Närmare upplysningar har inkommit om ombyggnaden av Gräns Bro, belägen mellan Uppsala 
och Hovs Gästgivargård. Bygget börjar den 13 juni och beräknas pågå i 3 veckor. Resande 
mellan Uppsala och Hov bör under tiden ta vägen förbi Böksta gästgivargård. 
Uppsala den 24 maj 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1836 (reparation av Klyvinge Bro) 
Den s k Klyvinge Bro på sockenvägen mellan Vattholma Bruk och Rasbokils socken kommer att 
repareras i 3 dagar från den 13 juni. Resande mellan Vattholma och Rasbokil bör under tiden ta 
vägen genom Rasbo socken.                                                     Uppsala den 24 maj 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 24 maj 1836 (5 personer, stöldgods) 
1o Arbetskarlen C Söderströms i Öster Ekeby, Vendels socken, detta län, hustru Lisa Maja 
Nyman har avvikit från sin man i januari 
     Hon är lång och smal, blekt ansikte, krokig näsa, mörkt hår och var klädd i mörk 
klädeskapprock och svart silkeshalsduk 
2:o Från en resande i Järvsö socken, Gävleborgs län stals 1 par mörkblå klädesbyxor, 1 prickig 
kamelhårsväst med fällkrage och stenkolsknappar samt foder i bomullslärft, 3 nattkappor, 4 
löskragar, 1 svart silkeshalsduk, 1 par strumpor, 1 rakkniv med mahognyskaft, 1 rakkniv med 
hornskaft, 1 rakask av bly, 1 rakborste, 1 hårborste, åtskilliga medikamenter, 1 brev till 



Riksdagsman Carl Bergman, innehållande en mellan Bonden Jonas Jonasson och Brita 
Jönsdotter i Våga, genom hennes Förmyndare Olof Ersson, upprättad köpehandling om 
skattehemmanet N:o 12 i Öje samt en av Jonas Jonasson i Öje till Bonden Pehr Marcusson 
utgiven skuldsedel på 100 riksdaler, 1 brev till Handlaren Hallin, innehållande ett 
Befallningshavandes Utslag rörande Lars Petersson Wikströms i Solberga, Torsåkers socken, 
fastställda skuld på 55 riksdaler i kapital, 1 skuldsedel på 30 riksdaler utgiven av Eric 
Mårtensson i Hull till Pehr Jönsson i Rörön, Jämtlands län, banko- och rikgäldssedlar på 
sammanlagt 104 riksdaler. 
3:o Vid inbrott i Torpet Sjöstugan i Gåsinge socken, Nyköpings län stals ett mellanblått 
sängtäcke, 6 alnar lärft, 6 skålpund lintågor, 2 bomullshalsdukar, 2 näsdukar, 2 skjortor av fin 
bomullslärft, 1 av blångarn, 1 liten kaffepanna, 1 ost m m 
4:o Rotebåtsmannen N:o 93 Gustaf Adolf Engman med Rotenamnet Säf, har olovligen bortgått 
från tjänstgöringen vid Flottans Station i Stockholm 
      Han är 25 år gammal, liten och spenslig, ljust hår och klädd i vita buldansbyxor, blå 
vadmalströja, blå klädesmössa och stövlar 
5:o Den för andra resan stöld dömde A G Tolander har fått tillfälle att rymma från Stadshäktet i 
Alingsås, 
      Han är 33 år gammal, medelmåttigt växt, trint ljust ansikte, mörkt hår och klädd i kort tröja, 
blå långbyxor, stövlar och svart hatt 
6:o Drängen Anders Eklund har under fångtransport mellan Stockholm och Fittja Gästgivargård 
tagit till flykten 
      Han är uppnäst, medelmåttigt lång, stadig växt, ljusbrunt hår, blå ögon och spätt uttal 
7:o Försvarslösa Pigan Johanna Carlsdotter från Skattungbyn i Orsa  socken, Falu län har avvikit 
från hemorten 
8:o Vid inbrott hos Nämndeman Nils Nilsson i Åloppe, Bälinge socken stals 10 tunnor råg, 15 
kannor brännvin, samt hos 
Nämndeman Eric Ersson i Löten, Skuttunge socken 1 fläskskinka på omkring 1 ½ lispund, 1 
större oxstek, 1 lispund strömming, 1 ½ tjog korv och 1fårlår. 
      Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalls att noga efterspana dessa förrymda, brottsliga 
personer och stulna egendom, jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
     Över Ståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavanden i Rikets övriga län anmodas 
vänligen efterlysa hustru Söderström 
Uppsala den 24 maj 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1836 (auktion Rusthållet Marsta By, Bälinge socken) 
Den 6 augusti kommer 1/3 mantal Skatterusthåll i Marsta By, Bälinge socken, detta län att i brist 
på annan tillgång för att gälda Bondens Pehr Hanssons i Vallskog med fleras fordringar hos 
Bonden Pehr Andersson Hag och hans hustru Maris Andersdotter i mät tagna hemman. 
Auktionen sker på Bälinge Härads Tingställe i Högsta Gästgivargård. Köpeskillingen erläggs till 
Kronobefallningsman i orten genast eller sist inom 1 månad, då med 6 % ränta. 
      Rusthållshemmanet anses värt 1.150 riksdaler. Det åligger utmätnings sökanden att 
underrätta Fördels- och Inteckningshavare om auktionen. 
Uppsala den 24 maj 1836  R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan, den 1 juni 1836 (rörande pris på salpeter) 
Vi har funnit för gott att bestämma inlösningspriset på salpeter, som tillverkas i riket till 6 
riksdaler för lispundet. 
Stockholms slott den 7 maj 1836 
 
Vilken skrivelse härmed är allmänt kungjord. 
Uppsala den 1 juni 1836  R von KRAEMER 
 



Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (reparationer på Hagberga Bro och Ormeryds Bro) 
Hagberga Bro i Alunda socken och Ormeryds Bro i Stavby socken, detta län behöver repareras. 
Arbetet börjar den 27 juni och avslutas den 2 juli. 
      Resande mellan Hovs och Hagberga gästgivargårdar bör färdas från Alunda kyrka över 
Foghammars Bro till Golfsta och Hagberga, därifrån till Söderby Gästgivargård förbi Knutsbol, 
Norr Lövsta och Lunda hemman. 
     Vid reparation av Ormeryds Bro kan vägen förbi Lydinge inte användas utan resande mellan 
Öster Edinge och Hovs Gästgivargårdar färdas förbi Tuna kyrka. 
Uppsala den 2 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (efterlyst person, som skall inställa sig vid Tinget) 
Enligt Inlands Södra Härads Rätts Beslut skall Drängen Anders Carlsson från Tungeby inställa 
sig vid urtima ting den 22 dennes för att höras angående Lars Andersson från Ekekärr, som är 
tilltalad för förövat inbrott i avsikt att stjäla. 
Uppsala den 2 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (åtal för bedrägligt förfarande mot borgenärer) 
Handlare A Bergendahls åtskilliga borgenärer har anfört besvär vid Göta Hovrätt angående 
Rådsturättens i Ulricehamn meddelade utslag angående Bergendahls bedrägliga förhållande som 
borgenär. Om Bergendahl vill bli hörd i målet skall han infinna sig i Vänersborgs Landskansli 
inom tre månader. 
Uppsala den 2 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (lagsökning) 
Handelsbetjänten G Bengtsson från Boda har blivit hos Befallningshavande i Vänersborg lagsökt 
av Handlanden Calmenius i Borås för 281 riksdaler 22 skilling, genom en till A Hedin i 
Göltebacka utfärdad skuldsedel. 
      Han skall inom 6 veckor efter Kungörelsen stått att läsa i Sveriges Statstidning infinna sig 
vid Landskansliet i Vänersborg för att förklara sig, vid äventyr att annars inte bli hörd. 
Uppsala den 2 juni 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 2 juni 1836 (10 personer, stöldgods) 
1:o Pigan Catharina  Jonasdotter har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Komminister Widberg i 
Örby, Älvsborgs län 
2:o Eric Jansson från Österby, Svärdsjö socken, Falu län har övergivit sin hemvist. 
    Han är 30 år gammal, enögd, lång och smal, brunt hår 
3:o Sotarlärlingen  Johan Berg, Säters socken, Falu län har olovligen begivit sig från orten 
     Han är 25 år gammal och medelmåttigt växt 
4:o Ynglingen Carl Eric Öijerstedt har olovligen avvikit från sitt arbete hos Bergsman Bergsten i 
Falun 
      Han är 17 år gammal, lång, mörkt ansikte och hår 
5:o Manspersonen Anders Larsson Hård har rymt, när han skulle införas i Falu Länshäkte för 
försvarslöshet 
      Han utger sig vara djurläkare, 42 år gammal, 11 kvarter lång, trint ansikte, blå ögon, 
ljusbrunt hår och klädd i sommarrock, grå vadmalsbyxor, grå väst, stövlar, blåaktig hatt och röd 
kattuns halsduk 
6:o Järnhandels Betjänten Gustaf Adolf Lundell skall inställa sig vid Stockholms Rådstugurätt 
för att höras i hans konkursmål. 
7:o Kusken Carl Wixell har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Kammarherre R F von Ehrenheim 
i Västerås. 
     Han är 47 år gammal, medelmåttigt lång, ljuslätt ansikte, lockigt ljust hår, klädd i bonjour, 
mörkblå byxor, stövlar och mörkblå klädesmössa 



8:o Vid inbrott hos Bonden Olof Ersson i Husby, Tumbo socken, Nyköpings län stals 1 
silverfickur tillverkat av G Ward i London med vidhängande dubbel mässingskedja samt 
åtskilliga kläder 
9:o Den för tredje resan stöld dömde Smides Drängen G Modin har rymt från fångbevakningen i 
Villåttinge Härad, Nyköpings län 
      Han är 25 år gammal, medelmåttigt växt, blå ögon och klädd i blå mössa, blå rock, grön 
jacka, grå skinnklädda byxor och stövlar 
10:o Artilleristen vid Göta Artilleriregemente N:o 16 Sven Svensson har avvikit från Göteborg 
      Han är 25 år gammal, rödlätt ansikte, blå ögon 
11:o T f Länsman J Berger har rymt från Östersund 
      Han är liten till växten, mellan 30 och 40 år gammal, ljust hår, blå ögon, bred mun, långlagt 
ansikte. Han har utgivit sig för att vara Handlande från Göteborg och hetat Carl Kalling. Han var 
vid försvinnandet försedd med åtskilliga kläder samt allmänna och enskilda medel till ett belopp 
av 4.000 riksdaler 
    Om han anträffas skall han gripas och hitsändas säkert fängslad, jämte vad som kan vara kvar 
av de stulna medlen 
      Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och 
brottsliga personer samt stulna egendom och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 2 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (falskt gravationsbevis) 
Klockare Eric Dahlforss från Enköping är efterlyst, med förständigande att infinna sig i 
Kämnärsrätten i Uppsala för att höras i rannsaknings målet om Bonden Gustaf Anderssons i 
Kromsta, som erhållet lån ur Upplands Regementets Korprals- och Soldatkassa och företett ett 
falskt gravationsbevis i Häradshövding G Fröbergs namn. 
Uppsala den 2 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (Allmänna Författningar förskingrade) 
Kongl Boktryckare Fougt , som ägt lager av tryckta Allmänna Författningar från äldre till nyare 
tid intill slutet av 1833, har förskingrat lagret. För att fylla vad som möjligen kan brista i de 
Samlingar av Författningar som vid Kyrkorna och Ämbetsverken enligt Kansli Presidenten för 
Hov Kanslers Ämbetet av den 26 november 1807 bör förvaras, kan ark till ett pris av 4 skilling 
erhållas.  
      Vederbörande anmodas att inom 1 november insända uppgift på de brister i Årstrycket, som 
kan finnas i länets kyrkor och under Befallningshavande lydande Tjänstemäns Arkiv, så kommer 
de erforderliga exemplaren genom Hov Kanslers Ämbetet att hitsändas. 
Uppsala den 2 juni 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 juni 1836 (reparation av bron vid Säva Gästgivargård) 
Betydlig reparation av bron över Allmänna Landsvägen vid Säva Gästgivargård, kommer att 
göras i sex dagar med början den 13:de denna månad. 
     Resande mellan Litslena och Uppsala måste ta vägen över Ericsunds Färja och resande 
mellan Torstuna i Västmanland och Uppsala måste ta vägen förbi Brunnsätra och Kölva 
Gästgivargårdar. 
Häradsvägen från Säva Gästgivargård över bron vid Säva kvarn förbi Balingsta Kyrka fram till 
Landsvägen kan dock begagnas av mindre åkdon. 
Uppsala den 3 juni 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1836 (utflyttningshjälp vid laga skifte) 
Enligt 1830 års Kungörelse om Utflyttningshjälp till följd av laga skifte, får Befallningshavanden 
tillkännagiva att nedannämnda skifteslag erhållit sådan hjälp. 
Norunda Härad, Viksta socken, Vallby skifteslag, Komminister Lindgrens arvingar 150 riksdaler 



Olands Härad, Tuna socken, Nyvalla skifteslag, Inspektor Lundberg 200 riksdaler 
Alunda och Ekeby socknar Vestlinge skifteslag, Eric Ersson 100 riksdaler, Pehr Persson 83 
riksdaler 16 skilling, Matts Ersson 83 riksdaler 16 skilling 
Dannemora Tingslag och socken, Buddeby, Pehr Andersson i Ackarby 66 riksdaler 32 skilling 
Lövsta Tingslag, Hållnäs socken, Hållens skifteslag, Matts Mattson 83 riksdaler 16 skilling, 
Hendrik Mattson 66 riksdaler 32 skilling 
Under Lövsta Bruk lydande Bonden Eric Ersson 83 riksdaler 16 skilling och Jacob Ersson 66 
riksdaler 32 skilling 
     Vederbörande erhåller genom Kronofogden på orten underrättelse var och under vilka villkor 
medlen genast kan lyftas. 
Uppsala den 8 juni 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1836 (utdelning till änkor och barn ur Arméns 
Pensionskassa) 
Följande änkor och barn har av Direktionen över Arméns Pensions Kassa för innevarande år 
verkställd Pensions Reglering blivit uppförda på Kassans pensions Stat, nämligen: 
Andra Klassen 
Överste G von Geifts efterlämnade söner Detlof och Gustaf Theodor 150 riksdaler 
Tredje Klassen 
Överste Löjtnant Adolph Fredric Tigerfeldts änka, Fru Jeanette Constanc von Törne 125 
riksdaler 
Fjärde Klassen  
Regementsläkare J P Wendts änka, Fru Christina Catharina Holmgren, Major C H Widfors änka, 
Fru Susanna Sophia Torfell, Major C M Wolframs änka, Fru Amalia Fredrica Alm 100 riksdaler 
vardera 
Kapten A Hörners efterlevande son Knut Robert, Kapten G Montans efterlämnade dotter Hilda 
Maria 50 riksdaler vardera 
Femte Klassen 
Kapten J U Schudts änka, Fru Helena Margareta Ström 75 riksdaler 
Sjätte Klassen 
Löjtnant P G Roempkes änka, Fru Emma Mathilda Sandström 50 riksdaler 
Sjunde Klassen 
Musikdirektör Carl Anton TH Brauns änka, Maria Helena Eraelius, Sergeanten Erik Bäckmans 
änka, Maria Andersdotter 40 riksdaler vardera 
Åttonde Klassen 
Trumpetaren J F Möllers änka, Gustava Lundstedt, F d Mönsterskrivaren Olof Stenvalls änka, 
Alena Gadd 30 riksdaler vardera 
     Till följd av föreskriften i 23 § av Reglementet för Arméns Änke- och Pupill Kassa av den 24 
augusti 1833, får Direktionen anmoda Befallningshavande att genom Kungörelse, som skall läsas 
i kyrkorna allmängöra detta. 
Stockholm den 24 maj 1836 B FRANC SPARRE 
 
Skrivelsen allmänneligen kungjord. 
Uppsala den 8 juni 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (auktion Pålsbo sågkvarn) 
Inför Konsistorium i Uppsala den 13 augusti kommer Pålsbo sågkvarn med dithörande 
jordlägenhet om 3 tunnors utsäde, omkring 6 lass sidvallshö, belägen i Bälinge socken och Härad 
att säljas till arrende under 5 år. Räntan för jordlägenheten är 1 ½ tunna spannmål, 2 ök- och 4 
drängdagsverken samt för sågen högsta anbudet i tolfter bräder och plankor. 



     De som är hindrade att inställa sig personligen vid auktionen kan insända förseglade anbud 
till Akademiens Rektor Magnificus. Konsistorie Akademien prövar anbuden och borgen, som 
skall vara vitsordad av vederbörande Domare eller Överexekutor. 
    Närmare upplysningar om lägenheten finns att tillgå vid Akademiens Kontor alla förmiddagar 
mellan 10 och 12. 
Uppsala den 32 maj 1836 JON SCHENSON            Uppsala den 9 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (Coopvardie Kapten bör anmäla sig hos Svenska 
Beskickningen i Paris) 
Statsministern för Utrikes Ärenden skriver den 3 dennes, att Coopvardie Kapten Eric Wigréen, 
som 1811 varit i Frankrike, bör anmäla sig hos Svenska Beskickningen i Paris, medan en icke 
obetydlig fördel till honom eller om han är avliden hans arvingar kan erhållas. 
Uppsala den 9 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (ombyggnad av Libbarbo Bro, Vendels socken) 
Under en månads tid med början den 27 denna månad kommer den s k Libbarbo Bro i Vendels 
socken att byggas om. Vägen mellan Örbyhus och Tegelsmora Socken kan inte begagnas, utan 
resande måste färdas från Örby förbi Mensta hemman till Tobo Bruk och Tegelsmora socken 
samt därifrån till Örbyhus. 
Uppsala den 9 juni 1836 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (utdelning av Krigsmanshusgratialer) 
Chefs Ämbetet för Upplands Regemente har utsatt avlöningsmöten för Krigsmansgratialister till 
den 28 juni på Yvre Gästgivargård, den 30:de i Uppsala, den 30:de i Skottsila Mönsterskrivare 
Boställe i Knivsta socken, Stockholms län. 
     Underhållstagare förständigas att infinna sig försedda med prästbetyg och underhållsbrev. 
Uppsala den 9 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (borgenärer söker förrymd person) 
Enligt Sävedal Häradsrätts Beslut, där handelsbetjänt Otto Wennerstens Borgenärer gjort 
anhållan, är han förständigad att före den 25 juli inställa sig i hemorten, varifrån han rymt, vid 
äventyr att med hans bo kommer att förfaras efter konkurslagen. 
Uppsala den 9 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (strandvrak bärgat) 
Inom Uddevalla Tullkammare Distrikt har följande strandvrak bärgats, nämligen en skeppsslup 
med namnet Maria från Danzig tecknat, 1 skeppsslup samt 50 granbjälkar. 
      Rätta ägaren anmäler sig hos Sjötullkammaren i Uddevalla inom natt och år från den 24 maj.                     
Uppsala den 9 juni 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 9 juni 1836 (5 personer) 
1:o Korrektionisten Claës Gustaf Muskewin har rymt från Tyggården i Göteborg 
     Han är 22 år gammal, för allmänna säkerheten högst farlig, medelmåttigt växt, mörkt hår och 
klädd i blå sjömanströja, buldansbyxor, randig väst, vita ullstrumpor och skor 
2:o Artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 73 Carl Otto Forsslind och N:o 99 Andreas 
Andersson Bom har rymt från Regementet i Göteborg 
     Forsslind är född i Bälinge socken, detta län, 20 år gammal, 5 fot 9 ½ tum lång, stark till 
växten, vackert ansikte, mörk hy, stor näsa, svart hår 
     Bom är 22 år gammal, 5 fot 7 tum lång, klen till växten, blå ögon, ljust hår. Båda var klädda i 
stallmössor, exercisjackor, blå uniformsvästar, ridbyxor och stövlar 
3:o Smeds Lärlingen P G God har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Smeden H P Bamberg i 
Gävle 



     Han är född 1820, lång och smärt, avlångt ansikte, bruna ögon och stor näsa samt klädd i blå 
rock, linnebyxor och mössa 
4:o Manspersonen Henrik Jansson från Voxna har berett sig tillfälle att komma på flykten, när 
han skulle införas i Gävleborgs Länshäkte anklagad för stöld. 
      Han är 50 år gammal, svart hår och stark skäggväxt. Klädd i grå rock, blå kortbyxor, 
strumpor och svart hatt 
    Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottliga 
personer samt vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 9 juni 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 juni 1836 (entreprenadsauktion för arbete med galler i 
arrestrum) 
Auktion den 22 juni för att till minstbjudande upplåta arbetet att sätta in galler och andra smärre 
arbeten i Arrestrum N:o 4 i Länshäktet. 
     Inroparen bör vara försedd med borgen för arbetets utförande enligt kostnadsförslaget, som 
finns att tillgå här. 
Uppsala den 13 juni 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1836 (auktion Brunna, Tensta socken, Norunda Härad) 
Öppen auktion på ägarnas begäran kommer att hållas den 13 juli klockan 2 ef m på stället, då 
9/10 i ½ mantal Brunna, Tensta socken, Norunda Härad kommer att säljas. 
     Hemmanet har försvarlig åbyggnad och är vackert belägen utmed Tensta å, har skog, bete och 
åker motsvarande hemmantalet och får tillträdas den 14 mars nästa år och inflyttas den 14 mars 
1838. 
      Köparens skall vid auktionen eller senast 14 dagar därefter i avräkning på köpeskillingen 
betala 233 1/3 riksdaler samt en del innan årets slut. En del får innestå mot inteckning i 
hemmanet. Underrättelse om beskaffenheten fås på stället. 
Brogården den 7 juni 1836  A M BRUNO 
Uppsala den 14 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1836 (domar i Lagmanstinget) 
Den 28 juni avkunnas domar i alla vid innevarande års Lagmans Ting fullföljda mål på 
Tingshuset i Enköping. 
Uppsala den 14 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1836 (person efterlyst av borgenärerna) 
På begäran av Landshövdinge Ämbetet i Örebro är förre Rådman C U Hallgren efterlyst, efter att 
ha uteblivit vid sammanträde den 24 maj med Borgenärerna i hans gäldbundna bo. Han har 
sedan dess undanhållit sig från sin hemvist och är nu efterlyst, med befallning till Krono- och 
Stadsbetjänter att efterspana honom och vid anträffandet, anhålla och inställa honom. 
Uppsala den 14 juni 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1836 (från sammanträdet med sockenombuden för 
Brandstodsföreningen) 
Vid sammanträdet den 27 maj med sockenombuden från Länets Församlingar, angående 
bildandet av ett Bolag till försäkrande av lösegendom på landet och förbättrande av de Socken 
Magasins Reglementen som tarva rättelse, beslutades att utse en person från varje Härad eller 
Tingslag, som med ledning dels av Befallningshavande skriftligen framställda Huvudgrunder för 
en gemensam Brandstodsförening, dels att var och en har rätt att ställa förslag innan juni månads 
utgång.  
      Dessa förslag kommer att tryckas genom Befallningshavandes försorg och utdelas i alla 
Församlingar, som yttrar sig över förslagen till sockenombuden som på Befallningshavandes 



kallelse samlas till nytt sammanträde, där tillkännagivande om Förslaget bör förfalla, förändras 
eller antagas. 
      Till Kommitterade valdes: 
För Bro härad Överstelöjtnanten G Ennes 
För Håbo Härad Ryttmästare Tersmeden 
För Trögds Härad Häradsdomare Eric Jansson i Bårskär 
För Åsunda Härad Nämndeman Anders Jansson i Tjursåker 
För Ulleråkers Härad Häradshövding E O Delldén 
För Lagunda Härad Direktör J J Edman 
För Hagunda Härad Expeditions Kronofogde Johan Sahlin 
För Vaksala Härad Häradsdomare Samuel Andersson i Skölsta 
För Rasbo Härad Baron Joachim von Düben 
För Bälinge Härad Kammarjunkare J von Engeström 
För Norunda Härad Bokhållare C Sandberg 
För Örbyhus Härad Bruksinspektor E G Psilander 
För Olands Härad Bokhållare C L Zettersten 
För Dannemora Härad och Lövsta Tingslag Bergmästare J Beronius 
     Angående Bolagsinrättningen för att försäkra lös egendom har Befallningshavande redan 21 
december 1832 meddelat församlingarna ett av Lanthushållnings Sällskapet uppgjort Projekt 
Reglemente och anteckning om deltagande redan gjorts för ungefär 60.000 riksdaler. Här har 
anmärkts, att den som ingått i Bolaget varit tvungen att uppge förteckning och värdering på all 
lösegendom som anmäls till brandförsäkring. Detta krav är nu undanröjt och det räcker att 
meddela huvudsumman. 
    De som önska delta i Bolaget anmäler sig till Lanthushållnings Sällskapets allmänna 
sammankomst i januari 1837. 
     Rörande frågan om ändringar i gällande Reglementen för redan befintlig Sockenmagasin, 
med undantag för Vendels, Funbo, Åkers, Rasbo Kils och Lillkyrka Magasins Reglemente (vilka 
redan är upprättade efter Lanthushållnings  Sällskapet Förslag och stadfästa av Kongl Maj:t) så 
äskade Sockenombuden att noggrann granskning skulle ske innan oktobers början. Då skulle 
jämförelse göras med Sällskapets Förslag. Ombuden erhöll var sitt exemplar. 
     Befallningshavande förständigar Församlingarna att de med allvarlig uppmärksamhet på 
Kongl Maj:ts Lands Faderliga avsikt, att främja förbättring av Socken Magasins Reglementena, 
så att dessa Inrättningar må uppnå sitt syfte ”att i behovets stund understödja den 
hjälpbehövande, utan att betunga honom med ojämna och tryckande avgifter”. 
     Man skall till Befallningshavande inberätta vilka ändringar som Församlingarna vill göra  
     I sammanhang härmed vill jag för undanröjande av all möjlig irring i detta avseende meddela, 
att den av Lanthushållnings Sällskapets Förslag förekommande Föreskrift om årlig uppgift till 
Befallningshavanden angående Magasinens tillgångar, inte avser någon inblandning i 
Församlingarnas rättigheter till sina Magasinsfonder eller deras avkastning, utan endast är till för 
att möjliga oordningar eller förluster, som kan förekomma, blir kända och rättade i tid. 
Uppsala den 15 juni 1836 R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan, den 23 juni 1836 (angående brännvins brännings redskap) 
Sedan åtskilliga förfrågningar inkommit till Oss från Våra Befallningshavande, om 
brännvinspannor med flera vid hattarna anbragta små rör eller pipor, som allmogen vanligen 
begagnar, bör anses som enkel brännvins brännings redskap eller ej, har Vi funnit för gott att 
förklara, att det inte är något missbruk att sätta på sådana pipor eller rör, om deras diameter inte 
överstiger åtta tum och redskapen i övrigt är av den beskaffenhet att de överensstämmer med § 
26 i Förordningen. Dessa pipor behöver inte förseglas. Förändringar skulle innebära stora 
kostnader för allmogen.. 
Stockholm den 11 juni 1836  CARL JOHAN 
 



Vilken skrivelse härmed är kungjord. 
Uppsala den 23juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1836 (anbud för bröd till fångarna i Slottshäktet) 
Entreprenadsauktion kommer att hållas den 15 november för att motta anbud, att till billigaste 
pris anskaffa bröd åt fångarna i Slottshäktet. 
Uppsala den 23 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1836 (medaljpensioner) 
De avskedade Underofficerare och Soldater som blivit benådade med medaljpensioner skall sist 
innan oktobers slut inlämna Prästbetyg, att de leva och har god frejd samt ofelbart uppge numren 
på Pensions Brevet, så kommer pensionsmedlen att rekvireras och så snart de ankommer 
tillsändas Kronobetjäningen, som mot kvitto och avskrivning på Pensions Breven, utdelar 
pengarna. 
Uppsala den 23 juni 1836  
 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1836 (ytterligare auktion för att sätta galler i arrestrum) 
Ytterligare auktion hålls den 12 juli för att upplåta arbete att insätta galler i arrestrum N:o 4.    
Spekulanter hänvisas till Befallningshavandes Kungörelse av den 13 denna månad. 
Uppsala den 23 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1836 (skatt i spannmål) 
De räntegivare, som lämnar sin skatt i spannmål till Statsverket, får inte försumma den anmälan 
eller uppsägning som fordras, för att få leverera in natura innevarande års Avrads och 
Kronotionde Spannmål. De som vill verkställa sådan leverering, erinras om alla de föreskrifter, 
som finns meddelade i Befallningshavandes Allmänna Kungörelser av den 10 juli 1832. 
Uppsala den 23 juni 1836  A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1836 (auktion Långtora Säteri, Långtora socken) 
Frivillig auktion hålls den 13 och 14 juli på Långtora Säteri, Långtora socken då följande lösöre i 
Sterbhuset efter avlidne Räntmästare Boraeus säljs: ett guldur, guld, silver, koppar, tenn, 
mässing, järnsaker, glas och porslin, möbler av speglar, soffor, bord, skåp och stolar, duktyger, 
linne och sängkläder.  
Kreatur av hästar, oxar, kor, får och svin, en brännvinspanna om 51 kannor med hatt och 
imkylare av koppar, en större tackjärnspanna om 100 kannors rymd, en matklocka av metall, 
åker och körredskap, en täckvagn, en kalesch, en jaktvagn, en trilla, en ensitsig schäs, bredslädar, 
seldon, ett parti råg m m. 
     Kända köpare lämnas anstånd med betalningen till den 1 augusti 1837. Okända köpare skall 
ställa borgen innan varorna hämtas. 
    Mat för resande och foder för hästarna finns mot betalning. Auktionen börjar klockan 10 f m 
och slutar i laga tid. 
Salnecke den 25 juni 1836  GUSTAF WIBELIUS 
Uppsala den 23 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1836 (kallelse till Prövnings Kommitténs sammanträde) 
Den 1 september kallas Prövnings Kommittén till sammanträde här på slottet, för att granska 
Taxerings Kommitténs åtgärder. Följande erfarna och kunniga män är kallade: 
Av Ridderskapet och Adeln Lagman Klinteberg, Baron J von Düben, Major Kröningswärd 
Av Prästeståndet Prosten Wallinder, Prosten Ödmann, Prosten Mittag 
Av Borgare Ståndet Handelsman Schram, Ålderman Andersson, Garvare Wallqwist 
Av Bondeståndet Bonden Jan Persson i Årsta, E J Wittin på Vallby, Rusthållare Kjellin på 
Bragby 



Ståndspersoner Brukspatron Grill, Apotekare Engelbrecht, Bruksinspektor Forsenius 
     Skattskyldiga, som vill äska rättelse, skall antingen förut till Befallningshavande eller senast 
sammanträdesdagen skriftligen inlämna sina anmärkningar, skälen till att rättelse sökes och 
andra upplysningar som kan vara av värde. 
Uppsala den 25 juni 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1836 (auktion Tibble Balingsta socken) 
Den 12 september kommer Kvartersmästare C G Åfelts på Orkö ägandes ¼ mantal 
frälsehemman N:o 4, Tibble, Balingsta socken, detta län, att under upp- och avslag säljas på Säva 
Gästgivargård för att gälda Landskansli Posten Er Lundbergs intecknade fordran på 1.600 
riksdaler. 
      Köpeskillingen erläggs genast till Kronobefallningsmannen eller sist inom 1 månad då till 6 
% ränta. 
      Hemmanet anses värt 2.371 riksdaler 22 skilling. Kännedom om beskaffenheten av 
hemmanet kan fås hos Kronobefallningsman G Wibelius på Salnecke. Det åligger utsöknings 
sökande att meddela inteckningshavare om auktionen. 
Uppsala den 28 juni 1836 
 
Brev från Carl Johan 28 juni 1836 (belöning för fasttagande av rymlingar) 
Vi har funnit för gott att förklara, att Krono- Stats- och Polisbetjänter, som tar fast någon som 
rymt men är dömd till arbete vid Pionjär Korpsen, Arbetsanstalt eller allmän Korrektions 
Inrättning, erhåller den i 18 § av vår Förordning utlovade belöningen. Gäller det försvarslösa 
personer utgår belöning enligt stadgan av den 29 juni 1833. 
Stockholm den 4 juni 1836 CARL JOHAN 
Uppsala den 28 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1836 (auktion Järva, Solna socken) 
Auktion anställs både på Kammar Kollegium, Ulriksdals värdshus och Stockholms Läns 
Landskansli den 30 september, då de under Ulriksdals kungsgård hörande  Nederjärva eller 
Mellanjärva N:o1, 7/8 mantal och Nederjärva eller Herrjärva N:o 2, 7/8 mantal i Solna socken, 
Danderyds Skeppslag kommer att utbjudas på arrende, det förra på 5 års tid och det senare på 30 
års tid. Kammar Kollegiet prövar anbuden. Antagen inropare skall genast vid auktionen lämna 
borgen för de 5 första åren. Borgen av två män, som borgar som för egen skuld en för båda och 
båda för en. 
     Handlingar och kontrakt finns att tillgå i Kammar Kollegiets Första Provinskontor och på 
Landskontoret i Stockholms län. 
Uppsala den 28 jun i 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1836 (borttappat repeterur) 
B Björk i Borås har förlorat ett Engelskt Repeterur med dubbla boetter, vägande omkring 20 
dukater, försedd med svensk kontrollstämpel till 18 karat och namnstämpel H L B. Kedjan var av 
komposition med två fjäderringar och en fingerring av guld märkt B B samt en större 
guldpitchaft med karneol och samma märkning. 
      100 riksdaler till den som upptäcker innehavaren av uret och återställer det till ägaren. 
Uppsala den 28 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1936 (lagsökning) 
J Björklund från Krogstorp har hos Befallningshavande i Älvsborgs län, blivit lagsökt av 
handlare A M Calmenius i Borås för 1.597 riksdaler 10 skilling, enligt åtskilliga till Johannes 
Andersson i Fritsla Stom, Anders Larsson i Furubäck med flera skuldsedlar. Han är efterlyst och 
förständigad att inom 6 veckor efter att Kungörelsen varit införd tredje gången i Sveriges 



Statstidning, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att förklara sig, vid påföljd att inte 
vidare bli hörd i målet. 
Uppsala den 28 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1836 (tillvarataget ur från häktad kvinna) 
Från en kvinna häktad i Falu län vid namn Johanna Holmström eller som hon också kallar sig 
Johanna Sophia Ericsson, har tagits i förvar ett silverfickur tillverkat av J Wright i London med 
dubbel boett och stålkedja samt två nycklar. Rätta ägaren meddelas härmed och uret kan återfås 
på Landskansliet i Falun. 
Uppsala den 28 juni 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1836 (8 personer, vävar och pengar) 
1:o Artilleristen vid Svea Artilleri Regemente, N:o 111 Pehr Pehrsson Färdig, som haft tillåtelse 
att stanna i Tierps socken till den 7 dennes, har inte återvänt till Regementet. 
      Han är 30 år gammal, född i Tierp, 5 fot 9 ½ tum lång och ljuslagd. 
2:o Soldaten vid Bohus Läns Regemente, N:o 85 Johannes Korn har avvikit från hemorten. 
      Han är 27 år gammal, 5 fot 8 tum lång, trint ansikte, blå ögon, ljust hår och klädd i mörkblå 
rock, grå långbyxor och stövlar. 
3:o Pigan Gustava Charlotta Klingberg har avvikit ur sin tjänst hos Bonden Anders Pehrsson i 
Kuggnäs, Härads socken, Nyköpings län. 
    Hon är född 1807 i Stockholm, har trint ansikte, blå ögon och var klädd i brunbottning 
ylleklänning, vitrutigt förkläde, halsduk och skor 
4:o Vid inbrott hos Bonden Anders Ersson i Hägerbo, Nyköpings Län stals 1.342 riksdaler 16 
skilling i olika bankosedlar. En på 500 riksdaler grå till färgen, en på 100 gul, 2 transportsedlar 
på 200 vardera, 1 på 100, 2 på 50, 1 på 33 1/3. 1 på 25, en på 13 1/3, några på 10 däribland en 
grön på 6 1/3. 
5:o Förre Fabriksarbetaren Johan Nybelin även kallad Bergquist har rymt får fångbevakningen 
vid transport mellan Linköping och Nyköping 
      Han är född 1812 i Stockholm, 5 fot 5 tum lång, mörklagt ansikte, blå ögon och svart hår 
6:o Drängen Pehr Wendelius har olovligen bortgått från sin tjänst hos Läderhandlare N M 
Tellbom i Gävle efter att ha bestulit sin husbonde. 
     Han är född i Bäggeby, Tierps socken, 19 år gammal, harmynt, lång och smal, ljuslätt hår och 
klädd i vadmalströja, grå långbyxor, stövlar och svart mössa 
7:o Ett stycke finare lärftsväv 24 alnar, ett stycke fyrskäftsväv 18 alnar, ett stycke lärftsväv 9 
alnar, ett stycke grövre fyrskäftsväv 29 alnar och ett dito 7 alnar stals från Olof Pehrsson i 
Norrbor Bollnäs socken, när det legat ute på marken för blekning. 
8:o Ynglingen Johan Ulric Ahlstrand, som har varit straffad för andra resan stöld och 
förfalskningsbrott, har olovligen avvikit från sin tjänst hos Bonden Jonas Svensson i Hageskruv 
Norregård, Växjö Län 
     Han är född 1812, har klen kroppsbyggnad, ljust hår, blå ögon 
9:o Försvarslöse manspersonen Anders Petersson har olovligen avvikit från Vänersborg. 
     Han är 30 år gammal, undersättsig, trint rödlätt ansikte, ljusbrunt hår och klädd i ljusblå 
vadmalströja, grå byxor, röd väst, skor, ullstrumpor och hatt 
10:o Rekryten vid Bergs Kompani av Västmanlands Regemente N:o 7, Knas har uteblivit från 
årets Rekrytmöte 
     Krono- och Stadsbetjänter i länet åligger att sorgfälligt efterspana dessa förrymda personer 
och stulna egendom samt pengar, jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 28 juni 1836 A WISTRAND  O HENR FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1836 (stentrumma byggs om på Landsvägen vid Kungsåra) 
Över stora landsvägen vid Karleby skog i Kungsåra socken, Västerås län, kommer en stor 
stentrumma att ombyggas med början den 18 juli. Arbetet pågår en vecka och resande mellan 



Nykvarn och Västerås skall under tiden ta vägen åt Björksta kyrka förbi Fyrby och Långby i 
Badelunda socken. 
Uppsala den 4 juli 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1836 (utdelning av gratialer) 
Första hälften av årets underhållsmedel till de vid Livregementets Dragon Korps anvisade 
Gratialister kommer att ske den 28:de denna månad på Gästgivargården här i staden för Norra 
Upplands Skvadron, den 29:de vid Säva Gästgivargård för Majorens Skvadron. 
      Gratialisterna skall infinna sig försedda med sina underhållsbrev och prästbevis. 
Uppsala den 4 juli 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1836 (inställelse till ting) 
Enligt Alsta Häradsrätts i Gävleborgs län fattade Beslut, är förre Tingsskrivare Eric Röding 
förständigad, att vid påföljd av hämtning, infinna sig vid Lagtima Hösttinget för att höras i ett 
mål angående en misstänkt falsk skuldsedel. 
Uppsala den 4 juli 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 4 juli 1836 (stöld av två hästar, 2 personer) 
1:o Vid inbrott hos Bonden Anders Andersson i Marbäcks Stom, Älvsborgs län, stals en 
rödbläsig häst, 9 år gammal, ljusgul ståndman, röd svans samt vita fläckar i sadelstaden, 1 ny 
sele, 1 ny töm med betsel, 1 ridbetsel, 1 sämre töm samt två hästtäcken. 
     Från Handlare Åhman på samma ställe stals en utvändigt grönmålad och inuti svartmålad 
vagn samt ett brunmålat kärrsäte med gula ränder, 
     Från Bonden Anders Jacobsson, Marbäcks Sunledsgården stals en gammal mörkbrun häst 
med vit stjärna, svart man och svans, 1 gammal sele och 1 hästtäcke av svinhår. 
2:o Pehr Ericsson från Stora Håby, Göteborgs län som blivit ställd under åtal av Inlands Nordre 
Häradsrätt för att ha slagit sin svärfar, har avvikit från hemorten 
3:o Soldaten vid Dalregementet N:o 137 Sten Lars Jansson har uteblivit från årets 
Regementsmöte. 
      Han är 34 år gammal, 11 kvarter 5 tum lång, ljust hår och långlagt ansikte. 
       Krono- och Stadsbetjänterna åligger att efterspana dessa förrymda personer, stulna egendom 
och kreatur, jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 4 juli 1836  O HENR FÖRBERG L D WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 juli 1836 (entreprenadsauktion på inventarier vid Uppsala 
Hospital) 
Till följd av Serafimer Ordens Gillets skrivelse kommer auktion att förrättas den 23 juli för att 
upplåta entreprenad åt minstbjudande att anskaffa följande inventarier för Uppsala Hospital. 
     Leverans skall ofelbart ske innan slutet av september månad av 2 tvåmanssängar, 2 
enmanssängar för vaktbetjäningen, 8 väggfasta sängar för cellerna, 66 enmanssängar, 10 
liggsoffor, 8 dragkistor, 2 större fällbord, 26 mindre bord, 8 sittbänkar, 23 nattstolar, 96 sittstolar, 
23 nattbäcken av koppar, 90 dito av glaserad lera, 4 par tvåmanslakan, 84 par enmans lakan, 88 
handdukar, 2 tvåmansmadrasser, 88 enmans madrasser, 2 större huvudkuddar, 88 mindre kuddar, 
90 täcken av Västgötaväv. 
     Borgen skall ställas för arbetets riktiga utförande inom förelagd tid och i enlighet med 
närmare föreskrifter, som meddelas vid auktionen. Borgen skall också lämnas för halva 
entreprenads summan, som får uttas som förskott. Förseglade anbud kan inlämnas till så väl 
Serafimer Ordens Gillet som Befallningshavande. Prov på linne- och yllepersedlar bör iakttagas 
och prov på väven som erbjuds bör följa anbuden. Förslaget och proverna finns att tillgå här alla 
söckendagar mellan 11 och 1 på dagen. 
Uppsala den 5 juli 1836 R von KRAEMER 
 



Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1836 (ytterligare auktion på Kryssbo, Vendels socken ) 
Vid auktionen i Läby den 9:de dennes, då änkan Christina Justus ägande i mät tagna 11/15 
mantal frälsehemman N:o 1 i Kryssbo, Vendels socken, skulle säjas inkom inga anbud. Ny 
auktion den 22 augusti . 
Uppsala den 12 juli 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1836 (utdelning ur En Öres Kassan) 
Enligt Direktionen över Uppsala Läns Rotehållares s k En Öres kassa den 24 november 1835 
fattade beslut, kommer de soldater, soldatänkor och oförsörjda barn, som förra året fick 
understöd ur Hertigens av Upplands Gratifikationsfond att även i år få det. Ansökningar behöver 
inte inges i år. 
Uppsala den 6 juli 1836 R von KRAEMER       Uppsala den 12 juli 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1836 (2 ston tillvaratagna) 
De två ston som för tre veckor sedan olovligen intogs på betet vid Kungsängen, här ännu inte 
blivit avhämtade av sina ägare, trots pålysning i angränsande socknar. Jag får anhålla hos 
Befallningshavande om pålysning, att stona avhämtas med hot att de kommer att säljas för att 
täcka den plikt som vitesförbudet stadgar och den kostnad som deras föda kostat. Detta med 
anledning, att jag tror att ägaren finns i närheten och mycket väl vet var kreaturen befinner sig, 
men inte vill igenlösa dem.  
Ulltuna den 7 juli 1836  CARL RUDOLF CLAËSSON 
Uppsala den 12 juli 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1836 (ytterligare auktion Härja utjord, Härads socken, 
Nyköpings län) 
Den 16 september kommer Härja Utjord i Härads socken, Nyköpings län att genom förnyad 
auktion säljas inför Kammar Kollegiet och Landskontoret i Nyköping samt på Tingshuset i 
Strängnäs. Arrendet är på 30 år.                                     Uppsala den 12 juli 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 12 juli 1836 (6 personer, stöldgods) 
1:o Eric Ersson från Falun, som varit häktad för passlöshet i Folkärna socken, har rymt under 
fångtransporten. 
      Han är 16 år gammal, långlagt ansikte, blå ögon och klädd i grårandig ylletröja, 
blagarnsbyxor, väst och grå klädesmössa 
2:o Från Jan Jansson i Jäder, Folkärna socken stals 1 silverbägare om 32 lod märkt E J G A A S 
A D, ½ kvarters kopp märkt I J S E R D, 1 dito märkt I J S E M D G J D och ett par 
silverknäspännen 
3:o Förre Fästningsfången Jan Andersson misstänks för stölden, då han därefter inte varit synlig 
hos sin husbonde Jan Jansson 
     Han är 25 år gammal, straffad för stöld två gånger, medelmåttigt lång, ljuslätt ansikte, ljust 
hår, bruna ögon och klädd i grå klädesbyxor, gulrandig linneväst, förskinn, mörkblå rock, stövlar 
och svart hatt  
4:o Den för stöld misstänkte Drängen Eric Göransson har rymt ur sin tjänst hos Kronolänsman 
Westblad i Örebro län. 
     Han är 11 kvarter 3 tum lång, mörkt hår, grå ögon, trubbig näsa och klädd i grå tröja, blå väst 
och byxor, strumpor, skor och lädermössa 
5:o Den för utprångling av förfalskade sedelmynt häktade Färgare Sven Hellström och förre 
Artilleristen Anders Ripa har under transport till Hammenhögs Häradsfängelse i Kristianstads 
Län rymt från fångbevakningen 
     Hellström är över 50 år gammal, något krokig och låghalt, av medelmåttig växt, blekt ansikte, 
mörkt hår och dubbel tumme på högra handen 
     Ripa är 28 år gammal, lång och smal, rödlätt ansikte och ljust hår 



6:o I Gävle har stulits ett guldur med vit urtavla och romerska siffror, filigransarbete på boetten, 
med tillhörande kedja av guld, vägande 8 dukater, 2 fjäderringar av guld, 1 pitchaft och 1 ring 
med karneol och anglosaxiska bokstäver W L G, 1 mindre ring med glaslock och därunder 
förvarat hår och 1 urnyckel 
     30 riksdaler i belöning till den som upptäcker tjuven och det stulna. 
7:o Lösdrivare Pehr Pehrsson från Viberg i Bergsjö socken, Gävleborgs län har blivit gripen i 
Härnösands län, men lyckats rymma från fångbevakningen. 
     Han är 32 år gammal smal med magerlagt ansikte och svart hår. Han var klädd i blå jacka, 
trasiga byxor, skor och svart hatt. 
    Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att noga efterspana dessa förrymda och brottliga 
personer, stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 12 juli 1836  O HENR FRÖBERG  L D WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1836 (auktion på Boställen) 
Auktion inför Upplands Regementes Boställ Direktion kommer att förrättas på Uppsala slott den 
13 oktober, då under arrende av 30 år säljs: 
Kaptens Bostället Ubby 1 mantal i Stabby socken 
Fältväbels Bostället Foghammar ½ mantal och 
Tredje Profoss Bostället Skarp Ösby ¾ mantal i Alunda socken, Olands Härad 
Löjtnants Bostället Vedyxa 1 mantal i Danmarks socken, Vaksala Härad 
Regements Pastor Bostället och Andra Battallions Predikants Bostället Västerby 1 ½ mantal i 
Läby socken, Ulleråkers Härad 
Fänriks Bostället Brunna 1 mantal i Tensta socken, Norunda Härad 
Fänriks Bostället Visterby 1 mantal i Rasbo socken, Rasbo Härad  
Rustmästare Bostället Uppeby ½ mantal i Hacksta socken, Trögds Härad            
Första och Andra Trumslagare Boställsdelarna i Kolsta ¼ mantal Håtuna socken, Bro Härad 
     För att arrendeanbuden skall kunna antagas krävs följande: 
Ubby 27 tunnor 22 kappar spannmål hälften råg och hälften korn i årligt arrende att lösas efter 
markegångspris eller levereras in natura inom ett avstånd av 6 mil samt ett Städjekapital av 1.400 
riksdaler eller årlig avgift på minst 22 riksdaler 47 skilling 7 runstycken 
Foghammar 12 tunnor 11 kappar spannmål att lösas eller levereras, Städjekapital 99 riksdaler 
eller avgift minst 19 riksdaler 44 skilling 4 runstycken 
Skarp Ösby 14 tunnor spannmål att lösas eller levereras, Städjekapital 950 riksdaler eller avgift 
minst 19 riksdaler 35 skilling 
Vedyxa 33 tunnor spannmål att lösas eller levereras, Städjekapital 1.700 riksdaler eller avgift 
minst 14 riksdaler 23 skilling 7 runstycken 
Västerby 34 tunnor lösas eller levereras, Städjekapital 1.600 riksdaler eller avgift minst 45 
skilling 4 runstycken 
Brunna 34 tunnor 18 kappar spannmål att lösas eller levereras, Städjekapital 1.500 riksdaler eller 
avgift 3 riksdaler 22 skilling 9 runstycken 
Visteby 44 tunnor 5 kappar spannmål att lösas eller levereras. Städjekapital 2.000 riksdaler eller 
avgift 73 riksdaler 7 skilling 4 runstycken 
Uppeby 16 tunnor spannmål att lösas eller levereras. Städjekapital 850 riksdaler eller avgift 
minst 6 skillingar 3 runstycken 
Kolsta 8 tunnor att lösas eller levereras, Städjekapital 500 riksdaler eller avgift 1 riksdaler 
     Vid anbud på årlig avgift skall borgen lämnas för så väl spannmålsarrendet som avgiften och 
övriga arrendeskyldigheter fullgörande. 
      Skyldigheterna är fattade i överensstämmelse med Husesyns- och Boställs ordningen i 
arrendekontraktet. Underrättelser om Boställenas beskaffenhet och blanketter till arrendeborgen 
finns att tillgå på Landskontoret eller hos Direktionens Protokollförare, Mönsterskrivare E 
Högling i Uppsala. 
Uppsala den 13 juli 1836  O H FÖRBERG  L D WISTRAND 



Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1836 (personer som inte betalt skatt eller böter) 
Namngivna personer som inte betalt skatt eller böter och vars vistelseort inte är känd. 
Tredje Fögderiet 9 personer. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm, Befallningshavande anmodas liksom Magistraten och 
Kronobetjänterna i detta län att eftersöka dessa personer och vid anträffandet utta och hitsända 
medlen och i brist på tillgång härom meddela. 
Uppsala den 20 juli 1836  O H FRÖBERG  L D WISTAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (lagsökning) 
Handelsbetjänterna G Bengtsson från Borås, G Jacobsson från Hössna Per Olofsgården  och G 
Jacobsson från Redbergsborg har blivit lagsökta hos Befallningshavande i Älvsborgs län av 
Handlande A M Calmenius, Bengtsson för 463 riksdaler 22 skilling, Jacobsson från Hössna för 
383 riksdaler, Jacobsson från Redbergsborg för 1.887 riksdaler 30 skilling. De är efterlysta och 
förständigade att inom 6 veckor från att Kungörelsen varit införd tredje gången i Sveriges 
Statstidning infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att motta Lagsöknings handlingarna 
och förklara sig vid äventyr att inte vidare bli hörda i målet. 
Uppsala den 4 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (värvning) 
Gardisten vid Kapten Staël von Holsteins Kompani av Svea Livgarde, N:o 39 Olof Nygren, har 
blivit förordnad att anställa värvning till den 15 april nästa år här i länet. 
Uppsala den 4 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (förhör angående slagsmål på allmän landsväg) 
Drängen Eric Jonsson från Bengtsbo i Vendels socken, detta län, bör enligt Våla Häradsrätts 
Beslut  genom hämtning inställas inför rätten vid Åby Gästgivargård för att höras angående 
slagsmål på Allmän Landsväg. 
    Krono- och Stadsbetjänter i länet åläggs att efterspana honom och vid anträffandet antingen 
avsända honom hit eller till Våla Häradsrätt. 
                                                                                                Uppsala den 4 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (olovlig åtkomst av fickur) 
Då misstanke om olovlig åtkomst föreligger, har Magistraten i Uddevalla kvarhållit ett av John 
Ward i London med N:o 6210 tillverkat silverfickur med enkel boett, och kapsel över verket.  
      Rätta ägaren uppmanas att inom tre månader från den 13 juli anmäla sig hos Magistraten i 
Uddevalla.                                                                               Uppsala den 4 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (ändrad tid för höstmarknad i Köping) 
På begäran har Kommers Kollegium  utsatt Köpings Höstmarknad detta år till den 9 september i 
stället för den 10:de. 
Uppsala den 4 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (värjemålsed) 
Lumpsamlare Johan Modig från Bergs socken är efterlyst med förständigande att den 14 
september infinna sig inför Norrvidinge Häradsrätt i Ingelstorp, Växjö län, för att avlägga 
värjemålsed i ett mål mot Johan  Magnus  Johansson i Stora Målen. 
Uppsala den 4 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (15 personer, 2 hästar, 3 stölder) 
1:o Vid inbrott i Tranbygge gård i Västra Ryds socken, detta län stals: 1 avlång silversnusdosa, 
invändigt förgylld märkt på locket med S E R, på framsidan med C A R och på botten med E U 
R, 1 förläggssked med silverskaft, 1 gaffel märkt E W S, 2 raguskedar, 8 matskedar, 4 fyruddiga 



gafflar, märkta med B och framför kontrollstämpeln P Lund samt guldstämpeln, 1 fyruddig 
gaffel, 1 gammalmodig gräddskål med fötter förgylld inuti, 1 räfflad tesked märkt med N och 
N:o 3 framför kontrollen, 1 riksdaler 4 skilling i åtskilligt småmynt  Hederlig vedergällning till 
den som upptäcker stölden. 
2:o Vid inbrott hos änkan Sara Mattsdotter i Drälinge, Björklinge socken, detta län stals 1 
silverfickur märkt A E S, 2 räfflade skedar, 70 –80 riksdaler i bankosedlar, åtskilliga schalar och 
förkläden, 1 linnekjol, 1 lintyg, 1 sedelbok med 6 riksdaler, 1 färgerimärke av mässing.  
     20 riksdaler i belöning. 
3:o Änkan Anna Catharina Jacobsdotter från Öster Våla i Västerås län har avvikit från hemorten, 
men bör insändas till Länshäktet för att straffas för stöld. 
     Hon är 26 år gammal, vanlig kroppsstorlek, långlagt ansikte och fylliga kinder 
4:o Drängen Johan Hofström som misstänks för åtskilliga stölder i Älvsborgs län, därifrån han 
avvikit 
     Han är 19 år gammal, medelmåttigt längd, rött hår och rödfräknigt ansikte 
5:o Från Bonden Johannes Bengtsson i Slättholmen, Torpa socken Älvsborgs län stals en häst av 
norsk race omkring 12 år gammal, medelmåttig storlek, rödgul till färgen, vit bläs och ståndman 
6:o Handlande Johan Rydin har avvikit från hemorten Räfshult i Älvsborgs län. Han bör inställas 
inför Kinds Härad Rätt och avge svaromål varför han mottagit ett brev med pengar men inte 
framlämnat det. 
7:o Förre Korrektionisten Abraham Smedberg har rymt från Skollärare Smedberg i Täby, 
Stockholms län efter att ha stulit 1 större silversked, 1 gammal silversked, 1 halsduk och en yxa 
     Han är medelmåttigt växt, blå ögon, stor näsa, fylligt ansikte, ljust hår och klädd i grå tröja, 
buldansbyxor, blå väst, spännhalsduk, grå strumpor, blå mössa 
8:o Dalkullorna Anna Andersdotter, Anna Mattsdotter och Pehrs Stina Pehrsdotter från 
Bergkallås i Mora socken, Falu län har olovligen avvikit från sitt arbete hos Grosshandlare 
Sjöstedt i Stora Sickla, Stockholms län 
9:o Rekryten vid Livgardet till häst, N:o 31 Alexander Gustaf Lundberg har olovligen avvikit 
från Regementet 
      Han är 21 år gammal, född i Stockholm, 5 fot 10 tum lång, mörkt hår 
10:o Från Magnus Petersson i Broddarp, Barkeryds socken, Jönköpings län har stulits ett brunt 
sto, omkring 11 år gammalt, svart man och svans och vit fläck i sadelstaden 
11:o Vid inbrott i Västra Färnebo socken, Västerås län stals från Bonden Jan Nilsson i Björsbo 2 
guldringar med krusiga kanter, 2 ringar av silver, 4 räfflade silvermatskedar, 1 avlång snusdosa 
av silver märkt A A S, 8 silverkoppar, 2 silverkalkar, 2 tumlare, 1 plånbok med omkring 10 
riksdaler i småsedlar, 1 par stövlar, åtskilliga schalar, 3 servetter 1 lärftsskjorta samt 
från Bonden Anders Andersson i Häggbäcken 1 bägare av silver, 8 matskedar, en avlång 
snusdosa, 2 fickur av silver det ena  med vidhängande mässingskedja och nyckel, det andra med 
band och nyckel, 80 riksdaler varibland en assignation av Brukspatron S von Stockenström 
12:o Stalldrängen Anders Thorsselius har olovligen avvikit från sin tjänst hos Löjtnant Almroth i 
Varnby, Nyköpings län 
Han är född 1802, liten till växten, blekt ansikte, ljust hår och klädd i ljusblå byxor, stövlar och 
hatt 
13:o Från Stockholms Södra Korrektions inrättning har rymt N:o 125, Carl Svensson Möller 
      Han är född i Östergötland, 11 kvarter 2 tum lång, avlångt ansikte, blå ögon, svart hår och 
klädd i grå mössa och tröja, rödrandig väst, vita buldansbyxor och skor 
14:o Pigan Anna Larsdotter har rymt ur sin tjänst hos Torparen Anders Hammarsten, i Skultuna 
socken, Västerås län 
      Hon är 20 år gammal, stadig till växten med ljust hår 
15:o Den för stöld tilltalade kvinnspersonen Märta Maja Ludvigsdotter har rymt från Åmål 
      Hon är 22 år gammal, medelmåttigt växt, rödfräknigt koppärrigt ansikte, blå ögon, mörkt hår 
och klädd i blårandig ylleklänning, rutigt huvudkläde, blårandigt halskläde, vita ullstrumpor och 
kängor 



16:o Den för andra resan stöld dömde Pappersmakare Gesällen Johan Strömberg, har rymt från 
Kalmar Länshäkte 
     Han är 40 år gammal, av medelmåttig växt, ljusbrunt hår, blå ögon, spetsig näsa och klädd i 
grå vadmalsrock, blågrå byxor, strumpor, skor och svart hatt 
17:o Den för andra resan stöld straffade manspersonen Hans Jacob Rasmusson Qwist, har rymt 
från Göteborg 
     Han är 40 år gammal, medelmåttigt växt, magert ansikte, mörkt hår, blå ögon och klädd i 
ljusgrå tröja och väst, buldans byxor och stövlar 
     Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer, 
stulen egendom, pengar och kreatur jämte tjuvarna samt vid anträffandet därmed lagligen 
förfara. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i nästgränsande län anmodas 
att låta efterlysa de i 1:sta och 2:dra punkterna stulna egendomen och pengarna. 
Uppsala den 4 augusti 1836  O HENR FÖRBERG L D WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1836 (arrendeauktion Mönsterskrivare Bostället 
Lötsberga, Löts socken, Trögds Härad) 
Auktion inför Upplands Regementets Boställs Direktion den 13 oktober på slottet, då till arrende 
på högst 30 år upplåtes Mönsterskrivare Bostället vid Upplands Regemente, Lötberga ¾ mantal, 
beläget i Löt socken, Trögds Härad, Uppsala län. 
     Arrendet är bestämt till antingen 32 tunnor spannmål hälften råg och hälften korn att lösa 
efter markegångspris eller levereras in natura på anvisat ställe inom 6 mil, tillika med 
Städjekapital av 1.400 riksdaler eller också att Arrendatorn jämte det årliga spannmålsarrendet i 
pengar erlägger minst 12 skilling 6 runstycken. 
     Vid anbud av årlig penningavgift skall lämnas borgen för både spannmålsarrendet som 
avgiften och övriga arrendeskyldigheter. 
     I övrigt är arrendeskyldigheterna upprättade i överensstämmelse med Husesyns- och 
Boställsordningen. Beskaffenheten av bostället och blanketter till arrendeborgen finns att tillgå 
på Landskontoret eller hos Direktionens Protokollförare Mönsterskrivare C Högling i Uppsala  
Uppsala den 1 augusti 1836 DIREKTIONEN 
Uppsala den 15 augusti 1836  O H FÖRBERG S D WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (exekutiv auktion Tibble, Balingsta socken) 
På grund av förrättad ny värdering är den exekutiva auktionen på Kvartermästare E G Åfeldts på 
Orkö ägande ¼ mantal i N:o 4 i Tibble, Balingsta socken, uppskjuten till den 5 november. 
Auktionen äger rum vid Säva Gästgivargård för att gälda Landskansliposten Er Lundbergs 
intecknade fordran på 1.600 riksdaler. 
      Köpeskillingen erläggs genast till Kronobefallningsmannen i orten eller sist inom 1 månad, 
då till 6 % ränta. Beskaffenheten av hemmanet, som nu värderas till 2.956 riksdaler 32 skilling, 
kan erhållas hos Kronobefallningsman G Wibelius på Salnecke. 
Uppsala den 22 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (uppskjuten exekutiv auktion Marsta By, Bälinge 
socken) 
Den utlysta exekutiva auktionen av Bonden Pehr Andersson Hags och hans hustru Maria 
Andersdotter äganden 1/3 mantal skatte Rusthåll i Marsta By, Bälinge socken, har inte kunnat 
ske på grund av utmätnings sökandes försumlighet att underrätta rättsinnehavarna.  
      Ny auktion hålls den 17 september på Högsta Gästgivargård. 
Uppsala den 22 augusti 1836 



Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (fyrbåk vid Stor Jungfrun i Söderhamn) 
Kongl Maj:t har beslutat att en fyrbåk skall uppföras på östligaste delen av ön Stor Jungfrun nära 
Söderhamn. Landshövdinge Ämbetet i Gävleborgs län har på anmodan av Förvaltningen av 
Sjöärenden utsatt entreprenadsauktion på Gävle Landskontor den 2 september. Arbetet gäller 
uppförande av Båkbyggnad, Fyrmästare Boställe och Kolbod.  
     Underrättelse om villkoren kan fås på Landskontoret i Gävle, Magistraten i Söderhamn och 
Hudiksvall samt här. 
Uppsala den 22 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (betalningsskyldiga till Sundbergs 
Kryddkramhandel)  
Alla som har borgade varor och är skyldiga till Kryddkramhandlande i Uppsala Ad Sundberg, 
vars tillgångar avträds till hans borgenärer, anmanas att betala under senare delen av november 
till Häradshövding Henschen, som bor i Färgare Sundbergs gård vid Svartbäcksgatan, vid påföljd 
av lagsökning 
Uppsala den 22 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (entreprenadsauktion för uppförande av 
byggnader vid Utnäs Kampementsplats i Västerås län) 
Entreprenadsauktion anställs på Västerås Slott den 21 september för att verkställa beslutade 
reparationer vid Utnäs Kampementsplats i Västerås län. Det gäller 1 paviljong, 1 bageri, 1 
bageribod, 1 havremagasin, 1 halmmagasin, 1 hömagasin, 1 hästlasarett, 1 latrinhus, 2 logar med 
ett sammanbyggt halmlider, 1 pumphus, 2 proviantbodar, 1 sjukhus och 1 trosskärrhus samt 
anskaffande av nya sjukhus- och magasins inventarier. 
     Kostnadsförslag finns på Västerås Landskontor 
Uppsala den 22 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (arv) 
Befallningshavande i Jönköpings Län underrättar den på okänd ort vistande Krukmakare 
Gesällen Jöns Malmgren från  Forserums socken, att han inom natt och år, kan hos Bonden 
Abraham Randberg i Esbjörnabo, Yggetorps socken, få redovisning för arv efter sin far, vid 
påföljd att arvet betalas ut till den avlidnes andra arvingar. 
Uppsala den 22 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (ett större segel och en mindre segelbåt är 
bärgade i Göteborg) 
Ett större segel med vidhängande två bommar och två block samt en mindre segelbåt utan 
inventarier har blivit bärgade vid Göteborg. Ägaren, som kan bestyrka sin rätt, skall anmäla sig 
inom laga tid hos Tulldistrikts Chefsämbetet i Göteborg. 
Uppsala den 22 augusti 1836  O H FÖRBERG  L D WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1836 (skuld och utmätning) 
Claës Johansson från Stockhult i Älvsborgs län är förständigad att inom 6 veckor från att 
Kungörelsen varit införd för tredje gången i Sveriges Statstidning, infinna sig hos Kronofogden i 
Kinds Fögderi för att ta del av Befallningshavandes i Älvsborgs län Utslag, där han blivit ålagd 
att betala 497 riksdaler 45 skilling till Handlare P J Wennerström och motta Instrument över 
förrättad utmätning på Gäldenärens ägande 1/6 mantal frälsehemman i Stockhult, vid äventyr att 
Utslaget och Utmätningsförrättningen anses vunnit laga kraft. 
Uppsala den 24 augusti 1836 



Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1836 (skuld och kvarstad) 
Drängen Johan Dahlin från Kyrktorp i Älvsborgs län är förständigad att infinna sig för att få del 
av Befallningshavandes i Älvsborgs län Utslag, där han är förpliktigad att till Lars Westerlund 
gälda 112 riksdaler 32 skilling och motta Instrument över förrättad kvarstad på gäldenärens 
fordran hos Anders Månsson i Nöre, Jon Steffansgården, vid påföljd att Utslaget och 
Utmätningsförrättningen anses ha vunnit laga kraft. 
Uppsala den 24 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1836 (skilsmässa makar emellan) 
Pappersmakare Gesällen J N Stenberg är antydd enligt Sunnerbos Häradsrätt i Växjö län Beslut, 
att på 12:te rättegångsdagen av Hösttinget infinna sig för att höras över sin hustrus Anna 
Strömblads på Sken ansökan om skillnad i äktenskapet, vid äventyr att Stenberg inte blir hörd i 
målet. 
Uppsala den 24 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1836 (lagsökning) 
Handlare G Hammarlund i Skänninge, som är lagsökt av Grosshandlare D Eschelsson i 
Norrköping för 1.190 mark 12 skillingar Hamburger Banko har inte kunnat anträffats på 
hemorten. Han är nu antydd att inom 6 veckor efter kungörelsen stått att läsa tredje gången i 
Sveriges Statstidning infinna sig på Landskansliet i Linköping för att motta lagsöknings 
handlingarna och förklara sig, vid äventyr att inte bli hörd i målet. 
Uppsala den 24 augusti 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 24 augusti 1836 (13 personer, 1 sto, 3 stölder) 
1:o Soldaten vid Livkompaniet av Upplands Regemente, N:o 79 Hjelm har avvikit från sin 
hemvist i detta län 
      Han är 19 år gammal. 6 fot 3 tum lång, blå ögon, ljust hår och klädd i exerciskollett, blå 
linnebyxor, stövlar, mössa och läderhalsduk 
2:o Vid inbrott hos Bonden Olof Boväng i Gröndal, Västlands socken, detta län stals en avlång 
märkt silversnusdosa med omkring 7 lods vikt, 1 märkt räfflad silversked, 1 oräfflad märkt 
silvermatsked, 1 märkt silverglas, 2 silvermuggar, matskedar och teskedar av metall liknande 
silver, 1 förläggssked av engelskt tenn med svart skaft och vit benknopp, 1 brännvinsflaska av 
koppar, 2 ylleschalar, 3 halvsidenschalar, 2 kattunsschalar, 1 schalett, 1 kambricksklänning, 1 
svart bombasinförkläde, 3 linneskjortor, 1 bordsduk av s k gåsögon, 1 grå vadmalsväv  ostampad 
om 35 alnars längd, 3 riksdaler i småsedlar. 10 riksdaler till den som upptäcker tjuven och det 
stulna. 
3:o Gardisten vid Svea Livgarde och Kapten Cederströms Kompani, N:o 26 Anders Jansson, har 
rymt 
      Han är 30 år gammal, 5 fot 11 ½ tum lång, mörkt hår och klädd i vita linnebyxor, blå 
klädesmössa, vit klädesväst och skor 
4:o Drängen Anders Boman har rymt ur sin tjänst hos Hammarsmeden Hedström i Larsbo Bruk, 
Falu län 
      Han är 20 år gammal, liten till växten och klädd i blå jacka och byxor, klädesmössa och 
stövlar 
5:o Den till sina sinnen rubbade Bonden Elfgrens Jan Ersson har bortgått från Kyrkbyn i Gagnefs 
socken, Falu län 
      Han var klädd i blå väst, skinnbyxor, blå strumpor, skor och svart hatt 
6:o En okänd mansperson, som förövat olovligt tillgrepp hos Daniel Matts Hans Jansson i 
Bengtshedsåkern, Svärdsjö socken, Falu län, har rymt, då han skulle införas i Länshäktet. 
     Han var klädd i vit tröja, blå strumpor och svart hatt 
7:o Pigan Anna Catharina Pehrsdotter har rymt ur sin tjänst hos Lantbrukare Lindström, Racksta, 
Nyköpings län 



     Hon är 37 år gammal, medelmåttigt lång och klädd i rödrandig tröja och kängor 
8:o Gossen Anders Svensson har bortgått från Lyngsåsa, Hjortberga socken, Växjö län 
     Han är 13 år gammal, liten till växten, blå ögon, ljust hår och klädd i grå vadmalströja och 
randiga linnebyxor 
9:o Förre Korrektionisten Nils Peter Bergman har avvikit ur sin tjänst hos Bonden Anders Ersson 
i Lassartorp, Kjula socken, Nyköpings län, sedan han stulit från drängarna Jonas Jonsson och 
Eric Ersson i Kinglätte, 1 silverfickur med silvernyckel märkt D P, 1 silvermugg märkt i botten 
med C E S, 1 silversnusdosa, 9 nattkappor, flera hals- och näsdukar, 1 sommarrock och ett par 
byxor av gråspräckligt bomullstyg, 1 mörkblå vadmalsrock, 1 par stövlar och en blå klädesmössa 
     Bergman är 31 år gammal, liten med klen kroppsbyggnad, lång spetsig näsa, brunt glest hår 
10:o Mjölnare Drängen Carl Johan Nordgren har avvikit från orten, sedan han blivit åtalad för 
stöld inför Kämnärsrätten i Norrköping 
11:o Korrektionisten Carl Gustaf Bergstedt, som var utlämnad från Länshäktet i Linköping till 
arbete, har avvikit 
      Han är 25 år gammal, 5 fot 6 ½ tum lång, blå ögon, ljust hår och klädd i grå vadmalsrock, grå 
byxor, svart halsduk, blå klädesväst, mörkgrön klädesmössa med vaxduksöverdrag och stövlar 
12:o Drängen Nils Peter Andersson från Hornaryd i Värnamo socken, Jönköpings län , som 
blivit tilltalad för inbrottsstöld vid Östbo Häradshäkte 
     Han är 23 år gammal, medelmåttigt växt, trint ansikte, brunt hår 
13:o Johan Lundberg från Åsarp Ladugården, Älvsborgs län har rymt när han skulle införas till 
Bysättningshäktet 
14:o Drängen Johannes Gillberg har övergivit sin tjänst hos Bonden Elias Svensson i Långerud, 
Älvsborgs län 
     Han är 30 år gammal, medelmåttigt växt och klädd i blå vadmalsrock, långbyxor, stövlar och 
mössa 
15:o Skomakare Ekholms vid Emme, Lerbäcks socken, Örebro län, son Johan Conrad har 
olovligen bortgått 
     Han är 16 år gammal, kort och undersättsig och klädd i halvyllerock och byxor, grå 
nankinsmössa 
16:o Ett mörktblackt sto med svart ål efter ryggen, svart man, svans och ben har bortkommit 
inom Ramsbergs socken. Den som tillrättaskaffar stoet vänder sig till Klotens Bruk. 
Vedergällning. 
17:o En silversnusdosa omkring 6 lods vikt märkt i botten med C F S har tappats antingen i 
Örebro stad eller på vägen mellan staden och Edsbergs Sanna Gästgivargård. Vedergällning 
utlovad till den som anmäler hos Landskanslisten Köhler i Örebro 
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer, stulna och borttappade egendom, kreatur jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed 
lagligen förfara. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Rikets övriga län anmodas 
låta efterlysa soldat Holm och de hos Boväng stulna persedlarna. 
Uppsala den 24 augusti 1836  O H FÖRBERG L D WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 27 augusti 1836 (föreskrift för Manufaktur Diskont Fonden) 
Cirkulär från Kommers Kollegium angående Manufaktur Diskont Fonden. 
Sedan Kongl Maj:t övervägt Ständernas förslag, att låneprocenten i Manufaktur Diskont Fonden 
borde bestämmas efter Manufakturernas olika art, så anses otvivelaktigt att där fabrikationen 
sker ända från råämne till färdig handelsprodukt behövs fabrikshus, maskiner och andra dyrbara 
inventarier och att processen tar lång tid, borde få större lån än de vars tillverkning endast består 
av hopsättning. 
      Efter att Fabriksidkare och Hallrätter blivit hörda och Kommers Kollegium framlagt förlag 
och utlåtande i ämnet har Kongl Maj:t i Nådig Skrivelse av den 18 maj behagat förordna: 



     Att samtliga i Manufaktur Diskont Fonden låneberättigade näringar bör indelas i tre klasser, 
varav den första bör uppta dem som borde erhålla högsta låneprocenten; den andra dem vilkas 
tillverkningar inte kräver så stor förlagsbiträde samt den tredje vilkas fabrikat hastigt och utan 
omgång kan tillverkas och avsättas. 
I Första Klassen: 
Klädesfabrikanters tillverkningar, Sidenfabrikanters tillverkningar, Bandfabrikanters 
tillverkningar av Sidenband, Stoftfabrikanters tillverkningar av själva vävnadssättet, fasonerade 
och blomerade mattvävnader. 
Glasbruks tillverkningar, Sulläders tillverkning vid garverifabriker, som erhållit särskild lånerätt, 
Saffiansfabrikationen vid de saffiansfabriker, som har särskild lånerätt, Porslinsbrukens 
tillverkningar, tillverkning av maskiner och redskap för näringar och de mekaniska järngjuterier 
samt järn- och metallfabriker, som har särskild lånerätt, Fabrikation av polerade eggjärn och 
andra fina manufaktursmiden, såsom kirurgiska instrument m m. Undantag Eskilstuna Fristads 
tillverkningar, 
Porter och andra utländska ölsorters tillverkning vid Porterfabriken i Göteborg.. 
I Andra Klassen: 
Linne- och Bomullfabrikernas tillverkningar av kulörta vävnader, även Damastväv. 
Stoftfabrikernas tillverkningar av annat än det som nämns i första klassen. Kattunsfabrikernas 
tillverkning, då både vävnad och tryckning görs vid fabriken och den färdiga varan uppges till 
belåning av hela sitt värde. Pappersbrukens tillvekningar. Tillverkningar vid de Oljeslagerier 
som fått lånerätt i Nåder tillagd. Alunverkens tillverkningar. Vaxljusfabrikation vid särskilt 
låneberättigade fabriker. Kemiska preparat. Fabrikation av Kompositions- och Mässingsarbeten 
vid en låneberättigad fabrik i Nyköping. Tillverkningarna vid ett Stilgjuteri i Stockholm, som fått 
särskild lånerätt. 
I Tredje Klassen 
Bandfabrikernas tillverkning av bomulls-, linne och ylleband. Linne- och Bomullsfabrikernas 
tillverkningar av vita, ofärgade vävnader med undantag av Damast-, Segel- och 
Tältduksfabrikernas tillvekningar. Strumpfabrikationen. Tillverkning vid de Kattunstryckerier 
där endast tryckning försiggår och endast tryckkostnaden kan komma ifråga att belånas. 
Fabrikationen vid mekaniska bomulls-, ylle- och linnegarns Spinnerier. 
      Med ledning av uppgjorda beräkningar stadfästes lånerätten i Manufaktur Diskonto Fonden 
så att Första Klassen får 20 %, Andra Klassen 15 % och Tredje Klassen 10%. Dessa beräkningar 
kommer att justeras upp eller ned under en övergångstid innan den nya regleringen helt träder i 
kraft.   Klädesfabrikant skall visa att klädes- eller ylleväven han använt, är tillverkad av inhemsk 
ull under föregående år för att få sin lånerätt ökad med 1/3. 
Kongl Maj:t har därjämte i Nåder stadgat: 
1:o De tillverkare som hädanefter delta i Manufaktur Diskonto Fonden, kommer att förlora sin 
lånerätt, om de efter fem år inte kan bevisa värdet av det tillverkade enligt nedanstående 
minimisummor, nämligen: Klädes-, Segelduks och Sidenfabriker, Glasbruk, Kattunstryckerier, 
Mekaniska Spinnerier minst 8.000 riksdaler. 
Innehavare av Stoft-, Bomulls- och Linnefabriker samt Pappers och Alun Bruk minst 5.000 
riksdaler 
Strump- och Bandfabriker samt tillverkare av finare polerade Eggjärnssmiden på annan plats än i 
Eskilstuna minst 3.000 riksdaler. 
2:o Om någon tillverkare efter att ha förlorat sin lånerätt i Manufaktur Diskonto Fonden och på 
grund därav inte når upp till dessa minimisummor, kan han återfå sin lånerätt när den årliga 
tillverkningen uppstiger till minimivärdet. 
Stockholm den 4 augusti 1836  C D SKOGMAN På Kongl Maj:t och Rikets Kommers 
Kollegiums vägnar 
Uppsala den 27 augusti 1836  O H FÖRBERG L D WISTRAND 



Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1836 (Kassations- och Approbations mönstringar) 
De Rustade vid Livregementets Dragon Korps är härmed underrättade att Kassations- och 
Approbations Mönstringar med hästarna kommer att hållas med Norra Upplands och Uppsala 
Skvadroner i Uppsala stad den 6 oktober samt med Sigtuna Skvadron vid Grans Gästgivargård 
den 7:de. Rusthållarna skall själva eller genom ombud närvara. Befallningshavande får vid 
nämnda tillfälle underrätta de rustande om innehållet av följande §§ i Reglementet för de 
Rustandes Remonteringskassa och Beklädnads Fond  
§ 14. Vid de årliga Approbations- och Kassations Mönstringar med Livregementets Dragon 
Korps eller de år då sådana Mönstringar inte sker, vid Generalmönstringen välja för varje 
Skvadron bland länets Rusthållare en Revisor, för att granska Remonterings kassan. Direktionen 
måste i god tid låta utgå Kungörelse om detta Revisors val. Vid Mönstringen skall valets utgång 
meddelas Landshövdingen. 
§ 20 Vid de årliga Approbations- och Kassations Mönstringar med Livregementets Dragon 
Korps eller de år sådana Mönstringar inte försiggår, vid Generalmönstringen, välja med slutna 
sedlar för varje Skvadron bland Bolagsmännen en Revisor för att granska Beklädnads fonden. 
Vid alla val gäller ett Rusthållsnummer för en röst.  
Uppsala den 30 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1836 (rekryteringsmöte) 
Den 4 november kommer rekryteringsmöte med Upplands Regemente att förrättas här på 
Landskansliet. Antagliga rekryter bör, vid samma vite som vid senaste Rekryteringsmöte, att 
uppvisas för följande vakanta rotenummer: 
Livkompaniet N:o 102 
Rasbo kompani N:o 125 
Olands Kompani N:o 45, 67 och 114 
Uppsala Kompani N:o 32 
Sigtuna Kompani N:o 53, 61, 84, 104 och 141 
Hagunda Kompani 26 och 54 
Enköpings Kompani 37, 92 och 114  
Rusthållarna skall vid detta tillfälle uppvisa soldatkontrakten samt uppvisa de föreslagna karlarna 
för Kompanibefälet innan de intas i rullorna. 
Uppsala den 30 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1836 (frikallelse av underhåll av beväringspersedlar) 
Följande Cirkulär har utgått till Befallningshavande i Uppsala län: 
Kongl Maj:t har funnit för gott, att tillåta med tillämpning av Brevet den 2 december 1818, alla 
indelta vid Kavalleriet till Hingsthållning indragna Nummer, må utan avseende på 1819 års 
General Mönstrings Instruktion frikännas från skyldigheten att underhålla Beväringspersedlar 
och dels i Nåder beslutat att General Mönster Herren skall undersöka varje indraget nummer, om 
och för vilka persedlars anskaffning och underhållande de rustande är befriade eller inte. 
Stockholm den 2 augusti 1836  B FRANC SPARRE 
Uppsala den 30 augusti 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1836 (Bayerska undersåtar får inpassera i Sverige) 
Från Stats Ministern för Utrikes Ärenden har ankommit en skrivelse: 
”På Kongl Maj:ts befallning, meddelas att Bayerska undersåtar får utan hinder inkomma i landet, 
om de har pass från utevarande Svenska eller Norska Beskickningar eller Bayerska Autoriteters 
pass påskrivna av Svenska Ministrar eller Diplomatiska Ombud”. 
Stockholm den 26 augusti 1836  D v SCHULTZENHEIM 
Uppsala den 30 augusti 1836  R von KRAEMER 



Kungörelse, Uppsala den 31 augusti 1836 (markegångssättning) 
Årets markegångssättning kommer att börja den 1 november här på slottet. 
     De Herrar av Ridderskapet och Adeln, som äger rätt att delta i val av Deputerade, anmodas 
inom fjorton dagar efter denna Kungörelses uppläsande insända sina vota hit. Utanskriften skall 
vara märkt :Vota. 
     Bondeståndet bör välja ett eller flera Ombud efter socknens storlek, som på Domhavandes 
kallelse infinner sig och väljer en Fullmäktige för varje domsaga, alltså 3 Deputerade. 
Domkapitlet och Magistraterna väljer som Författningarna föreskriver. 
      I övrigt förständigas Magistrater och Kronofogdarna att enligt föreskriften i § 5 i 
Förordningen att inom den 20 oktober ofelbart insända priskuranter på alla varor och persedlar, 
som är upptagna i markegångstaxan med deras värde lämpade efter ortens gångbara priser. Det 
åligger Prästerskapet att skyndsamt sammankalla sockenstämma för att välja Sockenombud, som 
tillsammans med Kronofogdarna deltar i priskuranternas uppgörande. 
Uppsala den 31 augusti 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1836 (ådermöten) 
De Rustande vid Livregementets Dragon Korps är härmed underrättade att ådermöten med 
hästarna är utsatt med Norra Upplands och Uppsala Skvadroner i Uppsala stad den 5 oktober och 
med Sigtuna Skvadron vid Grans Gästgivargård den 6:te. 
Uppsala den 8 september 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1836 (rustningshästarnas intagande från betet) 
Vederbörande erinras att Rustningshästarna vid Livregementets Dragon Korps skall efter 1 
oktober varje år, ovillkorligen hållas på stall om nätterna oberoende av väderleken. 
Befallningshavande stadgar till åtlydnad av Kongl Maj:ts Skrivelse av den 28 april 1819 och 
enligt Krigs Kollegiets därpå grundade Kungörelse av den 26 juni samma år, att i likhet med vad 
som skett tidigare år, rustningshästarna inom länet må nyttja gräsbetet till den 1 november, om 
ägarna anser att sådant kan ske utan att djuren skadas. Det är efter den dagen vid 10 riksdalers 
böter förbjudet att ha dem ute. 
Uppsala den 8 september 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1836 (auktion N:o 2 Berg, Järlåsa) 
Den 26 november kommer Kvarter Mästare C G Åfeldts ägande Frälsehemman om 1 mantal N:o 
2 i Berg, Järlåsa socken, detta län, att säljas under upp- och avslag, för att gälda Inspektor G 
Lundbergs på Hässelby återstående fordran på 4.737 riksdaler 37 skilling 8 runstycken. 
Auktionen hålls på Hagunda Härads Tingsställe i Säva Gästgivargård och köpeskillingen erläggs 
genast eller sist inom en månad, då med 6 % ränta, till Kronobefallningsmannen i orten. 
      Beskaffenheten av hemmanet, som är värderat till 6.758 riksdaler 16 skilling, finns att tillgå 
hos Kronobefallningsman. Det åligger Utmätningssökande att underrätta Inteckningshavare om 
auktionen. 
Uppsala den 8 september 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1836 (auktion Löjtnants Bostället Föränge, Järvsö 
socken, Hälsingland) 
Inför Hälsinge Regementets Boställs Direktion i Gävle kommer den 12 oktober att säljas arrende 
på 30 år, Löjtnants Bostället Föränge, Järvsö socken i Södra Hälsingland och Fänriks Bostället i 
Toråkers socken, Gästrikland. 
      Arrendevillkoren finns att tillgå på Gävle Landskontor och här.  
      Den 2 december kommer inför Kammar Kollegium att anställas auktion på Regements 
Kvarters mästare Boställer vid  f d Adelsfane Regementet, Bredsätra 1 1/8 mantal i Bro socken, 
Stockholm län. Arrendet är på 30 år. Villkoren finns att tillgå vid Kollegiet och på Landskontoret 
i Stockholm.                                                       Uppsala den 8 september 1836 



Efterlysning, Uppsala den 8 september 1836 (12 personer, två ston, två stölder) 
1:o Inhysesmannen Eric Olsson har avvikit från sitt hemvist i Lågbo, Tierps socken, detta län.  
      Han har stundtals visat sig mindre vetande, är 47 år gammal och låghalt. Han var klädd i 
ljusblå jacka, skinnbyxor, strumpor och skor 
2:o Gardisten vid 1:sta Majorens Skvadron av Livgardet till häst N:o 47 Jacob Nilén och 
Rekryten vid samma Skvadron N:o 55 Fredrik Wilhelm Becker har olovligen avvikit från 
Regementet i Stockholm 
     Nilén är född 1812 i Boglösa socken, detta län, fadern är borgare i Enköping, 5 fot 9 tum lång 
och klädd i ljusblå uniformskollett, grå byxor och läderkaskett 
    Becker är son till Instrumentmakare Becker här i länet, född 1815 i Stralsund, 5 fot 11 tum 
lång klädd i grön rock och svart hatt 
3:o Vid inbrott stals från Kyrkvärden Pehr Nilsson i Knästad, Selångers socken, Härnösands län, 
3 par örhängen, 10 fingerringar, 2 guldkedjor med lås, 1 silverfickur tillverkat av Wasenius i 
Norrköping, 1 förgylld silverpokal om 23 lods vikt tillverkad av N J Hagman i Sundsvall, 20 
märkta silvermatskedar, 1 förläggssked märkt, 1 silverströsked märkt, 1 sigill av silver märkt P N 
S, 2 dosor av silver  den ena märkt P N S och den andra G C T, 1 pistol samt 4 nycklar tillhöriga 
Selångers kyrka 
4:o Tjuvar har stulit hos Bonden Abraham Abrahamsson i Sörvästansjö, Självevads socken, 
Härnösands län 30 – 40 riksdaler i riksgäldssedlar, 1 par knäspännen, 1 dosa av silver, en blå 
klädeskappa med vitt vadmalsfoder och vitt krimskinn, 1 klädeskappa med sammet på krage och 
uppslag, flera silkesdukar, 1 ridikyl av silke, 1 stycke bombasin, 5 alnar mörkblått kläde samt ett 
par klädesbyxor. 50 riksdaler till den som återskaffar det stulna 
5:o Tegelbruksarbetaren Johan Michaëlsson Bergfors har olovligen avvikit från Tegelbruket i 
Sundsvall 
6:o Den för stöld misstänkte manspersonen Pehr Pehrsson har olovligen avvikit från Malungs 
socken, Falu län. 
      Han är 22 år gammal, medelmåttigt växt, blågrå ögon, ljust hår och klädd i ljusblå 
vadmalsjacka och väst, vita byxor och svart hatt 
7:o Den för stöld tilltalade Alexander Rydberg och Artilleristen Lars Jonsson Lilja har rymt från 
Alingsås Stadshäkte 
      Rydberg är kort, svart hår, ljust trint ansikte och klädd i mörkblå rock, grå byxor, randig väst 
och vit mössa 
     Lilja är lång och smal och klädd i svart frack, linnebyxor och hatt 
8:o Förre soldaten Skölds i Kyrkberg, Bollebygds socken, Älvsborgs län, son Bengt har 
olovligen bortgått 
     Han är 18 år och klädd i ljusblå tröja, randigt livstycke, linnebyxor och hatt 
9:o Förre Livgrenadjären Anders Sturks och hans Hustrus i Stömmestad, Harstads socken, 
Linköpings län, olovligen bortgångna söner Benediktus Paulus 11 år och Anders Fredrik 9 år 
     Båda har vitt hår, ljuslätta ansikten och klädda i blågrå halvyllerockar, svartrandiga västar, 
bruna vadmalshalsdukar och skinnkasketter 
10:o Båtsmannen vid Södra Roslags 2:dra Kompani, N:o 47 Olof Sten har olovligen avvikit från 
Stockholm 
      Han är 33 år gammal, kort med svag växt, fylligt rödlätt ansikte och klädd i blå väst med 
ärmar, blå långbyxor, mössa med vaxdukskulle, strumpor och skor 
11:o Från änkan Greta Andersdotter på Lilla Hössnatorp, Älvsborgs län har stulits ett sto, 
leverbrunt med svart man och svans, 10 år gammal och från 
Bonden Johannes Andersson i Vist Sunnangården, samma län, ett 10 årigt rödbläsigt sto med 
ståndman och vita fläckar i sadelstaden 
12:o Båtsmannen vid Norra Hallands Kompani N:o 164 Carl Moberg har olovligen avvikit från 
Göteborg 
     Han är 26 år gammal, medelmåttig kroppsbyggnad, ljust hår, blå ögon, trint ansikte och klädd 
i blå vadmalströja och byxor 



     Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer, 
stulna egendom och hästar jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
     Överste Ståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
att låta efterlysa Eric Olsson från Lågbo. 
Uppsala den 8 september 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 10 september 1836 (deponerade medel i Ränteriet) 
I Uppsala Lantränteri har följande medel blivit deponerade: 
9 mars 1826 böter enligt Lagmans Rättens Utslag, dömd Bonden Per Jansson, Spånga 1 riksdaler 
16 skilling 
20 mars Drängen Mats Trana böter 4 riksdaler 32 skilling och rättegångskostnad 5 riksdaler 
26 april P M Littorins änka en summa för sålda hästar tillhörande Lottintressenterna i Uppsala 
Hovstalläng, som deltagare i extra Soldatrotar 34 riksdaler 42 skilling 8 runstycken 
     Dessa depositionsmedel är 10 år gamla och skall till följd av Kongl Maj:ts Förordnande samt 
Kongl Stats Kontorets därpå grundade skrivelse av den 29 oktober 1828, vederbörande erinras 
att de skall anmäla och styrka sin rätt till de nedsatta medlen, vilka annars insänds till 
Statskontoret där de får göra sina anspråk gällande. 
Uppsala den 10 september 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1836 (undervisning i salpetersjudning) 
Den 1 oktober påbörjas sjudning av de vid Staby gård i Giersta socken befintliga salpeterlador, 
meddelar Salpetersjuderi Styresman Edman. Han tillkännager samtidigt, att de som vill inhämta 
kunskap om sjudningssättet, salpeterladornas inrättande och jordens behandling, kan erhålla 
undervisning under fritt njutande av kost och husrum. 
Uppsala den 15 september 1836  A WISTRAND  O H FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1836 (meddelande från Lundequists Bokhandel) 
Hos Befallningshavande anhåller jag ödmjukast, att genom Befallningshavandes benägna åtgärd 
få till allmänhetens kännedom meddela följande: 
     I min Bohandel här i staden finns till salu i dessa dagar av trycket utkomna nya upplagor av 
två till vägledning för den större allmänheten utgivna böcker, vilka med sådan välvilja mottagits 
och visat sig vara av den allmänna nytta, att de förtjäna att ännu vidsträcktare göras bekanta. 
    Dessa är Fjärde upplagan av  J U R I D I S K  H A N D B O K  F Ö R  M E D B O R G A R E  
A V  A L L A  K L A S S E R   eller alfabetiskt sammandrag av alla viktiga Lagrum, Stadgar och 
Författningar, som den enskilde behöver känna till, utgivet av Nils Lundequist, assessor.  
    Denna nya upplaga har blivit utökad med alla nya sedan sista Riksdagen utkomna 
Författningar. Arbetet är för övrigt ett sammandrag av lagboken och alla ännu gällande 
Förordningar. Den söker uppställa varje ämne så enkelt, kort och med ordning och sammanhang, 
att det skall bli förståeligt även för den som är mindre kunnig. Han får kunskap, som gör att han 
kan undvika anlita advokat, eller åtminstone själv bedöma huruvida hans rätt iakttagas 
     Bland det viktigaste är hur Testamente skall upprättas, bevakas eller klandras, vad som skall 
iakttagas vid Bouppteckning, vilka är berättigade till arv. Om förmyndares rättigheter, ansvar 
och redogörelser, Vad som gäller vid köp och lagfart av egendom vid Kronohemman, Rusthåll, 
Knekthåll. Vid leverering av avrad och tionde, vid hemmans klyvning och avsöndring, vid 
skiftande av byar och gårdar, vid anläggning av kvarnar och sågar, vid arrenden av boställen och 
andra hemman, hur prästrättigheter avgörs, om rättighet till allmänningar, fisken, svedjande, 
odlingar, jakt och skallgång. 
     Hur en skuldsedel skall uppsättas, grunderna för skuldfordran, borgen, utsökning, utmätning, 
bysättning, auktioner och inteckning. Avträdande av egendom, boskillnad. Lån i banker och 
diskonter. 
     Hur rättegång skall anställas, fullmakts utfärdande, stämning tagas, vittnen höras, besvär 
göras, vad erläggas och fullföljas. 



     Stadga för trolovning och giftermål och skillnad däri. Om Gästgiverier, hållskjuts, vägars 
grusning, brobyggnad, stängsel, Brännvinsförordningen, Tjänstehjonsförordningen. Om 
allmogens rätt att sälja i städer och på marknader, om handel, sjöfart, hantverkerier, fabriker och 
näringar. 
    Om försvar och mantalsskrivning, hur stor charta eller stämpelpapper som behövs till alla 
slags skrifter. 
     Om brott och straff för alla stölder, åverkan, förfalskning, hugg och slag, okvädningsord, 
lägersmål, dråp och mycket mera. 
    Dessa och många flera ämnen behandlas i denna bok. Dessutom förekommer också formulär 
eller hur man skall upprätta olika skrifter, inlagor, fullmakter, stämningar, bouppteckningar 
skuldsedlar, kontrakt, köpebrev, utsökningar, syneinstrument och mycket annat. Priset är 1 
riksdaler 40 skilling. 
 
Den andra boken är tredje upplagan av  D E N  S V E N S K E  H A N D S E K R E T E R E N 
eller anvisning hur man upprättar brev och skrivelser, även räkningar och enskilt Bokhålleri, av 
B U Pettersson. 
     Boken innehåller formulär till skrifter av mera ekonomisk och juridisk natur, som kontrakt 
om arrenden, hyra, lega, byggnad, tjänstbarhet, bolag, förlikning m m 
     Böneskrifter, ansökningar, brev om lysning och prästbetyg, inlagor, taxeringsuppgifter, 
vittnesattester. Avsägelse, fullmakter, reverser, fattigdomsbevis, pantsedlar, kvittenser och 
dylikt. 
      Utom detta innehåller boken regler och formulär för uppsättande av enskilda brev, som 
lyckönskningsbrev på Nyårsdagen, namns- och födelsedagar till släktingar, vänner och gynnare.    
Bjudningsbrev till bröllop, begravning, fadderskap. Underrättelsebrev om giftermål, sjukdom, 
dödsfall. Tacksägelsebrev för gåvor, befordran, penninglån. Tröstebrev vid sorgliga tillfällen. 
Förmanings- och förebråelsebrev. Brev med ursäkt för glömska, fördröjd betalning. Bönebrev, 
Rekommendations- och förfrågningsbrev. Brev för skänker. 
    Sist lämnas anvisning om enskild bokföring och uppsättande av flera slags räkningar, även 
förklaring av utländska ord som mest brukas i Svenska Språket. 
Uppsala den 16 september 1836 N W LUNDEQUIST 
Uppsala den 15 september 1836 A WISTRAND  O H FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1836 (revision av En Öres Kassan) 
Direktionen över Uppsala Läns En Öres Kassa har till åtlydnad av Kongl Maj:ts Reglemente för 
samma Kassa, tillkännagivit Revisorernas Berättelse över Kassans förvaltning och räkenskaper 
för år 1835. 
     ”Den 27 augusti 1836 sammanträdde undertecknade av Prövnings Kommittén utsedda 
Revisorer för att granska Uppsala Läns En Öres Kassas räkenskaper och handlingar. Vi har 
funnit att räkningarna är ordentligt och redigt förda och bestyrkta av verifikationer, 
förteckningen över reverserna stämmer med skuldsedlarna, vilka vi funnit ha full säkerhet. Den 
befintliga behållningen vid årets slut är 60 riksdaler 36 skilling 5 2/3 runstycken. Vi anser oss på 
rotehållarnas vägnar lämna Direktionen och Skattmästaren fullständig Decharge. Vilket härmed 
betygas.” 
Uppsala den 27 augusti 1836  L G RABENIUS  S F TÄRNSTRÖM  O FR ELGKLOU  PER 
NILSSON i SVISTA,  Bälingen socken. 
 
Direktionen har för närmare kännedom meddelat följande: 
D E B E T 
Enöres Kassamedel, legohjälpsmedel, H H H Hertigens av Upplands Gratifikations Medel, som 
bestod av utlånat kapital, kontanta pengar. 1835 års influtna intressen. S U M M A: 52.238 
riksdaler 25 skilling 11 runstycken 
K R E D I T 



Arvoden, skrivmaterial, tryckningskostnad, legohjälp, gratifikationer, behållning den 1 maj 1836, 
H H H Hertigens av Uppland Gratifikationer, som består av utlånade medel, kontanta pengar.  S 
U M M A: 52.283 riksdaler 25 skilling 11 runstycken 
Uppsala den 30 maj 1836  H A ÅNGERMAN        Uppsala den 13 september R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1836 (överlåtna Kronolägenheter) 
Följande Krono Lägenheter har blivit av innehavarna överlåtna på andra, för att uppnå Transport 
Resolutioner, nämligen: 
1:o Korssebo, 1/8 mantal Krono i Ulleråkers Härad, Jumkils socken, som änkan Chatarina 
Andersdotter överlåtit till sin dotterson Anders Olsson 
2:o Långkärret, en Kronolägenhet i Ulleråkers Härad, Börje socken, som änkan Chatarina 
Andersdotter transporterat på sin måg Olof Andersson. 
Uppsala den 15 september 1836  A WISTRAND  O HENS FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (lagsökning) 
Handlanden G Hammarlund från Skänninge, som blivit lagsökt av Kronofogde Joachimsson hos 
Befallningshavande i Linköping för 84 riksdaler 42 skilling är förständigad att 6 veckor efter 
Kungörelsen stått att läsa tredje gången i Sveriges Stats tidning, infinna sig på Landskansliet i 
Linköping för att förklara sig, vid äventyr att inte vidare bli hörd i målet. 
Uppsala den 21 september 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (ny marknadsplats i Motala) 
På begäran meddelas följande: 
”Som den hittills begagnade marknadsplatsen i Motala köping är för liten, så att trängsel uppstår 
på allmänna landsvägen, har Befallningshavande i anledning av kronobetjäningens hemställan, 
funnit nödvändigt, att stadga och förordna, att marknadsstånden hädanefter bör flyttas till själva 
torget från tvärgränden nedanför torget samt att lantmanna produkter till salu skall hållas på östra 
sidan om den nu anlagda vägen. Det åligger marknadssökande att vid vite av 3 riksdaler 16 
skilling ställa sig Befallningshavandes förordnande till efterrättelse.” 
Linköping den 10 september 1836  C O PALMSTJERNA 
Uppsala den 21 september 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (upphittad schal) 
På Häradsvägen nära Vallberga By i Bergs socken, Västerås län, är en större Schal upphittad. 
Rätta ägaren kan mot kostnadsersättning återfå den hos Lars Mattson i Vallberga. 
Uppsala den 21 september 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (tillvaratagen vallack) 
En brun vallack, 7 år gammal, med fällman åt båda sidorna, har tillvaratagits av Bonden Jon 
Olsson i Klingsta, Söderala socken, Gävleborgs län samt en gammal svart sidenhalsduk, en 
bomullshalsduk, en linnenäsduk och en lackerad pappdosa har hittats av Bonden Olof Ersson i 
Grönås, Järvsö socken, samma län. Återfås hos dessa personer. 
Uppsala den 21 september 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (bärgad furubjälke invid Göteborg) 
Hemmansägare Nils Börjesson, Fiskebäck har funnit en furubjälke i öppna sjön vid Göteborg. 
Rätta ägaren uppmanas att inom laga tid anmäla sig hos Tull Distrikts Chefs Ämbetet där. 
Uppsala den 21 september 1836 



Kungörelse, Uppsala den 1 september 1836 (upphittad sedelbok nära Örebro) 
Änkan Anna Larsdotter Bysta, Askers socken, Örebro län har hittat en sedelbok med pengar i 
åtskilliga valörer på det s k Almbygärde. Rätta ägaren, som kan beskriva hittegodset och betalar 
kostnaderna återfår pengarna på Landskansliet i Örebro. 
Uppsala den 21 september 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (kappsläde, troligen stulen, återfås) 
En s k kappsläde, målad i ljusrött och gult, med flätad rutig ståltrådsskärm samt klätt kusksäte, 
troligen stulen, finns i förvar hos v Kronofogde Thunberg i Uppgränna, Jönköpings län. Ägaren 
skall inom 23 november mot erforderlig kostnadsersättning avhämta sin egendom. 
Uppsala den 21 september 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 21 september 1836 (12 personer, 3 hästar, stöldgods) 
1:o Från Göteborg har olovligen avvikit artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 45 
Johan Jonsson Strand, N:o 48 Anders Johansson Palm, N:o 73 Carl Otto Forslind, N:o 85 Johan 
Nilsson, N:o 13 Daniel Ren, N:o 36 Anders Andersson Wulf 
     Strand är född i Kronobergs län, 32 år gammal, 5 fot 9 ½ tum lång, blekt pussigt ansikte, 
mörkt hår, trubbig näsa och klädd i arbetsmössa och jacka, väst, buldansbyxor, stövlar och 
läderhalsduk 
     Palm är född i Skaraborgs län, 21 år gammal, 5 fot 10 tum lång, blekt avlångt ansikte, blå 
ögon, ljust hår och klädd i arbetsjacka, ridbyxor, buldansbyxor, uniformsväst, stövlar, 
läderhalsduk och stallmössa 
     Forslind är född i Bälinge socken, 20 år gammal, 5 fot 9 ½ tum lång, framåt lutande huvud, 
blå ögon, mörkt hår, stor krokig näsa, utstående haka, blekt långlagt ansikte och klädd i 
arbetsjacka, ridbyxor, buldansbyxor, uniformsväst, stövlar och stallmössa, dessutom försedd med 
en gammal svart frack och hatt 
     Nilsson är född i Älvsborgs län, 34 år gammal, 5 fot 7 tum lång, blå ögon, ljust hår, spetsig 
näsa, runt rödbrusigt ansikte och ett s k vådeldsmärke på ena kinden. Han var klädd i arbetsjacka, 
linnebyxor, skor och stallmössa 
    Ren är 33 år gammal, kunnig i skomakare hantverket, 5 fot 7 ½ tum lång, undersättsig 
kroppsbyggnad, ljust hår, inböjd näsa och fylligt ansikte 
     Wulf är 23 år gammal, kunnig i skräddare hantverket, 5 fot 7 ½ tum lång, klen 
kroppsbyggand, ljust hår, fint magert ansikte, rak näsa och blå ögon 
2:o Drängen Lars Ericsson har rymt ur sin tjänst hos Arrendator Johannes Bengtsson på 
Härlanda, Göteborgs län 
      Han är 33 år gammal, något halt, och klädd i vadmalssurtut, blå långbyxor, svart hatt och 
stövlar 
3:o Sotare Lärlingen Anders Fredrik Grip har rymt från Sotare Svanberg i Gävle 
      Han är något krokryggig, mörkt hår och blå ögon 
4:o Gossen Jonas Jonasson har bortgått från änkan Maria Margareta Thomasdotter i Föne By, 
Färila socken, Gävleborgs län 
     Han är 12 år gammal, smal till växten, bruna ögon och svart hår 
5:o Tre ston tillhöriga Bonden Jonas Pehrsson i Heden, Bollnäs socken, Gävleborgs län har 
kommit bort från betet 
     Ett är vitblackt, 9 år, svart man och svans, försedd med skälla i läderrem 
     Ett svart, 3 år, med bokstäverna J P S inbrända i framfötterna, försett med skälla i läderrem 
     Ett brunt, 2 år, samma bokstäver inbrända i framfötterna 
6:o Vid inbrott hos Bonden Anders Pehrsson i Färila socken, Gävleborgs län stals en kjol, ett par 
strumpor, 8 alnar lärft, en bytta med 15 skålpund smör. 6  2/3 riksdaler till den som upptäcker 
tjuven och återställer det stulna. 
7:o Vid inbrott hos bonden Anders Larsson i Kyrkebo, Sandhults socken, Älvsborgs län stal en 
del kläder 



8:o Tjuvar har brutit sig in under natten till den 6 dennes hos Bonden Olaus Larsson i Sågen, 
Ucklums socken, Göteborgs län och stulit 1 silverbägare om 32 lod, märkt med B A S och C H 
D, 1 dito om 25 lods vikt märkt J L S och E F D, 4 s k brännvinstumlare, några silverriksdalrar 
och mindre silvermynt, 36 riksdaler i sedlar, några skospännen av silver, 1 grå kapprock, 1 blå 
surtut, 1 blå fruntimmerrock av vadmal, 11 silkesdukar 
9:o Bonden Anders Larsson från Slätterryd, Forserums socken, Jönköpings län bör inställas inför 
Tveta Häradsrätt för förfalskning och bedrägligt förhållande till sina borgenärer 
10:o Förre Korrektionisten Johan Eric Svanberg, har rymt ur sin tjänst hos Bonden Jonas Persson 
i Sör Fensta, Torpa socken, Västerås län. Han är misstänkt att ha förövat åtskilliga olovliga 
tillgrepp 
    Han är 25 år gammal, undersättsigt växt, brunt hår, blå ögon, ljuslätt ansikte och klädd i blå 
rock, blå långbyxor, svart hatt 
 11:o Drängen Carl Örbom har rymt från Finspongs Styckebruk i Linköpings län 
      Han är 30 år gammal och klädd i ylletygströja, vadmalsbyxor och väst, blå klädesmössa och 
stövlar 
Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalles att med all omsorg efterspana dessa förrymda och 
brottsliga personer, stulna hästar och egendom, jämte tjuvarna samt vid anträffandet därmed 
lagligen förfara. 
Uppsala den 21 september 1836 A WISTRAND  O H FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1836 (fängelsestraff i brist på medel till böter) 
Guldsmeds Gesällen Nils Nordquist från Söderköping har av Göta Hovrätt blivit dömd för 
gäckeri med Guds ord, svordom, fylleri, sin mästares och hans hustrus samt Stadsbetjäntens 
okvädande, till böter av tillsammans 27 riksdaler. Då han i brist på tillgång härtill, kommer att 
straffas till 24 dagar fängelse på vatten och bröd samt göra offentlig avbön inför Guldsmeden 
Wikström och hans hustru. 
     Härmed kungörs Nordquist att han inom 45 dagar kan anföra Besvär hos Kongl Maj:t i Dess 
Justitie Revisions Expedition. Han skall medföra betyg om tiden då han fick Utslaget, jämte 
Fullmakt för inlämnandet av Besvärsskrivelsen, där Författaren bör sätta ut sitt namn och yrke, 
samt bevis att de ådömda böterna blivit hos Befallningshavande, Magistrat eller Kronofogde 
nedsatta, eller om han sådant inte förmår, intyg därom av Domstol, Kronobetjänt eller 
Kyrkoherde, allt vid påföljd att Besvären inte kommer under nådig prövning.   
      Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att noga efterspana Nordquist och om han vid 
anträffandet nöjer sig med Utslaget eller det vinner laga kraft bringa det till verkställighet och 
redovisa hit.                                                         Uppsala den 28 september 1836. 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1836 (genmäle inför Ullbo Häradsrätt) 
Jon Danielsson från Rothässle, Slätthögs socken, Växjö län, som vistas på okänd ort är 
förständigad enligt Ullbo Häradsrätts Beslut att den 11 november infinna sig inför Rätten i 
Alvstad, för att genmäla Kronolänsman Granquists påstående om ansvar för slagsmål. 
Uppsala den 28 september 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1836 (furubjälke bärgad i öppna sjön) 
Tull Distrikts Chefs Ämbetet i Göteborg efterlyser rätta ägaren till en furubjälke, som fiskare 
Sillström bärgat i öppna sjön..                       Uppsala den 28 september 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 28 september 1836 (3 personer, 4 årig pojke, stöldgods efter 3 
stölder) 
1:o Ur ett rum vid Akademiska Boktryckeriet här i staden har stulits 1 fin blå klädesbonjour med 
svart sidenfoder, 1 svart klädesrock något nyttjad, 1 par mörka klädesbyxor, 1 par grå byxor av s 
k engelskt skinn, 1 par kalsonger, 1 gammal gredelin sammetsväst och 1 engelsk rakkniv i svart 
skinnfodral 



10 riksdaler utlovad åt den som upptäcker tjuven och tillrättaskaffar det stulna 
2:o En från Gästgivargården i Gävle stulen resväska av grön saffian, innehållande i 
Instrumentkniv med pärlemoskaft och silverholkar, en gammal sedelbok med mest gröna 
bankosedlar på 6 2/3 riksdaler, 1 transportsedel på 10 riksdaler, en av Brukspatron E G 
Johansson på Risingbo utgiven assignation på 20 riksdaler och i övrigt Falu Privat Banks sedlar 
på 6 2/3 riksdaler samt ett av Borgmästare Friman i Säter utfärdat respass. 10 riksdaler till den 
som tillrättaskaffar pengarna 
3:o Från soldat Höglunds bostad i Näcktjärns By, Mo socken, Gävleborgs län borttogs en kista 
innehållande 1 grå kapprock, 2 pompons, 1 skärp, 1 par vita linnebyxor med stövletter, 1 
släpmössa, 1 maggördel, förbindningstyg, 1 ränsel med tillhörande remmar, 1 kopparflaska med 
rem, 1 mattornister, 1 Munderings- och Likvidationsbok samt den s k Soldatundervisningen. 
4:o Den för fjärde resan stöld tilltalade drängen Johan Johansson från Grundsunda samt den för 
stöld straffade förre Snickare Gesällen Nils Peter Ahlstedt har rymt från Härnösands Länshäkte 
     Johansson är lång och stadig till växten, rödlätt ansikte, ljusbrunt hår och klädd i mörkgrön 
sjömanströja, ljusblå vadmalsbyxor, sidenhalsduk, hatt och kängor 
     Ahlstedt är lång och smal, något flintskallig, blekt ansikte, bruna ögon och brunt hår. Han var 
klädd i surtut och tröja av blå vadmal, grå långbyxor, kattunshalsduk, svart hatt och skor 
5:o Gruvarbetare Eric Zetterströms i Sala son, Anders Gustaf, har sedan den 9 dennes inte varit 
synlig i hemorten 
      Han är 4 år gammal, med gott och glatt sinnelag och klädd i blå vadmalsdräkt, ullstrumpor, 
kängor och svart skinnkaskett 
6:o Den för rån och åtskilliga stölder tilltalade Henrik Andersson Borg har rymt från Halmstads 
Länshäkte 
     Borg är högst farlig för den allmänna säkerheten, 27 år gammal, trint blekt ansikte, blå ögon, 
ljust hår och klädd i blå vadmalströja och grå vadmalsbyxor samt vid rymningen försedd med 
halsjärn. 
     Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalls att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och 
brottsliga personer, stulna egendom och pengar, jämte tjuvarna samt vid anträffandet med dem 
lagligen förfara. 
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas att låta 
efterlysa de här i staden stulna persedlarna. 
Uppsala den 28 september 1836  A WISTRAND  O H FÖRBERG 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (Brandförsäkringsverkets Revisions Berättelse) 
Så väl här som på Kronofogde Kontoren i länet finns tryckt Berättelse om Revisionen av 
allmänna Brandförsäkrings Verkets för Byggnader på landet förvaltning år 1835 till 
genomläsning för den som så önskar.                  Uppsala den 6 oktober 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (skeppsbåt funnen i länets skärgård) 
En 10 alnar lång och 3 ½ alnar bred skeppsbåt byggd på klink och försedd med ett 16 famnar 
långt tåg är funnen i Lövsta Bukten av länets skärgård. 
     Ägaren bör inom laga tid styrka sin rätt och anmäla sig hos Kronolänsman i Lövsta Tingslag J 
J Holmstrand.  
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Rikets övriga län anmodas 
vänligen låta likalydande efterlysning utgå.                     Uppsala den 6 oktober 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (handelsrörelse, i Linköping byter ägare) 
”Min handelsrörelse fortsätter från och med i dag av F G Liewen & Carlström i min ägande gård, 
belägen vid Stora gatan invid landskyrkan och får jag på det högsta rekommendera dem, under 
försäkran om ett noggrant handlingssätt i förvaltningen av sina affärer. 
Linköping den 1 september 1836  E A Engberg.    Uppsala den 6 oktober 1836 
 



Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (upphittad plånbok) 
På Landsvägen mellan Mo och Söderala socknar i Gävleborgs län har Bonden Eric Pehrsson i 
Björntomta hittat en plånbok innehållande 20 skilling i pengar och en skuldsedel på 65 riksdaler 
     Bonden Carl Nordgren i Mo socken har på vägen nära sitt hem funnit en säck innehållande en 
fjärding råg samt i ett olåst rum i sin gård påträffat några pipor och rör av koppar troligen 
tillhörande en slangspruta. Nordgren vet inte hur de kommit dit. 
     Kungörs för dem som förlorat egendomen. 
Uppsala den 6 oktober 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (tillvaratagen vallack) 
Bonden Nils Hansson i Björka, Delsbo socken, Gävleborgs län har tillvaratagit en vallack 
omkring 18 år gammal, röd till färgen med bläs i pannan och försedd med skälla i läderrem. 
Hästen återfås av ägaren på nämnda ställe. 
Uppsala den 6 oktober 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (eka funnen vid Göteborg) 
Ägaren till den eka, som fiskare J Nilsson i Västra Kannebäck funnit i öppna sjön vid Göteborg 
anmanas att styrka sin rätt och anmäla sig hos Tull Distrikts Chefs Ämbetet i Göteborg inom 
laga tid. 
Uppsala den 6 oktober 1836 
Efterlysning, Uppsala den 6 oktober 1836 (8 personer, 1 sto, stöldgods) 
1o Skräddare Lärlingen Carl Eric Nöjd har rymt från Skräddare Mästare Zetterström i Gävle 
     Han är 20 år gammal, ljuslätt ansikte, smärt växt och klädd i blå bonjour, ljusa tygbyxor, brun 
väst, svart hatt och stövlar 
2:o Ett från handlare Wedberg i Nora bortstulet mindre silverur tillverkat av Berthoud med 
halskedja av komposition, fjäderring och nyckel av guld  
    6 riksdaler 32 skilling till den som upptäcker tjuven och återskaffar det stulna 
3:o Arbetaren Olof Snöberg har olovligen avvikit från Latorps Alunverk i Örebro län 
     Han är 57 år gammal, medelmåttigt växt, blå ögon och mörkt hår 
4:o Drängen Anders Andersson har rymt från sin husbonden Bruks Inspektor Muhr på Laxå 
Bruk i Örebro län efter att har tillgripit omkring 5 lispund lin 
    Han är 28 år gammal, lång och smal, koppärrigt ansikte, blå ögon, mörkt hår och klädd i blå 
vadmalsrock, bolstervarsbyxor, randig väst och stövlar 
5:o Den för stöld av läder misstänkte och från Älvsborgs län förrymde Skomakare Gesällen 
Johan Henrik Gissel 
     Han är 46 år gammal, medelmåttigt växt, avlångt ansikte, mörkt hår, blå ögon och klädd i 
mörkgrå rock, ljusblå buldansbyxor och svart hatt 
6:o Drängen Peter Josefsson som efter förövad stöld rymt från sin husbonde Sven Arvidsson i 
Ruered, Älvsborgs län 
     Han är 25 år gammal, smal med blekt ansikte, bruna ögon och svart hår 
7:o Gossen Gunnar Andersson som för omkring 6 år sedan bortgått från Melltorp i Grimmerreds 
socken, Älvsborgs län 
      Han är 16 år gammal, trint ansikte, ljusrött hår och klädd i grå tröja och byxor samt svart hatt 
8:o Från Nils Ersson i Mutebo, Skeda socken, Linköpings län stals ett ljusbrunt sto, 10 år 
gammalt, med liten stjärna och vit fläck på nosen, avklippt lugg, halv ståndman och hängman åt 
höger samt vit på höger bakfot 
    10 riksdaler utlovas i belöning till den som upptäcker tjuven och återställer stoet 
9:o De tjuvar, som under Gudstjänsten förövat inbrott vid hemmanet Frugården, Erstorp och 
Erstorpsstugan nära Bettna socken Kyrka i Nyköpings län stal matvaror, brännvin, en del av en 
hästhud och 12 skilling 
10:o Den för åtskilliga stölder tilltalade Korrektionisten Jan Eric Ersson även kallad Svanberg, 
har rymt från Rekarne Härads häkte i Eskilstuna 



       Han är 25 år gammal, undersättsig, ljuslätt ansikte, brunt hår, blå ögon och klädd i grå 
långbyxor, mellangrå klädeskapprock med blårandigt linnefoder 
11:o Soldaten vid Uppsala Kompani av Upplands Regemente, N:o 50, Hägg har olovligen 
avvikit från roten 
     Han är 27 år gammal, 5 fot 10 tum, undersättsig, blå ögon ljust hår 
      Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer, 
stulna egendom och kreatur, jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Rikets övriga län anmodas 
låta efterlysa soldat Hägg. 
Uppsala den 6 oktober 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (försämrade vägar) 
På grund av den regniga väderleken i höst, har länets vägar blivit mycket försämrade. 
Befallningshavande erinrar samtliga vägbyggnads skyldiga så väl i städerna som på landet att för 
att undvika laga ansvar, ofördröjligen försätta  dessa vägar i sådant skick att de vid syn denna 
månad befinnes oklanderliga och goda. Även större och mindre broar är bristfälliga och bör 
genast repareras. Anbefalles samtliga vederbörande att hålla allvarsam hand över 
verkställigheten. 
Uppsala den 6 oktober 1836  R von KRAEMER 
 
Efterlysning 11 oktober 1836 (2 personer som rymt från fångbevakningen) 
Enligt inkommen rapport har arrestanterna förre Gelbgjutare Gesällen Pehr Olof Gällstedt och 
förre Bonden Swen Andersson från Åkerby i Lövsta socken natten till den 10 dennes, berett sig 
tillfälle att rymma från extra Fånggevaldigern Eric Söderberg vid Yvre Gästgivargård i detta län. 
      Gällstedt är medelmåttigt lång och av stadig kroppsbyggnad, blekt ansikte, stora blå ögon 
och var klädd i ljusblå rock, byxor och hörnig mössa 
      Andersson är lång och grov, långlagt ansikte, mörkt hår, mörkblå ögon och ett ärr på högra 
kinden. Han var klädd i mörkblå rock och byxor, randig väst, skor och svart hatt. 
     Gällstedt är straffad för 1:sta resan stöld och Andersson tilltalad för inbrottsstöld. 
Krono- och Stadsbetjänterna i länet åläggs att noga efterspana rymmarna och vid anträffande 
under säker fängslig bevakning inbringa dem till Länshäktet. Var och en som har kännedom om 
deras tillhåll skall vid laga ansvar göra anmälan. 
Uppsala den 11 oktober 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1836 (2 pråmar och 1 ökstock upphittad i Mälaren) 
Två under byggnad varande pråmar och en ökstock har blivit bärgade i den s k Häckelbergs vik i 
Mälaren, dit de drivit under sydlig vind. Enligt Sjölagens Sjöskade Balks 4:de kapitel får jag 
härmed anmäla fyndet hos Befallningshavande, då ingen ägare är känd i orten och anhålla om 
upplysning i Befallningshavandes Kungörelser. 
      Pråmarna syns vara ämnade till något Muddringsverk. Den större är försedd med 
vandringsgång och den mindre med ett järnhjul, jämte åtskilliga mindre metall- och järnlager. 
Allt finns i förvar hos Torparen och Mjölnaren Andersson i Eknäs, Veckholms socken. rätta 
ägaren kan hos Andersson eller hos undertecknad göra anmälan om att återfå godset. 
Enköping och Ekholmen den 6 oktober 1836 A N CRONBORG, Löjtnant 
      Överståthållare Ämbetet i Stockholm samt Befallningshavande i Stockholms, Nyköpings och 
Västerås län anmodas vänligen att utfärda likalydande Kungörelse. 
 Uppsala den 11 oktober 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1836 (mantalsskrivning) 
Årets Mantals- och Skatteskrivning i länet förrättas enligt nedannämnde Förteckning, varvid 
följande föreskrifter skall iakttagas: 



Skatteskyldiga uppföres i mantal och taxeras där de bor. Husbönder och andra som är sina egna 
skall personligen eller genom Ombud infinna sig till förrättningen och avlämna uppgifter, som 
innehålla: 
1:o Alla till hushållet hörande personer skall med utsättande av namn, ålder, mer eller mindre 
arbetsförmåga, bräcklighet antecknas. Personernas ämbete, tjänst, om de äger fastighet, rörelse 
näring, hantering, verk eller inrättningar skall uppgivas. 
2:o Alla i huset boende inhysesmän och hyresmän skall antecknas. 
3:o Alla som är berättigade att bränna brännvin, bör uppge hemmanet där det skall ske, tiden när 
tillvekningen önskas lovgiven, pannrymd och pannans klassifikation och beskaffenhet, med 
behörigt Justeringsbetyg för ostämplade Tackhjärnspannor. 
      Samma skyldigheter som för Husbönder gäller Förmyndare, Styresmän för Bolag, Verk och 
Inrättningar, outredda Sterbhus och under Konkurs varande bo. 
     Ägare av fartyg som inte kan styrka att det erlagt Bevillning får böta tredubbelt belopp på den 
försnillade Bevillningen. 
     Allmogen och mindre skrivkunniga personer har rätt att muntligen lämna sina uppgifter. 
     Husbonden som låter någon skriva sig hos honom utan att nyttja hans tjänster bötar 3 
riksdaler 16 skilling. Samma böter för den som underlåter att inställa sig vid förrättningen inom 
tredje timmen efter utsatt tid, eller lämnar oriktiga uppgifter, så att någon utesluts att betala skatt. 
Den bötar dubbla beloppet och betalar den skattskyldiges avgift. 
     De som av sjukdom eller svåra lyten inte kan förtjäna sitt uppehälle skall visa intyg av läkare, 
som bifogas mantalslängden.  
     Särskilda förteckningar upprättas för försvarslösa personer och insändas hit efter 
förrättningens slut. 
     Det åligger Skattskrivarna att noga tillse att Arrende- och Hyreskontrakt är skrivna på 
stämplade papper och har behöriga kartor. Vederbörande skall uppvisa dessa handlingar. 
    Prästerskapet anmodas, att samma dag Kungörelsen uppläses från Predikstolen även uppläsa 
Förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av den 28 oktober samma år, angående vad 
som bör iakttagas vid Skattskrivningarna. Förhörsböcker och Prästbevis skall efter Gudstjänsten 
finnas i Sockenstugan så att alla uppgifter kan kontrolleras och ingen blir förbigången som borde 
betala skatt. 
Uppsala den 20 oktober 1836 R von KRAEMER 
(Följer tre sidor med tid och plats i de olika socknarna, där förrättningen skall ske) 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1836 (tillvaratagna hästar) 
Bonden Rombo Olof Ersson i Tällberg, Falu län, har tillvaratagit två hästar. Den ena gråblack, 
10 – 11 år gammal, med vit fläck i sadelstaden och försedd med skälla. Det andra 8 – 9 år 
gammal, svart med vit strimma i pannan samt några vita strån vid insidan av vänstra bakfoten. 
Djuren återfås mot behörig ersättning hos Ersson. 
Uppsala den 22 oktober 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1836 (inställelse i rätten för genmäle) 
Båtsmännen Anders Johansson från Skala och Abraham Eliasson från Hästlägga är på begäran 
förständigade att infinna sig hos Kämnärs Rätten i Vänersborg den 17 november för att genmäla 
mot det väckta påståendet om ansvar för olaga häktande och slagsmål. 
Uppsala den 22 oktober 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1836 (lagsökning) 
Handlanden A M Camenius har hos Befallningshavande i Älvsborgs län lagsökt Handlanden D 
Swensson från Borås för 4.735 riksdaler 41 skilling på grund av åtskilliga till B Björk med flera 
utgivna skuldsedlar. 



      Swensson är efterlyst och förständigad att infinna sig på Landskansliet i Vänersborg, inom 6 
veckor efter Kungörelsen finns att läsa tredje gången i Sverige Stats Tidning, för att motta och 
förklara lagsökningen, vid äventyr att inte bli hörd i målet. 
Uppsala den 22 oktober 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1836 (arrendeauktion Kongsberga, Kongsgård, Vansö 
socken) 
Arrendeauktion på 30 år anställs i Kammar Kollegiet och Landskontoret i Nyköping den 20 
januari 1837. Då utbjuds Kongsberga Kongsgård, 4 3/8 mantal med tillhörande Kronohemmanet 
Smedstorp om 1/8 mantal i Fogdö socken, och Kronoängen Vretängen i Vansö socken, 
Nyköpings län. 
      Arrendevillkoren och närmare upplysningar erhåller i Kammar Kollegium och 
Landskontoret.                                                                        Uppsala den 22 oktober 
 
Efterlysning, Uppsala den 22 oktober 1836 (7 personer, 2 hästar, stulna kläder) 
1:o En häst, black till färgen, 12 – 13 år gammal, med svart ståndman, samt en kärra med stol 
och träaxel har olovligen borttagits enligt Stadsfiskal Ekströms, Uppsala, anmälan 
2:o Från soldat Brandt i Folkärna socken, Falu län har stulits åtskilliga kläder. 
3:o En 11 årig svart häst med kort hängman har stulits från betet vid Mosta, Balingsta socken, 
detta län. 
4:o Gossarna Johan Fredrik och Eric Mannström har bortgått från sin moder Änkan Mannström 
vid Kungör, Västerås län 
     Johan är omkring 12 år och klädd i mörkblå jacka, ljusblå byxor, grå väst och skinnmössa 
Eric är 9 år gammal och klädd i grå rock, bita linnebyxor och gul väst. 
5:o Pionjärerna Jonas Malmberg och Peter Öberg har rymt från Linköping. 
      Malmberg är 20 år gammal, 5 fot 8 ½ tum lång, smal med långlagt magert ansikte, blå ögon, 
brunt hår. Han var klädd i mörkblå vadmalsrock, linnebyxor, svarta bombasinbyxor, skor, 
strumpor, blårandig halsduk och grå klädesmössa 
      Öberg är 37 år gammal, 5 fot 5½ tum lång, undersättsig, trint ansikte, blå ögon, mörkt hår. 
Han var klädd i grå klädeströja, ljusblå klädesväst, grå vadmalsbyxor, blå klädesmössa och skor 
av avskurna stövlar. 
6:o Inhysesmannen Pehr Pehrsson från Botarbo i Vendels socken, detta län har bortgått från sitt 
hemvist. 
      Han är 66 år gammal, liten till växten med rödaktigt hår 
7:o Fattighjonet Greta från Grytby i Vendels socken har avvikit från orten 
      Hon är 22 år gammal, liten till växten, trint ansikte, blå ögon samt oredigt uttal. Hon var 
klädd i brun ylleklänning, blårandigt bomullsförkläde samt blårutig lärftshalsduk på huvudet 
8:o Den för stöld tidigare straffade Skräddare Gesällen A G Westerberg har i Rytterns socken 
Västerås län stulit 2 alnar svartgrått kläde 
    Han är smal, blekt ansikte, ljust hår, blå ögon och klädd i jacka, vita buldansbyxor och blå 
mössa 
    Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottliga 
personer, bortkomna kreatur och stulna egendom, jämte tjuvarna samt vid anträffandet med dem 
lagligen förfara. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande ombedes efterlysa de i 
punkterna 1, 3 , 6 och 7 nämnda. 
Uppsala den 22 oktober 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND. 
 
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1836 (Danviks Hospitals spannmål) 
Innevarande års spannmål, som tillhör Danviks Hospital skall levereras in natura innan mars 
månads utgång, vid äventyr att utmätning sker hos den tredskande med en förhöjning av priset på 



1 riksdaler per tunna. De som har skyldighet att förrätta körslor skall på vinterföret framföra 72 
lass sand på helt mantal eller lösa varje lass med 12 skilling. 
Uppsala den 24 oktober 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1836 (resultat av approbations- och 
kassationsmönstringen) 
De rustade vid Livregementets Dragon Korps underrättas att Generalmajor Mörner vid de med 
Norra Upplands och Uppsala Skvadroner samt Sigtuna Skvadroners hästar har vid Approbations- 
och Kassationsmönstringen, kasserat på grund av obotlig sjukdom  
N:o 4, 5, 48, 71, 76, 86, 89 och 91 vid Norra Upplands Skvadron 
N:o 11, 43, 44 och 65 vid Uppsala Skvadron 
N:o 13, 30, 38, 59 och 79 vid Norra Upplands Skvadron 
Samt approberat N:o 5, 16, 19, 33 och 77 vid Uppsala Skvadron      
N:o 4, 15, 16 och 89 vid Sigtuna Skvadron 
Och ställt på förbättring N:o 37 vid Norra Upplands Skvadron på 3 månader 
Samt N:o 83 och 99 vid Sigtuna Skvadron på 3 månader 
     De som är missnöjda och vill besvära sig, gör det inom 60 dagar från den 6 november, då 
denna Kungörelse bör uppläsas i Åkerby, Vaksala, Gamla Uppsala. Ärentuna, Tensta, Morkarla, 
Vendels, Gryta, Vänge, Börje, Funbo, Tibble, Övergrans, Litslena, Torsvi, Breds, Vårfrukyrkas 
och Giersta Församlingars kyrkor, dit Kronobefallningsmännen skyndsamt bör sända bevis, som 
sedan sänds till Krigs Expeditionen. Dock hindras inte verkställigheten av 
Generalmönsterherrens Beslut av så beskaffade Besvär. 
Uppsala den 25 oktober 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 25 oktober 1836 (2 personer, en häst och stulna kläder) 
1:o Från Tunnbindare Lars Peter Djurberg i Gävle har bortkommit en stor svart vallack, 7 år 
gammal, med hängman och liten grå stjärna i pannan och ett litet ärr på ena frambenet 
2:o Gossen Carl Eric Larsson har bortgått från Pehr Anderssons änka i Ängby, Köpings socken, 
Västerås län. 
     Han är 11 år gammal, bruna ögon och ljust hår. Han var klädd i blå tröja, vita linnebyxor och 
skinnkaskett 
3:o En i Alingsås nyligen stulen manskappa av mörkblått kläde med bomullslärft i samma färg 
och försedd med silverhake i kragen märkt med J R L 
4:o Drängen Peter Josefsson i Runereds i Älvsborgs län är tilltalad för stöld och har rymt när han 
skulle föras till rannsakningen. 
     Han är 25 år gammal, smal, blekt ansikte, bruna ögon och svart hår. 
     Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer, egendom och kreatur, jämte tjuvarna och när de anträffas med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 25 oktober 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 oktober 1836 (förslag till Brandstods Bolag för socknarna i 
länet) 
Prästerskapet i länets Landsförsamlingar anmodas att före20 november utlysa allmän 
sockenstämma i varje Församling och då uppläsa  F Ö R S L A G  till ”Reglemente för ett 
gemensamt Brandstods Bolag för socknarna i Uppsala län” samt välja ledamöter, som skall 
granska förslaget och vid ny sockenstämma den 4 december antingen skriftligen eller muntligen 
avgiva yttrande. Då skall antecknas vilka hemmansägare som vill ingå i Bolaget, så vida inte 
församlingens alla Hemmansägare gemensamt fattar sådant beslut. 
     Nu väljs sockenombud som skall inställa sig till den allmänna sammankomsten med länets 
Ombud, som i detta viktiga ämne kommer att hållas inför Befallningshavande den 13 december 
här på slottet. Sockenombuden skall vara försedda med uppgifter på de hemmansägare som 
önskar ingå i bolaget och antalet mantal de äger. 



    Vid denna sammankomst, då Förslaget kommer att granskas på nytt och ett slutgiltigt 
avgörande tas, må var och en, som är övertygad av nyttan och behovet av förändringar i det 
nuvarande Reglementet, som ofta är betungande och felaktiga, bli befriade därifrån, genom att 
skriftligen eller personligen anmäla sin enskilda rätt därvid. 
Uppsala den 28 oktober 1836  
 
Kungörelser, Uppsala den 28 oktober 1836 (jaktplatser) 
Jaktplatser har blivit inrättade inför vinterns Skallgång efter Rovdjur på Håbo Härads 
Allmänning och på Kronoparken Ramningshult. Därför vill Befallningshavande erinra, att då 
jaktplats är i bruk, ingen mot 13 kapitlet 5 artikeln i 1808 års Stadga om Jakt och Djurfång samt 
Brevet den 1 november 1834, får fälla skog eller nyttja körväg därigenom. Jakt inom ¼ mils 
avstånd är förbjuden, liksom att utlägga döda kreatur inom 1 mil därifrån, vid vite på 5 riksdaler. 
Uppsala den 28 oktober 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 oktober 1836 (Järnkramhandlare Adlöfs Sterbhus) 
På begäran meddelas följande: 
” De som veta sig ha skuld för på borgen tagna varor hos nu mera avlidne Järnkramhandlare L 
Adlöf i Uppsala, anmanas betala sina skulder till Kryddkramhandlare C G Lenngren innan 
november månads slut, vid äventyr att Lagsökning sker. 
Uppsala den 27 oktober 1836 L Adlöfs sterbhus Intressenter” 
Uppsala den 28 oktober 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1836 (entreprenadsauktion målning av arrestrum i 
Länshäktet) 
Entreprenadsauktion den 7 november härstädes, då arbetet på renskrapning och vitlimning i 
Arrestrummen i det i södra Tornet av Uppsala Slott varande Länshäktet utbjudes till 
minstbjudande. Inroparen bör vara försedd med borgen för arbetets riktiga fullgörande enligt 
Förslag inom förelagd tid. Kostnadsförslaget finns att tillgå här. 
Uppsala den 29 oktober 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1836 (transportresolution Kronohemmanet Kallås, 
Bälinge socken) 
Bokhandlare N W Lundequist har anhållit om Transport Resolution på åborätten på det till 
Björnarbo egendom hörande Kronohemmanet Kallås, 1/8 mantal och den av Björnarbo ägare 
innehavda andelen av Kronolägenheten Kallmossen, i Bälinge socken, Bälinge härad, som blivit 
till honom överlåtet av Major Ihre. 
Uppsala den 5 november 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1836 (mässling och scharlakansfeber) 
Då mässling är här i staden allmänt gängse och även utbrutit på landet samt att scharlakansfeber 
börjat visa sig, anser Befallningshavande det vara av vikt för allmänheten att ha tillgång på en 
tydlig och kort underrättelse om sättet att igenkänna och behandla dessa mycket smittsamma 
sjukdomar, medan man väntar på läkarens råd och biträde. Man bör alltid söka hjälp om det finns 
möjlighet. 
Provinsial Läkare C G Schultz har författat följande: 
”Allmänna iakttagelser vid behandling av mässling och scharlakansfeber: 
      Mässlingens utbrott igenkänns av åtskilliga katarrlika symptom som feber, röda fuktiga och 
ömtåliga ögon, snuva samt mestadels torr och besvärlig hosta. Utslaget visar sig klasvis, fläckigt 
och med upphöjda punkter (huden känns vass och ojämn). De försvinner omkring 4:de eller 5.te 
dygnet med avfjällning i form av grövre mjöl. 
     Scharlakansfeber utmärker sig huvudsakligast som feber, svårighet att svälja och mer eller 
mindre besvärande ömhet, stundom värk i halsen. Utslaget visar sig med en jämn eller flammig 



purpurröd färg, vilken liksom rosrodnad försvinner vid tryckning av fingret. Huden är slät och 
glatt. Fjällningen sker omkring 5:te dygnet i form av större eller mindre tunna flingor.  
Mässlingens behandling: 
1:o Den sjuke skall genast gå till sängs, och vara fredad från drag. Luften bör hållas måttligt 
varm genom ofta förekommande små eldar för öppet spjäll. Rummet får inte var ljust, då den 
sjukes ögon är ljusskygga. Till dryck ges tunna avsvalnade grynsoppor med litet sött, ölostvassla, 
mjölk eller vatten. Den sjuke hålls i säng tills fjällningen avtar och vid lindrig mässling behövs 
inga medikamenter. 
2:o I svårare fall däremot får följande inte försummas. Om magen är trög ges genast laxermedel, 
helst ett laxerande Calomelpulver. Under sjukdomen bör öppning befordras varannan dag med 
hjälp av antingen lavemang eller 1 á 2 matskedar laxeremultion tills verkan följer. 
      Om hostan är alltför svår med tryckning och smärta i bröstet måste en god åderlåtning göras 
hos vuxna eller Blodiglar appliceras på barn. De sätts på bröstet och mot maggropen. 5 – 6 på ett 
två års barn, 10 – 12 vid 8 – 12 års ålder. Angrips huvudet sätt blodiglar vid tinningarna eller 
bakom öronen. För övrig ges den sjuke Mixtur N:o 1 till fjällningen avtar. 
Scharlakansfeberns behandling 
1:o Den sjuke läggs genast till sängs med måttlig betäckning. Måttligt varmt i rummet och 
yttersta aktsamhet så att den sjuke inte utsätts för drag, vilket är livsfarligt. 
2:o Ju förr dess heller ges ett laxerande kräkpulver, lämpat efter åldern. 
3:o Om svårigheten att svälja är betydande måste ovillkorligen sättas 4 – 6 blodiglar på halsen på 
ömse sidor av struphuvudet hos mindre barn, flera om barnen är äldre. I brist på iglar kan vuxna 
och äldre barn åderlåtas 
4:o Om den sjuke inte har öppning bör laxermedel ges varannan timma tills verkan uppnås. 
5:o För övrigt ges sedan kräkmedlet upphört att verka, Mixtur N:o 2, 1 matsked varannan timme 
till vuxna, en dessertsked till 5 – 8 års barn, 1 tesked till små barn. Sedan tar man Mixtur N:o 3 i 
lika doser  
6:o Mot smärtan i svaljet lindrar gurglingar med morotsspad, samt lenande saft t ex av Gummi 
Arabikum med socker.. 
7:o Under första veckan av fjällningen hålls den sjuke i sängen. Svaga och retliga personer bör 
bära flanell närmast kroppen särdeles under den kalla årstiden och i alla fall undvika att vara ute 
under ytterligare 3 – 4 veckor, men det kan vara nyttigt med ett varmt bad. 
(Alla nämnda medikamenter finns på Apoteket häri staden.) 
Uppsala den 10 november 1836  C G Schultz.   ppsala den 11 november 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1836 (förnyad exekutiv auktion Tibble, Balingsta 
socken) 
Den utlysta exekutiva auktionen på Kvarters Mästare C G Åfeldts ägande ¼ frälsehemman N:o 4 
i Tibble, Balingsta socken, har inte kunnat ske i brist på spekulanter. 
      Ny auktion på Säva Gästgivargård den 21 december. 
Uppsala den 12 november 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1836 (fickur troligen stulet) 
På misstanke om olovlig åtkomst har ett större fickur av silver, tillverkat av John Ward i London 
och försett med N:o 8.650 och vidhängande kedja med silverlänkar, ett pitchaft med D W samt 
en urnyckel, anhållits hos arrestanten Christian Swensson Hjelm. 
     Uret och 8 riksdaler 32 skilling i pengar återfås av rätta ägaren hos Magistraten i Strömstad. 
Uppsala den 12 november 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1836 (inställelse i Rådsturätten i Åmål) 
Det åligger Kopparslagare Gesällen J W Åström, att inställa sig i Rådsturätten i Åmål vid 6 
riksdalers 32 skillings vite. Han skall  inför rätten den 17 december avge svaromål och yrkande 
om ansvar för att ha överfallit Gesällen Borgström med slag. 



      Åström är efterlyst och Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalles att noga efterspana 
honom och vid anträffande delge honom beslutet mot bevis som sänds hit. 
Uppsala den 12 november 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1836 (8 personer, häst, stöldgods) 
1:o Drängen Isak Johansson från Engatorp i Hallands län och Lumpsamlare Johan Bengtsson 
från Höljerud i Småland har begått stöld i Göphult i Älvsborgs län, men inte kunnat ertappas. 
      Johansson är lång med koppärigt ansikte och ett rödblått märke i ansiktet 
      Bengtsson är undersättsig, blå ögon, svart hår samt klädd i ljusblå korttröja, mörkblå 
långbyxor, mörkblå vadmalsväst, stövlar och svart hatt. 
2:o Från Vänersborgs Stadshäkte har kvinnspersonen Anna Stina Pehrsdotter rymt. Hon är 
tilltalad för snatteri och dryckenskap. 
      Hon är född i Värmland, lång till växten, blekt ansikte, mörkt hår och klädd i randig 
bomullsklänning och en större rosig schal. 
3:o Förre Soldaten Olof Larsson Trana från Heden i Lima socken, Falu län har efter förövade 
inbrottsstölder avvikit från orten. 
     Han lär även kalla sig Anders Mattson och skall vara försedd med för en Norsk Soldat 
utfärdat Avskedspass. 
4:o Soldaten vid Västgöta Dals Regemente, N:o 417 Carl Carlsson Widga har avvikit från sitt 
hemvist i Älvsborgs län 
     Han är 22 år gammal, född i Göteborg, 5 fot 10 tum lång, fräknigt ansikte och klädd i grå 
jacka, grå vadmalsbyxor, läderhalsduk och mössa med svart vaxdukskulle 
5:o Från Jöns Petersson i Nederby, Värnamo socken, Jönköpings län stals en brun häst, 9 år 
gammal, omkring 9 kvarter hög, med bläs, svart man och svans samt några vita fläckar och ett 
inbränt N på vänstra låret 
     Samma natt stals från Johannes Andersson i Nederby en sele av trä med järnlänkar och från 
     Jöns Pehrsson Nederby ett större nytt restäcke av svinhår och från 
     Änkan Lisa Stina Ersdotter i Fryeled en rödmålad resvagn med häck och säte 
6:o Den för stöld tilltalade Anders Olsson från Nyckelingren har rymt ur Eskilstuna Stadshäkte 
     Han är 23 år gammal, medelmåttig längd, ljust hår och klädd i skinnpäls, blå rock, mörka 
långbyxor, hatt och skor 
7:o Den för stöld straffade Snickare Gesällen Carl Carlström har rymt från Norrtälje 
      Han är 40 år gammal, undersättsig, mörkt hår och klädd i blå rock och långbyxor, svart väst, 
stövlar och kaskett av ljus hattfilt 
8:o Vid inbrott vid Tvetabergs Säteri i Stockholms län stals 200 riksdaler 
9:o Från änkan Cajsa Andersdotter i Kimsta Gästgivargård, Stockholms län stals 2 silvermuggar 
märkta A A S, 2 matskedar, 1 silversnusdosa märkt C A D, i dosan förvarades en dubbel ring av 
dukatguld märkt C A D  samt 3 riksdaler 16 skilling 
10:o Soldaten vid Upplands Regemente N:o 28 Snäll har avvikit från roten 
     Han är 27 år gammal, 11 kvarter och 2 tum lång, ljuslätt fräknigt ansikte, rödaktiga polisonger 
och mustascher. Han var klädd i grå vadmalspäls, gredelina sommartygbyxor, stövlar och svart 
skinnkaskett. 
     Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer, stulna egendom, kreatur och pengar, jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem 
lagligen förfara. 
     Överståthållare Ämbetet och Befallningshavande i övriga riket anmodas låta efterlysa 
soldaten Snäll.                  Uppsala den 12 november 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 9 november 1836 (8 personer, häst, stöldgods) 
Från alla länets Fögderier har inkommit underrättelser om att höskörden i år endast givit 1/3 av 
förra årets. En stor del av havren har frusit eller blåsts ur på marken och det mesta av 
vårsädeshalmen har tagit skada av det regniga och kyliga vädret under hösten. 



     Detta beklagliga faktum ger Lantmannen bekymmer för sina dragares och sin boskapens 
framfödande under vintern och våren, eftersom skadad och osund föda ger upphov till 
smittsamma sjukdomar. 
    Även om var och en äger att lagligen sköta sitt som han finner bäst, anser Befallningshavande 
sig inte böra underlåta att på det allvarsammaste uppmärksamma allmogen att i tid, då alla lida 
lika brist, en var måste söka hjälp i egen omtanke. Det enda räddningsmedlet ur en så beskaffad 
förlägenhet är att tidigt förse och rätt beräkna de stundande behoven och noga rätta sin 
hushållning därefter. En ringa tillgång som klokt och sparsamt handhaves, alltid med Guds 
välsignelse, blir mer tillräcklig än en större som vårdslöst hanteras. 
     Befallningshavande begagnar detta tillfälle att erinra länets Lantmän om den gamla regeln, 
som alla känner, men få följer, att  Ä N G E N  Ä R  Å K E R N S  M O D E R . I samma mån 
som ängs- och boskapsskötseln vårdas väl eller illa, i samma mån ökas eller minskas åkerns 
fruktbarhet och avkastning. 
     Att endast förlita sig på det magra livsuppehälle för kreaturen som halmen ger och på 
avkastningen av de gamla ängarna, som inte sköts och får gödning, bevisar bara den nyssnämnda 
sanningen. Det måste vara att blottställa sig för missväxt och maskangrepp. Ett sådant 
hushållningssätt i de orter där jordbruket gjort större framsteg är för längesedan förkastat som 
ledande till nöd och undergång. Även här följs det inte av upplysta, idoga och verksamma 
Lantmän. 
     Hinder att övergå till ett fullkomligare brukningssätt med ordentlig odling av foderväxter på 
öppen jord, har hittills mötts av saknad på foderfrö. Befallningshavande kan nu med 
tillfredställelse ge länets aktningsvärda Lantmän upplysning om, att Lanthushållnings Sällskapet 
ombesörjt, att man kan köpa frön av klöver, vicker, timotej och andra utmärkta foderväxter i en 
nyöppnad kryddkramhandel här i staden, C G Lenngren, hos vilken rekvisitioner kan göras, 
varefter varan säljs till lägsta pris så fort sig göra låter. 
Uppsala den 9 november 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1836 (ändrad tid för mantalsskrivningen i Lena 
socken) 
Häradsskrivare P J Brändström meddelar att Mantals- och Skattskrivning med den del av Lena 
socken, som tillhör Norrunda Härad, förrättas på Vattholma Bruks Värdshus den 20 december 
klockan 10 förmiddagen. 
Uppsala den 15 november 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1836 (auktion Valla by, Teda socken) 
Den 7 februari kommer det av Bonden Jan Larsson i Risberga till Bonden Jan Olsson i Väppeby 
sålda, men för Jan Larssons skuld till Bonden Anders Landgren i Valla intecknade 1/8 mantal 
kronoskatte hemman N:o 1 i Valla By, Teda socken, detta län, att säljas under upp- och avslag 
vid Åsunda Härads Tingställe i Enköping. 
      Skulden är på 340 riksdaler 19 skilling 6 runstycken och köpeskillingen erläggs genast eller 
senast en månad efter auktionen, då till 6 % ränta. Hemmansdelen anses vara värd 500 riksdaler. 
Närmare upplysningar kan fås hos Kronobefallningsman Assessor A G Norén i Enköping. Det 
åligger utmätningssökande att i tid underrätta inteckningshavande om auktionen. 
Uppsala den 21 november 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1836 (remonteringsmöte) 
De rustande för N:o 4, 5, 10, 18, 23, 48, 71 och 86 vid Norra Upplands Skvadron 
N:o 30, 38, 59, 66 och 79 vid Sigtuna Skvadron  
N:o 11, 17, 26, 44, 51 och 65 vid Uppsala Skvadron av Livregementets Dragon Korps 
underrättas om att remonteringsmöte äger rum på vanliga stället här i staden den 16 december. 
Uppsala den 21 november 1836 
 



Kungörelse, Uppsala den 21 november 1836 (ytterligare auktion Nederjärva,  Solna 
socken) 
Ytterligare auktion anställs på Kammar Kollegiet, vid Stockholms Läns Landskansli och vid 
Ulriksdals Värdshus den 10 februari, då säljs det under Ulriksdals Kungsgård lydande hemman, 
Nederjärva eller Herrjärva N:o 2 om 7/8 mantal i Solna socken, Stockholms län. Arrendet är på 
30 år och upplysningar kan fås på auktionsställena och här.       Uppsala den 21 november 1836  
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1836 (postväska försvunnen) 
En postväska som sänts från Ystad till Kristianstad saknas, och då man befarar, att den blivit 
stulen är den med innehåll allmänneligen efterlyst med befallning till Krono- och 
Stadsbetjänterna i länet att noga efterspana det stulna och tjuvarna och vid anträffandet därmed 
lagligen förfara. 
I väskan fanns 4 rekommenderade paket, 141 brev till olika personer varav 13 rekommenderade. 
3 har blivit uppvisade på Ystads Postkontor och innehöll 
1:o från Handelshuset Hemberg & Comp till C & N Callerström i Kalmar på 100 riksdaler i  
numrerade sedlar 
2:o från Handelshuset Gram & Comp till R Palm i Kristianstad  62 riksdaler 
3:o till D Beckman i Kristianstad handlingar angående skatteköp 
Uppsala den 1 november 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1836 (upphittad sedelbok) 
Till Befallningshavande i Västerås är anmält, att Bonden Olof Pehrsson i Bjurvall på allmänna 
Landsvägen mellan Stockholm och egendomen Silverdal hittat en mycken sliten sedelbok, som 
endast innehöll några gamla papper. Pehrsson har förstört dem, utom en bit av den 13 maj i 
Danderyds Prästgård upprättat Kontrakt om nybyggnad och reparationer där samt en på Kontoret 
N:o 10 uttagen lottsedel till Nummerlotteriets 1.065:te Dragning. Ägaren uppmanas göra 
anmälan till Länsman Lindgren i Öster Våla socken, Västerås län. 
Uppsala den 21 november 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 21 november 1836 (5 personer varav 2 barn, hingst och 
stöldgods) 
1:o Soldat Froms i Söderby, Alunda socken, detta län, Anders har olovligen bortgått den 12 
september. 
      Han är 9 år gammal, klädd i grå byxor och grårandig väst. 
2:o Manspersonen Anders Lindberg här begått stöld vid Vrena Krog och Vestorp i Nyköpings 
län 
       Han är medelmåttigt växt, magert ansikte, krokig spetsig näsa och klädd i blå rock, grå 
byxor, stövlar och hatt 
3:o Gossen Lars Eric har i slutet av juni bortgått från Statsdrängen Anders Andersson vid 
Stjärnsund, Husby socken, Stockholms län 
     Han är 10 år gammal, stor till växten, mörkt hår samt skall vara av strävt och oböjligt 
sinnelag. Han var klädd i blå vadmalsbyxor, grårandig tröja och läderkaskett 
4:o Från Arrendator Lindgren vid Mölnebo i Vårdinge socken, Stockholms län stals en 
fruntimmerkappa av blått kläde och 3 skålpund vitt ullgarn 
5:o Vid Långsunda Egendom på Värmdö stals 1 antik snusdosa av silver med på locket infattade 
bilder av en plog, en spade, en harv och en lie, 1 skuldsedel på 100 riksdaler av Carl Eric 
Andersson i Norra Langö till Nils Andersson i Mörtsnäs samt 30 riksdaler i mindre sedlar 
6:o Kontraktsprosten Bergius i Överjärna har tappat en fjäderring med vidhängande fingerring av 
guld med karneol och inuti graverat J B samt en fasonerad urnyckel av guld. 
7:o Från Hudiksvall har rymt den för upprepade stölder misstänkte Johan Hollstén 
     Han är 23 år gammal, av medelmåttig växt, ljust hår och klädd i linnebyxor, väst, tröja, 
kängor och läderkaskett 



8:o Från Bonden Pehr Johansson i Boda, Ljusdals socken, Skellefteå län har bortkommit en 
black hingst, 3 år gammal, med vit svans och man 
9:o Från Stadshäktet i Strömstad har den för andra resan stöld tilltalade, förre Smedslärlingen 
nuvarande Torparen Olaus Guttje från Norr Solberg i Kville socken, Göteborgs län 
     Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och 
brottsliga personer, stulna egendom, pengar och kreatur, jämte tjuvarna och vid anträffandet 
därmed lagligen förfara. 
    Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas 
efterlysa gossen From. 
Uppsala den 21 november 1836  R von KRAEMER 
 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 december 1836 (boskapsskötselns förbättring) 
Lanthushållnings Sällskapet vill erinra att Sällskapet och dess Ordförande bestämt 16 särskilda 
belöningar för att uppmuntra Boskapsskötselns förbättring. De kommer även nästa år att tilldelas 
till bönder, torpare, soldater och dragoner, som är förtjänta av belöningar. Utdelningen sker på 4 
olika ställen, nämligen Uppsala stad, Ekolsund, Österby Bruk och Yvre Gästgivargård på dagar i 
maj, som senare skall meddelas. 
1:o Den som uppvisar den mest mjölkgivande kon av vilken ålder som helst, får Ordförarens 
pris, en guldring till ett värde av 16 riksdaler 32 skilling 
2:o En silvermatsked med inskription till den som uppvisar den vackraste kvigan eller tjuren, 
mellan 2 ½ - 4 års ålder. Kvigan får inte vara dräktig förrän vid 3 ½ års ålder. 
3:o 2 riksdaler i silver för den bästa springbaggen med grov ullrace 
4:o 2 riksdaler i silver för den ullrikaste tackan av grövre race 
    Var och en som vill tävla om priserna, skall styrka att djuren är uppfödda hos honom 
åtminstone från 1 månads ålder. Den som vunnit med sin kviga, kan senare tävla med samma 
djur om pris för högsta mjölkning. Provmjölkningsbevis på tryckt formulär, är genom Sällskapet 
utdelade till alla Landsförsamlingar och Sällskapet anhåller att Prästerskapet behagar låta 
klockaren tillhandahålla dem. De bör vara undertecknade av två trovärdiga män, helst Ledamöter 
i Sällskapet och innehålla uppgift på den mjölkkvantitet som kon lämnat 3 dagar i rad. 
    Lanthushållnings Sällskapet vill rikta uppmärksamhet på den  s t o r a  vikten av att 
kreatursutfodringen inte är överflödig, men ordentlig och ymnig, särskilt under djurets första 
levnadsår. Sällskapet erinrar också om den obestridliga riktigheten, att man visserligen bör 
försöka öka sin djurbesättning, men   a l d r i g   u n d e r h å l l a   f l e r   d j u r,  ä n  a t t   d e  k 
a n  h å l l a s  f u l l k o m l i g t  v ä l.  Ett mindre antal välfödda djur har högre värde än fler 
som är magra och otrevna.. 
Uppsala den 2 december 1836  
 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 december 1836 (belöningar till tjänstehjon) 
För de Husbönder och Matmödrar, som vill belöna trogna och pålitliga tjänare, har 
Lanthushållnings Sällskapets Förvaltnings Utskott utfärdat fölande: 
Stadga om belöningar för Tjänstehjon. 
1:o För trogen tjänst utdelar Lanthushållnings Sällskapet på bondens bekostnad belöning till 
sedligt, flitigt och skickligt tjänstehjon, man eller kvinna, som i fem år torget tjänat hos samma 
husbonde och varit sysselsatt att sköta ladugården, åkerbruket, trädgården, bergsbruket, fabriks-, 
hantverk- eller husslöjder. Kan husbonden inte för medellöshet bekosta belöningen, kan 
Sällskapet ta under omprövning, om det finns skäl att åtaga sig kostnaden. 
2:o Belöningarna skall bestå av pengar minst 3 och högst 10 riksdaler, som genom 
Lanthushållnings Sällskapet sätt in i sparbank. Sparbankens Motbok, väl bunden, utdelas vid 
Belöningstillfället med påskrift:  B e l ö n i n g. 
3:o Ansökningar mottas av Lanthushållnings Sällskapet före 26 januari varje år och skall åtföljas 
av Pastors intyg om tjänstehjonets frejd, ålder och tjänstetid. Samtidigt inbetalar husbonden den 



summa .han vill anslå till belöningen. Kan han inte betala, skall intyg om hans oförmåga lämnas 
av sockenstämman. 
4:o Belöningarna utdelas vid en gudstjänst. 
5:o Tjänstehjon, som fått belöning, kan få en ny efter tre år, om de fortfarande är i samma tjänst. 
Detta kan upprepas flera gånger. 
     För att undanröja missförstånd om Sällskapets avsikt med belöningarna, vill de förklara, att 
det endast är husbondens välvilja, som skall ligga till grund. Det är ingen plikt för husbönder och 
ingen rättighet för tjänstehjon att fordra belöning. 
Uppsala den 2 december 1836 
 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 december 1836 (utbildning till fåraherde) 
Possessionater och Lantmän, som vill få herdar inövade till fårskötsel, underrättas att ett Herde 
Institut är inrättat på Haga Sätesgård i Svinnegarns socken. Tjänliga personer mottas under minst 
1 års tid mot kostpengar på 12 skilling om dagen eller 90 riksdaler för ett år. Dessutom 10 
riksdaler som drickspengar till Schäfern (utbildaren) på stället och 10 riksdaler för en hunds 
dressering och underhåll. Institutets ägare åtar sig inte att hålla alla med vallhundar utan det sker 
endast i mån av tillgång, Upplysningar lämnas av Direktör N C Hofman Bang, Haga, Enköping, 
     De Lantmän som önskar inköpa Boskap från Jutland anmäler sig hos Lanthushållnings 
Sällskapet vid deras allmänna sammankomst den 26 januari. 
Uppsala den 2 december 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 3 december 1836 (revisionsberättelse för Beklädnads Fonden) 
1:o ”Undertecknade revisorer valda av Upplands Läns Rusthållare har granskat räkenskaperna av 
Beklädnads Fonden. Vi har funnit att räkningarna är utmärkt ordentligt förda och bestyrkta av 
fullständiga verifikationer och de utlånade medlen har säkerhetsintyg. Vi Tackar på egna och 
Delägarnas vägnar Direktionen för dess trägna och omsorgsfulla förvaltning och lämnar 
fullkomlig Decharge för det senaste året.” 
D E B E T 
Kontanter, avgift för 233 rusthåll, intressemedel, sålda material och effekter, utlånade medel 
tillsammans  S U M M A  7.291 riksdaler 34 skilling 3 runstycken. 
K R E D I T 
Betalda poster, uppbördsprovision ½ % på 4.660, avlöningar utlånade mot intecknad eller med 
säker borgen försedda reverser tillsamman  S U M M A  7.291 riksdaler 34 skilling 3 runstycken 
Befintligt material för 352 riksdaler samt färdiggjorda munderingspersedlar till ett värde av 626 
riksdaler 
Uppsala den 21 oktober 1836  P A TAMM  GUSTAF SEHMAN  G NORENIUS 
 
2:o ”Undertecknade revisorer valda av Upplands Läns Rusthållare har granskat 
Remonteringskassans räkenskaper och funnit dem ordentligt förda och att de utlånade medlen 
har full säkerhet. Vi tackar Direktionen  och lämnar fullständig Decharge” 
D E B I T 
Behållning från 1834, utlånade medel, ränta och 1835 års uppbörd tillsammans  S U M M A  
1.624 riksdaler 33 skilling 9 runstycken 
K R E D I T 
Hälften av tryckkostnaden för Revisionsberättelsen, utlånade medel mot revers och 
inteckningarna, kassa behållning tillsammans 1.624 riksdaler 33 skilling 9 runstycken 
Uppsala den 21 oktober 1836  P A TAMM,  GUSTAF SEHMAN,  G NORENIUS 
Uppsala den 3 december 1836  R von KRAEMER 
 
Brev från Carl Johan, Stockholm den 6 december 1836 (angående brännvinsredskap) 
Sedan Vi den 11 juni tillåtit att de hos Allmogen vanliga små rör eller pipor till ett antal av 2 
eller flera, som är anbragta på hattarna på Brännvinspannorna, må, när dessa i övrigt är 



beskaffade så att de hänförs till enkla Brännvinsredskap, fortfarande får begagnas på redan 
befintliga pannor. Det har blivit Oss anmält att till följd härav, är de pannor med bara ett ångrör i 
hatten osäljbara, så vida de inte försetts med slang eller imkylare, vilket är en stor kostnad.  
     Vid övervägandet har Vi avgivit det utlåtandet, att Brännvinspannor med flera ångrör eller 
pipor av tillsammans högst 8 tums diameter må framgent tillverkas och säljas. 
Stockholm den 9 november 1836 CARL JOHAN 
Uppsala den 6 december 1836 R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1836 (ytterligare auktion N:o 2 Berg, Järlåsa socken) 
Auktionen på Kvarter Mästare  Åfeldts i mät tagna Frälsehemman 1 mantal N:o 2 Berg, Järlåsa 
socken 
har inte kunnat genomföras i brist på spekulanter. Ny auktion på Säva Gästgivargård den 11 
januari 1837.                                                                                    Uppsala den 6 december 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1836 (avlöningsmöten) 
Chefs Ämbetet vid Upplands Regemente anmäler att årets avlöningsmöten är utsatta att förrättas 
med  
Enköpings Kompani i Enköping den 13:de 
Med Livkompaniet i Yvre, Rasbo Kompani i Hov den 14:de  
Med Hagunda Kompani i Säva den 14:de 
Med Olands Kompani i Haberga den 16:de 
Med Hundare Härads Kompani i Hjelmsta den 16:de samt 
Med Sigtuna Kompani i Sigtuna stad den 18:e 
      I övrigt erinras 1:o att arrendatorer av sådan Boställen, som genom publik åtgärd blivit 
utarrenderade och där arrendena utgår och de Räntegivare vars hemman anslagits till 
Regementes Befäls lönande, bör infinna sig vid mötet för att få upplysningar till vilken arrendet 
skall utgöras. Samtidigt skall  de s k Årliga Penningarna erläggas. 
2:o De på Upplands Regementets anvisade Gratialister som har underhåll från Vadstena 
Krigsmanshus kassa samt Pensionärer i Regementets Korprals- och Soldat Pensions Kassa bör 
inställa sig försedda med Underhålls brev och Prästbetyg för att få sitt underhåll. 
3:o Att alla till Regements Musiken, Lönereglerings Fonden samt till Under Officerares Pension 
och Volontärernas avlöning anslagna Rotenummer bör enligt Kontrakten ovillkorligen vid dessa 
möten inbetala sina avgifter. 
Uppsala den 6 december 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1836 (dansk konsul i Stockholm) 
Att Kongl Maj:t, sedan Konungen av Danmark utfärdat Diplom för vice Konsuln, Grosshandlare 
F W Wennberg, att vara Dansk Konsul i Stockholm med därunder lydande Konsulat Distrikt, 
blivit anmält och uppvisat, funnit för gott att erkänna Wennberg. Han åtnjuter skydd och fri- och 
rättigheter som tillkommer Utrikes Makters i Sverige anställda Konsuler. 
Uppsala den 6 december 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 6 december 1836 (12 personer, stöldgods däribland kaffe) 
1:o Vid inbrott hos Bonden Olof Nilsson i Sundmar, Hamrånge  socken, Älvsborgs län stals 2 
guldringar, som återfunnits samt en del kläder varav något kommit tillrätta. 
2:o En mansperson Pehr Ersson från Hälsingland är misstänkt för inbrottet hos Nilsson 
    Han är 40 år gammal, lång, mörkt hår och skägg 
3:o Båtsmannen vid Norra Hallands Kompani, N:o 211 Ljung, har olovligen avvikit från 
Göteborg 
    Han är omkring 40 år gammal, lång, långlagt ansikte, blå ögon, brunt hår och klädd i blå 
kavaj, blå byxor, tröja och väst, strumpor och skor 



4:o F d Bonden Mårten Johansson från Söråkers By i Hössjö socken, Härnösands län har bortgått 
från sitt hemvist 
     Han är 68 år gammal, kort och undersättsig till växten och klädd i gammal blå vadmalströja 
och väst, blångarnsbyxor, stövlar och svart hatt 
5:o Änkan Brita Nilsdotters i Björnsjön, Ullångers socken, Härnösands län, söner Lars Peter och 
Nils har bortgått från modern 
     Lars Peter är 11 år, kort och fet och Nils 14 år, smal till växten, båda med ljust hår 
6:o Barnhusgossen Lars Fredrik Wendin har olovligen avvikit från Bonden Lars Andersson i 
Wänna, Timrå socken, Härnösands län 
     Han är snart 14 år gammal, ljuslätt ansikte, blå ögon, ljusbrunt hår och klädd i mörkblå 
vadmals tröja och väst, ljusblå byxor av sommartyg, svart hatt, grå ullstrumpor och skor 
7:o Vid inbrott i Änkefru Forsbergs gård i Härnösand stals 160 skålpund kaffebönor 
8:o Artilleristerna vid Göta Artilleri Regemente N:o 48 Anders Pehrsson Krona,, N:o 65 Gustaf 
Hagman, N:o 98 Sven Svensson och N:o 113 Johannes Hansson Dahl har avvikit från 
Regementet 
     Krona är 26 år gammal, 6 fot 1 ½ tum lång, undersättsig, runt ansikte, ljust hår och klädd i 
Regementets uniform 
     Hagman är 39 år gammal, 5 fot 9 tum, kunnig i Skrädderi Hantverket, liten uppstående näsa, 
utstående mun, stark skäggväxt, ljusblå ögon, mörkt hår 
     Svensson är 25 år gammal, 5 fot 8 tum lång, undersättsig, runt koppärrigt ansikte, mörkt hår 
och klädd i egna kläder 
     Dahl är 18 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, smärt till växten, långlagt ansikte, ljust hår och 
klädd i egna kläder 
9:o Förre Korrektionisten Nils Peter Insulin har olovligen avvikit från Bleckslagare Lysholm i 
Malmö 
      Han är 25 år gammal, medelmåttigt växt, runt ansikte, brunt hår och klädd i svart frack, blå 
väst, mössa och byxor, svart halsduk och stövlar 
10:o Kusken Peter Johan Dahlgren har rymt från Generallöjtnant Hederstjerna på Osaby i Växjö 
län 
     Han är 45 år gammal, över 3 alnar lång, magert ansikte, mörka ögon och svart hår. Han var 
klädd i blå livrésurtut, blå väst och byxor, blå kappa med snören och hatt med silvergalon, 
läderkokard och silverträns 
     Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalles att sorgfälligt efterspana dess förrymda och 
brottsliga personer, samt stulna egendom, jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen 
förfara.                                                         Uppsala den 6 december 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 december 1836 (höjning av Båtsmans Rote Vakansen) 
Kammar Kollegium tillkännager att på grund av ändring i Markegångsvärdet på hö i länet, 
kommer Båtsmans Rote Vakansavgiften att höjas och utgöra 56 riksdaler 32 skilling 9 
runstycken banko eller 85 riksdaler 1 skilling 2 runstycken riksgäldssedlar. 
Uppsala den 7 december 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 7 december 1836 (priset på spannmål till Veckholms Hospital) 
Uppsala och Veckholms Hospitals överskotts Kronotionde, Avrads- och Arrendespannmål får 
lösas efter markegångspris med forsellön av 16 skilling per tunna. De som inte vill begagna 
denna förmån anmäler sig hos Kronofogden i orten för att leverera in natura. 
Uppsala den 7 december 1836  R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1836 (entreprenadsauktion för förbättrande av 
karaktärshus på Överste Bostället Frövi, Skultuna socken) 
Den 11 januari hålls entreprenadsauktion dels på Krigs Kollegium och inför Befallningshavande 
i Västerås och vid Överste Bostället Frövi i Skultuna socken Västerås län. Vid bostället skall 



göras förbättringar innan september månad 1838. Närmare underrättelser lämnas på Krigs 
Kollegiet och vid Landskansliet i Västerås. 
Uppsala den 20 december 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1836 (Utslag om betalning av skuld) 
Färgaren Gustaf Renberg från Huskvarna i Jönköpings län har genom Befallningshavandes 
Utslag blivit ålagd att till Handlanden J W Busch i Göteborg betala 399 riksdaler 24 skilling 
jämte 5 % ränta från den 15 februari och 6 riksdaler 16 skilling i kostnadsersättning.  
     Renberg, som vistas på okänd ort, har rätt att besvära sig hos Göta Hovrätt inom 30 dagar 
efter han fått del av Utslaget, om han anser sig befogad. 
Uppsala den 20 december 1836 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1836 (tillvarataget silverfickur) 
Stadsfiskal Hök i Köping har för någon tid sedan tillvaratagit ett silverfickur. Uret återfås hos 
honom.                                               Uppsala den 20 december 1836 
 
Efterlysning, Uppsala den 20 december 1836 (3 personer varav en farlig, stöldgods) 
1:o Vid inbrott hos Klockare Arvid Jonsson i Skövde, Älvsborgs län stals åtskilliga 
klädespersedlar. 50 riksdaler Riksgäld utlovad till den som upptäcker tjuvarna och återskaffar det 
stulna. 
2:o Livstidsfången N:o 151 P G Westerberg har rymt från arbetsfängelset i Malmö. 
      Han är högst farlig för allmänna säkerheten och född 1809 här i Uppsala, grovt växt, 6 fot 
lång, fylligt ansikte, svart hår, bruna ögon, stora svarta polisonger. Han är klädd i grå päls, blå 
mössa med blank skärm, ljusgrå byxor, blå väst med röda kanter och läderskor. 
3:o Drängen Anders Gustaf Lundin har inte infunnit sig i sin tjänst hos Arrendator Holm i 
Väsby, Sollentuna socken, Stockholms län 
     Han är liten till växten med rödaktigt hår. 
4:o Anders Lindberg har i Stockholms län begått stöld hos Bonden Lars Andersson i Kulltorp 
med flera 
    Han är 28 år gammal, medelmåttigt växt, magert ansikte, krokig och spetsig näsa och klädd i 2 
blå rockar, grå byxor, skor och svart hatt 
5:o Förre Korrektionisten Johan Berg har rymt ur sin tjänst hos änkan Dahlgren på Utö i 
Stockholms län, efter at ha begått stöld 
     Han är smal, född 1794, av medelmåttig längd, koppärrigt ansikte, blå ögon och ljusbrunt hår 
6:o I Handlare Kullgrens hus i Uddevalla har stulits en tekittel av koppar om 3 kannors rymd, 1 
söndertagen blå fruntimmerkappa av fin kashmir, en grönbrun klädesfrack och 1 blå dito 
7:o Hos Soldat Lönn i Färila socken, Gävleborgs län har stulits en silverkopp om 1 ½ jungfrus 
rymd, 1 förgylld tumlare med silvermynt i botten, 2 s k knoppskedar av silver 
     Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalles att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga 
personer samt stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara. 
Uppsala den 20 december 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 23 december 1836 (befäls-, rekryt- och beväringsmöte) 
Krigs Kollegium meddelar att Upplands Regemente kommer på vanliga mötesplatser att hålla 
Befälsmöte i 14 dagar, Rekrytmöte i 12 dagar och Beväringsmöte i 16 dagar. 
     Så väl 1837 års ännu icke exercerade 3:dje klass eller de år 1814 födda ynglingar, som de 
Beväringsskyldiga av föregående års klasser, som inte bevistat något möte, mönstring och 
vapenövning år 1837 skall infinna sig. Medan däremot 1837 års 1:sta och 2:dra klasser eller de 
som är födda 1816 och 1815 är befriade  
Uppsala den 23 december 1836  
 
 



Kungörelse, Uppsala den 23 december 1836 (entreprenadsauktion för underhåll under 
möten) 
Den 24 januari kommer här på Landskansliet att anställas entreprenadsauktion på proviant för 
Upplands Regementes rekryter och beväringsmanskap vid nästa års vapenövningar. 
     Utropen sker både i portioner och persedlar. Närmare upplysningar om kvantiteterna lämnas 
senare, men vid 1834 års möte åtgick 526 lispund torrt bröd, 12 tunnor ärtor, 7 tunnor korngryn, 
78 lispund färskt kött, 118 lispund salt kött, 17 lispund salt fläsk. 78 lispund sill, 13 lispund 
koksalt. 270 lispund lägerhalm. 
     Spekulanter kan innan auktionen inlämna förseglade anbud. Närmare upplysningar om 
leveranstider och kvantiteter samt skyldigheter som åligger Entreprenören lämnas här. 
Uppsala den 23 december 1836 R von KRAEMER 
 
Tillkännagivande, odaterat, (finska eldrior) 
Jag vill härmed förnya den 27 januari 1836 utfärdade Kungörelsen. 
Sedan jag i Uppsala Läns Lanthushållnings Sällskaps Handlingar för år 1835 låtit införa en 
fullständig beskrivning på sättet att bygga och använda Finska rior får jag härmed ge tillkänna, 
att jag är fullständigt övertygad om nyttan och behovet av dessa. Till uppmuntran för sådana 
riors byggande och begagnande har jag anslagit 12 belöningar på vardera 10 dukater i guld, att 
utdelas två i varje av Länets 6 Fögderier med följande villkor: 
1:o Endast bönder, som äger sina hemman där riorna är byggda, kan komma ifråga. 
2:o Varje Riebyggnad skall bestå av 2 rior och 1 loge, stå på säker grund, minst 50 famnar från 
byn eller hemmanets åbyggnad, helst mellan två åkrar. Byggandens längd  skall vara 30 alnar 
och bredden 12 alnar. 
3:o Byggnaden skall vara färdig att avsynas före 1 augusti 1837. 
4:o Belöning tillerkänns den som anmäler sin Riebyggnad inom nämnde tid till Lanthushållnings 
Sällskapets Sekreterare för avsyning och när de av Förvaltnings Utskottet utsedda 
besiktningsmännen finner byggnaden fullt ändamålsenlig och i likhet med min beskrivning av 
Finska Eldrior. De tävlande skall styrka att de innan 1 november 1837 torkat och tröskat såväl 
vår- som höstsäden i den nya rian. 
5:o Skulle två bönder i samma Fögderi befinnas lika berättigade till belöning tillämpas lottning. 
6:o Belöningarna delas ut vid Lanthushållnings Sällskapets allmänna sammankomst den 26 
januari 1838. 
Fördelarna med riorna är i korthet. 
1:o Att jordbrukaren är oberoende av bärgningsvädret, medan säden kan införas från åkern under 
det häftigaste regn, utan att ta skada. 
2:o Att säden kan skördas tidigare och man undviker spill på marken. 
3:o Att tröskningen går lätt med obetydlig arbetskraft. 
4:o Att säden kan med säkerhet magasineras och blir mer värderad och eftersökt som 
handelsvara. 
5:o Att förvaringsrummet kan var betydligt mindre, då skyffling av den riade säden inte behövs. 
6:o Att riad säd är mera tjänlig till utsäde och inte så utsatt för mask. 
7:o Att hittills begagnade kölnor och badstugor samt särskilda logbyggnader blir överflödiga. 
8:o Att författningsenligt 4 lösa kappar på tunnan avdrages i all handel och leverering av riad 
spannmål, vilket skall stå i Markegångstaxorna. 
     I århundraden har dessa rior använts i Finland och i senare tid även i Roslagen, Gästrikland 
och Hälsingland, där man vitsordat att fördelarna är så stora att de många gånger överstiger 
kostnaden för anläggningen. Att elda en ria kostar 1 famn ved för 50 tunnor säd. 
     På min egendom i Taxnäs i Fröjdesunda socken är tillfälle att se en sådan ria. Där lämnas 
bredvilligt upplysningar om sättet att bygga och begagna den till alla som så begär.  
     Jag önskar att Länets Innevånare ville fästa allvarlig uppmärksamhet vid detta ämne, som 
efter min övertygelse är av största vikt för Vårt lantbruk och dess aktningsvärda Idkares välfärd. 
Med stor glädje skall jag få tillfälle att bland länets redliga Allmoge  utdela de ovannämnda 



belöningarna, som någorlunda torde motsvara byggnadskostnaden, men vida överträffas av 
byggandens gagn, som av hedern att lämna övriga jordbrukare i orten ett vackert föredöme.                             
R von KRAEMER 
 
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1836 (personer som flyttat utan att betalt skatt) 
Från Första Fögderiet har 6 personer flyttat utan att betalt skatt eller böter. 
Från Tredje fögderiet har 3 personer flyttat utan att betalt skatt 
Från Uppsala stad har 3 gesäller flyttat utan att betalt böter 
Från Uppsala Akademi har 1 person flyttat utan att betalt skatt. 
     Överståthållare Ämbetet i Stockholm, Befallningshavande, Magistrater och Kronobetjänter  
anmodas att noga efterforska dessa personer och vid anträffandet utta och hitsända de påförda 
medlen. Skulle brist på tillgång föreligga meddelas bevis därom och de förvandlade böterna 
fullgörs.                                   
Uppsala den 20 december 1836  J A CARLSSON  A WISTRAND 
 
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1836 (leverering av säd till Hospitalen) 
Till Veckholms Hospitals Kronotionde spannmål 20 tunnor, 12 11/12 kappar råg och 24 tunnor 
29 2/3 kappar korn, samt Uppsala Hospitals Kronotionde spannmål 147 tunnor 7 13/16 kappar 
råg och lika mycket korn, även Arrendespannmål 28 tunnor 22 7/18 kappar råg och 87 tunnor 18 
7/18 kappar korn är uppsagda för leverering in natura. Serafimer Ordens Gillet har förordnat att 
berörde spannmål skall säljas på auktion. Rättighet för köpare med godkänd borgen att anstå med 
betalningen i 4 månader. Auktionsanbuden underställs Serafimer Ordens Gillets prövning. 
Auktionen är utsatt till den 10 januari. 
Uppsala den 28 december 1836 R von KRAEMER  
 
Brev från Carl Johan, 31 december 1836 (angående Kyrkoherdarnas löneförmåner) 
Vid sistlidne Riksdag har Prästerskapet uppmärksammat, att deras sänkta lönevillkor, kunde bero 
på Ständernas Beslut vid 1828 – 1830 års Riksdag, att överenskommelse om att Kyrkoherdarnas 
Löneförmåner finge träffas även under ledigheter. Prästerskapet önskar vinna rättelse i avseende 
på sättet som Vår sista Författning i ämnet har tolkats. Kammar Kollegiums uttydande som 
skyldighet vad Vi menat som rättighet, har genom Cirkulärbrev förständigat Landshövdingarna 
och Konsistorierna att vid varje inträffad Kyrkoherde ledighet göra dylik överenskommelse. Då 
har det hänt på flera ställen, att Kronobetjänt genast efter Kyrkoherdarnas frånfälle infunnit sig, 
för att hos tjänsteförrättande Prästman utan Konsistoriets hörande, fordra sockenstämma för detta 
ändamål. Nu har Prästeståndet anhållit om följande ändringar i de Föreskrifter som nu gäller, 
nämligen: 
1:o Att med bibehållande av 1816 års Kungörelse, som stadgar, att om frivillig överenskommelse 
om Pastors rättigheter inte kan ske på sockenstämman, det uppgjorda Förslaget skall underställas 
Landshövdingen och Domkapitlet i avsikt att åstadkomma godvillig förening. Det måtte 
uttryckligen förordnas, att om överenskommelse inte skett genom Landshövdingens och 
Domkapitlets förmedling skulle förslaget förfalla och beslutet uppskjutas till dess det åter kunde 
bli väckt i laga ordning. Dock skulle alla vad Privilegier och gällande författningar om Tionde 
och andra Prästrättigheter bli i sin fulla kraft och verkan. 
2:o Bestämda stadganden må utfärdas, att då Församlingens överenskommelse med sin 
Kyrkoherde har skett genom pluralitet, att även de som varit emot har skyldighet att erlägga sina 
avgifter efter lag och gällande Författningar. Samt att den befallning som står i Cirkulär av den 
28 maj 1830 att Landshövdingarna och Domkapitlen skall tillse att de konventioner som ingås 
kommer att ”omfatta alla slags Prästrättigheter av vad slag som helst, även de särskilda slagen av 
tionden, likstolar och s k Jura Stolae, taxerade efter de olika grunder, som omständigheterna kan 
föranleda”. Att detta bleve förklarat som en uppmaning och inte som någon ovillkorlig föreskrift 
därom. 



3:o Att skyldigheten att vid inträffande ledigheter bevaka den blivande Kyrkoherdens rätt enligt 
det framställda Förslaget tillkommer Kyrkoherden själv vid en konventions avslutande, borde 
överflyttas till Konsistorium, som sänder ett Ombud att närvara vid sockenstämman, och med 
eget utlåtande är berättigad att godkänna eller ogilla. Är förslaget godkänt borde det underställas 
Landshövdingen för ytterligare granskning för att sedan underställas Vår prövning 
4:o Då det inte är bestämt, vem som skall föra ordet vid sådana sockenstämmor som rör 
Prästrättigheter och det anses mindre tjänligt att överlämna ordförandeskapet till vice pastor, dä 
Kontraktsprosten är närvarande såsom Konsistoriets Ombud eller någon av Konsistoriet 
förordnat Ombud, borde i likhet med vad som sker på de flesta ställen den personen föra ordet. 
     I infordrat och den 11 december avgivit utlåtande, har Kammar Kollegium i huvudsak anfört, 
framställningen om ändring i allmänna författningar som med Ständernas önskan, blivit vid 
Senaste Riksdagar utfärdade, angående ett ärende, som rör största delen av Rikets skattebetalare, 
inte borde handläggas av prästeståndet. 
      Kollegium har inte funnit nu gällande Författningar om föreningar angående prästrättigheter 
medföra några olägenheter, som föranleder ändring, och skäl saknas att tillerkänna Konsistoriet 
som själva är Parter en större myndighet än Landshövdingarna, men att Ordförandeskapet vid 
stämman bör tillhöra Kontraktsprosten. Han bör dock inte samtidigt vara Konsistoriets ombud 
utan där bör någon kunnig Kyrkoherde eller annan skicklig Prästman från orten träda till. 
     Slutligen har Kollegium på Vår befallning, inlämnat avskrifter av de Cirkulärbrev till 
Landshövdingarna angående årliga uppgifter på ledigblivna Kyrkoherde lägenheter med 
befallning att när Kyrkoherdeledighet i något Pastorat inträffat, skall detta från Predikstolarna 
inom en månad uppläsas, med anmaning att sockenmännen skall vara betänkta på Föreningens 
avslutande samt att kalla Församlingens innevånare till sockenstämma för att överlägga, om man 
skall förbliva vid det gamla avtalet eller förändra. I senare fallet skall de flestas röster gälla och 
genom vice Pastor genast anmälas hos Landshövdingen och Konsistorium., så att Ombud 
förordnas. 
     Efter att ha övervägt vad som framkommit har Vi inte funnit anledning att påkalla någon 
närmare förklaring av de gällande Författningar. 
    Vad gäller Ordförandeskapet vid stämmor där överenskommelse om Prästrättigheter 
avhandlas, har Vi inte ansett det lämpligt att Kontraktsprosten förenar befattningar av 
Ordförande och Ombud eller att vice Pastor för ordet, då Kontraktsprosten är Prästerskapets 
Fullmäktig, utan att särskilda personer för att undvika jäv eller annat hinder, utses bland tjänliga 
prästmän. 
      Beträffande Kammar Kollegiet den 1 mars 1833 utfärdade hos Prästeståndet anmärkta 
Cirkulärbrevet varigenom Landshövdingar och Konsistorium förständigas att inom viss tid efter 
inträffad Kyrkoherdeledighet, anställa sockenstämmor att avsluta Föreningar om 
Prästrättigheterna, har Vi funnit att denna Vår befallning varken tillhört Kollegium såsom 
Ämbetsplikt eller varit i enlighet med grunderna för överenskommelser av detta slag. 
    Kongl Maj:t har i Kungörelse den 21 september 1810 uttryckligen förklarat att inget tvång 
under preskriptionstiden får äga rum, medan man i den skyndsamhet som till Församlingarnas 
egen förmån blivit anbefalld velat igenfinna ett tvång som lätt till obenägenhet att ingå 
Föreningar. Detta Cirkulär kommer att förfalla till all kraft och verkan. 
Stockholm den 25 november 1836 CARL JOHAN 
Vilken Skrivelse till underdånig efterrättelse är kungjord. 
Uppsala den 31 december 1836  R von KRAEMER 
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Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (auktion rusthåller Vässaren, Tuna socken) 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (uppbördsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (remonteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (nya paradbyxor för Dragon Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (två bötfällda personer kan inte anträffas) 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (stulna persedlar anträffade) 
Efterlysning, Uppsala den 2 januari 1834 (5 personer, stulna pengar) 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (valda till Beklädnadsfonden) 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (väghållning) 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (kallelse till Lanthushållnings Sällskapets möte) 
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1834 (auktion Sergeant Bostället Nyby, Ärentuna socken) 
Berättelse, Uppsala den 11 januari 1834 (kurhus- och lasaretts medel) 
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1834 (avverkning Tierps Kronopark) 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1834 (inställd auktion på Sergeant Bostället Nyby, Ärentuna) 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1834 (tider och platser för salpeterns avlämnande) 
Kungörelse, Uppsala den 18 januari 1834 (auktion av Barnhuset tillhörig hemman i Trogsta, Näs 

socken, Åsunda Härad) 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (Dragon Korpsen omorganiseras) 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (frivillig auktion Södra Åloppe, Nysätra socken) 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (borttappat piphuvud med silverbeslag) 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (handräckning att få ut försäljningssumma) 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (strandat vrakgods i Uddevalla) 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (kyrkoherde beskjuten) 
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1834 (kantrat fartyg vid Norra Väderöarna bärgat) 
Efterlysning, Uppsala den 24 januari 1834 (1 person, fickur, skottkärrhjul) 
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1834 (reparationer på karl- och hästmonderingar) 
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1834 (rekryt- och remonteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1834 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1834 (upphittad sjöskumspipa) 
Efterlysning, den 4 februari 1834 (4 personer, förlorat ur, rån) 
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1834 (Beredningskommitténs sammanträden) 



Kungörelse, Uppsala den 6 februari 1834 (auktion på ved från Kronoparken Åsen och Lilla 
Djurgården) 

Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1834 (Cirkulärbrev från Carl Johan angående förbud mot 
otillåtna spel) 

Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1834 (remonteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1834 (lagtima Bergsting) 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1834 (upphittad ljusstake) 
Efterlysning, Uppsala den 10 februari 1834 (4 personer, vadmal, hundskinnspäls) 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1834 (priset på en svensk silverriksdaler) 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1834 (auktion på skogseffekter från Kronoparken 

Högskogen) 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (uppbördsmöte med Dragon Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (smittrisken upphävd i staten Louisiana i Amerika) 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (lagtima Lagmansting) 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (anhöriga till dövstum kvinna efterlyses) 
Efterlysning, Uppsala den 19 februari 1834 (40 katekeser, åtskilliga fina damkläder 
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1834 (auktion Ulva såg- och mjölkvarn) 
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1834 (Hemringe, Gamla Uppsala) 
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1934 (auktion på Regements Bostället Navesta) 
Kungörelse, Uppsala den 8 mars 1834 (bondsöner får undervisning i Dalarna) 
Kungörelse, Uppsala den 8 mars 1834 (Hushållnings Sällskapet erbjuder träd till plantering) 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (jakttid för fågel) 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (pris på lin tillverkat vid Arbetshuset) 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (upphittad silverkopp) 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (auktion rusthållet i Älvlösa By, Fittja socken, Lagunda 

Härad) 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (silverur funnet i garnhärva) 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (tillvaratagen båt) 
Kungörelse, Uppsala den 18 mars 1834 (5 personer, 1 häst) 
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1834 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet) 
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1834 (priset på soldatmunderingar) 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (granskning av Roterings Kommittén) 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (rekryteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (förlorad skinnkrage) 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (bortkommen sälskinns kappsäck) 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (arrendeauktion Rinkeby, Ulriksdals Kungsgård) 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (upphittat silverfickur) 
Efterlysning, Uppsala den 25 mars 1834 (19 personer, 1 sto, stöld av redskap) 
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1834 (upphittad sko med pengar) 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (inställd auktion på rusthåll i byn Vässaren, Tuna socken) 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (auktion på 2 rusthåll i Bälinge socken) 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (remonteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (ådermöte) 



Kungörelse, Uppsala den 3 april (befäls-, rekryt- och beväringsmöte, tid meddelas senare) 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (persedlar påträffade hos straffad tjuv) 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (strandat gods vid Strömstad) 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (vrakgods hos Sjötullkammaren i Uddevalla) 
Kungörelse, Uppsala den 3 april 1834 (inbrott vid Boteryd, Färjelanda socken, Älvsborgs län) 
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1834 (överlåtna Kronohemman) 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1834 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning) 
Kungörelse, Uppsala den 14 april 1834 (möten med Dragon Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 14 april 1834 (Portugisisk General Konsul) 
Kungörelse, Uppsala den 14 april 1834 (auktion Korprals bostället Grän, Björksta socken, 

Västerås län) 
Kungörelse, Uppsala den 14 april 1834 (person som innehaft stulna fickur) 
Efterlysning, Uppsala den 14 april 1834 (2 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 14 april 1834 (efterlysta beväringsynglingar som inte mönstrat) 
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1834 (betalning till vägvisare vid triangelmätningar) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1834 (mönstring med Falu läns beväringar av årsklass 1833) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1834 (auktion på gumsar och tackor vid Vellingeholm, 

Norrtälje) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1834 (försvunnen postväska mellan Västervik och 

Söderköping) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1834 (exekutiv auktion Ebbarp Västergården, Svenljunga) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1834 (häststöld vid Floghult i Holstljunga socken) 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 maj 1834 (priser från Lanthushållnings Sällskapet) 
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1834 (tider och platser för Bevillnings Taxeringarna) 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (dansk Generalkonsul i Stockholm) 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (efterlysta beväringsskyldiga ynglingar från Älvsborgs län) 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (arrendeauktion på lax- och strömmingsfiske i Södra 

Hälsingland) 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (regementsmöte med Dragon Korpsen inställt) 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (auktion Norra Åloppe, Nysätra socken) 
Efterlysning, Uppsala den 9 maj 1834 (stöldgods, 3 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1834 (priset på svensk silverriksdaler) 
Brev från Carl Johan den 15 maj 1834 (angående Indelta Arméns Lönereglering) 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (befäls- och rekrytmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 15  maj 1834 (beväringsynglingar från Älvsborgs län efterlyses) 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (kronofogden i Kinds Fögderi söker skuldsatt person) 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (lagsökning av Befallningshavanden i Linköpings län) 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (efterlyst för olovlig åtkomst av matsked) 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (lagsökning) 
Efterlysning, Uppsala den 15 maj 1834 (6 personer, klockor, häst) 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (lagmansting) 
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1834 (generalmönstring med Upplands Regemente) 
Kungörelse, 26 maj 1834 (auktion på säd för nödlidande i Norrbotten) 
Uppsala den 26 maj 1834 (reparation av Varpsunds bro, Häggeby socken) 
Efterlysning, Uppsala den 26 maj 1834 (4 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1834 (beväringsynglingar från Älvsborgs län efterlyses) 
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1834 (uppskjuten jordrannsakning) 



Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1834 (personer som flyttat utan att betalat skatt eller böter) 
Kungörelse, Uppsala den 27 maj 1834 (auktion på gård N:o 11, kvarteret Hjorten) 
Kungörelse, Uppsala den 27 maj 1834 (regler för En Öres Kassan) 
Kungörelse, Uppsala den 28 maj 1834 (bortsprungen hund) 
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1834 (ändrad tid för sommarmarknaden i Arboga) 
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1834 (tider och platser för utdelning av underhåll från Vadstena 

Krigsmanshus) 
Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1834 (9 personer, förlorad plånbok) 
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1834 (pensioner till änkor och barn) 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1834 (reparation av Västerby bro, Ålands socken) 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1834 (hästremonterings marknad i Linköping) 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1834 (djurläkarens adress) 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1834 (lagsökning) 
Efterlysning, Uppsala den 23 juni 1834 (7 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1834 (auktion Ryda Kungsgård, Nysätra socken) 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1834 (vedförsäljning till slottet) 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1834 (medaljpensioner) 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1834 (entreprenadsauktion för upphandling av proviantpersedlar 

för hjonen vid Uppsala Hospital) 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1834 (entreprenadsauktion för att skaffa bröd åt fångarna i 

häktet) 
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1834 (frivillig auktion på Årby Sätesgård, Ramsta socken) 
Kungörelse, Uppsala den 27 juni 1834 (efterlyst gardist) 
Efterlysning, Uppsala den 28 juni 1834 (1 sto) 
Kungörelse, Uppsala den 1 juli 1834 (transport på åborätten till Kungsfjällen, Olands socken) 
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1834 (auktion på ved från Sunnersta och Åsen) 
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1834 (markeångssättning) 
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (utdelning av gratialer) 
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (efterlyst för skuld) 
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (upphittat silver) 
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (tillvaratagen häst) 
Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1834 (värvning) 
Efterlysning, Uppsala den 7 juli 1834 (2 personer, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 14 juli 1834 (prövningskommitténs sammanträde) 
Kungörelse, Uppsala den 18 juli (resultat av Generalmönstring) 
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1834 (meddelande från Karantäns Kommissionen) 
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1834 (efterlyst garvaregesäll) 
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1834 (auktion Grän, Långtora socken) 
Tillkännagivande, Uppsala den 21 juli 1834 (råd vid rågskörd) 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (Generalmönstring Dragon Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (bergmästartjänst) 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (frivillig auktion Viggeby, Lillkyrka socken, Trögds 

Härad) 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (försäljning av skog vid Ovansjö allmänning i Gästrikland) 
Efterlysning, Uppsala den 30 juli 1834 (5 personer, sto, väv) 



Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1834 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 30juli 1834 (bortkomna hästar) 
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1834 (entreprenadsauktion för att skaffa sängkläder till 

länshäktet) 
Kungörelse, Uppsala den 9 augusti 1834 (dödlig sjukdom i Göteborg) 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (efterlyst för att fullborda äktenskap) 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (värvning) 
Efterlysning, Uppsala den 20 augusti 1834 (17 personer, stöldgods från 5 inbrott, 1 häst) 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (tillvaratagen häst) 
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1834 (Sundhets Nämndernas Ledamöter) 
Kungörelse, Uppsala den 27 augusti 1834 (angående kolerafarsoten) 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (två arrestanter sjuka i Häktet) 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (Stockholm anses kolerasmittad) 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (inställda marknader i Västmanland) 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (bortkommen häst i Järlåsa) 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (förnyad auktion korprals bostället, Grän, Björksta 

socken, Västerås län) 
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1834 (auktion Regements boställen i Hälsingland) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1834 (auktion på Regements boställen i Uppsala län) 
Kungörelse, Uppsala den 2 september 1834 (inställda marknader i Uppland) 
Kungörelse, Uppsala den 2 september 1834 (inställda marknader i Östergötland) 
Kungörelse, Uppsala den 2 september 1834 (generalmönstring i Uppsala uppskjuten)  
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (koleran i Hållnäs och Västlands socknar) 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (riskfria handelsplatser i Stockholm under 

kolerafarsoten) 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (inga nya pass för Västgötahandlare) 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (koleran i häktet i Nyköping) 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (inställda marknader i Gävleborgs län) 
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1834 (inställda auktioner i smittade eller misstänkta 

socknar) 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1834 (koleran i Uppsala) 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1834 (risk att koleran sprider sig runt Mälarens stränder) 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1834 (koleraläkare) 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1834 (Västerås län fritt från kolera) 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1834 (frivillig auktion Ribbingebäck m fl) 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1834 (inställda marknader i Nyköping) 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1834 (ytterligare auktion Rinkeby under Ulriksdals 

Kungsgård) 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1834 (kolerasmitta i Stockholms län) 
Efterlysta, Uppsala den 9 september 1834 (9 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1834 (saker funna hos häktad person) 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1834 (rustningshästarna) 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 16 september 1834 (angående fattigvården efter 

kolerafarsoten) 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1834 (inställd marknad i Norrtälje) 



Efterlysning, Uppsala den 16 september 1834 (2 personer, stor stöld vid Stålbåga Bruk) 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1834 (kolera i Västerås) 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1834 (förbud i inkomma i Gävleborgs län utom vid 

karantänsstationen) 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1834 (försök med telegraf) 
Kungörelse, Uppsala den 19 september (föreläsningarna vid Akademin inställda) 
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1834 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1834 (2 pigor skall göra avbön) 
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1834 (tillvaratagen häst) 
Efterlysning, Uppsala den 19 september 1834 (1 person, 1 ur, 1 häst) 
Kungörelse, Uppsala den 22 september 1834 (ändring i villkoren vid auktionen av Ryda 

kungsgård, Nysätra socken) 
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1835 (åtlydnad av Konungens befallning angående 

koleran) 
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 (stadgar för fattigvården av barn från 

Domkyrkoförsamlingen) 
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 (utbetalning Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 

(inställda höstmarknader)från en Öres kassan) 
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 (inställda höstmarknader) 
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 (tillvaratagen häst) 
Efterlysning, Uppsala den 4 oktober 1834 (4 personer, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1834 (cirkulärbrev från Karantäns Kommissionen) 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1834 (misstydning av Befallningshavande Kungörelse, ) 
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1834 (defekter på karl- och hästmonderingar) 
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1834 (Brandförsäkringsreglementet finns hos Kronofogden) 
Efterlysning, Uppsala den 8 oktober 1834 (1 person, hjul. 
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1834 (Sundhets Nämndens Berättelser) 
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1834 (insjuknade i koleran i Uppsala stad) 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 10 oktober 1834 (rörande priset på salpeter) 
Kungörelse, Uppsala den 10 oktober 1834 (outtagna förmåner för beväringsynglingar) 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1834 (nya paradbyxor) 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1834 (2 farliga personer varav en sedelförfalskare rymt ur 

Västerås Länshäkte) 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1834 (illa underhållna vägar) 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1834 (Hållnäs socken smittfri) 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1834 (Cirkulärskrivelse från Karantäns Kommissionen) 
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1834 (auktion på löjtnantsbostället Vida, Tierps socken) 
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1834 (nya tider för de inställda marknaderna i Uppsala län) 
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1834 (4 farliga spinnhushjon har rymt från Norrköpings 

Korrektions Inrättning) 
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1834 (varggårdar) 
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1834 (personer som flyttat utan att betalt skatt eller böter) 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1834 (Hållnäs och Västlands socknar förklaras friska) 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1834 (staden Linköping förklarad smittad) 
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1834 (mantalsskrivningarna) 
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1834 (kolera i Enköping) 
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (efterlysning av högst farlig person) 



Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (person tilltalad för våld och oväsen på allmän gata) 
Efterlysning, Uppsala den 30 oktober 1834 (3 personer, stöldgods) 
Cirkulär från Carl Johan, 30 oktober 1834 (angående Kronoposten) 
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (förnyad auktion Grän, Långtora socken) 
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (nya tider för höstmarknader i Nyköpings län) 

Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1834 (marknadstid i Gävle) 
 Kungörelser, Uppsala den 30 oktober 1834 (våldsverkare i Karlstad)
 Efterlysning, Uppsala den 30 oktober 1834 (10 personer, 3 hästar stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 3 november 1834 (frimarknaden i Enköping uppskjuten) 
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1934 (nya tider för marknader i Stockholms län) 
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1834 (Kassationsmönstringar med hästar vid Dragon 

Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1834 (nummer på hästar som skall mönstras) 
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1834 (Koleran avtar i Uppsala) 
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1834 (Västerås stad och län fria från koleran) 
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1834 (markegångstaxan fastställd) 
Brev från Carl Johan, Uppsala 20 november 1834 (befrielse från arvode vid laga skifte för 

Militära Boställen) 
Brev från Carl Johan, 20 november 1834 (befrielse från arvode vid laga skifte för Civila 

Boställen) 
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1834 (avrads- eller tiondespannmål) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (rekryteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (Västerås län förklarat fritt från Kolera) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (auktion på Vallentuna Hovstalläng) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (Bergshauptmans tjänsten vid Stora Kopparberget) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (utslag av Rätten Kungörelse, Uppsala den 21 

november 1834 (utslag i Rätten med avbön som följd) med hämtning av anklagad) 
Efterlysning, Uppsala den 21 november 1834 (10 personer, stöldgods, inbrott i kyrka, plånbok 

förlorad) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1834 (två skeppsslupar tillvaratagna) 
Kungörelse, Uppsala den 26 november 1834 (tack till Sundhets Nämnderna i Uppsala Län) 
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1834 (entreprenad på reparationer på Kronomagasinet i 

Slottet) 
 
Fortsättning av 1834 på nästa sida 



Kungörelse, Uppsala den 28 november 1834 (avrads- och tionde spannmål) 
Tillkännagivanden, Uppsala den 2 december 1834 (från Landshushållnings Sällskapet) 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 december 1834 (från Lanthushållnings Sällskapet) 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 december 1834 (från Lanthushålls Sällskapet) 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 6 december 1834 (angående luderplatser) 
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1834 (kasserade hästar) 
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1834 (genmäle inför Häradsrätt angående äktenskap) 
Efterlysning, Uppsala den 6 december 1834 (4 personer, stölder bl a hos guldsmedsänka) 
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1834 (mottagning av salpeter) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (Danviks Hospitals spannmål) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (förnyad auktion på Grän) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (tider och platser för avlöningsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (Stockholms län fritt från koleran) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (skeppsslup tillvaratagen)  
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (person efterlyst för andra gången) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (3 personer, rån) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1834 (skulder till konkursmassa skall betalas) 
Kungörelse, Uppsala den 23 december 1834 (stöldgods hos ertappade tjuvar) 
Kungörelse, Uppsala den 23 december 1834 (avlöningsmöte med Dragon Korpsen) 
Efterlysning, Uppsala den 23 december 1834 (11 personer varav 8 farliga, stöldgods, 3 paket) 
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1834 (auktion Boställen Vida, Ångelsta) 
Berättelse, 28 december 1834 (Kurhus- och Lasaretts medlen) 
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Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1835 (årstrakthuggning i Tierps Kronopark) 
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1835 (försäljning av skogsgallring i Kronoparken Högskogen) 
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1835 (ytterligare auktion på entreprenaden för reparation på 

slottets Krono Magasin) 
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1835 (kallelse till Hushållnings Sällskapets sammanträde) 
Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1835 (efterlyst make) 
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1835 (auktion Ängeby, Börje socken) 
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1835 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1835 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1835 (auktion Baggebol, Lerbo socken, Nyköpings län) 
Efterlysning, Uppsala den 10 januari 1835 (6 personer, stöldgods, 1 sto) 
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1835 (Utslag angående lägersmål) 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1835 (bokhandlare i staden beskriver sitt sortiment) 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1835 (salpeter leverans och avrads spannmål) 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1835 (remonteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1835 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1835 (handelsbolag inkräver fordran) 
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1835 (medel deponerade i Lantränteriet) 
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1835 (frivillig auktion Ribbingebäck, Tibble socken) 
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1835 (Stockholms stad fri från koleran) 
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1835 (handelshinder i Stockholm upphävt) 
Efterlysning, Uppsala den 23 januari 1835 (1 person och en häst) 
Kungörelse, Uppsala den 26 januari 1835 (skogsauktion Sunnersta) 
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1835 (rekryt- och remonteringsmöte med Dragon Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1835 (förnyad auktion Grän, Långtora socken) 
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1835 (frivillig auktion tomta, Knivsta socken, Ärlinghundra 

Härad) 
Kungörelse, Uppsala den 29 januari 1835 (värvning) 
Efterlysning, Uppsala den 29 januari 1835 (4 personer varav en livstidsfånge och en 12-åring)  
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1835 (tider och platser för Berednings Kommitténs 

sammankomst) 
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1835 (årshuggning Kronoparken Ramningshult) 



Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1835 (entreprenadsauktion för reparation av Nykvarns bro 
och islavar) 

Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (upphittat paket) 
Efterlysning, Uppsala den 11 februari 1835 (7 personer, stöld av guldfickur) 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (tider och platser för reststämmor) 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (remonteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (lagmansting)  
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (bergsmansting) 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1835 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 16 februari 1835 (besittningsrätten till Finstaholm) 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1835 (reparation på Carl XIII:s bro i Älvkarleby) 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1835 (brandsynsskyldighet för Lindormsnäs och Sanda i 

Låssa socken) 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1835 (auktion på timmer och ved vid Ridö Krog, 

Nyköpings län. 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1835 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1835 (teaterchef som förskingrat kassan efterlyst) 
Kungörelse, Uppsala den 25 februari 1835 (entreprenadsauktion på dårhusbyggnaden vid 

Uppsala Hospital)  
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1835 (värvning)  
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1835 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1835 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1835 (bortkommen postväska) 
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1835 (beslag på handelsvaror) 
Efterlysning, Uppsala den 28 februari 1835 (6 personer, stöldgods och en häst) 
Brev från Carl Johan, 11 mars 1835 (angående soldattorpens dimensioner) 
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1835 (ärende om kvarstad) 
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1835 (förnyad auktion på Ovansjö Allmänning i Gästrikland) 
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1835 (vrakgods bärgat i Strömstad) 
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1835 (värvning) 
Efterlysning, Uppsala den 11 mars 1835 (5 personer, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1835 (markegångspris på soldatmunderingar) 
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1835 (transportresolution på åborätt) 
Brev från Carl Johan den 21 mars 1835 (angående inställd mönstring och vapenövning) 
Kungörelse, Uppsala den 21 mars 1835 (befäls- och rekryteringsmöte med Upplands Regemente) 
Efterlysning, Uppsala den 21 mars 1835 (3 personer, förlorad säck) 
Kungörelse, Uppsala den 21 mars 1835 (auktion i Gravarna på strandat gods) 
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1835 (uppvisande av vakanta rekryter) 
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1835 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1835 (utmätningsärende) 
Efterlysning, Uppsala den 27 mars 1835 (2 personer, 2 hästar) 
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1835 (entreprenadsauktion för Armens underhåll) 
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1835 (urmakeriet i staden byter adress) 
Brev från Carl Johan, den 1 april 1835 (angående varggårdar i länet) 
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1835 (ådermöten) 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (villig uppköpare av svinborst) 



Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (hingstbetäckning) 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (upphittade stuvbitar) 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (förnyad auktion på Härja Utjord, Nyköpings län och 

Hyllinge kvarn, Västerås län) 
Efterlysning, Uppsala den 11 april 1835 (4 personer, häst, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (ändrade platser för marknader) 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (ny djurläkare) 
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1835 (auktion på säd för Lönings Direktionen vid Dragon 

Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1835 (möten med Dragon Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1835 (generalmönstring) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1835 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1835 (tjänstehjon säger upp sig i förtid) 
Brev från Carl Johan, den 15 april 1835 (angående markegångspriset) 
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1835 (tider och platser för förrättande av taxeringar) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (upphandling av proviant- och fouragepersedlar) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (auktion på gumsar och tackor) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (ombyggnad av Fale Bro, Danmarks socken) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (upphandling av tyger för Hälsinge Regemente) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (förnyad efterlysning av skuldsatt person) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (död man) 
Efterlysning, Uppsala den 23 april 1835 (7 personer, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april (upphittad bjälke) 
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1835 (tillvaratagna persedlar från häktade personer) 
Efterlysning, Uppsala den 23 april 1835 (1 person fortsättning saknas) 
Efterlysning, Uppsala den 25 april 1835 (6 personer, stöld från tullen, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1835 (extra Generalmönstring) 
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1835 (ändrad tid för exekutiv auktion på Ängeby, Börjes 

socken) 
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1835 (tider och platser för Beväringsmönstringar inom Falu 

län) 
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1835 (otjänlig exercisplats i Gamla Uppsala) 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 30 april 1835 (landets behov av salpeter anses täckt) 

Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1835 (arrendeauktion på lotter i Hovstallängen i  
Uppsala) 
Kungörelse, Uppsala den 8 maj 1835 (tid för taxering med Fjärde Fögderiet) 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (anbud att skaffa bröd åt fångarna i Slottshäktet) 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (auktion på gran- och tallved) 
Kungörelse, 12 maj 1835 (frivillig lösöresauktion vid Sjö Sätesgård, Holms socken, Lagunda 

Härad) 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (bärgat segel i Strömstad) 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (bärgad spira hos Tulldistrikts Chefsämbetet i Göteborg) 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (konkursmål) 
Efterlysning, Uppsala den 12 maj 1835 (1 person anklagad för fylleri, oljud och svordom) 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (upphittad bjälke vid Älvsborgs Fästning) 
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1835 (bysättning) 
Efterlysning, Uppsala den 12 maj 1835 (6 personer, metalltrissor från Flottsundsfärjan) 



Kungörelse, Uppsala den 20 maj 1835 (arrendeauktion på lotter i Hovstallängen i Uppsala) 
Kungörelse, Uppsala den 23 maj 1835 (ombyggnad av Sörbro, Långtora socken) 
Efterlysning, Uppsala den 23 maj 1835 (4 personer, stöldgods, häst) 
Kungörelse, Uppsala den 23 maj 1835 (ombyggnad av broar vid Vassunda och Alsike) 
Kungörelse, Uppsala den 25 maj 1835 (entreprenadsauktion för reparationer på Kronomagasinet) 
Kungörelse, Uppsala den 25 maj 1835 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet) 
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1835 (lagmansting) 
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1835 (exekutiv auktion N:o 3 och 4 i Älvlösa By, Fittja socken) 
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1835 (5 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1835 (två häktade ynglingar innehade ett stulet fickur) 
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1835 (reparationerna på broarna i Vassunda och Alsike är 

uppskjutna) 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1835 (resultatet av Generalmönstringen) 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1835 (utdelning av underhållsmedel) 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1835 (5 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 13 juni 1835 ( entreprenadsauktion  reparationer på Postinspektors 

Bostället i Uppsala) 
Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1835 (utdelning av änkepension) 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 19 juni 1835 (angående Kronans laxfiske) 
Kungörelse, Uppsala den 19 juni 1835 (beslagsmål) 
Kungörelse, Uppsala den 19 juni 1835 (ett knyte med skjortor upphittat) 
Kungörelse, Uppsala den 19 juni 1835 (utslag och utmätningsinstrument utlämnas) 
Kungörelse, Uppsala den 19 juni 1835 (utmätningsmål) 
Efterlysning, Uppsala den 19 juni 1835 (1 person, sto med föl, kläder) 
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1835 (reparation av Rosta bro, Ärentuna socken) 
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1835 (upphittade persedlar i den s k Finnskogen i Bollnäs 

socken, Gävleborgs län) 
 Kungörelser, Uppsala den 26 juni 1835 (personer eftersökta som vittnen vid ett rån)
Efterlysning, Uppsala den 26 juni 1835 (7 personer, stöldgods, stulen likkista) 
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1835 (dansk generalkonsul utnämnd) 
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1835 (utdelning av underhållsmedel) 
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1835 (auktion på väderkvarn i Rasbo socken) 
Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1835 (exekutiv auktion i Kumla By, Boglösa socken) 
Kungörelse, Uppsala den 8 juli 1835 (Prövningskommitténs sammanträde) 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1835 (värvning) 
Efterlysning, Uppsala den 20 juli 1835 (4 personer, sto, tullmedel) 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1835 (lövtäkt på Härads Allmänningarna) 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1835 (stämpling av brännvinsredskap) 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1835 (ansökan om medel ur Enöreskassan) 
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1835 (föreskrifter för nyöppnade Väddö Kanal) 
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1835 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1835 (stulet sto kan återfås av rätta ägaren) 
Efterlysning, Uppsala den 23 juli 1835 (8 personer, kyrksilver, sto, stöldgods) 
Tillkännagivande, Uppsala den 27 juli 1835 (råd vid rågskörd) 
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1835 (underhåll för soldater) 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1835 (ombyggnad av Ålhämta bro, Vänge socken) 
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1835 (varning för pestens spridande) 
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1835 (utdelning av medaljpension) 



Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1835 (entreprenadsauktion på proviant till hospitalshjonen) 
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1835 (entreprenadsauktion för att skaffa bröd åt fångarna) 
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1835 (utmätningsärende) 
Kungörelse, Uppsala den 6 augusti 1835 (upphittad låda med lantmäteriinstrument) 
Kungörelse, Uppsala den 6 augusti 1835 (värvning) 
Efterlysning, Uppsala den 6 augusti 1835 (6 personer, borttappad snusdosa) 
Kungörelse, Uppsala den 6 augusti 1835 (frivillig auktion Ribbingebäck) 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1835 (auktion N:o 4 Kumla By, Boglösa socken) 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1835 (förnyad exekutiv auktion på N:o 3 och 4 Älvlösa By, 

Fittja socken) 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1835 (auktion N:2 Vavds By, Hållnäs socken) 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1835 (rusthållen N:o 80 och 81, Åby, Vaksala socken detta 

län är till salu) 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1835 (4 personer, stulna kläder och snusdosa) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (Generalmönstring med Flottan) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (auktion Beklädnads reservförrådet) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (förfalskning med arsenik) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (förnyad arrendeauktion Överstelöjtnants Bostället 

Åby, Hamrånge socken, Gävleborgs län) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (efterlyst änka, som hyst passlös person) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (frivillig lösöresauktion på Sjöö Sätesgård, Holms 

socken, Lagunda Härad) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (efterlyst person, som lånat kläder) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (personer som inte betalt skatt och böter) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1835 (sjudning av salpeter) 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1835 (exekutiv auktion N:o 2 Åkerby By, Åkerby socken, 

detta län) 
Efterlysning, Uppsala den 9 september 1835 (10 personer däribland en mördare, oxe, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1835 (kurirbrickor avskaffas) 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1835 (rekryteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1835 (auktion Kryssbo, Vendels socken) 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1835 (rustningshästarnas betestider) 
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1935 (markegångsförrättning) 
Kungörelse, Uppsala den 17 september 18355 (jakt) 
Kungörelse, Uppsala den 17 september 1835 (berättelse om Brandförsäkringsverket finns på 

Kronofogdekontoren) 
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1835 (auktion på Fasma Egendom i Tensta, Viksta och 

Skuttunge socknar) 
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1835 (uppköp av enbär) 
Efterlysning, Uppsala den 19 september 1835 (kyrkstöld, 1 person) 
Kungörelse, Uppsala den 24 september 1835 (brännvinsredskap) 
Kungörelse, Uppsala den 24 september 1835 (förnyad auktion N:o 1 Kumla By, Boglösa socken) 
Kungörelse, Uppsala den 24 september 1835 (funnet sönderkrossat fartyg) 
Efterlysning, Uppsala den 24 september 1835 (2 personer, 2 hästar, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 27 september 1835 (förnyad auktion på reparation av jakttyg) 
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1835 (auktion Årby sätesgård, Ramsta socken) 



Kungörelse, Uppsala den 28 september 1835 (förnyad auktion N:o 3 och 4 Älvlösa By, Fittja 
socken) 

Kungörelser, Uppsala den 28 september 1835 (efterlyst för borgensskuld) 
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1835 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1835 (högt sädespris) 
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1835 (vägreparationer) 
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1835 (auktion på uppsättning av en grind i Södra Tornet) 
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1835 (auktion på lotter i Hovstallängen) 
Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1835 (reparation av jakttygen) 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (auktion Rickberga, Björklinge socken) 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (ansökan om höjning av brotaxan vid Flottsund) 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (indragen marknad i Skäfthammar) 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (ny Färgerirörelse, ny adress för Kryddkramhandel) 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (tillvarataget sto) 
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1835 (hästmarknaden i Gävle indragen) 
Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1835 (mantals- och skattskrivning) 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1835 (spannmål till Danvikens Hospital) 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (funnen skeppsslup vid Klädesholmen) 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (utslag om utmätning) 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (beslagsmål) 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (pengar och saker funna hos häktad person) 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (upphittad klänning i Håtuna) 
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1835 (jaktplatser) 
Efterlysning, Uppsala den 23 oktober 1835 (14 personer, 4 hästar, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1835 (remontmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1835 (portugisisk Generalkonsul återinsatt) 
Efterlysning, Uppsala den 27 oktober 1835 (3 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1835 (arrendeauktion Blacksta, Ekeby socken, Olands 

Härad) 
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1835 (förnyad auktion på lott N:o 7, Hovstallängen i 

Uppsala) 
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1835 (auktion Tuva, Tierps socken, Snöte, Tegelsmora 

socken) 
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1835 (förlorad säck mellan Enköping och Säva 

gästgivargård) 
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1835 (förnyad arrendeauktion Härva Krono Utjord, 

Härads socken, Nyköpings län) 
Brev från Carl Johan, Uppsala den 13 november 1835 (engelsk agronom antagen) 
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1835 (Tagel Beredningsanstalt i Uppsala) 
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1835 (ny adress för kryddkramhandel, meddelande om 

Beklädnadsfonden) 
Kungörelse, Uppsala den 14 november 1835 (utflyttningshjälp för laga skifte) 
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1835 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1835 (efterlyst hästhandlare) 
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1835 (barnuppfostringsmål) 



Efterlysning, Uppsala den 16 november 1835 (6 personer, åtskilligt stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 17 november 1835 (entreprenadsauktion för nya fönster i Slottet) 
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1835 (remonteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1835 (remonteringsmöte) 
Efterlysning, Uppsala den 19 november 1835 (2 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1835 (spannmålsarrende för Boställen) 
Kungörelse, Uppsala den 25 november 1835 (auktion Björk, Västeråkers socken och Söderby, 

Ramsta socken) 
Kungörelse, Uppsala den 25 november 1835 (stulna hästar) 
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1835 (konkursauktion i Långtora och i Yvre) 
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1835 (förnyad auktion Åkerby By N:o 2, Åkerby socken) 
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1835 (entreprenad för byggnad av trossbod vid 

mötesplatsen Mohed samt Löjtnants Bostället Storbyn i Färila socken) 
Efterlysningar, Uppsala den 1 december 1835 (7 personer, häst, vagnsdelar) 
Kungörelse, Uppsala den 1 december 1835 (bärgad ekbjälke vid Rossön, Göteborgs län, 

sönderslaget fartyg) 
Kungörelse, Uppsala den 2 december 1835 (angående rotevakans avgiften i Markegångstaxan) 
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1835 (avlöningsmöten för Upplands Regemente) 
Efterlysning, Uppsala den 4 december 1835 (2 personer, stor penningstöld) 
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1835 (tillvaratagen kärra) 
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1835 (entreprenadsauktion för reparation av Postinspektörs 

Bostället i Uppsala) 
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1835 (deponerade medel i Lantränteriet) 
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1835 (revision av Beklädnads Fonden vid Dragon 

Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1835 (revision av Remonterings kassan vid Dragon 

Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1835 (ränte- och utlånings regler för räntegivare vid 

Dragon Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1835 (leverering av Hospitals spannmålen) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1835 (auktion Lådsta By, Funbo socken) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1835 (rekryteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1835 (hustru efterlyser sin man) 
Kungörelse, 15 december 1835 (makar efterlysta för obetald skuld) 
Efterlysning, Uppsala den 15 december 1835 (7 personer, stöld) 
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1835 (jordbruks råd av agronom Stephens) 
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1835 (prispengar från Lanthushålls Sällskapet) 
Kungörelse, Uppsala den 21 december 1835 (ändring i markegångstaxan rörande soldatrotar) 
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Kungörelse, Uppsala den 1 januari 1836 (grunder för brännvinsbränning) 
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1836 (tider och platser för mottagande av salpeter) 
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1836 (kallelsen till Lanthushållnings Sällskapets årsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1836 (förnyad auktion på Lott n:o 3. Hovstallängen) 
Kungörelse, Uppsala den 13 januari 1836 (leverans av avrads- och tiondespannmål) 
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1836 (auktion tredje gången Åkerby By, Åkerby) 
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1836 (person efterlyst för obetalda skulder) 
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1836 (påträffad jakt i Grundsund) 
Efterlysning, Uppsala den 16 januari 1836 (9 personer, 4 stälder, 1 häst)   
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1836 (årshuggning i Tierps kronopark och Ramningshults 

kronopark)  
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1836 (auktion för gallring av Högskogen) 
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1836 (auktion på skogseffekter från Sunnersta    Kronopark 
Kungörelse, Uppsala den 27 januari 1836 (auktion Löjtnantsboställer Furuby, Giersta socken) 
Kungörelse, Uppsala den 27 januari 1836 (från Lanthushållnings Sällskapet angående finska 

Eldrior) 
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1836 (försvunnen dragon) 
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1836 (strandfynd i Göteborg) 
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1836 (upphittad kopparkittel) 
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1836 (värvning) 
Efterlysning, Uppsala den 28 januari 1836 (3 personer)  
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1836 (postförare förlorade brev) 
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1836 (tornet på Riddarholmskyrkan) 
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1836 (Beredningskommitténs sammanträden) 
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1836 (auktion på Kornetts Bostället Travenberg, Tensta 

socken) 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari (Beredningskommitténs sammanträde) 
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1836 (ytterligare auktion lott N.o 7 Hovstallängen) 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1836 (rekryt- och remontmöte med Dragon Korpsen) 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1836 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1836 (kallelse till Landskansliet i Jönköping att förklara     

sig över besvär i ett utmätningsfall) 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1836 (efterlyst livstidsarrestant mycket farlig) 
Kungörelse, Uppsala den 11 februari 1836 (efterlyst hustru) 



Efterlysning, Uppsala den 11 februari 1836 (4 personer, rångods) 
Kungörelse, Uppsala den 15 februari 1836 (anmälan till Hospitalsvård och Sinnesjukas intagande 

på Hospital) 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1836 (meddelande från Lasaretts Direktionen) 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1836 (auktion på ved från Uppsalas kronoparker) 
Kungörelse, Uppsala den 17 februari 1836 (entreprenadsauktion för reparationer på Södra tornet 

på Slottet) 
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1836 (vakansavgift för Båtsmän i länet) 
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1836 (reststämmor för Dragon Korpsen) 
Efterlysning, Uppsala den 22 februari 1836 (1 person, släde, pengar) 
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1836 (uppskjutna terminer till vissa Berednings 

kommittéer) 
Kungörelse, Uppsala den 29 februari 1836 (auktioner Torkelsbo och Tälsgärde, Vendels socken 

samt Säby, Gryta socken) 
Kungörelse, Uppsala den 29 februari 1836 (försvarslös person efterlyst) 
Efterlysning, Uppsala den 29 februari 1836 (4 personer, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1836 (arrendeauktion Fältväbel Bostället Ytterbyn, Viksta 

socken) 
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1836 (regementsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1836 (förnyad auktion i Locksta By, Funbo socken) 
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1836 (värvning) 
Kungörelse, Uppsala den 4 mars 1836 (horsbrott) 
Efterlysning, Uppsala den 4 mars 1836 (1 person, mycket stöldgods) 
Brev från Carl Johan den 5 mars 1836 (nytt Reglemente och Taxa för Segelfarten i Uppsala å) 
Tillkännagivande, Uppsala den 9 mars 1836 (Hushållnings Sällskapets belöningar) 
Tillkännagivande, Uppsala den 9 mars 1836 (jordbruksutbildning i Dalarna) 
Tillkännagivande, Uppsala den 9 mars 1836 (utdelning av fruktträd) 
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1836 (auktion Garn, Biskopskulla socken) 
Efterlysning, Uppsala den 15 mars 1836 (4 personer, sto stöldgods och borttappad kappsäck) 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (strandgods i Göteborgs skärgård) 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (jaktförbud) 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (befälsmöte, rekrytmöte, regementsmöte och 

övningsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (rotehållare kallas till Rekryteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (entreprenadsauktion för underhåll vid möten och 

mönstringar) 
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1836 (häst och sadel hittad hos rånmisstänkt) 
Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1836 (markegångspris på soldatmunderingar) 
Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1836 (auktion på säd vid Kronomagasinet i Uppsala) 
Brev från Carl Johan , Uppsala den 23 mars 1836 (angående brännvinsbränning) 
Kungörelse, Uppsala den 2 april 1836 (arrendeauktion på Allmunge Kyrkoängsfjäll, Almunge 

socken) 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (Dragon Korpsens Befälsmöte och Skvadronsmöten) 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (Bergs ting) 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (Lagtima Ting) 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (auktion Kjettslinge, Jumkils socken) 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (bärgade skeppsslupar) 
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1836 (förkomna böcker i konkursmål) 



Efterlysning, Uppsala den 7 april 1836 (3 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 7 april (stobetäckning) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (inrättande av Brandstodsförening) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (uppskjuten mönstring och vapenövning) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (auktion på får och baggar) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (manslik anträffat) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (anhållen sjöman, som innehaft stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (förfalskningsbrott) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (falska inteckningsdokument) 
Efterlysning, Uppsala den 13 april 1836 (3 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (försäljning av säd från Kronomagasinet) 
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1836 (förseglade brännvinsredskap) 
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1836 (för många fripatienter på Lasarettet) 
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1836 (entreprenadsauktion för reparationer på Uppsala 

Hospital) 
Kungörelse, Uppsala den 20 april 1836 (tider och platser för taxeringarna i länet) 
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1836 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet) 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (auktion Kryssbo, Vendels socken) 
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1836 (befälsmöte, rekrytmöte, regementsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (sundhetsintyg upphör) 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (ådermöten) 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (skvadronsmöte flyttat till Hässelby i Börje socken) 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (ombyggnad av gränsbron mellan Uppsala och Hovs 

Gästgivargård) 
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1836 (beväringsynglingar från Falu län) 
Kungörelse, Uppsala den 30 april 1836 (ytterligare auktion på spannmål) 
Kungörelse, Uppsala den 30 april 1836 (entreprenad för grusning av Slottsborggården, 

renhållning av kloakerna och sängkläder till häktet) 
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1836 (postbefordran mellan Uppsala och Ekolsund) 
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1836 (bärgade bojar och trossar) 
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1836 (delgivning) 
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1936 (delgivning) 
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1836 (flyttad torghandel) 
Efterlysning, Uppsala den 3 maj 1836 (stöldgods, 7 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1836 (ved till Länshäktet) 
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1836 (hamnavgiftens kungörande) 
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1836 (ändring i tiden av Bevillnings taxeringarnas sammanträde) 
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1836 (konkurs i garverirörelse i Enköping) 
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1836 (ombyggnaden av Gräns Bro) 
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1836 (reparation av Klyvinge Bro) 
Efterlysning, Uppsala den 24 maj 1836 (5 personer, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1836 (auktion Rusthållet Marsta By, Bälinge socken) 
Brev från Carl Johan, den 1 juni 1836 (rörande pris på salpeter)  
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (reparationer på Hagberga Bro och Ormeryds Bro) 
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (efterlyst person, som skall inställa sig vid Tinget) 
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (åtal för bedrägligt förfarande mot borgenärer) 
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (lagsökning) 
Efterlysning, Uppsala den 2 juni 1836 (10 personer, stöldgods) 



Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (falskt gravationsbevis) 
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1836 (Allmänna Författningar förskingrade) 
Kungörelse, Uppsala den 3 juni 1836 (reparation av bron vid Säva Gästgivargård) 
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1836 (utflyttningshjälp vid laga skifte) 
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1836 (utdelning till änkor och barn ur Arméns Pensionskassa) 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (auktion Pålsbo sågkvarn) 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (Coopvardie Kapten bör anmäla sig hos Svenska 

Beskickningen i Paris) 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (ombyggnad av Libbarbo Bro, Vendels socken) 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (utdelning av Krigsmanshusgratialer) 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (borgenärer söker förrymd person) 
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1836 (strandvrak bärgat) 
Efterlysning, Uppsala den 9 juni 1836 (5 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 13 juni 1836 (entreprenadsauktion för arbete med galler i arrestrum) 
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1836 (auktion Brunna, Tensta socken, Norunda Härad) 
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1836 (domar i Lagmanstinget) 
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1836 (person efterlyst av borgenärerna) 
Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1836 (från sammanträdet med sockenombuden för 

Brandstodsföreningen) 
Brev från Carl Johan, den 23 juni 1836 (angående brännvins brännings redskap) 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1836 (anbud för bröd till fångarna i Slottshäktet) 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1836 (medaljpensioner) 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1836 (ytterligare auktion för att sätta galler i arrestrum) 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1836 (skatt i spannmål) 
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1836 (auktion Långtora Säteri, Långtora socken) 
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1836 (kallelse till Prövnings Kommitténs sammanträde) 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1836 (auktion Tibble Balingsta socken) 
Brev från Carl Johan 28 juni 1836 (belöning för fasttagande av rymlingar) 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1836 (auktion Järva, Solna socken) 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1836 (borttappat repeterur) 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1936 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1836 (tillvarataget ur från häktad kvinna) 
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1836 (8 personer, vävar och pengar) 
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1836 (stentrumma byggs om på Landsvägen vid Kungsåra) 
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1836 (utdelning av gratialer) 
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1836 (inställelse till ting) 
Efterlysning, Uppsala den 4 juli 1836 (stöld av två hästar, 2 personer) 
Kungörelse, Uppsala den 5 juli 1836 (entreprenadsauktion på inventarier vid Uppsala Hospital) 
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1836 (ytterligare auktion på Kryssbo, Vendels socken ) 
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1836 (utdelning ur En Öres Kassan) 
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1836 (2 ston tillvaratagna) 
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1836 (ytterligare auktion Härja utjord, Härads socken, 

Nyköpings län) 
Efterlysning, Uppsala den 12 juli 1836 (6 personer, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1836 (auktion på Boställen) 
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1836 (personer som inte betalt skatt eller böter) 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (värvning) 



Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (förhör angående slagsmål på allmän väg) 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (olovlig åtkomst av fickur) 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (ändrad tid för höstmarknad i Köping) 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (värjemålsed) 
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1836 (15 personer, 2 hästar, 3 stölder) 
Kungörelse, Uppsala den 15 augusti 1836 (arrendeauktion Mönsterskrivare Bostället Lötsberga, 

Löts socken, Trögds Härad) 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (exekutiv auktion Tibble, Balingsta socken) 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (uppskjuten exekutiv auktion Marsta By, Bälinge 

socken) 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (fyrbåk vid Stor Jungfrun i Söderhamn) 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (betalningsskyldiga till Sundbergs Kryddkramhandel)  
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (entreprenadsauktion för uppförande av byggnader vid 

Utnäs Kampementsplats i Västerås län) 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (arv) 
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1836 (ett större segel och en mindre segelbåt är bärgade i 

Göteborg) 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1836 (skuld och utmätning) 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1836 (skuld och kvarstad) 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1836 (skilsmässa makar emellan) 
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1836 (lagsökning) 
Efterlysning, Uppsala den 24 augusti 1836 (13 personer, 1 sto, 3 stölder) 
Kungörelse, Uppsala den 27 augusti 1836 (föreskrift för Manufaktur Diskont Fonden) 
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1836 (Kassations- och Approbations mönstringar) 
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1836 (rekryteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1836 (frikallelse av underhåll av beväringspersedlar) 
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1836 (Bayerska undersåtar får inpassera i Sverige) 
Kungörelse, Uppsala den 31 augusti 1836 (markegångssättning) 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1836 (ådermöten) 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1836 (rustningshästarnas intagande från betet) 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1836 (auktion N:o 2 Berg, Järlåsa) 
Kungörelse, Uppsala den 8 september 1836 (auktion Löjtnants Bostället Föränge, Järvsö socken, 

Hälsingland) 
Efterlysning, Uppsala den 8 september 1836 (12 personer, två ston, två stölder) 
Kungörelse, Uppsala den 10 september 1836 (deponerade medel i Ränteriet) 
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1836 (undervisning i salpetersjudning) 
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1836 (meddelande från Lundequists Bokhandel) 
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1836 (revision av En Öres Kassan) 
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1836 (överlåtna Kronolägenheter) 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (ny marknadsplats i Motala) 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (upphittad schal) 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (tillvaratagen vallack) 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (bärgad furubjälke invid Göteborg) 
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1836 (upphittad sedelbok nära Örebro) 
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1836 (kappsläde, troligen stulen, återfås) 
Efterlysning, Uppsala den 21 september 1836 (12 personer, 3 hästar, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1836 (fängelsestraff i brist på medel till böter) 



Kungörelse, Uppsala den 28 september 1836 (genmäle inför Ullbo Häradsrätt) 
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1836 (furubjälke bärgad i öppna sjön) 
Efterlysning, Uppsala den 28 september 1836 (3 personer, 4 årig pojke, stöldgods efter 3 stölder) 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (Brandförsäkringsverkets Revisions Berättelse) 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (skeppsbåt funnen i länets skärgård) 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (handelsrörelse, i Linköping byter ägare) 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (upphittad plånbok) 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (tillvaratagen vallack) 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (eka funnen vid Göteborg) 
Efterlysning, Uppsala den 6 oktober 1836 (8 personer, 1 sto, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1836 (försämrade vägar) 
Efterlysning 11 oktober 1836 (2 personer som rymt från fångbevakningen) 
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1836 (2 pråmar och 1 ökstock upphittad i Mälaren) 
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1836 (mantalsskrivning) 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1836 (tillvaratagna hästar) 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1836 (inställelse i rätten för genmäle) 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1836 (lagsökning) 
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1836 (arrendeauktion Kongsberga, Kongsgård, Vansö 

socken) 
Efterlysning, Uppsala den 22 oktober 1836 (7 personer, 2 hästar, stulna kläder) 
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1836 (Danviks Hospitals spannmål) 
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1836 (resultat av approbations- och kassationsmönstringen) 
Efterlysning, Uppsala den 25 oktober 1836 (2 personer, en häst och stulna kläder) 
Kungörelse, Uppsala den 28 oktober 1836 (förslag till Brandstods Bolag för socknarna i länet) 
Kungörelser, Uppsala den 28 oktober 1836 (jaktplatser) 
Kungörelse, Uppsala den 28 oktober 1836 (Järnkramhandlare Adlöfs Sterbhus) 
Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1836 (entreprenadsauktion målning av arrestrum i 

Länshäktet) 
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1836 (transportresolution Kronohemmanet Kallås, Bälinge 

socken) 
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1836 (mässling och scharlakansfeber) 
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1836 (förnyad exekutiv auktion Tibble, Balingsta socken) 
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1836 (fickur troligen stulet) 
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1836 (inställelse i Rådsturätten i Åmål) 
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1836 (8 personer, häst, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 9 november 1836 (8 personer, häst, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1836 (ändrad tid för mantalsskrivningen i Lena socken) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1836 (auktion Valla by, Teda socken) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1836 (remonteringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1836 (ytterligare auktion Nederjärva,  Solna socken) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1836 (postväska försvunnen) 
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1836 (upphittad sedelbok) 
Efterlysning, Uppsala den 21 november 1836 (5 personer varav 2 barn, hingst och stöldgods) 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 december 1836 (boskapsskötselns förbättring) 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 december 1836 (belöningar till tjänstehjon) 
Tillkännagivande, Uppsala den 2 december 1836 (utbildning till fåraherde) 
Kungörelse, Uppsala den 3 december 1836 (revisionsberättelse för Beklädnads Fonden) 
Brev från Carl Johan, Stockholm den 6 december 1836 (angående brännvinsredskap) 



Kungörelse, Uppsala den 6 december 1836 (ytterligare auktion N:o 2 Berg, Järlåsa socken) 
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1836 (avlöningsmöten) 
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1836 (dansk konsul i Stockholm) 
Efterlysning, Uppsala den 6 december 1836 (12 personer, stöldgods däribland kaffe) 
Kungörelse, Uppsala den 7 december 1836 (höjning av Båtsmans Rote Vakansen) 
Kungörelse, Uppsala den 7 december 1836 (priset på spannmål till Veckholms Hospital) 
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1836 (entreprenadsauktion för förbättrande av 

karaktärshus på Överste Bostället Frövi, Skultuna socken) 
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1836 (Utslag om betalning av skuld) 
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1836 (tillvarataget silverfickur) 
Efterlysning, Uppsala den 20 december 1836 (3 personer varav en farlig, stöldgods) 
Kungörelse, Uppsala den 23 december 1836 (befäls-, rekryt- och beväringsmöte) 
Kungörelse, Uppsala den 23 december 1836 (entreprenadsauktion för underhåll under möten) 
Tillkännagivande, odaterat, (finska eldrior) 
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1836 (personer som flyttat utan att betalt skatt) 
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1836 (leverering av säd till Hospitalen) 
Brev från Carl Johan, 31 december 1836 (angående Kyrkoherdarnas löneförmåner) 
 



Information – Hjälp att navigera i programmet 
 

Bokmärken med Grön / Röd färg leder endast till denna information 
- de skall ses som rubriker | navigeringshjälp | upplysningar 

 + tecken visar att det finns mer. Klicka på det.
 

Eftersom vi presenterar ett omfattande textmaterial visar vi det i s.k. PDF-format 
Formatet tillåter användning av register med s.k. Bokmärken för navigering i 
filen som innehåller många hundra A4-sidor. 
 
Bläddring framåt/bakåt i PDF-programmet 
Triangelformade pilar längst ned på sidan 
 
Bläddring bland visade sidor i PDF-programmet 
Pilar framåt/bakåt på grön / rund botten, längst ned på sidan 
 
Bläddring framåt/bakåt i vanliga internetprogram (ofta med färgad bakgrund) 
Pilar framåt/bakåt på grön / rund botten längst upp till vänster på sidan 
 
Blå färg är länkar som leder till andra program skapade i PDF eller HTML 
Röd färg är viss förtydligande information 
 
Sökfunktionen – klicka på kikarikonen 
PDF-formatet har en inbyggd sökfunktion som söker i hela filen.
- därför är filen stor, vilket är till nackdel för den som använder äldre typ av 
telefonmodem 
- i de senast inlagda texterna ligger innehållsförteckningarna i särskild fil för att 
undvika dubblerad visning 
OBS att finns flera sökalternativ 
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