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Kungörelse, Uppsala den 13 februari 1816 (monderingspersedlar)
Enligt överenskommelse har rotarna vid Upplands Regemente förbundit sig att betala 1/3 av
soldatmunderingens värde, mindre munderingen inbegripen, mot att Beklädnadsdirektionen
skulle om hela monderingen besörja. Men när rotarna i Stockholms län förbehållit sig att
skaffa mindre monderingspersedlar själva, när de gamla blivit kasserade, och även ett större
antal rotar överenskommit om en årlig avgift antingen i spannmål eller pengar mot att
soldaterna själva ansvarar för monderingen, har detta medfört oreda och osäkerhet. Jag får
nu kungöra att varje rote äger frihet att skaffa mindre monderingspersedlar eller
överenskomma med sin soldat. Detta skall anmälas till Kompanicheferna inom en månad
efter det att kungörelsen blivit uppläst i predikstolen.
För övrigt har jag att meddela att med de 36 riksdaler som Beklädnadsdirektionen åren 1812,
1813 och 1815 redan uppburit har två särskilda monderingar blivit förfärdigade och
kostnaden för den ena blivit 16 riksdaler och för den andra 17 riksdaler, så att i anledning
därav ett överskott av 2 riksdaler 36 skillingar uppkommit för varje rote, som varje
rotehållare skall återfå.
Uppsala slott den 13 februari 1816 B W FOCK
Allmänna Brandförsäkringsdirektionens kungörelse, angående Delägarnas
sammankallande; Stockholm den 2 mars 1816
Onsdagen den 5 juni sammankallas delägarna i Brandförsäkringsfonden för att överlägga
om åtskilliga ämnen och ändringar i Reglementet för inrättningen.
Stockholm den 2 mars 1816 FR S SILVERSTOLPE, E af WETTERSTEDT
Kungörelse, Stockholm den 26 mars 1816 (skrivelse från CARL)
Kungl Maj:t har den 26 mars skrivit till Befallningshavanden i länet.
Den 28 oktober har Ni anmält hinder för salpetertillverkningen på grund av skogsbrist. Ni
föreslår att rätt till utsyning av Kronans Allmänningar i länet skulle i betydlig mån avhjälpa
olägenheten. Vi skulle förordna, att rätt till utsyning av virke för salpeterladors uppförande
av sådana hemmansägare som saknar egen skog, att lika med kronoboställs ägare, när de
anmält sitt behov enligt Skogsförordningens stadgar få ta virke, om de ställt två mäns
borgen och säkerhet att virket kommer att användas för detta behov. Distriktets
Salpetersjuderi styresmän bör ha insyn och villkoret är att inga bolag kan begagna sig av
denna förmån.
Efter att ha inhämtat Salpetersjuderi inrättningens utlåtande har Eder hemställan bifallits
med den förändring att utsyningsrättigheten blir i jämlikhet med iståndsättandet av bofälliga
boställen.
Stockholm den 26 mars 1816 CARL
Vilket Nådiga stadgande härmed allmänneligen kungörs.
Uppsala slott den 26 april 1816 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala slott den 30 mars 1816 (smittkoppor Kalmar)
Landshövdingeämbetet har inhämtat den obehagliga underrättelsen att smittkoppor utbrutit
på nytt i länet. Flera personer i Kalmar församling har avlidit. Nödvändig åtgärd har genast
blivit vidtagen till de insjuknades hjälp, men denna händelse visar att det enda fullkomliga
säkra medlet mot smittkoppor, nämligen vaccination inte blivit genomförd till fullo. Den
nådiga uppmuntran, som Kongl Maj:t själv i landsfaderlig avsikt visat för att stödja
vaccinationens allmänna genomförande, gör att Landshövdingeämbetet ej allenast på nytt
och på det ömmaste anmanar alla som har uppsikt och vård över unga personer, att inte
förgäta begagnandet av beskydd mot den smittsamma sjukdomen genom vaccination.
Vi vill allvarligt erinra församlingarnas vaccinatörer om att samvetsgrant och nitiskt
uppfylla sina åligganden. Vi väntar Oss särskilt av det upplysta prästerskapet en kraftig
medverkan till vaccinationens fortgång. Kronobetjäningen åläggs att gå vederbörande
tillhanda med allt biträde som kan lämnas och framför allt strax anmäla om smittkoppor
yppas på något ställe.
Uppsala slott den 30 mars 1816 AND HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala slott 30 mars 1816 (auktion Varsta, Lagunda)
Genom frivillig öppen auktion den 24 april klockan 10 säljs till högstbjudande Varsta
egendom, postgård och skatte. Tillträde 14 mars 1817 med växande gröda. Egendomen är
belägen i Fröstuna socken, Lagunda härad, vid allmänna landsvägen mellan Enköping och
Uppsala, ¼ mil från Örsundsbro. Årligt utsäde 24 - 25 tunnor, 60 parlass gott hö, 50 - 60
tunnland skog. Möjligheter till uppodlingar finns. Gården är byggd för ståndspersoner för
två hushåll, logar, stall och fähus samt två stattorp. 1/3 av köpeskillingen betalas den sista
oktober och resten mot ränta och innestående inteckning
Uppsala slott den 30 mars 1816 AND HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1816 (auktion Stenbyn)
På Serafimer Ordens Gille anmodan utbjuds Hospitalshemmanet Stenbyn i Stavby socken,
Olands härad den 24 april klockan 12, på ytterligare arrende under 25 års tid. Hugade
arrendatorer bör vara försedda med borgen ställd på 10 år från tillträdet. Borgen skall vara
underskriven av 2 bofasta män som borga som för egen gäld. Borgen bör även vara
verifierad av domhavande i orten, annars lämnas inget avseende på anbudet.
Uppsala den 8 april 1816 AND HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1816 (uppköp av förråd till mötet med
Regementsbrigadens Dragonkorps)
Enligt skrivelse från Krigs Kollegiet skall upphandlas 650 tunnor havre, 6.000 lispund gott
hö samt 4.100 lispund långhalm av råg, för att användas vid möte med Kongl Liv
Regements Brigadens Dragonkorps. Varorna levereras här i staden och den som har sådana
fouragepersedlar till salu, uppger kvantiteten och priset inom 8 dagar efter uppläsningen
från predikstolarna. Säljarna får om deras anbud antas, genast vid leveransen kontant
betalning.
Uppsala slott den 9 april 1816 AND HJERPE J A CARLSON
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Kungörelse, Uppsala den 26 april 1816 (arrendeauktion Östa)
Vid frivillig auktion på Landskansliet den 11 maj klockan 12, kommer att till högstbjudande
försäljas till arrende ett halvt mantal skatte rusthållet Östa, beläget i Norunda socken, Ärentuna
härad. 1 ¼ mil från staden, nära kyrka och kvarn samt allmän landsväg.
Rusthållet äger 25 tunnland god lerjord, 16 tunnland äng, 11 tunnland skog och betesmark.
Hit hör en utjord och torpet Östra Bodarna beläget på Norunda Häradsallmänning.
Augmentsräntan är 25 riksdaler om året, arrenderäntan har under 14 års tid varit 35 tunnor
spannmål och arrendatorn har ensam ansvarat för alla kronoutskylder
Åbyggnaden är i försvarlig skick, fiske finns i en närbelägen å och rusthållet är försett med
karl och häst och full mundering.
Vid inropet erläggs 2.000 riksdaler, resterande summa får mot skuldsedel och första
inteckning vid näst infallande lagtima ting, som köparen bekostar innestå i egendomen.
Uppsala slott den 26 april 1816 AND HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala slott den 26 april 1816 (auktion Eke, Trälösa, Grän,)
Den 20 maj klockan 10 säljs följande egendomar på frivillig auktion till högstbjudande.
1:o Eke berustade säteri i Vaksala socken, 34 tunnor årligt utsäde i bördig jordmån samt
Trälösa berustade säteri, som hör till samma rustningsstam och har 9 tunnor utsäde, 38 lass
äng och två beteshagar.
Åbyggnaden är en karaktärsbyggnad i trä under spåntak med sal, 3 kamrar, kök och
förstuga. 1 bondbyggnad under halmtak, 2 stugor, 2 bodar, stall, fähus, sädesbodar och
uthus. Augmentsräntan är 10 tunnor utom pengar.
2:o Trälösa, frälse i samma socken med 11 tunnor utsäde i god jordmån, något äng,
betesmark och nödvändig åbyggnad.
3.o Grän i Rasbo socken och härad, kronoskatte med 15 tunnors utsäde i bättre och sämre
jordmån, 90 lass hö, bete i hage och på skogen, vilken består av 222 tunnland mer eller
mindre beväxt, åbyggnaden skall var i någorlunda bestånd.
4:o Två små utjordar tillhörande Eke, där det för närvarande räntar 1 ½ tunna spannmål.
3/10 betalas vid köpet. Underrättelse om villkoren för återstoden och egendomarnas
beskaffenhet besvaras av ägaren Majoren Baron Ulric Cederström, som bor på Eke.
Uppsala slott den 26 april 1816 AND HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala den 26 april 1816 (6 hingstar till betäckning)
Sex hingstar från Kronans Stuteriinrättning är hitsända för att begagnas vid betäckning. De
som vill draga fördel av detta tillfälle att vinna en förbättrad hästavel, anmäler sig hos
Hovstallmästaren Olof Malmerfeldt, som bor i staden. Inget djur som äger ärftligt fel
mottas. Avgiften är 2 riksdaler.
Uppsala slott den 26 april 1816 AND HJERPE J A CARLSON
Efterlysning, Uppsala den 26 april 1816 (beväringar från Enköping och Falun, tjuv
från Halland)
Magistraten i Enköping har anmält att kakelugnsmakargesällen Peter Enlund och
logarfwaregesällen Johan Pettersson, (logarvare arbetade med sämskade skinn) tillhörande
beväringsmanskapet, begivit sig från staden utan respass. Krono- och Stadsbetjänter bör
spana efter dem. De skall inställa sig vid Besiktnings- och Approbations mönstring den 24
maj.
Befallningsman Hofling i Halland har anmält att tjuvar brutit sig in på hans kontor och tagit
en ekkista, där ett betydligt belopp publika medel förvarades. Kistan är återfunnen med
uppbrutet lock. Hofling utlovar en belöning på 500 riksdaler till den som kan återskaffa
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tjuvarna och det stulna. Belöningen utbetalas även om något av tjuvgodset blivit
förskingrat.
De ynglingar från Falun, som är födda 1795 och vistas i länet, skall vid vite av 6 riksdaler
infinna sig till mönstring den 14 maj i sina hemsocknar i Dalarna.
Uppsala slott den 26 april AND HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1816 (auktion fänriksbostället Kumla i Övergran)
Fänriksbostället vid Upplands Regemente, Kumla i Övergrans socken, Håbo härad, utbjuds
på öppen auktion den 29 maj så väl i Krigs Kollegiet som här på Landskontoret till
ytterligare arrende till år 1840. Spekulanter skall var försedda med borgen under de 5 första
åren för alla i arrendekontraktet föreskrivna skyldigheter. Borgen underskriven av två
bofasta män och domhavandes intyg om deras vederhäftighet.
Uppsala slott i Landskontoret den 9 april 1816 AND HJERPE J A CARLSON
Efterlysning, Uppsala den 11 maj 1816, (flera personer och en sabel)
1:o Soldaten vid Upplands Regemente och Bälinge kompani N:r 11 Fröjd. Han är 11
kvarter 2 ½ tum lång, 30 år gammal, vilken avvikit olovandes från regementet den 30 april
medförande några kronopersedlar.
2:o Sjömannen Anders Lindqvist, lång och smal till växten, ljuslätt ansikte, blå ögon, var
dömd för tjuvnad, men lyckades under fångtransporten komma undan i Västerås län.
3:o Rotebåtsmannen Anders Lund, av klen växt, som avvikit från arbetskommendering på
Nya Varvet i Göteborg.
4:o Volontären vid Göteborgs Eskadern, Christian Hammargren,11 kvarter lång, rödhårig
och fräknig, avvek den 18 april.
5:o Hästtjuven Gustav Björnberg, lång och smal till växten, koppärrigt ansikte, vilken tagit
till flykten från Örebro slotts fånggård.
6:o Pigan Ingrid Olofsdotter, som vid rannsakning över häktade förstärkningskarlen Anders
Humla, skulle inställa sig till förhör men rymde från sin tjänst hos Major von Heland på
Lunds sätesgård, Ösmo socken.
7:o Drängen Anders Michelsson, anklagad för förfalskningsbrott.
8:o Båtskeppare Rasmus Bolander, som inte kunnat nås av kallelse till Sjötullsrätten, där
han står anklagad.
Krono - och Stadsbetjäningen skall ofördröjligen efterspana dessa rymmare, gripa och
föra dem till Slottshäktet. De två sistnämnda dock utan fängsel.
Anmodas Överståthållarämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavanden att låta
efterlysa soldaten Fröjd.
På resa mellan Stockholm och Läby Gästgivargård den 6 - 7 mars förlorades en sabel med
hel stålbalja, fästad vid ett smalt lädergehäng med hängremmar samt häften av små
lejonhuvuden. Belöning utlovas och sabeln återställs antingen hos majoren Carl von
Schoulz eller lagman af Klintberg på Ålby i Vendels socken.
Från Per Olsson i Husby By, Tumba socken, Nyköpings län har stulits: 1 blå
vadmalskapprock, 1 ny blå tröja med rutigt foder och överklädda knappar, 1 tröja med grått
yllefoder, ett kattunslivstycke vitt med svarta och gula prickar och små mässingsknappar,
mörkblå yllestrumpor, kvinnoskor, guldring, 2 förgyllda silverringar, ny lärftsskjorta, 1
blaggarnsskjorta, kambrickskläden, näsdukar, nettelsduksförkläde, rödflammigt helt
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halskläde, silkesnäsduk, storrosig bomullsnäsduk, nya ullvantar, en del av en vit
bomullskjortel.
Originalet till en skuldsedel har stulits. Enligt Riksmarskalksämbetest utfärdade utslag den 13
augusti 1813 skall på andra sidan stå att överstelöjtnanten Charles Apelqwists år 1811
ingångna borgen är tvistigt förklarad. Den som känner till något om denna orginalsedel
skall vid laga ansvar anmäla sig.
Uppsala slott den 11 maj 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1816, (antagen värvare för Regemente)
Sekundchefs ämbetet för andra gardet har anmält, att överkomplette gardisten Lars
Rosengren genom utfärdat patent blivit förordnad till att anställa värvning för regementet
här i länet.
Uppsala slott den 11 maj 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1816 (lån till salpeterlador)
Sedan Kommitten för Salpeter Direktionen på min begäran remitterat 5.000 riksdaler, som
uppmuntran av salpeterladors anläggande och lånegrunderna är angivna, får jag meddela de
innevånare som så önskar låna, att insända lånehandlingar.
Uppsala den 14 maj 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1816, (utdelning av spannmål till behövande)
Då jag erfarit att åtskilliga fattiga bland allmogen i länet är i behov av spannmål, både till
utsäde och brödföda under sommarmånaderna har jag hemställt om inte spannmål ur
kronans förråd skulle kunna utlämnas till ett pris av 8 riksdaler 24 skilling för rågtunnan
och 6 riksdaler för korntunnan. Magasinsdirektionen har bifallit min begäran. Skulle
spannmålen behöva utlämnas på kredit är det låntagarens skyldighet att senast i februari
erlägga betalning med 6 % ränta. Onsdagar och fredagar varje vecka kan behövande
allmoge efter vars och ens behov få säd från Kronomagasinet. De som inte kan betala
kontant skall vara försedda med borgen, utan den kan inte kredit erhållas.
Uppsala slott den 14 maj 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala 16 maj 1816 (ny auktion på kaptensbostället Ubby)
Vid arrendeauktionen på Kaptensbostället Ubby vid Upplands regemente den 6 mars inkom
inget antagligt anbud. Därför utbjuds bostället på nytt den 19 juni, så väl i Krigs Kollegium
som på Landskontoret. Spekulanter skall vara försedda med godkänd borgen för de 5 första
åren. Då tillträdet blir vid midfastan nästa år kommer blivande arrendatorn att bestrida
trädet och höstutsädet.
Uppsala 16 maj 1816 AND HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1817, (arrende på Uppsala stads tullkvarn)
Konsistorium Akademikum tillkännager för hugade spekulanter att stadens mjölkvarnverk
om 12 par stenar i ett hus samt en s k slusskvarn med 4 par stenar, som kan begagnas vid
mycket högt vatten, kommer att bortarrenderas på 10 års tid.
Arrendeanbuden, som skall ske i råg och korn av kvarntullen, skall skriftligen inlämnas till
rektor för Akademien. Borgen för så väl verkets vård och underhåll, som för arrendet.
Uppsala den 7 juni 1817 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 7 juni 1817 (10 personer och bankosedlar)
1:oVolontärerna vid Flottans Göteborgs Eskader Knut Eriksson, Lars Ahlberg, Åke Nilsson
och Anders Björklund, av vilka Eriksson och Nilsson uteblivit efter permission och de
andra olovligen avvikit.
Eriksson, 26 år gammal, 5 fot 7 tum lång, lång rödlätt ansikte, lång spetsig näsa, brunt hår
och ett ärr på högra handleden.
Ahlberg, 36 år gammal, 11 kvarter lång och undersättsig med runt ansikte och mörkt hår.
Nilson, 27 år gammal, 5 fot 6 tum och undersättsig, blekt rundlagt ansikte rödbrunt hår,
spetsig näsa, bruna ögon.
Björklund, 27 år gammal, 11 kvarter 2 tum, smal med långlagt ansikte, brunt hår och ärr på
högra kinden.
2:o En fransman, Wågrand benämnd, vilken stod åtalad vid Wätte Härads tingsrätt för stöld
av ett större parti brännvin, har avvikit. Han är lång och smal med magert mörkt ansikte.
3:o Gossen Claus Hansson, som avvikit under transport till undergående av straff av 40 par
spö, är ofärdig i ena armen och har svart hår och blekt ansikte.
4:o Repslagargesällen David Jubel har vid rannsakning inför Kämnärsrätten i Karlshamn
missbrukat repslagarmästare Olof Skogers och Anders Påhlsons namn på ett intyg angående
hantverksprov.
5:o Sjöartilleristen Samuel Hessleman, 29 år gammal, 5 fot 7 tum, med blå ögon, rödblått
ansikte och ljust hår har avvikit.
6:o I bokhållare Bergers rum i Snopptorp i Jäders socken, Nyköpings län har stulits 6
bankosedlar på tillsammans 170 riksdaler.
Krono - och stadsbetjänter anmodas spana och vid gripandet säkert fängslade föra dessa
personer till Slottshäktet. Den som får kunskap om bankosedlarna eller tjuven anmäler det.
Dessutom anbefalls att om Per Nenzén från Dergerfors påträffas, av honom uttaga och
hit sända 30 riksdaler, som han skulle betalt kronomagasinet i Umeå för uttagen spannmål.
Slutligen anmodar Befallninghavande i Jönköpings län förre vågdrängen numera
karduansmakargesällen Johan Fr Ros, att inom 3 månader ge förklaring till hans svärmoders
änkan, Cath Johnsdotters gjorda utsökningsmål och begärd kvarstad på hans egendom
Uppsala den 7 juni 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 26 augusti 1816 (underpris på spannmål)
För att förebygga att mindre bemedlade jordbrukare blir lidande genom oskäligt underpris
på den nya spannmålen och för att bereda honom avsättning av varan här i länet, har jag
begärt och Magasinsdirektionen bifallit, upphandling av större eller mindre kvantiteter av
säd vid Kronomagasinet, tills priserna hinner fastställas. Förbehåll att något sädeslag kan bli
dyrare.
Gamla upphandlingspriser är 1 tunna råg om 13 lispund, 8 riksdaler, 1 tunna korn om 11
lispund, 5 riksdaler 16 skilling, 1 tunna havre om minst 8 lispund 3 riksdaler.
Detta har jag ansett mig skyndsamt offentligt meddela länets innevånare så att de, med
Magasinsdirektionens välgörande åtgärd för jordbrukets understöd i rättan tid kan dra all
den fördel, som är möjlig och åsyftad.
Uppsala slott den 26 augusti 1816 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala 30 augusti 1816 (9 personer, stöldgods)
1:o Förre prästmannen Lars Solween har bortgått från Hospitalet i Vadstena, klädd i grå
rock, röd väst och svarta klädesbyxor, vita ullstrumpor och svenska skor. Är för övrigt
igenkänd på sitt stammande tal.
2.o Lösdrivaren Lars Rosentuwa, lång med rödblått ansikte mörkt hår. Han försvann under
en fångtransport inom Linköpings län och har stora svårigheten att gå.
3:o Förre volontären Arvid Gullberg eller Friblad, är undersättsig med ljust hår och blå
ögon. Han försvann under en fångtransport nära Jönköping
4:o Smedsdrängen Anders Hoffman, 34 år, kort och undersättsig med trindlagt ansikte avvek
från sin lagstadgade tjänst hos hammarsmedsmästaren vid Axbergshammars bruk i Örebro
län iförd skjorta, förskinn och en gammal tröja
5:o Förre volontären Fred Bergqwist, 40 år gammal, liten och undersättsig, rymde från
fångtransport mellan Göteborg och Örebro.
6:o Förre volontären Gustaf Jonasson, 36 år gammal, lång och smal med blå ögon och ljust
hår, skulle transporteras mellan Halmstad och Göteborg, men fick tillfälle att undkomma
under fångbevakningen.
7:o Nummerlotteri Kollektören i Ronneby Johan Fredrik Bohlin, som då han fått obalance i
sin omhändertagna uppbörd och förfalskat andras namn, skulle rannsakas, avvek olovligen
från orten. Innan hade han försett sig med handelsbetjänten Ahlgrens från Landskansliet i
Karlskrona utfärdade respass. Han är av ordinär växt, 30 år gammal, vitlätt blekt ansikte och
mörkt hår.
8:o Soldaten Anders Nåman, 44 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång med trint ansikte, kraftig
näsa samt svart hår håller sig undan från Hälsinge Kongl Regemente.
9:o Änkan Brita Persdotters i Rasbo, Färnebo socken, Gästrikland, son, 11 år gammal har
från henne bortgått.
Efterlyses:
1:o En säck med blår, lin, blaggarn, 3 par strumpor, en blå vadmalströja för kvinnor, en
blårandig yllekjol en vitrandig, 4 röda ullschalar, ett par grå byxor och ett livstycke, allt
borttappat på vägen mellan Västerås och Romfartuna Kyrka, natten till den 12 juni
2:o Ett femårs gammalt stokreatur, gråblackt till färgen med en svart ål efter ryggen samt ett
ärr på vänstra låret. Kreaturet tillhör Erik Jansson i Siffelbo, Huddinge socken,
Västmanland och försvann från bete den 15 dennes.
3:o Flera märkta silverbägare, 3 matskedar i silver, 2 par silverskospännen, 1 par
mässingsknäspännen, en grå vadmalskapprock med ståndkrage och stor fällkrage, 1 par nya
skinnbyxor, 2 par blå ullstrumpor, 1 ny hamplärftsskjorta, 1 par nya läderskor samt 7
riksdaler 6 skilling. Allt stals från Lars Nilsson i Högsbo, Nora socken, Västmanland.
Uppsala slott den 30 augusti 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1816 (efterlysta artillerister ang pension)
Avskedade artilleristerna vid Svea Artilleri Regemente, överstelöjtnant von Arbins kompani
n:r 13 Heder, och N:r 50 Glad samt kapten Luthmans kompani n:r 75 Hall, skall anmäla
sig till Överståthållarämbetet och inge prästbevis för att kunna få sin årliga pension av 4
riksdaler. Första halvårs beloppet har redan utfallit.
Uppsala slott den 30 augusti 1816 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1816 (auktion på Skarnholms Kungsäng i
Färentuna)
Skarnholms Kungsäng i Färentuna socken, Stockholms län kommer att bortarrenderas på 30
år vid auktion anställd vid Kammar Kollegiet och Svartsjö Kungsgård den 29 oktober. Först
kommer en del av ängen att utbjudas, sedan hela ängen för att se vilket som blir
förmånligast. Borgen för de 5 första åren fordras. Arrendet kan betalas i lispund hö eller
pengar efter markegångspriset på hö. Höladorna på ängen kommer vid samma tillfälle att
försäljas, men kan inte avhämtas eller användas förrän nuvarande arrende har upphört.
Uppsala den 30 augusti B W FOCK
Kungörelse, Uppsala 30 augusti 1816 (ordningsföreskrifter vid Vårmässo marknaden i
Västerås)
Befallningshavanden i Västmanland har tillsammans med magistraten i Västerås stad funnit
angeläget för att undvika osnygghet och oordning samt förekomma olyckshändelser under
trängseln vid Vårmässo marknaden att förordna:
1:o Vid vite av 3 riksdaler 16 skilling är det förbjudet att rida eller köra på stadens gator. De
farande skall helst sakta köra till sina kvarter eller ställen där deras handel är anvisad. Vid
avfärden skall de sakta färdas efter varann, så att det endast finns två åkande i bredd, en på
var sida
2:o Vid vite av 3 riksdaler och 16 skilling är det förbjudet att ställa hästar eller boskap på
landsvägarna vid staden eller på de större gatorna. Uppsyningsmän finns, som anvisar till
Hästmarknaden, som är belägen vid Västra tullen
Boskapen hänvisas till det s k Ålderkärret, där de ställs för bekvämlighet både för köpare
och säljare
3:o All häftig ridning och körning inom staden och dess territorium är förbjuden under
marknaden vid 5 riksdalers vite. Dock får hästar provköras på vägen vid sidan av
kvarntullen.
4:o Vid vite av 1 riksdaler 32 skilling är det förbjudet att rida eller köra förbi
marknadsstånden, som är uppställda på gatan vid Hospitalet. De som skall till Fiskartorget
eller stadens lastbro får färdas antingen förbi Kungsträdgården eller Slottsgatan.
Uppsala slott den 30 augusti 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1816 (klagomål över skogsavverkning av annans
skog i Järlåsa)
Kapten och Salpetersjuderi Styresmannen C F Edman har anmält att han på auktion
tillhandlat sig hemmanet Hamrom, Järlåsa socken den 15 maj. Nu har han upptäckt att
någon huggit i skogen under vintern, då egendomen legat under kvarstad. Virket ligger i
högar på Björnbo ägor, vid Sjärnhults äng och på den angränsande allmänningen kallad
Vittinge Prästhöbodar.
Kaptenen anhåller att få möta den som huggit, så att han måtte uppgiva med vad rätt han
gjort denna åverkan samt att han bör styrka om han haft denna rätt, vid en viss dag.
Eljest anser kaptenen sig som laglig ägare och berättigad att bortföra och begagna virket
som Hamroms hemman tillhörighet.
Jag har utsatt det av kaptenen begärda sammanträdet till den 2 september här på
Kansliet.
Uppsala slott den 30 augusti 1816 B W FOCK

8 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\Kyrk 64r 1816.doc
Senast utskrivet 03-10-17 22:43

Skapat den 03-03-01 16:20

Kungörelse, Uppsala den 6 september (subskription för aktier i Hjälmare kanalverk)
Subskriptionen för delaktighet i det Bolag som kommer att bygga Hjälmare Kanal och
Slussverk öppnas den 23 denna månad och pågår till och med den 5 oktober, varje dag utom
söndag mellan klockan 10 - 1 förmiddag och 4 - 6 eftermiddag.
I Stockholm i Statskontorets mindre sessionsrum och i Uppsala hos handelsman P W
Littorin på hans kontor.
Man får själv eller genom ombud anteckna den summa man är beredd att tillskjuta
Bolaget samt på hur många aktiedelar man vill få summan fördelad. Ingen summa under
100 riksdaler och sedan hela hundratal. På alla subskriptionsställen finns kungörelse om det
blivande Bolagets förmåner, kanalarbetets beskaffenhet och kostnadsförslag.
Uppsala slott den 6 september 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1816 (lagbrott vid marknad i Enköping)
Till förekommande av oordentligheter och mindre lagbrott, som av en del Häst-, Glas-,
Porslin- och Smideshandlare samt annat dylikt folk, vanligen förövas under marknaden i
Enköping, har jag, med gillande av stadens Magistrat funnit nödvändigt att stadga följande:
Mindre kända personer får hädanefter inte ha nattläger i staden och uppehålla sig där endast
från 9 på morgonen till 5 på eftermiddagen, vid äventyr att sådan person får böta 3 riksdaler
16 skilling samt genast utvisas ur staden.
Vidare bötar den husvärd, hyresman, krögare och näringsidkare, som senare på aftonen
hyser sådant folk 6 riksdaler 32 skilling.
Befallningshavanden i angränsande län anmodas vänligen att låta denna kungörelse utgå.
Uppsala den 6 september 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1816 (lösdrivares båtstölder)
Erfarenheten har visat att då lätt tillgång på båtar och ökstockar, som legat lösa vid
sjöstränderna hjälpt lösdrivare och rymmare att ta sig från en ort till en annan, har jag, jämte
erinran om Kongl Påbudet av den 14 augusti 1816 som i § 8 bestämmer 25 riksdalers bot
för den som döljer, oanmäld hyser eller från andra ställen än Gästgivargård fortskaffar en
person utan respass.
Härmed förordnas, att det är förbjudet vid 3 riksdalers 16 skilling vite, att vid stränderna i
detta län så väl vid Mälaren som Saltsjön och andra insjöar närmast länsgränsen, lämna
farkoster utan tillsyn. Årorna får inte förvaras i båthuset mellan varje gång båten används.
Uppsala slott den 6 september 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1816 (auktion av kronotorpet Lindö samt
inventarieauktion i Åkerby prästgård)
Kronotorpet Lindö i Härad socken, Åkers härad, Nyköpings län, kommer att
bortauktioneras på 30 års arrende i Kammarkollegium. Borgen för de 5 första åren skall
vara ställd och innefatta ansvar om arrendatorn avgår med döden.
På anhållan av Assessor C F Söderqvist tillkännages, att från klockan 9 förmiddagen till laga
tid om aftonen, auktion kommer att hållas i Åkerby Prästgård den 4 och 5 oktober, varvid
åtskillig lös egendom säljs.
1 halsband, 1 halskedja, 2 fickur med kedjor av guld, 1 spanskrör med guldknopp, linne
och sängkläder, 2 brännvinspannor av koppar med imkylare, porslin, och glas, kökssaker av
metall, koppar, tenn, järn och tråd, möbler, speglar, 1 pendyl, 1 stort klaver, 1 klavecin, 1
violin, och 1 s k Davidsharpa, 1 täckvagn, 1 suflettvagn, 1 trilla, shäser och slädar,
körredskap, sadlar, seltyg, flera par hästar, dragoxar, kor, får, svin, smeds- och
snickarverktyg, laggkärl och järnsaker och mycket annat.
Även nästa års gröda och bruk av Ullbolsta Frälsehemman i Jumskils socken.
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Säkra, kända köpare får anstånd med betalning till nästa januari medan okända eller osäkra
genast skall gottgöra sina inrop
Om foder för resande köpares hästar är anstalt vidtagen.
Uppsala slott den 6 september 1816 B W FOCK.
Efterlysning, Uppsala den 6 september 1816 (3 personer och 3 kyrkstölder)
1:o Rotebåtsmannen vid Norra Roslags 1:a Kompani, N:r 54 Johan Fredrik Boman, som
olovligt avvikit från Stockholm, 23 år gammal och född i Löfsta socken i detta län. Han är
kort och undersättsig, koppärrig med mörkt hår. Han var klädd i blå tröja, långbyxor av lärft
och svart hatt.
2:o Två till Kalmar förpassade manspersoner vid namn Sven Colliander och Petter
Höglund, vilka fått tillfälle att rymma i Jönköpings län. Colliander är av medelväxt, gladlätt
ansikte, blå ögon, trubbig näsa, mörkt hår och flintskallig. Höglund är liten till växten,
rödblått ansikte.
3:o Spiksmedsdrängen Nils Hellgren från Gryts Bruk i Örebro län, som olovligen avvikit
från sin tjänst, är 34 år, spenslig med mörkt hår. Han känns igen på att de två främsta
fingrarna på högra handen är avhuggna vid andra leden.
4:o En asksvart vallack med hängman åt vänster och märkt på vänstra låret med J C L
tillhörig en arbetskarl hos borgmästare Carlsson i Enköping har försvunnit från betet vid
Snedens allmänning.
5:o Ett svart sto, 15 år gammalt, litet och med stjärna och en vit fläck vid sadelstaden, skodd
på framfötterna har kommit bort från Funbo skog. Stoet tillhör bonden Matts Persson i
Karby, Rasbo socken, Uppsala län.
6:o En pantsatt silverkaffekanna tillverkad av Eric Ernander här i staden om 50 lods vikt
med ebenholtsskaft samt en fyrkantig låda av tråd med platt lock med 27 riksdaler i pengar
det mesta i kopparskiljemynt, vilket stulits från Nora kyrka i Västmanland.
7:o En liten ask med skiljemynt till 16 skillingars värde stals vid inbrott i Hallsbergs kyrka
den 21 dennes och samma natt 3 riksdaler i kopparslantar ur Kumla kyrka, Örebro län.
Uppsala slott den 6 september 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1816 (remonteringsmöten)
Den 6 november kallas till remonteringsmöte vid Kongl Livregementets Dragonkorps. Det
åligger rusthållare att vid vite av 6 riksdaler 32 skilling uppvisa dugliga remonthästar här på
Slottsborggården för att ersätta vaccanser. Även karlarnas vaccanser skall ersättas.
Likaledes kommer ådermöten att förrättas med Livregementets Dragonkorps under
oktober månad, den 19:de vid Gran, den 5:te vid Litslena bl a.
Rusthållarna skall inställa sig klockan 9 på morgonen med sina dragonhästar för
besiktning. Även dragonerna bör infinna sig klädda i livmondering.
Uppsala slott den 13 september 1816 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 13 september 1816 (14 personer flest volontärer, 3 hästar)
1:o Rotemannen N:r 46 från 2:dra Bohus Kompani, Jöns Skata har olovligen avvikit från
Nya varvet i Göteborg. Han är klen till växten, 19 år gammal.
2:o Volontären vid Göteborgs Eskader N:r 53, Otto Boy, 22 år gammal, 5 fot 4 tum lång,
med rödblått ansikte, mörkt hår, kort och trubbig näsa
3:o Volontären N:r 71 Carl Bredberg, 22 år gammal, 5 fot 5 tum lång, något låghalt på
högra benet, med trindlagt koppärrigt ansikte.
4:o Volontären N:r 72 J Petter Rydberg, 24 år gammal född i Norge, 5 fot 7 tum, långlagt
ansikte, brunt hår, blå ögon och spetsig näsa.
5:o Förre arbetsfången vid Karlstens fästning Johan Björk, vilken från fästningen blivit
avlämnad i tjänst hos handlanden Ekström i Marstrand, är 37 år gammal.
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6:o Volontären N:r 44 Anders Björklund, 11 kvarter 1 ½ tum lång, smalt ansikte, lång och
spetsig näsa.
7:o Soldaten vid Bohus Regemente N:r 24 Olof Ceder, 23 år gammal, 5 fot 8 tum, vitlagt,
koppärrigt ansikte.
8:o Volontären N:r 14 Johan Eric Humblad, 27 år gammal, undersättsig och blek.
9:o Volontärrekryten Johan Dan Lundqvist, av stark växt och mörkt hår.
10:o Spinnhushjonet Christina Wikström, rymde från fångföraren under transport mellan
Skänninge och Norrköping.
11:o Tre arrestanter, Johan Petter Eriksson, 22 år.
12:o Carl Wåhlström 23 år.
13:o Carl Fredrik Mejer, 23 år lyckades rymma från fångbevakningen i Linköpings län.
14:o En liten, svart häst, 8 år gammal försvann från betet på utmarken vid Sala silvergruva
för gruvarbetaren Nils Styrare. Den har ståndman, vit stjärna i pannan och svärdsmärken på
sidorna om halsen.
15:o Från Västerås östra äng eller den s k Munkängen försvann ett mörkbrunt sto med liten
stjärna, svart man och svans, 13 - 14 år gammal. Den som kan skaffa djuret tillrätta utlovas
vedergällning om anmälan görs till slottsvaktmästare Hultin i Västerås.
16:o Ett svart sto utan tecken har blivit stulet från Ultuna Kungsäng nära Uppsala. Skäligen
misstänkt är en karl som uppgivit sig heta Frisk och vara gardist vid Första Gardet i
Stockholm. Han är 11 kvarter lång, klädd i mörkblå tröja, ljusblå byxor, skinnlivstycke,
rödrutig halsduk, kängor och strumpor. Hederlig vedergällning utlovas till den som kan
skaffa djuret tillrätta
Överståthållaren i Stockholm och befallningshavanden anmodas vördsamt och vänligen låta
efterlysa det sist omnämnda kreaturet som stulits från Brukspatron Hahr på Ultuna.
Uppsala slott den 13 september 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala 13 september 1816, (pension)
Avskedade artilleristen vid major von Wickens Kompani vid Svea Artilleri N:r 18
Quickberg anmodas anmäla sig hos Ståthållarämbetet i Stockholm och uppvisa prästbetyg,
för att kunna uppbära sin årliga pension på 4 riksdaler.
Uppsala den 13 september 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1816 (stöld ur postväska)
Under vägen mellan Långareds prästgård och Kvarsebo postkontor öppnades postväskan
och därur togs ett rekommenderat brev med 94 riksdaler i nedanstående sedlar, 1
bankosedel av den 16 april 1816 N:o 15052 insatt av Kommisarie M S Wimmerfeldt på 45
riksdaler, 1 bankosedel av den 8 maj 1816 N:o 19083 insatt av Actuarien Hallbeck och av
honom transporterad på Löjtnant Sven Christian de Frese den 9 maj 1816 på 20 riksdaler
samt flera märkta sedlar av lägre valörer.
Skulle någon av dessa sedlar komma ut i allmänna rörelsen skall sådant genast anmälas.
Uppsala slott den 15 september 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1816 (granskning av taxeringar)
Prövningskommitten sammankallas på slottet den 7 oktober för att granska taxeringar både
för Näring, Rörelse och Löneinkomst samt av Egendomar, så att de stämmer med ortens
gångbara pris, för vinnande av rättvisa mellan medborgarna och att innehållet i 1815 års
Bevillningsstadga blivit iakttagen.
För Ridderskapet och Adeln kallas:
Friherre Carl De Geer på Löfsta, Friherre Thure Druwa samt Bergsrådet Ad von Engeström
11 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\Kyrk 64r 1816.doc
Senast utskrivet 03-10-17 22:43

Skapat den 03-03-01 16:20

För Prästeståndet kallas.
Domprosten Johan Winbom, Prosten Carl Hägg, Tierp, Kontraktsprosten och
hovpredikanten Israel Hammarin, Grans församlingar
För Borgarståndet kallas:
Direktör Erik Häger, Handelsman Per Magnus Littorin och Handelsman Israel Winblad.
För bondeståndet kallas:
Riksdagsman Daniel Vallby i Danmarks socken, Nämndeman Per Erssson i Stabby, Näs
socken och Kyrkvärden Anders Jansson, Ullma, Tillinge
Av ståndspersoner kallas:
Major Norlin på Brunsholmen, Bruksparton Tamm på Österby samt brukspatron Carl Tottie
på Älvkarleö.
Tillkännages även, att de skattskyldiga som vill ha rättelse av sin taxering skall senast
denna dag skriftligen ingiva sina anmärkningar.
Uppsala slott den 13 september 1816 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 20 september 1816 (4 personer och stöldgods från flera
stölder i Västernorrlands län)
Nedanstående personer skall sorgfälligt efterspanas av Krono- och Stadsbetjänter och vid
ertappandet gripas och under säker fängslig bevakning hit inbringas:
1:o Den för stöld anklagade och häktade Johan Hjort som under forslandet från slottshäktet
till Åsunda härads tingsställe i Enköping rymt, sedan han våldfört sig på fångvaktaren och
kommit över nycklarna till sina fängsel. Hjort är 27 år, gladlätt med ljust hår, lång och smal.
2:o Johan Svensson, medelmåttig till växten, magert ansikte, svart hår, förpassad från
Kristianstads län till Karlskrona, men fick tillfälle att undkomma fångbevakningen.
3:o Förre arbetskarlen Nils Callerström, 32 år gammal, lång och undersättsig, svart hår och
polisonger, förpassad till Finland, rymde från bevakningen vid Krokeks Gästgivargård.
4:o Ryske dessertören Jvan Paulowitz avvek från Enspännaren S Bogren i Luleå, där han
tillgripit 50 riksdaler i sedlar och ut- och inländska gamla silvermynt till ett värde av 5
riksdaler, en ljusblå kort klädesjacka, ett par klädeslångbyxor, röd kasmirsväst, svart hatt,
ett par silkeshängslen, 2 silkeshalsdukar, 2 kattunsdukar och en vit kambricks halsduk.
Bonden Eric Nilsson i Gryttjom, Säbrå socken, blev vid inbrott bestulen på 100 specie
riksdaler, 24 riksdaler i sedlar, jämte smärre silverpengar, tre märkta skedar, 1 silverdosa,
örringar, 3 guldringar, 1 fickur,1 par knäspännen.
Från bönderna Jöns Jönsson och Olof Pehrsson i Järkvissle, Lidens socken stals 2
silverbägare, 1 garvad hud, sulläder, 1 silkesduk, 1 silverkedja, 2 guldringar, 24
riksgäldssedlar.
Från bonden Påhl Pehrson i Bobacke stals en silverdosa, 1 halskedja, 1 par
silverskospännen, 2 guldringar, 2 silkeshalsdukar, 1 väst, 2 rakknivar, 1 sax, 40
riksgäldssedlar.
Från bönderna Erik Isakson i Flyge och Jan Olofsson i Böhle 3 större silkesdukar, 4
guldringar, samt över 100 riksdaler. Vid den senare stölden efterlämnade tjuvarna 2
mordgevär.
Uppsala slott den 20 september 1816 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 20 september 1816 (auktioner)
Vid Ryda Kungsgård i Nysätra socken kommer ytterligare lösöresauktion att hållas med
början den 14:de och följande dagar i november.
Där säljs åtskillig lösegendom som arbetat guld och silver, nipper, husgeråd, böcker, linne,
porslin, glas, moderna möbler, speglar, ljuskronor, sufflettvagnar, ett parti holländsk sill, 1
balansvåg med vikter, 3 bruna vagnshästar, flera par oxar, kor, får och svin.
Kända köpare har anstånd med betalningen till 1 februari, okända betalar genast vid
avhämtningen. Mat för resande och hö för hästarna finns mot betalning.
Vid öppen frivillig auktion säljs vid Kimsta Gästgivargård följande hemman och
lägenheter:
Sigridsholms Frälse Säteri i Mörby
Össby 1 mantal
Gnesta ¾ mantal
Bergby ½ mantal
Trosta ¼ mantal alla av frälse natur och ograverade, belägna inom Skeppstuna och Lunda
socknar Semminghundra härad, Stockholms län. Trakten är bördig och större delen försedd
med skog.
Auktionen tillgår så, att först utropas hemmanen sönderdelade, sedan i större rop, alltefter
vad köpare önskar. Tillträde midfasta nästa år med förbehåll för nuvarande åbors fardag.
Betalningsvillkoren lämpas efter köparens bekvämlighet, så att endast en mindre del av
köpeskillingen erläggs inom slutet av år 1817 och resten först efter ett års uppsägningstid
mot inteckning i hemmanet.
Uppsala slott den 20 september 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1816 (värvningspass)
Chefen för Kongl Arméns Flottas Stockholms Eskader har utfärdat värvningspass för
volontären vid Eskaderns Kompani, N:r 7, Alexander Flinta. Han får i det mig nådigt
anförtrodda län anställa värvning.
Uppsala slott den 20 september 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala 21 september 1816 (utmätnings auktion Litslena Gästgivargård)
Utmätningsauktion för Kommissarie Carl Fr Petterssons och hans hustru Maria Christina
Krooks för skulder i mät tagna egendom Litslena Gästgivargård, belägen i Trögds härad,
har inte kunnat gå för sig i brist på spekulanter. Ny auktion sätts till den 9 november.
Uppsala slott den 21 september 1816 B W FOCK
Kungörelse Uppsala den 29 september 1816 (föreskrifter för Häst,- Porslins- och
Glashandlare här i Uppsala)
Erfarenheten har visat, att häst-, glas-, porslins- och smideshandlare som bevista marknader
här i staden, oftast begår brott och förövar varjehanda oordentligheter. Jag har med bifall
från Magistratens gjorda begäran på samma sätt som Kungörelsen av den 6:te dennes gäller
för staden Enköping, funnit skäligt förordna, att slika mindre kända personer inte får ha
nattläger i staden. De får uppehålla sig i staden mellan 9 - 5 vid 3 riksdaler 16 skilling i vite
vid överträdelse. Den som hyser sådan person skall vara förfallen till vite av 6 riksdaler 32
skilling. Åligger stadens Fiskal- och Polisbetjäning att över verkställigheten av detta
förordnande hålla noggrann hand.
Uppsala den 20 september 1816 B W FOCK

13 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\Kyrk 64r 1816.doc
Senast utskrivet 03-10-17 22:43

Skapat den 03-03-01 16:20

Landshövdingeämbetets Kungörelser 1816
Låssa kyrka arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003, UKF

1 oktober - 28 december 1816

Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1816 (kasserandet av sablar)
Skrivelse från kungen:
Det har kommit till Min kännedom att de sablar, som Dragonkorpsen vid Livregements
brigaden medfört till sista fälttåget i Tyskland, varit av mindre tjänlig modell, varför
Kronprinsen under kampanjen försett regementet med nya, mera brukbara. De gamla som
inte blivit kasserade utan inlämnade till förråden, bör inte betalas av rusthållarna utan
utdelas som skänker. Har kostnaden för de gamla blivit påförda rusthållarna skall den
förfalla och är den redan inbetald skall den återbetalas.
Stockholms slott den 1 oktober 1816 CARL
Detta nådiga stadgande är härmed tillkännagivet
Uppsala slott den 19 oktober 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala 5 oktober 1816 (avgifter för rusthållstillträden)
Möte för uppbärande av avgifter för rusthållartillträden hålls av mönsterskrivaren den 25
oktober på Korskrogen i Frölunda socken och dagen därpå i Snickare Holms gård vid
Oxtorget här i staden. Rustande vid Norra Upplands Eskadern på Yvre gästgivargård. Den
23:de vid Läby Gästgivargård, den 24:de här i staden i guldsmed Fondelii hus på
Svartbäcksgatan. Avgiften skall ovillkorligen erläggas då samt köparna vara försedda med
två avskrifter av sina köpebrev och arvtagare med prästbevis, som visar deras rätt till
rusthållet.
Uppsala slott den 5 oktober A HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1816 (lösöresauktion Hacksta säteri)
Vid Hacksta säteri, Näs socken, Åsunda härad hålls offentlig auktion den 21, 22, 23
oktober. Då säljs mahognymöbler, speglar, stolar, bord, skåp, soffor, sängar, sängkläder,
linne, ull, vävstolar och vävredskap, ljuskronor, glas, porslin, kökskärl, brännvinsliggare,
torrt kött, beredda och oberedda hudar och skinn, hästar av Strömsholms race, dragoxar,
goda mjölkkor, ungnöt och kalvar alla av Strömsholms och Ekolsunds racer, spanska får av
Leoneser bästa racen, tyska får, engelska svin, kalkoner, höns, orangeriväxter, kör- och
åkerbruksredskap, vagnar, kalescher och mycket annat. Säkra köpare får anstånd med
betalningen till 1 mars 1817. Mat, husrum och foder till hästar skall finnas.
Uppsala slott den 5 oktober 1816 A HJERPE J A CARLSON
Efterlysning, Uppsala den 5 oktober 1816 (två personer, hästar, kläder)
1:o Ett sto är bortkommet från betet vid Alvastra i Linköpings län. Hon är 11 år gammal,
svartsotig till färgen med en liten stjärna i pannan, tunn hängman och selbrott på högra
bogen.
2:o Två gevärslås förlorades på vägen mellan Norrköping och Vånga kyrka. De var
inlindade i en liten blårandig näsduk.
3:o Från torparen Nils Pehrsson i Mjölkbacken på Starby Kungsgårds ägor i Linköpings län
stals två vadmals surtuter, två andra vadmalsrockar, en mellanblå vadmalskapprock,
kvinnfolkskolt samt andra kläder.
4:o Tjuven Magnus Månsson från Djupdalen i Husby ägor, Mogata socken, Linköpings län,
är liten, blåögd med brunt hår och något skelögd, klädd i en gammal grön rock.
5:o Drängen Olof Eriksson i Lilla Arentorp, Skällviks socken är anklagad för delaktighet i
stöld. Han är 20 år gammal, lång och smal med ljuslätt ansikte och ljust hår.
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6:o Från bonden Pehr Larsson i Hundeberg, Ölmestad socken i Jönköping län stals från
betet en häst, av medelmåttig storlek, 7 år gammal, svart med vit ring omkring karleden av
vänstra bakfoten och en svart fläck på den vita ringen.
Dessa rymmare och stulna kreatur skall efterspanas i länet och tillvaratas om de påträffas.
Befallningshavanden i Örebro meddelar att ett silverfickur med nyckel med karneol samt en
oxe blivit tillvaratagna under sista Vårmässomarknaden. Rätta ägaren vänder sig till Stads
vaktmästare Stenberg.
Uppsala slott den 5 oktober 1816 A HJERPE A J CARLSON
Efterlysning, Uppsala den 5 oktober 1816 (stulet silver, pengar, skinn)
Landsfiskal Kock har anmält inbrott.
1:o Bonden Erik Eriksson, Finnved, Söderfors socken, har blivit bestulen på tre märkta
silverbägare, fem märkta silvertumlare, 20 märkta silvermatskedar, 3 par skospännen, 3
märkta guldringar, 30 riksdaler riksgäldssedlar i kontanter jämte en byteslista.
2:o Från Erik Larsson i Vässbo, 1 märkt silverbägare, 2 märkta matskedar i silver.
3:o Från Anders Persson i Backen, 13 alnar blå vadmal, två köttlår, ett stycke fläsk, fyra
getostar, två mesostar, en butelj och 16 skilling i riksgäldssedlar.
Likaledes är under marknaden i Enköping bonden Jan Nilsson i Slagsta, Torsvi socken,
bestulen på flera märkta skinn. Han utlovar en belöning till den som kan skaffa skinnen
tillbaka och upptäcka tjuven.KUppsala slott den 5 oktober 1816 A HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1816 (markegångssättning)
För att upprätta markegångstaxa har jag kallat till möte den 21 oktober klockan 10 här på
slottet.
De herrar av ridderskapet och adeln, som äger fast egendom i länet och är myndiga, väntar
jag mig efter 8 dagar då denna kungörelse blivit uppläst från predikstolarna, att de
skriftligen lämnar två namn på adelsmän, som blivit utsedda till markegångssättningen.
Breven adresseras till landshövdingeämbetet med påskrift : Votum.
Bondeståndet, som äger rättighet, att delta i nämnda förrättning skall ofördröjligen välja en
eller två sockenmän, som på häradshövdingens kallelse infinner sig och utser en för varje
domsaga, så att antalet för länet blir tre från bondeståndet.
Kronobefallningsmännen skall noga iaktta vad Förordningen av 1815 föreskriver
angående stadgandet av priset som för häradet i priskuranten till markegångssättningen
skall intagas. Priset bör vara medelpriset av vad som varit gångbart i socknarna.
Priskuranten skall göras upp vid samma tillfälle som deputerade till markegångssättningen
väljs. Förteckningarna över varupriser skall insändas till mig senast 4 dagar före
markegångssättningen.
Uppsala slott den 8 oktober 1816 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 19 oktober 1816 (8 personer och stöldgods)
1:o Änkan Ulrica Berg från Enköping har inte kunnat påträffas, då hon skulle straffas för
snatteri.
2:o Passlöse norske sjömannen Johannes Bergenson har rymt i Göteborgs län undan
fångbevakningen.
3:o Sjömannen Elias Rosenberg har under vägen till Göteborg rymt från fångvården
4:o Båtsman Olof Hising, liten till växten, avvek olovligen från arbetskommendering på nya
varvet.
5:o Volontären Christoffer Hammargren, stor och lång, med fräknigt ansikte och rött hår
har avvikit.
6:o Kakelugnsgesällen Carl Petter Andersson, är dömd till 12 dygn på vatten och bröd för
fylleri i kyrkan. Innan han befordrats till straffet och kyrkoplikten lyckades han rymma
inom Örebro län
7:o Tjuven Anders Johansson, som också kallar sig Sandberg har rymt ur Linköpings
slottshäkte
8:o Pigan Anna Kajsa Sandström, 16 år, medelmåttig till växten, blå ögon och rödaktigt
avklippt uppstående hår, som misstänks för att genom inbrott hos nämndeman Johan Ersson
i Vackebo, Färla socken, Gästriklands län, ha tillgripit 30 blanka riksdaler, en röd plånbok
med 6 bankosedlar och en revers på 100 riksgäldssedlar, 2 silverkedjor vardera om 2 ½
alnars längd, 1 silverring, en fällkniv med vitt hornskaft samt 1 kristallflaska med rosor på
sidorna. 10 riksdalers belöning till den som kan återskaffa dessa persedlar
Dessa personer skall efterspanas och då de anträffas genast under säkert fängsligt förvar
föras till slottshäktet.
Uppsala slott den 19 oktober 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 19 oktober 1816 (återbetalning för mondering)
Efter att anskaffandet av nya beklädnads- och monderingspersedlar för Lifregements
Brigadens Dragonkorps är avslutad, vill ombuden lämna redovisning och återställa vad som
blivit sparat. Därför kallas de rustande till Hjärtmans källare här i staden den 6 november
för att motta de på varje nummer besparade medlen samt att granska redogörelsen och
lämna ombuden bevis över den.
Den som inte kan komma personligen lämnar skriftlig fullmakt till annan, som med
säkerhet skall känna de rusthållsnummer för vilka besparingarna skall kvitteras.
Uppsala slott den 19 oktober 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 november 1816 (upphandling av sablar)
Sekundchefen för Livregementets Dragonkorps har anhållit att få anställa auktion såväl i
Krigs Kollegium som på Landskansliet till upphandling för regementets behov av 505 sablar
med betsel. 222 stycken skall levereras i Stockholm och 283 här i Uppsala. Vid
auktionsställena kommer en provsabel att förevisas.
Uppsala slott den 1 november 1816 A HJERPE J A CARLSON
Efterlysning, Uppsala den 1 november 1816 (6 personer, sto tillvarataget)
1:o Rotebåtsmannen vid Norra Roslags 1:a kompani N:r 54 Fr Boman, 23 år gammal, kort
och undersättsig med koppärrigt ansikte avvek från tjänstgöring i Stockholm
2:o Manspersonen Johan Jönsson Dahl, även kallad Picku Jintin Justi är medelmåttlig i
växten med ljuslätt ansikte och mörkt hår, fick tillfälle att undkomma fångbevakningen vid
transport till häktet i Piteå.
3:o Volontären Johan Lindroth, spenslig till växten, något flintskallig, bryter på tyska och
talar finska, var häktad för tjuvnad, men lyckades undkomma i Linköpings län
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4:o Guldsmedsgesällen Pehr Telander, var tilltalad vid rådsturätten i Eksjö för oljud och
överdåd, men har begivit sig från orten.
5:o Mycket kyrksilver, mässkjorta, bårkläde, pengar, buteljer stals från Ohre kyrka i Falu
län.
Sockenskräddaren Anders Norberg i Skorped, som övergivit orten och vars hustru på grund
av hans skulder ansökt om boskillnad, är efterlyst. Den som nu eller framledes har
upplysningar om denne Norberg skall vid laga ansvar anmäla
Driv Hans Persons i Österbyn, Svärdssjö socken, gifte son, Erik Hansson, vilken är 37 år
gammal, lång och stadig med mörkt hår, avreste med en fora till Falun och har inte
återkommit eller hörts av, efterlyses.
Sist upplyses att Petter Thyrson i Östra Tullen, Kimsta socken, Linköpings län från en
okänd person vid marknaden i Norrköping tillvaratagit ett svart sto, vilken på närmare
beskrivning återfås till sin rätta ägare mot ersättning för föda och övriga kostnader.
Uppsala, slott den 1 november 1816 A HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1816 (dag, tid och plats för mantalsförrättning
1817 i hela länet)
Till mantalsskrivningens förrättande för nästkommande 1817 är följande dagar och ställen
av mig utsedda, nämligen:
Följer 3 ½ sida med socknar och deras tilldelade tider.
Bro socken den 16 december klockan 10 i sockenstugan
Låssa socken den 17 december klockan 9 på samma ställe
Näs socken samma dag klockan 3 på Tibble Gästgivargård
Ryds socken den 18 december klockan 9 i Sockenstugan
Tibble socken den 19 december klockan 10 i Sockenstugan
Håtuna socken den 20 december klockan 9 i Sockenstugan
Alla skall iakttaga följande:
Husbönder både i stad och på landet skall själva infinna sig och till skattskrivaren avlämna
dessa uppgifter:
1:o Uppgifterna skall tvefallt författas och innehålla alla personer som hör till vars och ens
hushåll med namn, kön, ålder, mer eller mindre arbetsförmåga, bräcklighet o s v. Även skall
bestämt uttryckas personens ämbete, tjänst eller befattning, den rörelse, näring eller
hantering han idkar, hans fastigheter, verk och inrättningar samt de hos var och en boende
hyresmän eller andra, vilka dessutom, för sig och sitt folk är pliktiga att lämna uppgifter
2:o Samma skyldighet åligger förmyndare i avseende på sina myndlingar och deras
egendom samt styresmän av bolag, verk eller inrättningar outredda sterbhus eller under
konkurs varande bo, för den egendom en var av dem förvaltar och vårdar.
3:o Allmogen och mindre skrivkunniga innevånare i städerna äga att muntligen lämna sina
uppgifter.
4:o Underlåter någon att utan laga förfall lämna uppgifter, bötar han tveskifte mellan
målsägaren och socknens fattiga, 2 riksdaler. Samma bot för den som inte uppger inhyses
personer, även om de inte skall beskattas. Den som beträds med att lämna oriktiga uppgifter
eller bidrar till, att någon utan skäl utesluts från skatt får betala den skattskyldiges avgift
och böta dubbelt belopp.
5:o De vid mantalsskrivningen meddelade uppgifterna skall jämföras med husförhörsboken
på stället så att ingen skattskyldig förbigås.
6:o Varje skattskyldig skall ovillkorligen i mantal uppföras och taxeras där han är bosatt
eller större delen av året uppehåller sig. Ämbets- och tjänstemän skall taxeras där de har
tjänst och får lön, om de inte är fastboende någon annanstans.
7:o Vid skattskrivningen skall länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare vara
närvarande. De skall meddela noggrann uppgift på i städer och landet befintliga lättingar
4

D:\Kungörelser\Landshövdingarna\Kyrk 65r 1816.doc
Senast utskrivet 03-10-17 22:44

Skapat den 03-03-06 16:12

och försvarslösa personer av bägge könen, deras frejd och övriga beskaffenhet, för att jag
skall kunna besluta om de skall intagas på korrektionshuset här i staden.
Uppsala slott den 4 november 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1816 (magasinsinrättningen)
Räntan på spannmål som tagits ur Magasinsinrättningen för Statsverkets räkning och
Serafimer Ordens Hospitals överskottsspannmål skall betalas in natura. Spannmålen skall
levereras till Skeppsholmens magasin i Stockholm.
De räntegivare, som har mer än 8 mil till detta magasin och hellre vill lösa spannmålen med
pengar efter det pris som direktionen utsätter, har möjlighet till detta.
Uppsala den 6 november 1816 B W FOCK
Kungörelse, Stockholm den 6 november 1816 (Carl ger tillåtelse till vidare
husbehovsbränning)
Även om årsväxten inte varit gynnsam, har Vi för ladugårdarnas vidmakthållande, som är
villkoret för jordbrukets bestånd, då foderbristen genom brännvinsbränningens inställande
sätter lantmannen i mycken förlägenhet, ansett att den säd som skadats av väta, kan
användas till brännvinsbränning. Vi lämnar jordbrukaren ostörd utövning av en husbehovs
näring som i hans allmänna hushållning intar ett väsentligt rum och vill inte beta honom en
så betydande förmån.
Vi anbefaller er att i ert anförtrodda län kungöra detta nådiga beslut, så att inte ovisshet
om Vår mening föranleder förhastade hushållsanstalter och att den till bröd användbaraste
säden inte används till bränning. Vi överlåter till innevånarnas klokhet, omtanke och
medborgerlighet att iaktta varsamhet.
Ni skall också meddela dem, att de som förspillt gröda vid en överdriven
brännvinstillverkning inte kan räkna med att få delaktighet i den utdelning av spannmål,
som möjligen kommer att äga rum.
De måste använda sina förråd hushållssamt och i synnerhet bevara de till utsäde tjänliga
spannmålen, för att inte verklig brist för kommande år skall inträffa.
Stockholms slott den 6 november 1816 CARL
Länets jordbrukare har tillfälle att inhämta Kongl Maj:ts landsfaderliga beslut, att oaktat
mindre fördelaktig skörd, låta husbehovsbränningen ostört utövas mot det förtroende
konungen överlämnat till var och en, att visa urskillning och omtanke om nödvändig
sparsamhet för att förebygga verklig brist på bröd och utsäde kommande år.
Jag är övertygad om att ingen förståndig lantbrukare gör missbruk av konungens tillåtelse,
men vill ändå meddela att den som under vintern behöver understöd ur kronans förråd,
skall ha kända och trovärdiga mäns intyg på att de inte genom överdriven
brännvinsbränning misshushållat med deras egen spannmålstillgång.
Uppsala den 15 november 1816 B W FOCK
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Efterlysning Uppsala den 9 november 1816 (sju personer, stulna kläder och silver)
(Fel inbindning)
1:o Den s k Häradsmålaren Johan Fredric Fogelqwist från Jönköpings län, angiven för
delaktighet eller medvetande av det våld som häktade volontären Olof Fredric Rosenqwist
och Gustaf Carlström förövat. Han har inte kunnat nås med kallelse till rannsakning
2:o Ryska kringstrykande karlarna Gregorgii Petroff och Najar Wikailoff som skulle under
bevakning föras till Stockholm, men funnit tillfälle att ta till flykten.
3:o Kvinnspersonen Johanna Christina Emelin, som rymt när hon skulle forslas från
Norrköpings Kronospinnhus till Vadstena Kurhus. Hon är 40 år gammal, klädd i mörkblå
vadmalströja och gammal randig yllekjol.
4:o Kopvardieskepparen P U Löfwing som är tilltalad vid Karlskrona Sjötullsrätt för
seglationsbrott av allvarligare slag, har rymt innan han blivit med kallelse anträffad. Han är
född på Öland några och 20 år gammal, liten och klen till växten, med blekt rundlagt
ansikte.
5:o Kvinnspersonerna Agneta Berggren och Maria Svensson, vilka misstänks för
delaktighet i tjuvnad och som passlösa skulle översändas till Befallningshavanden i
Karlskrona, men rymt under vägen. Berggren är 36 år gammal, lång och stark med mörkt
koppärrigt ansikte samt Maria Svensson 20 år gammal, liten till växten med blekt ansikte.
6:o Allmänna arbetskarlen N:r 51 Petter Falk, som med behörig tillåtelse blivit utlämnad
som dräng till bonden Pehr Pehrsson i Hjelmlösa har olovligen avvikit från tjänsten och då
medtagit husbondens mörkblå vadmalströja. Han är 37 år gammal, stor och stark med
koppärrigt ansikte.
7:o Vid lägenheten Udden i Bergshammars socken, Nyköpings län, stals ett dussin räfflade
matskedar av silver med guldsmed Hellboms stämpel, andra matskedar och förläggsskedar
av silver, bordsknivar och gafflar med ebenholtskaft och en silkesnäsduk
8:o På hemmanet Ökna i Husby socken, samma län, stals 2 silvertumlare, den ena märkt, en
mörkblå vadmalsrock med klädda knappar, en mörkblå livtröja, 2 randiga västar, 1
kamlottskjortel, 2 förkläden av kambrick, ett bomullsförkläde, 2 silkesnäsdukar samt flera
andra klädespersedlar, ett spanskrör med benknapp och silverring, ett par silverörringar och
en psalmbok med röda pärmar.
För de vid Udden stulna sakerna utlovas en belöning på 30 riksdaler.
Dessa rymda personer och tjuvgods skall sorgfälligt efterspanas i länet samt vid ertappandet
gripas och under säker bevakning hitsändas.
Uppsala den 9 november 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala 9 november (auktion Hummelsta by)
Auktion hålles i Hummelsta by, Löts socken på avlidne bonden Anders Erssons omyndiga
döttrars ärvda fastighetsandelar om tillsammans 1 öre och 3 penningland i Danviks
Hospitals Skattehemman N:r 1 Hummelsta, i stöd av Trögds Häradsrätts givna tillåtelse.
Till denna jordandel skall finnas bördig åker och äng, bete i två hagar samt fiskevatten.
Köpesumman skall erläggas hälften i november 1817 och hälften i november 1818.
Uppsala slott den 9 november 1816 B W FOCK
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Kungörelse Uppsala den 15 november 1816 (Elglundska brännvinsredskap)
Kungl. Maj:t har i nådigt brev den 28 augusti meddelat Kammarkollegium att den nya
uppfinningen av brännvinsredskap s k Elglundska, som på en gång brankar och klarar, får
användas av den som önskar, om kannetalet blir densamma som vid det gamla sättet.
Förbättringen ligger i att man inte längre behöver en särskild klaringspanna och sparar tiden
för klaringen.
Avgiften blir 25 % högre än vid de vanliga pannorna, vilket härmed kungöres.
Uppsala slott den 15 november 1816 B W FOCK
Efterlysning 16 november 1816 (en person, kläd- och silverstöld)
Nedanstående rymmare och stulna persedlar är härmed efterlysta. Befallning till Krono- och
Stadsbetjänter att den förra under säker bevakning hitsända och de senare noggrant
efterspana:
1:o Förre Expeditionslantmätaren C Ahlberg, som efter betydlig obalans i sin omhänder
havda uppbörd bortrest från sin hemvist i Ronneby utan att återkomma. Han är några och 30
år gammal, lång och smal, brunt hår och rödaktiga polisonger, blå ögon, trindlagt och
koppärrigt ansikte, vanligen klädd i Blekinge läns uniform med guldgalonerad klädesmössa
2:o Hos drängen Pehr Ersson i Sillnäs, Flens socken, Södermanlands län, har stulits flera
klädespersedlar, dock kvarlämnades en gammal blå kapprock med ljusblått foder under
framstyckena och rödrandigt i ryggen, en grå vadmalsrock med överklädda knappar, ett par
gamla byxor. Dessa kvarlämnade kläder tros ha tillhört en dräng vid namn Erik Jansson i
Bråten, Floda socken
3:o Från bonden Gustaf Jansson i Mosås socken, Örebro län, har stulits ett 11-årigt blackt
sto, med svart ål på ryggen, svart man och svans samt en liten kålla (?) på vänstra bakbenet
nedanför knäet.
Slutligen kungörs att i Lindesbergs stad nyligen blivit upphittade en mindre silverkopp, en
större silverbägare inlindad i ett gammalt lakan, i botten är fäst ett Konung Gustaf den
tredjes Riksdalerstycke. Den är nyligen förgylld och tillverkad i Uppsala.
Rätta ägaren återfår det stulna hos magistraten i Lindesberg som har dem i förvar.
Uppsala slott den 16 november 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1816 (Danviks Hospital)
Direktionen för Danviks Hospital har givit mig tillkänna att all spannmål, från Danviks
Hospitalshemmans innehavare eller arrendatorer detta år, skall erläggas in natura och
avlämnas vid magasinet innan 1 april, annars hotar utmätning som genast verkställs hos den
tredskande med 1 riksdaler över medelpriset för tunnan.
Direktionen tillkännager att ingen spannmål mottas efter den sista mars nästa år, och den
som inte fullgör sin leverans före, har sig själv att skylla för den olägenhet som drabbar
honom.
Uppsala slott den 16 november 1816 B W FOCK

Kungörelse, Uppsala 23 november 1816 (anskaffande av monderingspersedlar)
Beklädnads Direktionen har beslutat att anskaffa mindre monderingspersedlar för 163 rotar
av Kongl. Upplands Regemente. Entreprenadsauktion kommer att hållas på slottet den 11
december klockan 10 och den minstbjudande vinner. Persedlarna skall levereras inom mars
månad 1817 till lika godhet och beskaffenhet som här uppvisas och för varje rote bestå av
en hatt med sina prydnader, två halsdukar, två par stövletter, fyra skjortor, fyra par strumpor
och fyra par skor med lösa sulor.
Uppsala slott den 23 november 1816 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala 23 november 1816 (5 personer, kläder och häst)
1:o Manspersonen Jonas Eric Öberg, som hade undergått 28 dygns fängelse på vatten och
bröd för inbrottsstöld och skulle undergå uppenbar kyrkoplikt i Näs sockenkyrka, men
kvällen innan fått tillfälle att fly från fjärdingsman Henric Palms hemvist i Sundby.
Öberg är 20 år gammal, med trindlagt ansikte, ljust hår, klädd i en gammal mörkblå rock,
vita buldansbyxor, skor och svart hatt
2:o Lumpsamlaren och innevånaren i Östhammar Johan Eric Lindberg, vilken är 60 år
gammal, lång och smal med mörkt hår. Han har åsamkat sig skuld och genom att förfalska
borgensskrifter tillskansat sig penninglån i Riksdiskontverket.
3:o Ärelöse dömde drängen Eric Christiansson, kallar sig också Bander, är liten till växten,
låghalt och koppärrig med ljust hår, har för stöld av tre guldringar och en av bonden Erik
Pehrsson i Långsunda på Värmdön utgiven revers, stor 40 riksdaler, avvikit från Vaxholm.
4:o Fröken Eva Ögnelodh, 20 år gammal, mycket låghalt med rödlätt och trint ansikte, har
varit tilltalad vid Lysings Härads tingsrätt för att ha dolt sitt havandeskap och genom
vanvård vållat barnets död. Hon har inte kunnat anträffats för att inställa sig vid domstolen.
Troligen har hon följt trumslagaren Fallmans hustru Anna Lisa Willman, vilken med
erforderligt pastorsbevis erhållit respass till Stockholm för sig och sin dotter, vilken senare
befunnits vara kvar hemma.
5:o Förre båtsmannen Carl Cederholm, som är angiven för olovlig brännvinsminutering vid
Valdemarsvik i Linköpings län, har övergivit hemorten.
6:o Nämndeman Lars Håkansson i Sydtorp, Vallsinge, Björksäter socken, Linköpings län
har natten till den 12:te oktober förlorat ett silverfickur.
7:o Inom samma län i Skärstads ägor bortkom ett svartbrunt sto av mindre slag med
avklippt man och tvärlugg, omkring 14 år gammal, besvärat av s k kvädrag.
8:o Juvelerargesällen E Söhrling, som efter överstånden marknad i Strömstad, gjorde inbrott
i handlaren Simonssons hus och stal 600 riksdaler i olika valörer.
9:o Änkan Johanna Ulrica Wångström i en torplägenhet under Kivinge, gård Övergrans
socken, blev bestulen på en nyligen vänd kvinnskapott mörkgrön till färgen med vitt
yllefoder i livet, flera andra klädespersedlar bl a ett vitrandigt Rättviksförkläde samt 3
riksdaler. Stölden tros begåtts av en kvinnsperson som kommit till stället och fått
natthärbärge. Hon anses vara 40 år gammal, mager och lång, talade mycket illa. Dagen
därpå då Wångström var frånvarande, bröt hon upp en kista och tog kläderna, Hon lämnade
kvar en skinntröja, som hon varit klädd i när hon kom.
Uppsala slott 23 november B W FOCK
Efterlysning, Uppsala 29 november 1816 (5 personer)
I länet skall efterspanas och vid ertappandet gripas och under säker fängslig vård hitsändas.
1:o Gardisten Olof Sandberg och Lantvärnssoldaten Anders Bengtsson Tupp, vilka i går fått
tillfälle att undkomma från länets korrektionsanstalt, sedan de olovandes tillgripit åtskilliga
klädespersedlar och försett sig med dyrkar.
Sandberg är född i Tierp, omkring 43 år gammal, undersättsig, var klädd i
bulldansunderkläder av tröja och långbyxor samt utanpå mörkgrå vadmals långbyxor och
tröja, randig bolstervarsrock, strumpor, skor och hatt,
Tupp skall vara född i Morkarla socken, 26 år gammal, av medelmåttig längd och mörkt
hår, klädd i bulldansunderkläder samt bolstervarsrock, strumpor, skor och hatt.
2:o Gossen Olof Leonard Eklund, som låtit värva sig till musikant vid Kongl Svea Artilleri
Regemente, men olovligen avvikit. När han skulle återföras till Stockholm rymde han från
fångföraren i Danmarks socken. Eklund är 14 år gammal, liten till växten med vackert
ansikte, klädd i blå kläder.
3:o Artilleristerna vid det i Jönköping förlagda Detachement av Kongl Göta Artilleri,
Anders Löfman och Sven Påfwe vilka rymt från sin tjänstgöring.
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Löfman är 36 år gammal född i Åmål, 5 fot 9 tum lång, långlagt mörkt ansikte och
stammar. Påfwe är född i Skaraborgs län, 33 år gammal, 5 fot 8 tum lång, trindlagd med
koppärrigt ansikte och en liten vårta på nedre läppen. Båda var klädda i
artillerilivmondering.
Överståthållarämbetet i Stockholm samt Befallningshavande i rikets övriga län anmodas
vördsamt och vänligen att efterlysa korrektionisterna Sandberg och Tupp samt gossen
Eklund.
Uppsala den 29 november 1816 A HJERPE J A CARLSON
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1816 (auktion i Krogsta by)
Bonden Olof Anderssons och hans hustru Maria Pehrsdotters fastighet i Krogsta by, Åkerby
socken, Bälinge Härad, säljs på auktion den 8 mars 1817. Egendomen är värderad till 2100
riksdaler men häftar i skuld för 1000 riksdaler. Beskaffenheten av egendomen kan inhämtas
hos auktionsförrättaren assessor Floderus i Myrby
Köpeskillingen som svarar mot skulden skall betalas 14 dagar efter auktionen
Tillträdet får ske på så sätt som Utsöknings Balken stadgar.
Uppsala den 29 november 1816 A HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse Uppsala den 29 november 1816, (auktion på saker från
korrektionsanstalten)
Länets arbets- och korrektionsanstalt försäljer på auktion till högstbjudande den 14
december en mängd s k kommisskor, särskilt slags borstar, mans- och fruntimmers
handskar, tobakspungar, mans- och fruntimmersstrumpor, mansstrumpor av ull, vävda
ullpantalonger samt linne och ullgarn.
Kända och säkra köpare betalar i mitten på mars nästa år. Auktionen börjar tidigt före
middagen.
Uppsala den 29 november 1816 A HJERPE J A CARLSON
Kungörelse Uppsala den 7 december (rekryteringsmöte)
Avräknings- och rekryteringsmöte med Norra Roslags Första Roterings Kompani som är
inom detta län belägen eller Tofta, Vesslands, Älvkarleby, Löfsta och Hållnäs socknar samt
Ekeby Åtting hålls vid Skärplinge Gästgivargård den 13 januari 1817, klockan 8.
Uppsala den 7 december 1816 A HJERPE J A CARLSON
Uppsala 7 december 1816 (skuldfordingsmål)
Vederbörande, som har enskilda skuldfordringar där det saknas förklaringar och av den
orsaken inte kunnat avgöras, anses som förfallna och avskrivs ur diarierna, om de inte inom
detta års utgång fullföljs.
Uppsala den 7 december 1817 A HJERPE J A CARLSON
Kungörelse 7 december 1816 (halm för Hovstallet)
För att uppköpa erforderlig kvantitet av halm till Hovstallet har auktion utsatts till den 18
december i Statskontoret. Förseglade anbud kan inlämnas. En del av halmen skall levereras
till Hovstallet i Stockholm innan slutet av januari nästa år. Större delen av partiet skall vara
tröskad med slaga och varje kärve väga 2 lispund. Kvantiteten skall uppgivas vid auktionen.
Uppsala den 7 december 1816 A HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse den 7 december 1816 (fel inbunden, rekryteringsmöten)
Avräknings- och rekryteringsmöten hålls under januari månad 1817 på följande ställen:
Med Livkompaniet på Yvre Gästgivargård
Med Överstelöjtnantens Kompani i Enköping
Med Majorens Kompani på Haga Gästgivargård
Med Majorens Kompani på Säva Gästgivargård
Med Tredje Majorens Kompani på Grans Gästgivargård
Med Bälinge Kompani här i staden
Med Rasbo Kompani i Hofs Gästgivargård
1:o Gratialister och pensionärer skall personligen eller genom ombud infinna sig för att få
sitt underhåll. Prästbevis medföres.
2:o Regementets Ränte- och kronotiondegivare även Reserv- och Beneficiehemman samt
löningshemmans räntor skall hålla spannmålen i beredskap för att leverera in natura efter
forsedel. De skall på bestämda dagar inställa sig för att erlägga lösen för räntepersedlarna
och motta besked om spannmålen skall lösas eller forslas. De räntegivare som har
bekvämligast att fullgöra sina skyldigheter i Enköping skall inställa sig den 17 januari.
Uppsala slott den 7 december 1816 A HJERPE J A CARLSON
Efterlysning, Uppsala den 14 december 1816 (4 personer, ett mord)
1:o Hemmansägardrängen Nils Fredric Nilson från Tuddorp, Linköpings län, anklagad för
förfalskningsbrott.
2:o Den för stöld och smädande av Den Heliga Nattvarden gripne, men sedan förrymde
förre extra roteringskarlen Petter Jacobsson från Linköpings län är av medelmåttig längd
med svart hår och skäggväxt.
3:o Tjuven Nils Petter Carlson Hult, vilken är klen till växten, dömd till 2 års arbete på
fästning. Han lyckades innan den övriga bestraffningen av 40 par spö och uppenbar
kyrkoplikt hunnit verkställas, rymma inom Jönköpings län
4:o För stöld och förfalskningsbrott häktade förre volontären Carl Magnus Bergman, som är
kort till växten med trindlagt ansikte har kommit på flykten inom Karlskrona län.
Dessutom tillkännages att natten till den 23 november blev en hustru vid namn Lisa
Svensdotter i Liparp, Vedbo härad och Jönköpings län mördad med ett yxhugg i huvudet
och flera knivsting i halsen och bröstet. Huset plundrades på en mellanblå surtut med vitt
foder, en brun frack av vadmal med grått foder och åttkantiga förgyllda knappar, ett par
ridbyxor av vadmal med blanka knappar från knäet till foten, två sämskade bockskinn, det
ena påskrivet Anders Carlsson i Bjersarp, Höreda socken, flera silkeskläden, två ostindiska
kläden, flera näsdukar med trycka mönster, en utstyrd nattkappa, ett par grå fingervantar, ett
par grå mansullstrumpor, ett par halvsulade mansskor, två skjortor, 6 riksdaler, 1 ½
skålpund snus uppvägt i fjärdedelsskålpund, en enkannas butelj med något brännvin i, ett
antagningsbrev för sockenskräddaren Daniel Månsson i Mellby socken, en skuldsedel på 16
riksdaler utgiven av Israel Isaksson i Bonderyd till skräddaren Daniel Månsson i Mellby, en
röd virkad silkespung med två skillingstycken, ett nålhus med engelska synålar samt en
trådpipa, utom det som till äventyrs ännu inte blivit saknat.
Tillkännages att drängen Eric Redin hos riksdagsman Eric Ludvigsson i Mosta, Balingsta
socken på landsvägen mellan Skärfeltens och Sättra krogar på morgonen den 2 oktober
hittat ett halvankare fyllt med rovolja, vilket kan återfås av den som styrker, att han är
ägaren.
Uppsala den 14 december 1816 A HJERPE J A CARLSON
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Kungörelse, Uppsala den 17 december 1816 (klagomål från gästgivare)
Tid efter annan har klagomål från gästgivare i länet övertygat mig om att missbruk och
oordning börjat inrota sig hos en del av de skjutsskyldiga, Därför finner jag mig föranlåten
att stadga följande:
1:o Att för var och en hållskjutsskyldig, som inte på bestämd tid eller klockan 6 om aftonen
infinner sig med brukbara åkdon och dugliga hästar, äger gästgivaren att mot lego genast
anskaffa andra i den uteblivnas ställe, vartill kostnaden av kronobetjäningen utmäts hos den
tredskande, som dessutom pliktar enligt Författningarna.
2:o Att var och en till reservskjuts indelt, är skyldig att så snart reservtavlan anlänt vara
beredd till skjutsning på första bud. Resande får inte uppehållas mer än en halvtimme efter
deras ankomst, då hästarna utgår från reservhemman beläget en åttondels mil från
gästgivargården, 1 timma om avståndet är en fjärdedels mil, 2 timmar om avståndet är en
halv mil och så vidare enligt den tabell som kronobefallningsman för varje Gästgivargård
enligt mina order upprättar.
Den som försummar tiden är underkastad samma äventyr som nämns i första punkten.
Hållkarlen är skyldig att genast efter en resandes ankomst lämna den skjutsskyldige bud och
för den resande uppge vilket hemman som är i ordning att skjutsa.
Den som inte lämnar reservtavlan vidare bötar 3 riksdaler 16 skilling. Samma böter om
hållkarlen åsidosätter sin skyldighet, att en sådan oordning hos kronobetjäningen i orten till
rättelse och näpst anmäla. På ställen där hållkarlar inte finns, ligger ansvaret på gästgivaren.
3:o Alla som infinner sig vid gästgivargården för att skjutsa utan att vara förbundna därtill,
skall genast anmäla hos gästgivaren sina namn, och den tid de vill vänta på skjutsning. De
har rätt att skjutsa näst efter gästgivarens egna hästar utgått och då i den ordning de anmält
sig. De får inte lämna gästgivargården före den bestämda tiden.
4:o Att vid 3 riksdaler 16 skillingar vite för ägaren, som inte sedan köld och halka inträffat
har sin häst skarpskodd.
5:o Det är ägarens, gästgivarens och hållkarlens gemensamma ansvar för all skada som
uppkommer på grund av odugliga hästar och de som veterligen har farliga oseder.
6:o Den skjutsskyldige, mot vilken klagan förs, skall genast inställa sig till Kansliförhör
eller om han är gensträvig hämtas på sin egen bekostnad.
Gästgivare och hållkarlar anbefalls att ställa sig till noggrann efterrättelse för vad som
åläggs dem i Gästgiveri Förordningen och särskilt i de nu utgående dagböckerna. Det
åligger också kronobetjäningen att vid tjänsteansvar hålla noggrann hand över vad som är
förordnat.
Ett exemplar av denna kungörelse skall vid vite av 3 riksdaler 16 skilling för gästgivaren,
alltid finnas uppspikat på väggen i gästgivarstugan.
Uppsala den 17 december 1816 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1816 (spannmålstorkning)
Spannmålen i år och särskilt vårsäden har på grund av otjänlig väderlek under
bärgningstiden blivit mindre lämpad att förvara utan torkning. Det är viktigt att
vederbörande inser angelägenheten av att göra anstalter för spannmålens torkning. Den
får inte verkställas så hårt att sädens fröbarhet går förlorad, utan skall vara vad man kallar
kvarntorr.
Allmänna Magasinsdirektionen har tillåtit, att som ersättning för den minskade kvantiteten
som blir vid sådan torkning, varje tunna får njuta det avdrag som i Kongl Resolutionen
1731 och Allmogens Besvär 1752 stadgas för riad säd, nämligen 4 lösa kappar på tunna,
alltså 32 istället för 36 på en fast tunna.
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Detta har jag velat underrätta Kronas Räntegivare med förmodan att var och en bredvilligt
levererar torkad säd till Krono magasinen på tidigare kungjorda terminer. Detta länder
enskilda till nytta, synnerligen då lantmannen blir i behov att låna till brödföda och utsäde,
som inte så sällan skett.
Uppsala slott den 24 december 1816 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 28 december 1816 (12personer )
1:o Sjömannen Carl Fredric Sundberg, 31 år gammal, av medelmåttig längd och
undersättsig växt, något koppärrig, mörk med polisonger, skarp uppsyn och något halt på
höger fot. Han är angiven för flera stölder och för att den 12:te dennes brukat våld ombord
på ett fartyg vid Stockholms Skeppsbro och sedan avvikit.
2:o Gardisten vid Andra Gardesregementet N:r 5 Sven Nilsson, född här i staden, 29 år
gammal, 11 fot 4 tum lång, mörkt hår och ögonbryn har olovligen avvikit från regementet.
3:o Förre handelsbetjänten Daniel Lund, 21 år gammal född i Borås, lång och smal med
mörkt hår, långlagt ansikte. Han var klädd i mörkgrön fin klädessurtut med överklädda
knappar, fracktröja med vita försilvrade knappar, stövlar och svart hatt. När befallningsman
från Stockholm skulle förpassa honom till Kristianstads fästning rymde han från
fångförarstället Nytorp i Bråbo Härad.
Samma dag sent på aftonen infann han sig hos kommissarien kronolänsman Wallberg i
Torneby i Löftings Härad och uppgav att han hette F Lundberg. Han beklagade sig att han
under natthärbärge hos skräddaren Hellström på Lida ägor i St. Johannes socken av en
okänd person blivit bestulen på en koffert med kläder och pengar.
Påföljande dag begav sig Lund från Wallberg och tog med sig ett par nya tyska stövlar, en
ny svart hatt, en ny svart dubbel silkeshalsduk, en blå med silke broderad väst och ett par
nya blåspräckliga bomullsstrumpor, vilka persedlar Lund fått låna av Wallberg. Dessutom
tog han ett brev med pengar till kronobefallningsman Sahlström.
4:o Extra roterings båtsmannen för Söderköpings stad, Anders Liljegren, förpassad från
Örebro, rymde vid Nytorps fångförarställe.
5:o Kvinnspersonen Anna Lena Kallerberg och hennes sällskap manspersonen Lars
Pehrsson eller Buse kallad, vilka natten till den 20:de november hos pigan Anna Pehrsdotter
på Lilla Ereby ägor i Vidingstads socken stulit 4 sockerdukskläden, 2 märkta
bomullskläden, 7 större eller mindre netteldukskläden, 1 vitt nettelduksförkläde, 9 utsydda
nattkappor märkta P.
6:o Bokhållaren på Handelsbolaget Willerbrings et Compagni Kontor i Göteborg H J
Bergenholtz och sjötullsvaktmästare D Jonsson, vilka tagit till flykten efter mot dem yppad
misstanke vid Sjötullrättens undersökning, angående skepparen D Y Nilssons fartyg.
Vid inlastningen av rom befanns nämnda vara innehålla endast vatten.
Bergenholtz är 29 år gammal, ljustbrunt hår och bruna ögon, talar svenska och tyska, oftast
klädd i rock och kolt av ljusgult doffel samt vid försvinnandet iförd svart hatt.
Jonsson, 30 år gammal, undersättsig och med bleklagt ansikte, klädd i ljusgrå långbyxor och
frack, grön surtut och svart hatt.
7:o Skojerskan Stråle, manspersonen Jan Jansson Hjort, gossen Gustaf Andersson och
flickan Lotta Jansdotter kallas till rannsakningen med för stöld häktade manspersonen Jonas
Erik Öberg av Trögds Häradsrätt.
Stråle skall vara änka efter soldaten Dufwa vid Västmanlands regemente och ha sitt hemvist
nära Sala gruva. Hon är något till åren, koppärrig, med ett ärr på läppen och stryker
omkring i landet och säljer medel mot tandvärk.
Hjort som nu i höst rymt från fångbevakningen och redan är efterlyst, kallar sig också
Svanberg. Han är 22 år gammal, lång och smal, med ljuslätt ansikte, blå ögon, klädd i blå
spence och långbyxor. Han har ett sår av s k rosen på ena benet.
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Gustaf Andersson, omkring 18 år gammal, född i Venska by, Toresunds socken i
Nyköpings län, är liten med mörkt hår, koppärrigt mörkt ansikte, klädd i ljusblå tröja, vita
linnebyxor, skor och hatt. Vandrar omkring och tigger.
Lotta Jansdotter, född i Toresunds socken är 14 år med svart hår och bruna ögon.
Överståthållaren i Stockholm och Befallningshavanden i riket anmodas vänligen låta
efterlysa de under N:r 7 upptagna personerna.
Uppsala slott den 28 december 1816 B W FOCK
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Landshövdingeämbetets kungörelser 1817
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén, UKF, 2003

4 januari - 29 augusti 1817

Efterlysning, Uppsala den 4 januari 1817 (4 personer, 2 kyrkstölder, återfunnet sto
och skinnvaror)
1:o Gardisten vid Andra Gardet N:r 23 Anders Andersson, 34 år gammal, stark
kroppsbyggnad, mörkt hår, har olovandes avvikit från regementet.
2:o Drängen Anders Norberg, stark till växten, klädd i blå rock och väst, blå kapprock och
långbyxor, stövlar och galoscher samt försedd med fickur och sjöskumspipa, nyligen
straffad för fickstöld, har undkommit fångbevakningen under forslandet till Falun
3:o Fästningsfången Johannes Bamberg, lång och undersättsig till växten med grova
lemmar, blekt ansikte och mörka ögon, har undkommit fångbevakningen i Karlskrona län.
4:o Sjömansgossen Erik Gustaf Forsman, 19 år gammal, skall vara lång och smal till
växten, blekt ansikte och stora ögon och i det närmaste skallig över hela huvudet. Han var
intagen på Gävle lasarett men rymde, medtagande en ny lång blågarnsskjorta, en nästan ny
vadmalskapprock, en blåprickig kattunshalsduk, en tobakspung och tobakspipa.
5:o 1 dopskål, 15 katekeser, 1 tennskål, 2 vridna tennljusstakar, 4 mässingsljusstakar med
svarvade spiror, 80 riksdaler i sedlar, koppar- och silvermynt, 1 förskrivning av Hans
Olsson i Ånge till Arbrå sockenkassa, en dito av Jan Ersson i Vallstad, 1 dito av Jon
Jonsson i Böle, har blivit stulet ur sakristian i Arbrå kyrka, Gävleborgs län
6:o Från Högs sockenkyrka stals en dosa med två rum, kyrkans sigill föreställande en
ättehög och några riksdaler i olika valörer.
7:o Hos bonden Henric Olsson i Herse, Bollnäs socken, har stulits 9 tennfat, 14
tenntallrikar, ett par nya tennljusstakar, 2 lakan, 2 lispund ost, något bröd och äpplen
8:o Genom inbrott i Kungsörs trossbod stals 2 klädeskapotter, 2 par grå klädesbyxor, 2 par
vita linnebyxor, 2 bandolärremmar, 5 flaskremmar
9:o För bonden Erik Mattsson i Fermansbo, Ramnäs socken, Västmanlands län har ett sto
kommit bort, ljustblackt till färgen, stort, hängande man till vänster och stjärna i pannan
10:o Från bonden Måns Mickelsson på Karlsheden, Falu län har stulits 2 bruna kvinns
klädeskapotter, ett svart och ett rödbrunt silkeskläde, 5 alnar grårandigt bomullstyg, 5 alnar
grönrandigt ylletyg, 4 alnar brunrandigt ylletyg,1 grårandig bomullskjol med vitrandigt
livstycke, 1 mörkblått lärftskläde, 2 lärftslakan, 2 örngott och ett par kvinnoskor.
Tillkännages också att ett rött sto blivit tillvarataget på Lindsjö Fjärdingsmans boställe i
Västra Färnebo socken, Västmanlands län. Rätt ägaren återfår hästen mot ersättning för
kostnaderna.
På landsvägen nära Yttergrans kyrka har upphittats en bunt saffiansskinn s k Marokäng
av åtskilliga färger. Värdet omkring 300 riksdaler. Den som kan styrka att han är ägare
återfår godset hos gästgivare Grandins änka på Grans gästgivargård
Överståthållarämbetet i Stockholm och övriga län anmodas vördsamt och vänligen utfärda
kungörelse om dessa skinnvaror.
Uppsala slott den 4 januari 1817 B W FOCK
Kungörelse, 4 januari 1817 (försäljning av Strömsholmshästar)
På begäran kungörs att 3 hingstar och 5 ston säljs vid Strömsholms stuteri till
högstbjudande på auktion. Ingen är under 5 år och de flesta användbara för alla slags åkdon
Inropssumman erläggs genast och kreaturen avhämtas samma dag som auktionen hålls.
Uppsala slott den 4 januari 1817 B W FOCK
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Kungörelse den 4 januari 1817 (rekrytering till Upplands regemente)
Rekryteringsmöte av vakanta rotar vid Upplands regemente är utsatt till torsdagen den 30
januari, då välfrejdade och målfylliga karlar bör uppvisas för varje ledigt nummer vid 3
riksdaler 16 skilling vite.
Uppsala den 4 januari 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1817 (anmärkning mot markegångstaxan)
I anledning av Kammar Advokat Fiskal Ämbetet gjorda anmärkningar av detta läns 1816
års markegångstaxa har jag funnit för gott att ändra priset på mjukt bröd från 3 skillingar till
1 skilling 10 runstycken. 2 marker mjukt bröd eller 1 1/3 mark torrt bröd för tågande
trupper betalas med 2 skillingar 9 runstycken. Värdet på en kanna hackelse beräknad i taxan
till 9 runstycken är sänkt till 2 runstycken.
Värdet på matpersedlarna som hör till en mansportion för tågande trupper samt ranson för
hästar, har granskats och bestämts av Ständernas deputerade. Jag vill meddela att efter
Kammarkollegiets yttrande är dagportion utom brödet samt ransonen för hästen densamma
och även priset.
Uppsala den 11 januari 1817 B W FOCK
Efterlysning Uppsala den 18 januari 1817 (stöldgods)
1:o Bonden Anders Nilsson i Hållberga, Dalby socken, har genom stöld förlorat 1 mörkblå
vadmalskapott med fällkrage och kullriga kamelgarnsknappar, 1 överklädd päls av
muskusfärg med nya fårskinn i ärmarna och knappar av samma slag, 1 buteljgrön
vadmalssurtut med vitt något söndrigt foder samt gröna kamelhårsknappar med ljusblå
stjärnor, 1 mellanblå vadmalssurtut, 1 livstycke med tennknappar, 1 par något brukade
bockskinnsbyxor, 4 och ett halvt par strumpor, en svart hatt med sammetsband och spänne,
flera halsdukar, 1 kvinnskapott, 1 yllekjortel med ljusblå botten och vita, gröna och röda
ränder, flera förkläden, 2 lintyg, 1 vit bomullsmössa, 9 alnar väv, 3 ½ alnar ylletyg, 1 muff,
ett stycke ekbarkat sulläder, ett par handskar med vantar i, 1 säck märk med H. Den som
kan skaffa åter persedlarna får vedergällning. Efterlysning i landet.
Uppsala den 18 januari 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 januari 1817 (entreprenadsauktion för regementena)
Entreprenadsauktion kommer att förrättas här på Landskontoret den 15 februari för att
skaffa underhåll vid innevarande övningsmöten vid regementena i länet. Den som vill göra
anbud kan antingen göra det på hela provianteringen och fourageringen eller endast på delar
av den. Anbuden lämnas skriftligen och prövas av Krigs Kollegium.
Uppsala den 18 januari 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 januari 1817 (fel datum för rekryteringsmötet)
I min kungörelse av den 4 januari angående rekryteringsmötet vid Upplands regemente, har
ett tryckfel influtit, att mötet skulle hållas onsdagen den 30:de i stället för torsdagen den
30:de, vilket misstag nu är rättat.
Uppsala den 18 januari 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1817 (remontering av hästar)
I samråd med sekundchefen för Livregements Brigadens Dragon Korps för de inom länet
belägna Skvadroner har jag utsatt remonteringsmöte att hållas den 5 maj, då vid 10
riksdalers vite dugliga och antagliga rustningshästar bör uppvisas för att fylla hästvakanser.
Det finns 29 vakanser.
Uppsala den 31 januari 1817 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1817 (försäljning av kvarn, upphittad Tichacot,
efterlysning av pensionärer)
Hälften av en kvarn, bestående av två mjöltullkvarnar med 4 par stenar, 1 enbladig såg
belägen på säteriägor ¾ mil från Stockholm samt 2 ½ mil från Uppsala med ymnig vatten
tillgång. Upplysningar om kvarnarnas beskaffenhet och köpevillkoren erhålls av Fältkamrer
Olof Groth, Wåby, Stockholm
En s k Tichacot, tillhörande någon person vid Flottan upphittades av bonden yngre Jan
Andersson i Viksjö, Häggeby socken under hemresan från verkställd skjuts. Tichacoten är
försedd med 3 förgyllda fransar och förgylld knapp samt vapen av ett ankare. Kan återfås
hos upphittaren.
Nedan nämnda avskedade konstaplar och artillerister från Svea Artilleri Regemente, som
är benådade med medaljpensioner, men trots tillsägelser inte inlämnat prästbetyg att de
leva.
Konstaplarna N:r 65 Ekman, N:r 1 Salman, N:r 49 Elfström, N:r 65 Sother N:r 33 Asp, N:r
50 Warnstedt, N:r 17 Bergström,
Artilleristerna N:r 48 Söderberg, N:r 56 Boman, N:r 11 Åström, N:r 75 Häll, N:r 13 Heder,
N:r 50 Glad.
De uppmanas att skyndsamt och framgent varje halvår lämna prästbevis och uppge sitt
pensionsnummer för att erhålla sitt pensionsbelopp.
Uppsala den 31 januari 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1817 (auktion på korpralsställe i Oland)
Den 19 mars hålls auktion på Krigs Kollegium och Landskontoret på Korpralsstället
Åstorp, Ekeby socken, Olands härad. Bostället som tillhör Adelfane Regementet utbjuds till
arrende på 24 år. Vanliga auktionsregler gäller.
Uppsala den 31 januari 1817 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 15 februari 1817 (5 personer)
1:o Handlarna i Frankfurt am Main Johan Georg Eyfriedt Söners, handelsresande
Ferdinand Scheuffler från Raumburg, vilken genom ett bedrägligt sätt råkat i en betydande
skuld hos handelshuset och även under sin vistelse i Stockholm dragit på sig skuld för bl a
hushyra har avvikit från staden. Han är 24 år gammal, mörk med mörka ögon, öppen panna,
något lång näsa, rund haka och frisk hy.
2:o Från kurhuset i Vadstena har rymt kvinnspersonen Anna Stina Smålänning, född i
Kalmar, 25 år gammal, av medelmåttig växt, med ett väsande uttal, 3 hörntänder och en del
av vänstra käften bortfallna, tungspenen bortfrätt, och hål i gommen, avklippt hår,
koppärrigt ansikte, bred panna, av benröta nedplattat näsben, klädd i vit bomullströja, grå
klädeströja, brun lappad ylleunderkjol, blått och vitt förkläde och nya tyska skor med svarta
sidenband. Samt taskspelaren Gustaf även Pehr, Fredric och Eric Rosenlinder eller
Sundblad kallad, född i Västra Tollstad, 38 år gammal, mörk, koppärrig, puckelryggig och
med en obeväxt fläck på huvudet, talar finska, ryska och något tyska. Han har troligtvis ett
pass med namnet Eklund, klädd i blå klädes surtut med lös krage, blå frack med gula
metallknappar, blå väst med 5 rader små knappar och bröstfickor, blå pantalonger och nya
stövlar. Surtuten och västen är betydligt skadade av hagelskott. Han medför en del
linnekläder, luktvatten, flera fosforiska elddon samt marmorerade tvålkulor. Från andra
sjuka har han medtagit ett par nya Suvarovs stövlar, ett litet fickur av pinsback med dubbla
boetter, en luden mössa av lammskinn med guldträns.
De båda misstänks för att ha stulit en guldring, stämplad med guldsmed Fredins stämpel i
Vadstena, ett par örringar, ett litet guldhjärta, ett halv dussin uniformsknappar med
Västmanlands vapen
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3:o En för delaktighet i stöld misstänkt person, som kallar sig Guldbrandsson och säger sig
vara volontär, är av medelmåttig växt, klädd i blå tröja, vita långbyxor, hatt och stövlar,
medför en grå rock med ståndkrage. Har rymt inom Linköpings län.
4:o En i högra sidan ofärdig yngling, 18 år gammal, lång och smal med blektlagt ansikte,
hade fått nattkvarter hos soldaten Tiger i Morkarla socken här i länet. Där stal han en blå
kapott, ett par nya stövlar, två par pantalonger, en hatt, en Upplands Uniforms spens, en
silkeshalsduk, en spegel, två trehörniga halsdukar, ett par svarta uniformsstövletter, 2
skjortor och ett stycke läder.
Uppsala den 15 februari 1817 B W FOCK
Kungörelse Uppsala den 15 februari 1817 (auktion i Lörsta, Uppsala Näs)
Till gäldande av domfäst och intecknad skuld på 1333 riksdaler 24 skilling kommer Jan
Pehrssons rusthåll Lörsta, Näs socken, Ulleråkers härad, att säljas till högstbjudande på
auktion vid landskansliet. Beskaffenheten av denna rusthållsdel, som är uppskattad till 1014
riksdaler finns att tillgå hos befallningsman Ekeberg i Husby. Köpeskillingen bör erläggas
senast efter 14 dagar och tillträde får ske enligt Utsöknings Balkens stadga.
Uppsala den 15 februari 1817 B W FOCK
Kungörelse Uppsala den 15 februari 1817 (fel datum för remonteringsmötet)
I kungörelsen av den 31 januari angående remonteringsmöte, har fel datum uppgetts. Rätta
dagen är 5:te mars klockan 10.
Uppsala den 15 februari 1817 B W FOCK
Kungörelse Uppsala den 15 februari 1817 (auktion i Kungsör och Strömsholm)
På Västerås Landskansli och i Kammarkollegium kommer auktion att hållas på 3/8 av
Kungsörs Södra Kungsgård och lägenheten Sandholmen under Strömsholms Kungsgård
och Stuteri den 4 och 11 mars. Arrendena sträcker sig till 1842. Beskrivningar finns i
Västerås. Borgen krävs för de första 10 åren. Anbudet beror på Kongl Maj:ts egen nådiga
prövning.
Uppsala den 15 februari 1817 B W FOCK
Kungörelse Uppsala den 15 februari 1817 (ordinarie lagmansting Enköping)
Innevarande års ordinarie Lagmansting med Upplands Lagsaga är utsatt till den 30 maj i
Enköping, vilket härmed till rättsökande parter kungöres.
Uppsala den 15 februari 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1817 (lösöres auktion hos källarmästare Lindeman i
Uppsala)
Den 17 mars hålls auktion hos källarmästare Nils Gustaf Lindeman i Uppsala. Till
högstbjudande säljs åtskillig lös egendom, bestående av guld, silver, koppar, malm, järnoch blecksaker, glas, porslin däribland en bordsservis, 2 ljuskronor, linne, gång- och
sängkläder, mahognymöbler, husgeråd, en förmaks sidenmöbel stoppad med tagel, kör- och
åkerredskap, kälkar, kreatur, större och mindre brännvinspipor, oxhöfden, hel- och
halvåmar, halvankare, fiskredskap, ett parti timotejfrö.
Uppsala den 1 mars 1817 A HJERPE J A CARLSON
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Kungörelse, Stockholm den 12 mars 1817 (skadedjurs utrotande)
Ständerna har i skrivelser av den 5 och 11 juli 1815 andragit, att varggårdar och varggropar
inte är tillräckligt verksamma som medel för skadedjurens utrotande. Dess nytta motsvarar
inte den tidspillan, kostnad och skogsödande, som deras upprättande fordrar.
Luderplatsernas anläggning orsakar hemmansinnehavare betydligt besvär och
kostnader för inköp av större jakttyg och hus att förvara dem i.
Ständerna har hemställt att bestämmelserna i Byggningabalken inte längre skall gälla,
utan överenskommelser, vilka efter lokala förhållanden och behov härads- eller sockenvis
träffas av innevånarna. Dessa överenskommelser skall godkännas av Befallningshavande,
likaså som om man anser nödvändigt att ordna skallgång.
Kongl Maj:t har i Brev den 18 februari förklarat att i Förordningen om Jakt och Djurfång
från 1808 redan finns de åtgärder som Ständerna åsyftar. Därför anses inga nya
bestämmelser behövas och Landshövdingen uppmanas att tillkännage detta inför
vederbörande.
Stockholm den 12 mars 1817 O E LAGERHEIM
Vilket härmed kungöres den 7 juni 1817 B W FOCK.
Kungörelse, Stockholm den 12 mars 1817 (skrivelse angående utrotning av vilddjur)
Skrivelse från Kongl Maj:t i anledning av fråga väckt på senast hållna urtima riksdag om
nyttan av varggårdar, varggropar och s k luderplatser och skall efter odjur. Man har funnit
att dessa metoder i allmänhet inte motsvara nyttan med tanke på tidspillan, kostnad och
skogsödande. Man vill upphäva dessa tidigare beslut och genom överenskommelse på orten
använda vad som anses passande och lämpligt. Befallningshavande skall dock pröva varje
fall. Skall behöver endast meddelas ortens närmaste kronobetjänt, som vidtager åtgärder
och i efterhand inberättar till befallningshavande.
Då sådana regler redan är genomförda har Kongl Maj:t inte ansett någon ändring behövas
utan Förordningen gäller.
Stockholm den 12 mars 1817 O E LAGERHEIM
Vilket härmed till allmänheten tillkännages
Uppsala den 7 juni 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1817 (bok innehållande mot staten förrädiska
uppmaningar)
Förre löjtnanten vid Jämtlands regemente Otto Natt och Dag är instämd till Svea Hovrätt.
Han har haft lovlig permission och rest ur landet och sedan erhållit avsked. Därefter har han
på tyska givit ut en skrift Entwurf zu einer neuen Organisation des Schwedischen Heers. I
förordet har han uppmanat svenska folket till rubbning av succesionsordningen som
fastställdes vid riksdagarna i Stockholm 1809 och i Örebro 1819.
Han har av Hovrätten blivit övertygad om detta grova brott och därför enligt
Missgärnings Balken dömts för att han uppenbart har ådagalagt en förädisk avsikt att
stämpla till rikets skada och fördärv samt att befordra ändring i Grundlagen. Han döms att
mista sitt adliga namn och stånd samt att mista liv, ära och gods och förklaras fridlös över
hela Sveriges land. Om han ertappas, skall han genast gripas och straffet undergå. All hans
egendom tillfaller Kronan.
Uppsala den 15 mars 1817 B W FOCK
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Efterlysning Uppsala den 15 mars 1817 (2 personer, stöldgods av matvaror, eventuellt
silverbedrägeri)
1:o Kopparslagargesällen Carl Gustaf Agrell, 19 år gammal, lång och smal, ljuslätt något
koppärrigt ansikte, klädd i ljusblå rock, grå väst, stövlar och hatt, har olovandes bortgått
från sin husbonde i Västerås.
2:o Trumslagaren vid Jönköpings regemente N:r 119 Carl Jonsson är 21 år gammal, lång
och smal, klädd i mondering och schakott har olovligen avvikit från sitt hemvist.
3:o 9 tunnsäckar, 2 säckar korn, en halv tunna siktmjöl, en och en halv fläsksida, 3 slaktade
grisar, 1 släde med skacklar, sele och slädtäcke samt en häst, 7 år gammal rödbrun till
färgen med en hink på högra sidan av halsen, som är bränd.
Dessa persedlar har blivit stulna från Sillby, Österunda socken i Västmanland
Krono- och stadsbetjänter skall sorgfälligt spana så väl efter det stulna som tjuven och
rymmarna, vilka vid ertappandet skall föras till Slottshäktet
Vidare efterlyser befallningshavande i Malmö en välklädd mansperson som sagt sig vara
dansk handlande. Den 14:de januari hade han infunnit sig hos guldsmedsmästare Jacob
Möller i Malmö och utbjudit silver. Möller hade köpt och betalt kontant. Samma dag fick
han i present 12 skålpund kaffebönor av säljaren, trots att han betalt varans fulla värde.
Detta föranleder honom att tro att säljaren inte åtkommit silvret på ärligt sätt. Han avreste
också genast sjöledes. Möller har anmält till borgmästaren för att det skall komma till
allmän kännedom och rätta ägaren återfå sitt gods, som består av gafflar och skedar som
varit sammantryckta, en skål med lock, ett fat, en kaffekanna, ett sockerskrin, 17 gafflar, 8
matskedar 17 kaffeskedar.
Den som kan styrka sin äganderätt skall anmäla sig till borgmästaren i Malmö.
Uppsala den 15 mars 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1817 (hantverkare)
Målaren vid Slottsgatan här i staden har inrättat ett s k adresskontor till allmänhetens tjänst.
Änkan Charlotta Trysell har antagit verksgesällen Lars Magnus Bergqwist till sitt
Färgeriverk här i staden för att på nytt fortsätta sin färgerihantering.
Uppsala den 15 mars 1817 B W FOCK
Kungörelse Uppsala den 15 mars 1817 (protest mot proviantering)
Generalmönsterherren vid den sist förrättade mönstringen med Livregements Brigadens
Dragonkorps har hos Kongl Maj:t anmält anhållan om ändring i provianterings- och
fouragestaterna från rusthållarna.
Efter prövning avslås anmälan, då de andra regementena som också fått proviant efter
den vid Armén fastställda staten inte klagat om otillräcklighet. Dessutom har fouragestaten
varit större än tidigare både vid denna Korps som vid Husarerna och Smålands Dragon
Regemente.
Uppsala den 15 mars 1817 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1817 (auktion Ultuna Kungsladugård)
Auktion kommer att hållas dels i Landskontoret och i Kammar Kollegiet den 13 maj på
Ultuna Kungsladugård bestående av 12 mantal med underlydande hälft av Uppsala
Kungsäng och lägenheten Fräkenbotten i Bondkyrko socken, Ulleråkers härad.
Arrendetiden är 30 år.
Jag vill härmed meddela:
1:o Att spekulanter kan få upplysningar i såväl Kammar Kollegie Provinskontor som
Landskontoret här.
2:o Borgen för de 5 första åren gäller
3:o Det beror på Kammar Kollegiets prövning om anbuden antas. Först kommer
Kungsladugården att utropas i lotter och sedan odelad för att utröna på vilket sätt det högsta
anbudet kan erhållas.
Uppsala den 20 mars 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 22 mars 1817 (spannmål från Ryssland)
I skrivelse av den 20 dennes har Hans Excellens Statsministern för Utrikes ärenden låtit mig
veta, att Kongl Maj:t ombesörjt att så fort öppet vatten råder, spannmål kommer från
Finland, Ryssland och Skåne till de provinser som lider av spannmålsbrist. Priset i Ryssland
är mycket lägre än vad som kan fås här.
Om detta nya bevis på vår landsfaderliga Överhets aldrig vilande omsorger för rikets
innevånare, skyndar jag med glädje, att lämna allmän kännedom så att ingen behöver
misströsta om hjälp och ingen behöver till oskäliga priser köpa den spannmål som kan
finnas hos enskilda personer.
Uppsala den 22 mars 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 22 mars 1817 (tiggeri)
Då jag erfarit att Brevet av den 15 juli 1773 rörande förekommande av tiggeri och som
lämnar medborgerlig säkerhet, ordning och sedlighet inte till fullo uppfylls, nödgas jag till
magistraterna och kronofogdar, länsmän och fjärdingsmän lämna antydan om att samma
ansvar gäller som för andra förseelser i tjänsten. De skall genast fasttaga och till slottshäktet
insända alla kringstrykande tiggare, såväl barn som äldre personer, vilka visa sig i andra än
sina egna församlingar.
Då både lag och billighet ålägger församlingarna att ha omsorg för egna orkeslösa och
hjälpbehövande medlemmar, så kan församlingarna inte undgå de olägenheter som följa av
åsidosättandet av denna plikt att hålla uppsikt över sådana personer. Församlingarna måste
ersätta all kostnad för kringvandrande tiggares hemforsling till sin egen församling
Uppsala den 22 mars 1817 B W FOCK
Efterlysning Uppsala den 22 mars 1817 (8 personer)
1:o Smedsdrängen Jan Petter Norman, har rymt från Uhrfors Bruk i Ovansjö socken i
Gävleborgs län. Han har medtagit kläder som tillhör hans kamrater.
2:o Husaren vid Sanna Skvadron Livregementets Husarkorps N:r 19 Löf har avvikit. Han
är 32 år gammal, 5 fot 8 tum, ljus, klädd i mörkblå surtut och därunder grå jacka.
3:o Soldaten vid Västerbottens Regemente, N:r 68 Lars Petter Sjungare, har olovligen
avvikit från regementet. Han är 5 fot 9 tum lång, trindlagt ansikte, 31 år gammal, född i
Ångermanland, klädd i bondkläder.
4:o För stöld straffade Anders Andersson, har rymt då han skulle föras till Kristianstads
fästning.
5:o Förre sadelmakargesällen Erik Lindfors från Vada i Oppeby socken Linköpings län,
som för brott blivit dömd till 28 dagars fängelse på vatten och bröd, har avvikit. Han är kort
och blek, klädd i grå surtut och bruna långbyxor.
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6:o Drängen Magnus Pehrsson från Gryts socken har avvikit från lagstadgad tjänst i
Linköpings län, Han är 36 år, medelmåttigt växt med mörkt hår, något ofärdig i högra
handen och ständigt hostande.
7:o Svarvargesällen Petter Andersson Modeer eller Munderus, som begått våld hos änkan
Maria Lindberg i Karlberg, Linköpings län, skall vara född i Varberg, bryter på skånska, är
mellan 20 – 30 år gammal, med rödfnasigt ansikte och bär blå kläder. Han har 2
silverfickur med snöre i kors på bröstet, en luden ränsel på ryggen Han har tagit flera
silverpjäser och guldmynt samt ett norskt respass.
8:o Sjömannen Petter Broman, som då han skulle föras från Linköping och hit tagit till
flykten inom Linköpings län. Han är av medelmåttig växt, stark kroppsbyggnad, och
mycket koppärrig, klädd i ljusblå rock och grå pantalonger.
Uppsala den 22 mars 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1817 (auktion St Söderby, Danmarks socken)
Auktion den 26 april hos Direktionen över Danvikens Hospital i Stockholm i
Inspektorshuset vid Danviken, på Danviks Hospitals Frälsehemman St Söderby, i Söderby
by, Danmarks socken, Vaksala härad. Arrendetid 25 år och borgen för de 5 första åren.
Uppsala den 24 april 1817 B W FOCK
Efterlysning Uppsala den 3 maj 1817 (11 personer och en upphittad taskbok)
1:o Livstids fästningsfången Eric Rosenberg, född på Åland är 50 år gammal, lång och
smal, mörkt knorrigt hår, var vid rymmandet iklädd Ålandströja, bruna skottygspantalonger,
brunrandig väst, stövlar och svart hatt.
2:o Livstids fästningsfången Lars Abrahamsson eller Lindblad, är 30 år, undersättsig med
rödlätt ansikte, ljust hår. Han var klädd i fårskinnspäls med bruna remmar över
sidsömmarna, grå väst, korta skinnbyxor, stövlar och svart hatt.
De bägge arrestanterna har natten till den 17 april brutit sig ut från Västerås slottshäkte och
tagit till flykten.
3:o Soldaten vid Jersö Kompani vid Hälsinge regemente, Lars Frid har efter inbrottsstöld
rymt. Han är 26 år, 5 fot 8 tum lång med koppärrigt ansikte.
4:o Drängen Johan Löfwing hos bonden Pehr Pehrsson i Alfta Kyrkby är anklagad för
inbrottsstöld. Han är 23 år av medelmåttig längd, stadigt byggd och svart hår, har avvikit
från sin hemvist i Gävleborgs län
5:o Trosskusken vid Smålands Dragon Regementes Infanteri Bataljon, Sjöberg, är 24 år, 5
fot 5 tum lång, mörk med svartaktigt runt ansikte har avvikit från sitt hem i Jönköpings län.
6:o Under förpassning från Stockholm till Kristianstad har arrestanten Anders Andersson
fått tillfälle att rymma från fångvården i Nyköping. Han är anklagad för snatteri
7:o Sotargossen Pehr Andersson Ljungqvist, som är 16 år gammal har råkat i skuld och
avvikit från Strängnäs.
8:o Volontären av Göteborgs Eskadern Christian Gullbrandsen och i hans följe och på hans
pass antecknade kvinnspersonen Anna Gertrud Månsdotter, som också kallar sig Lundberg,
har vid sitt vistande i Norrköping narrat till sig kläder från livgrenadjären Canon på Sanna
ägor.
Gertrud Månsdotter har för två år sedan i Norrköping varit tilltalad för stöld av en
guldklocka av gammal fason med en rosig boett och vidhängande mässingskedja samt en
guldring och 3 pitschafter.
Gullbrandsson, som besväras av veneriska åkommor och har besvärligt att gå är klädd i
de vita byxor han stulit och blå tröja
9:o Gossen Lars Andersson från Skövde har två gånger blivit dömd och straffad för stöld,
skulle föras till Norrköpings Spinnhus, när han tog till flykten. Gossen är liten till växten
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med ljust hår, klädd i en gammal svart rock och grå byxor, svart hatt och stövlar utan
strumpor.
10:o Arrestanten Carl Fagerberg från Helsingfors, 40 år gammal, klädd i mörkblå rock och
byxor, utan hatt och skor, tog till flykten när han skulle föras från Örebro till Askersund för
att undergå 40 par spö som straff för inbrottsstöld.
På anmodan av befallningshavanden i Gävleborgs län tillkännages att bonden Olof
Nilssons i Ingsta, Norrala socken, son Pehr, pingstdagen hittat en taskbok med 44 riksdaler
i. Trots att fyndet pålysts från predikstolarna i de närbelägna församlingarna har ingen ägare
hörts av.
Berörde medel kan mot skälig hittelön återfås.
Uppsala den 3 maj 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1817 (auktion med skuld)
Till gäldande av Danviks Hospitals räntefordran på 12 tunnor råg och 12 tunnor korn för år
1813 samt obetalt penningarrende m m kommer sterbhuset efter Byggmästare Olof Mineur
att på auktion sälja egendomen Järsta skatt- och mjölkvarn med 2 par stenar i Tensta socken
och Hånsta bergsfjäll i Lena socken, Norrsunda härad till högstbjudande. Auktionen
förrättas på häradets tingsställe Läby Gästgivargård den 9 augusti. Upplysningar hos
auktionsförrättaren Anton Ångerman på Yvre. Köpeskillingen skall inlevereras 14 dagar
efter auktionen. Tillträde enligt Utsöknings Balken
Uppsala den 3 maj 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1817 (auktion Bälinge)
Akademi Prebendehemmanet Nysta i Bälinge härad kommer att auktioneras bort på 30 år.
Konsistorium Akademikum kungör att hemmanet blir ledigt den 14 mars 1818. Den
tillträdande kommer att besörja innevarande års höstsäde och ersätta den avträdande för vad
han gjort. Säden skall vara ren och strid, hälften råg och hälften korn. Förseglade anbud
inges före 31 maj till Konsistorium och borgen skall ställas för så väl arrendet som
hemmanets hävd och byggnader samt för övriga åborättigheten åtföljande skyldigheter.
Uppsala den 6 maj 1817 A HJERPE J A CARLSON
Efterlysning Uppsala den 6 maj 1817 (garn och läder förlorat mellan Uppsala och
Ekeby kvarnar)
Natten mellan 29 och 30 april bortkom mellan Uppsala stad och Ekeby kvarnar en säck med
färgat garn och en bunt läder. Belöning på sakernas fulla värde utlovas till upphittaren, som
avlämnar dem hos handlande Littorin här i staden. Den som kan lämna bevislig anvisning
var persedlarna finns får 10 riksdaler i ersättning, som dock dras från den återlämnades
arvode. Är sakerna pantsatta vill ägaren lösa dem.
Detta kungörs, med allvarlig antydan till var och en, som har kunskap om de förlorade
persedlarna, att genast till ansvars undvikande, anmäla.
Uppsala den 6 maj 1817 A HJERPE J A CARLSON
Efterlysning, Uppsala den 16 maj 1817 (7 personer)
1:o Volontären vid Flottans Stockholms Eskader och Livkompani N:r 63 Johan Gustaf
Sjöberg, född den 21 mars 1788 i Uppsala, är drygt 5 fot lång, undersättsig och blek,
koppärrig samt har en brun födelsefläck på vänstra benet. Han är klädd i blå klädeströja och
gamla segelduksbyxor med Flottans uniformsknappar. Han har tidigare tillhört Upplands
Regemente och rymt från Stockholm.
2:o Volontären vid samma Eskader N:r 45 Jon Pehrsson Norling, 5 fot 8 tum lång, mörk
med fylligt ansikte. Han har inte återkommit efter permission.
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3:o N:r 8 Johan Peter Lindström vid samma Eskader, 40 år gammal, undersättsig med runt
ansikte, och krokiga fingrar på bägge händerna. Han är något snedmynt och har inte heller
återkommit från permission.
4:o Västgötahandlanden Eric Forslund, omkring 25 - 30 år gammal, kort och undersättsig,
har sedan han i Nyköpings län blivit tilltalad för lurendrejeri med otillåtna varor, fylleri,
slagsmål och att han begagnat sig av annan persons respass, tagit till flykten,
5:o Förstärkningskarlen Gustaf Lindberg har avvikit från sin hemvist i Torshälla efter mot
honom gjort värvningsanspråk
6:o Arbetsfångarna vid Karlskrona Fästning, Adolf Mobach och Johan Peter Lennbom som
efter undergått spöstraff för stöld fått tillfälle att taga till flykten vid Sundby Tingsställe i
Nyköpings län.
Uppsala den 16 maj 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1817 (byggnad för Akademien)
Kongl Maj:t har befallt att en byggnad för Akademiens behov får uppföras på en tomt, som
sträcker sig över den gata som hittills begagnats till nedkörsel från den s k Fjärdingstullen.
Konsistorium meddelar att platsen genast kommer att bebyggas och att platsen är fredad.
Införsel till stan från väster kommer att ske vid Gamla Bommen.
Uppsala slott den 16 maj 1817 B W FOCK
Kungörelse, den 16 maj 1817 (överflödsförordning)
Då Kongl Maj:t den 30 april i kungörelse meddelat att inskränkning av införsel av utländska
yppighetsvaror blivit nödvändiga, har han också ålagt sina Befallningshavande att med råd
och upplysningar gå innevånarna tillhanda i de orter, som kommer att ingå
överenskommelser för att vinna minskad konsumtion av främmande varor.
Jag har trott mig särskilt ge länets medborgerligt sinnade tillkänna, att de alltid skall finna
mig beredd att möta deras önskningar i detta avseende. Jag vill meddela att all handledning
för att vinna det åsyftade viktiga ändamålet, som kan ankomma på mig, är jag beredd att
infria. Jag hoppas att jag från varje ort genom deras prästerskap får mottaga de
överenskommelser som träffats, så att jag med noggrannhet kan fullfölja Kongl Maj:ts
befallning och vid årets slut kan avgiva underrättelser om, vad som blivit gjort för att
befordra vår Höga Överhets faderliga avsikt.
Uppsala den 16 maj 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1817 (arrende på akademiens mjölkvarn)
På begäran av Konsistoriet ges tillkänna att Akademins mjölkvarn med 12 par stenar och
belägen här i stan samt den s k Slusskvarn om 4 par stenar, som kan användas vid mycket
högt vatten arrenderas ut på 10 år.
Arrendet betalas i råg och korn. Bifogad borgen för arrendet och verkets vård och underhåll
krävs. Till stora kvarnen hör ett hus.
Uppsala slott den 7 juni 1817 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 7 juni 1817 (10 personer och sedlar)
1:o Volontärerna Knut Eriksson, Åke Nilson, Lars Ahlberg och Anders Björklund har
avvikit från Flottans Göteborgs Eskader efter permission.
2:o En fransman, benämnd Wägrand, vilken inför Vätte Härads tingsrätt stått anklagad för
stöld av ett större parti brännvin, har avvikit från orten
3:o Gossen Olaus Hansson har avvikit i Göteborgs län under transport till dömt straff av 40
par spö. Han uppges vara ofärdig i ena armen och blek
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4:o Repslagargesällen David Jubel som skulle rannsakas vid Kämnärsrätten i Karlshamn för
att ha missbrukat repslagarmästare Olof Skogers och Anders Påhlssons namn på ett betyg
om verkställt hantverksprov, har avvikit.
5:o Sjöartilleristen Emanuel Hellman, 29 år gammal, har avvikit från tjänstgöring i
Karlskrona
6:o Ur bokhållare Bergers rum i Snopptorp i Jäders socken inom Nyköpings län har stulits
flera sedlar av olika valörer och påskrifter.
Dessutom anbefalls krono- och stadsbetjänterna i länet, att om de påträffar Pehr Nenzén
från Degerfors skall de av honom uttaga 30 riksdaler, som är värdet av spannmål han uttagit
ur Kronomagasinet i Umeå.
Ny efterlysning av vågdrängen numera karduansmakargesällen Johan Fr Ros som inom
3 månader hos Befallningshavanden i Jönköping skall avgiva förklaring på svärmoderns
änkan Chat. Johansdotter gjorda utsökningsmål och begärda kvarstad på hans egendom.
Uppsala den 7 juni 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1817 (soldaters pensioner)
Det har anmälts till Kongl Maj:t att regementscheferna inte kunnat får upplysningar om
avskedade soldaters vistelseorter för att kunna tillställa dem de pensioner, som den
generalorder av den 12 mars 1816 är tillagt underofficerare, korpraler och manskap, som
under Kronprinsens befäl i sista kriget har erhållit silvermedalj för tapperhet. Gäller även
dem som tidigare fått utmärkelsen.
De uppmanas nu att två gånger om året uppvisa sina pensionsbrev så att befallningshavande
kan utbetala beloppet.
Uppsala den 14 juni 1817 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1817 (9 beväringar)
Nedannämnda personer, som tillhör länets beväringsmanskap och vilkas vistelseorter är
okända, varför de inte inställt sig till detta års övningsmöte, efterlyses.
1:o Målargesällen Anders Friberg
2:o Skomakargesällen Jan Erik Hagman från Enköping
3:o Bonden Pehr Larssons dräng Eric från Yttre i Tierps socken
4:o Drängen Erik Spez från Ekdista i Vaxala socken
5:o Drängen Jan från Näset i Rasbo socken
6:o Drängen Jan Pehrsson från Gottsunda i Bondkyrko socken
7:o Drängen Matts Öster från Gräsbo i Films socken
8:o Guldsmedslärlingen Anders Walstrand från Enköping
9:o Drängen Eric Kjellén från Sundby i Tibble socken
Dessa personer skall efterspanas och på tjänligt sätt inbringas till mönstring och bli införda i
rullorna. De efterlyses i hela riket.
Uppsala den 14 juni 1817 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1817 (6 personer)
1:o Gardisten vid Andra Gardet samt Överstelöjtnanten af Schmidts Kompani N:r 62
Anders Olsson Ahl har olovligen avvikit från regementet. Han är 22 år gammal, 11 kvarter
och 4 tum lång, och var klädd i vanlig exercismundering.
2:o Soldaten vid Dalregementet N:r 42 Erik Larsson Trogen från Skattungbyn i Orsa socken
har under transport till tingsstället i socknen, där han var inställd för stöld, fått tillfälle att
skilja sig från fångföraren och komma på flykten. Det finns ingen beskrivning på denna
persons utseende.
3:o Avskedade sergeanten Adolf Henric Ljungman, som avflyttat från Nyköpings län, innan
Östra Rekarne Häradsrätt dömt honom till böter på 6 riksdaler för att han fört skymfligt och
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förklenande tal vid sista hösttinget. Böterna omvandlades till 8 dagars fängelse på vatten
och bröd, men hann aldrig verkställas. Ingen beskrivning om Ljungmans utseende är
lämnat.
4:o Kvinnspersonen Gustava Dahlgren som vid sin avresa från smeden Magnus Svensson
och hans hustru Signild Göransdotter på Skräfle ägor i Ramdala socken, lämnat en
skuldsedel på 48 riksdaler, varav 6 riksdaler varje månad skulle erläggas som fosterlön för
hennes minderåriga son, som smedsfamiljen tagit hand om. Endast en inbetalning på 6
riksdaler har skett och Gustava Dahlgren har blivit efterspanad i Stockholm, utan att man
hittat henne.
5:o Soldaten vid Hälsinge Regemente samt Överstelöjtnantens Kompani N:r 16, Pehr Lavett
har olovligen bortgått. Han är 36 år gammal, 5 fot 7 tum lång klädd i sin soldatmundering.
Dessutom efterlyses Sven Olsson från Äplehult i Jönköpings län. Det åligger honom att
inom 3 månader inlämna förklaring över Peter Svenssons i Hakebo, Linderås socken,
ansökning för att få 282 riksdaler på två skuldsedlar från oktober 1815, om Svenson vill
sådan förklaringsrätt utnyttja.
Uppsala den 14 juni 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1817 (parad vid arvsfurstens födelsedag)
Kongl Maj:t har befallt att två skvadroner av Livregementets Dragonkorps jämte Upplands
Regemente skall starta så tidigt, att de den 1:sta juli kan infinna sig med full tross på
Ladugårdsgärde i Stockholm för att delta i paraden vid Hans Kongl Höghet Arvfursten
Hertigen av Södermanlands födelsedag. Hans Kungl Höghet uppnår sin myndighetsdag.
Trupperna kommer att stanna 7 - 8 dagar
Vederbörande skall skaffa fram sina karlar och hästar till de utsatta samlingsställena
nämligen för Livskvadronen på Rotebro Gästgivargård den 30 juni och Majorens skvadron
på Tibble gästgivargård samma dag. Efter uppbrottet från mötet skall de mottagas på samma
plats
den 9:de juli, där skvadronen följande dag åtskiljs. Vid samlingen skall ofelbart överlämnas
det vanliga kapitulationsfouraget av 10 marker spunnet hö, 7 kannor havre och fodersäcken
full med hackelse, samt att samlingsdagen underhålla karl och häst. De som rustar erinras
om att genast från gräsbetet ta hästarna och fodra dem på stall med torrt foder, då ett kraftigt
foderbyte vid den följande marschen kan bli vådligt för hästarnas hälsa och trevnad.
Kronbetjäningen anbefalles att vid Tibble ombesörja inkvartering för 3 officerare, 4
underofficerare, 2 trumpetare, 1 hovsmed och 23 man med hästar. Kronolänsmannen i
distriktet bör vara närvarande för att lämna handräckning vid inkvarteringen och skaffa
skjuts för trossen och ta emot kapitulationsfouraget.
Uppsala den 20 juni 1817 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 20 juni 1817 (5 personer)
1:o Handlanden i Göteborg Joseph Hall junior, som för oredigt förhållande till sina
borgenärer blivit häktad och hemma i huset ställd under bevakning har avvikit. Han är lång
och smal, mörkt hår och blå ögon.
2:o Livstidsarrestanten Granat och hans betäckning Artilleristen Andersson har under arbete
i artillerismedjorna i Göteborg lyckats komma på flykten.
Granat är av medelmåttig växt, med ljust hår och stora polisonger, klädd i grå tröja och
långbyxor, samt fängslad med en järnbult om högra benet.
Andersson är 5 fot 9 tum lång, född i Skaraborgs län 1795 och klädd i vita buldansbyxor,
blå jacka med uniformsknappar, stövlar och hatt.
3:o Volontären Vid flottan i Göteborg, N:r 16 Olof Johansson, har uteblivit efter
permission.
Dessutom efterlyser Landshövdingeämbetet i Linköpings län drängen Nils Jönsson
Hesselgren, som är född 1795 på Hässelby ägor, Skoglösa socken. Han försvann vid 12 års
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ålder och skall inom tid som lag föreskriver, anmäla sig hos förmyndare skattemannen Nils
Månsson i Bärstad för att få ett arv efter sina föräldrar. Påträffas han inte kommer hans
medarvingar att vid domstol göra ansökning om lyftning av samma arvslott.
Uppsala den 20 juni 1817 A HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 19 juli 1817 (provinsialläkarens rapport, jordegummor)
Provinsialläkaren i Norra Distriktet, av det mig nådigast anförtrodda län, Doktor Schulz har
anmält att han under resor i distriktet vid många tillfällen sett, hur det bland allmogen blivit
nästan sed att till biträde vid förlossningar tinga alldeles okunniga kvinnspersoner, även på
de ställen där det finns barnmorskor antagna inom församlingarna. En sådan oordning har
alstrat många rysliga olyckshändelser. Mödrars och barns liv har förspillts eller deras
framtida hälsa har förstörts genom de onaturliga och fördärvliga medel som av grym
okunnighet har använts.
Kongl Maj:t har likväl nyligen med vanlig landsfaderlig huldhet anmanat församlingarna
att förse sig med skickliga och examinerade barnmorskor och endast nyttja deras biträde vid
barnsbörder. Det kan endast vara högsta grad av råhet och liknöjdhet att förkasta denna
nådiga anmaning, att den omöjligen kan misskännas av någon tänkande människa.
Då likväl detta skett, nödgas jag förnya den vänliga erinran till varje församling i länet,
där examinerad barnmorska inte finns, att ofördröjligen antaga en sådan person. Det
ankommer på församlingarnas upplysta prästerskap att närmare ombesörja detta ämne.
För att upplysa hur ansvarigt det är, att vid barnsbörder begagna okunnigt biträde må
nämnas att i Kongl Maj:ts Nådiga Reglemente för jordegummor av den 14 oktober 1777
stadgar, att ingen utom edsvurna och privilegierade jordegummor utom i yttersta nödfall
skall anlitas.
Böter på 20 daler till fattigkassan eller 14 dagars fängelse på vatten och bröd för den
som inte tingar barnmorska vid sin hustrus förlossning. Skulle mor eller barn dö vid
förlossning utan att examinerad barnmorska fått biträda, höjs straffet till hel eller halv
mansbot. Samma straff även för barnaföderska eller andra som har hand om henne, om de
anlitar någon obehörig till hjälp
Det är föräldrarnas ovillkorliga skyldighet att vid barnets dop uppge vem som förrättat
förlossningen. Endast i yttersta nödfall får annan person biträda vid en förlossning. Hon
skall för att vara fri från ansvar så fort som möjligt efterskicka riktig barnmorska.
Under åberopande av nämnda Reglemente skall nu alla barnmorskor och de som tror sig
tillräckligt erfarna, att tills vidare i nödfall idka barnmorskekonsten i distriktet, inställa sig
hos provinsialläkaren och uppvisa sina betyg och visa sin skicklighet. Det gäller socknarna
Ulleråker, Vaksala, Rasbo, Bälinge, Norunda, Örbyhus och Olands härader samt Löfsta och
Dannemora tingslager. Den 1 oktober kommer doktor Schulz att finnas här i staden. De som
utan laga förfall uteblir kommer att anmälas till Sundhets kollegiet och mista sina
barnmorskerättigheter.
Uppsala den 19 juli 1817 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala 19 juli 1817 (12 personer, 2 hästar och spannmål)
1:o Drängen Petter Österwall eller Rick har olovligen avvikit från sin husbonde arrendatorn
Christian Lange i Törnby, Vaksala socken och därvid medtagit en ljusbrun häst med klippt
man, blind på ena ögat samt ett svart sto med vit fläck på vänstra sidan, orsakad av
sadelbrott, en verkvagn med järnaxlar och färdkorg. Vagnen var lastad med en tunna ryskt
korn, ¾ tunna svenskt korn, ½ tunna malt och ½ tunna havre, som skulle malas vid Ulva
kvarn, därifrån Österwall dock inte återkommit.
Rymmaren är 11 kvarter 4 tum lång, bleklagt ansikte, mörkt hår, litet koppärrig. Han var
klädd i mörkgrå jacka, ljusgrå byxor, halvstövlar, vita strumpor och svart hatt. 50 riksdaler
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är utlovade för honom, samt de olovligen borttagna djuren och varorna om de kan
återskaffas.
2:o Arrestanterna Olof Hörnsten och Gustaf Lindgren rymde från Landsfängelset i Umeå.
Hörnsten skall vara född i Västerbotten, omkring 35 år gammal, ljuslätt ansikte och ljust
hår. Lindgren är född i Sigtuna av medelmåttig längd, brunt hår och talar både svenska och
finska.
3:o Jan Jansson från Räckelby eller Dahlsjö i Stora Tuna, har olovligen gått bort från
bonden Anders Andersson i Strömsta, Munktorps socken, klädd i blå rock med två rader
häktor och lapp på ena ärmen, en blårandig livtröja med två rader metallknappar och
tvärfickor, ett blå och rödrandigt livstycke med två rader tennknappar, ett par nya
blågarnsbyxor, ett par blå strumpor, ett par svenska skor med remmar, en
kambrickshalsduk, en behållen lärftsskjorta och svart hatt. Kläderna tillhör Anders
Andersson jämte en sjöskumspipa med silverbeslag och guldsmed Hjulströms stämpel och
en liten fin kopparflaska.
Jan Jansson är 23 år gammal, kort och undersättsig med ljust hår.
4:o Tjänstedrängarna Eric och Lars Anderssöner från Ramsberg socken, har olovligen
bortgått från sina husbönder stallmästaren Schensson vid Strömsholm och brukspatron
Iverus på Avhulta.
5:o Vagnmakarlärlingen Lars Söderberg har olovligen avvikit från sin husbonde
vagnmakare Strömberg i Västerås. Han är 30 år gammal, liten och mörk, klädd i tröja,
långbyxor av smårandigt bolstervar, stövlar och hatt.
6:o Livstidsarrestanten Eric Andersson Granat och hans betäckning artilleristen M
Westerlund, har bägge fått tillfälle att rymma från Göteborg.
Granat är 6 fot lång, smal och ljus, klädd i linnelångbyxor därunder ett par gröna av kläde,
röd väst, svart hatt, ullstrumpor och skor.
Westerlund är född på Åland, 31 år gammal, 5 fot 11 tum lång, mörk, klädd i blå mössa
med gul list, blå tröja, vita långbyxor.
7:o Pigan Barbara Christina Saltack, som till hustru Ingeborg Isaksdotter på Hisingen
lämnat ett oäkta flickebarn för att vårdas mot betalning, har övergivit orten utan att vidare
höras av.
8:o Artilleristen Olof Lood, 34 år gammal, 5 fot 11 tum lång, ljus, är född i Norge, klädd i
blå uniformströja, vita buldansbyxor, blå väst, mössa och stövlar har rymt från Göteborgs
garnison.
9:o Kontorsskrivaren vid Amiralitetsvarvskontoret i Karlskrona, Carl Fredric Bennberg har
en längre tid avhållit sig från tjänstgöring och inte gått att anträffa.
Överståthållaren i Stockholm och Befallningshavande i riket anmodas vördsamt och
vänligen att likaledes låta drängen Österwall eller Rick samt de av honom stulna kreaturen
och varorna allmänt efterlysas.
Uppsala den 19 juli 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1817 (taxeringsgranskning)
För att granska taxeringar både av näring, rörelse och löneinkomst samt av egendomar, så
att dess värden stämmer med ortens gångbara pris och att vinna rättvisa mellan
medborgarna, kallas prövningskommittén till möte den 20 augusti.
Utsedda ledamöter är:
För adeln greve Frölich, friherre Ulfsparre, bergsrådet von Engeström,
För prästeståndet domprost Winbom, kyrkoherde Åström, kyrkoherde Wikman Casparson
För borgarståndet handelsman Littorin, apotekare Görges, handelsman Winblad
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För bondeståndet Andersson i Wallby, Danmarks socken, Mattson i Frötuna, Tibble socken,
Rusthållare Enlund på Warby
Av länets ståndspersoner Brukspatron P U Tamm, sekreterare Stockenberg, bokhållare
Pousett
De av de skattskyldiga, som önska någon rättelse bör senast denna dag skriftligen inge sina
anmärkningar med bestyrkta skäl för överklagandet.
Uppsala den 5 augusti 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1817 (problem vid höstmarknaden)
För att förekomma trängsel och oordning samt att vinna större bekvämlighet både för
säljare som köpare, har jag med bifall av Magistraten förordnat, att all kreaturshandel skall
ske utanför slottstullen, all handel med trävaror, vävnader, beck och tjära skall ske på
Riddartorget, Oxtorget och nya Torget vid det s k Kampfas. Den som bryter mot
förordningen bötar 3 riksdaler 16 skilling. Även erinras, att den som köper eller säljer vid
tullarna eller på gator och gränder, kommer enligt Handels Balkens 4:de kapitel § 5,
bestraffas så att säljaren förlorar sin vara och köparen sina pengar.
Uppsala den 16 augusti 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1817 (auktion Marsta, Bälinge härad)
Frivillig auktion förrättas på Högsta Gästgivargård i Bälinge socken den 13 oktober på
frälselägenheten Marsta, Bälinge socken och härad samt Kolvasta i Tensta socken,
Norunda härad.
Marsta ligger en halv mil från Uppsala och har 16 tunnors utsäde på bördig jord, 20 lass
hårdvallshö, hjälplig betesmark samt skogshage vid gården.
Kolvasta ligger 2 mil norr från Uppsala och skall äga nödig åbyggnad, 16 tunnors utsäde,
15 lass hö, tillräcklig och god skog till timmer, gärdsel och vedbrand, fiske i en å intill
Köpesummorna betalas 1/3 14 mars nästa år och resten 14 mars 1819, då tillträdet får ske
utan föregången syn. Köparen skall genast vid inropet ställa borgen för köpesumman.
Frivillig auktion kommer att förrättas den 5 september i Blacksta by, Boglösa socken och
Trögds härad.
Uppsala den 16 augusti 1817 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1817 (10 personer)
1:o Drängen Pehr Hollinder, som blivit dömd för förfalskning och tjuvnad till ärans förlust,
35 par spö och uppenbar kyrkoplikt, rymde från fångvaktare Olof Westergren, när han
skulle föras till Tolfta socken för att undergå sitt straff.
2:o Soldaten Olof Olsson Eklund, som under tåget till Bataljonsmötesplatsen avvikit och
medtagit sina monderingspersedlar. Han kallar sig Måna, är 37 år gammal med svartlätt
ansikte och svart hår.
3:o Arrestanten Lindberg, vilken skulle föras från Stockholm till Jönköping, har berett sig
tillfälle att rymma från fångvaktare Anders Svensson i Linghem, Linköpings län och där
tillgripit en blå vadmalsväst med ärmar, blå- och rödrandigt livstycke, ett par tyska stövlar,
randiga linnebyxor, svart hatt och ett blårandigt bomullskläde märkt A L O D
4:o Torparen Olof Jansson från Suxås, Hellgums socken i Ångermanland. Han hade förra
året köpt 1/3 av Lilla Rensjö kronohemman i Ramsele och flyttat dit och betalt litet på
köpesumman. I slutet av mars gav han sig iväg för att anskaffa föda och lämnade hustru och
2 barn i fattigt tillstånd. Han har visat sig på åtskilliga ställen i socknen till maj månad. Han
är 40 år gammal, liten till växten, klädd i halvslitna grå vadmalskläder
5:o Förstärkningskarlen Olof Ersson Ferm är tillsammans med en okänd hälsingebo
misstänkt för flera tjuvnader och att natten mellan 9 - 10 juni gjort inbrott i Vigge Byamäns
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s k Kyrkstuga vid Östanå By i Sidde socken i Medelpad, där de tillgripit åtskilliga
klädesplagg och en penningpung med några slantar i
6:o Volontärrekryten Nils Andersson, som två gånger undergått spöstraff för tjuvnad är nu
angiven för kyrkotjuvnad och
7:o Peter Carlström förpassad från Stockholm, vilka bägge fått möjlighet att rymma från
fångbevakningen Kalmar län.
Nils Andersson är 20 år, liten till växten med mörkt hår. Till dessa personers sällskap
förmodas ha anslutit sig den till 40 par spö dömda tjuven Peter Magnus Hultgren, vilken
brutit sig ut ur Mönsterås Häradshäkte, kommit ut till landsvägen och hjälpt Andersson och
Carlström att göra sig lösa från fångföraren.
Hultgren är 21 år gammal, liten och klen till växten. Han har lärt skräddarhantverket.
8:o Vid inbrott i huset N:o 3 i kvarteret Orgelpipan vid Klara Östra Kyrkogata en trappa
upp, stals ur ett uppbrutet toalettbord ett bärnstenshalsband med en infattad stor pärla, två
rakknivar förvarade i ett saffiansetui, en nyckelknippa varmed en skänk blivit öppnad och
därur tillgreps en silverkaffekanna, en kupig tekanna av silver i fason av en urna märkt med
guldsmed Björkmans stämpel, ett silversockerskrin med en hund på locket, en avlång tedosa
av silver med tillhörande sked, 9 bordsknivar med svarta skaft och två mahogny schatull,
som innehållit papper och kvitton, vilka morgonen därpå hittas kringspridda utanför
fönstret.
För denna och flera andra under de sista månaderna i Stockholm och på landet
däromkring med särskild djärvhet förövade inbrott, är två från fångförare avvikne
arrestanter, som tagit sig till Stockholm, misstänkta. De har varit synliga men inte kunnat
gripas trots sorgfälliga efterspaningar, nämligen
Förre volontären vid Flottans Eskader i Göteborg Lorens Fredrik Falk, som också kallar
sig Carl Fredrik Lundberg och är straffad tre gånger för stöld. I början av maj blev han
skickad till sin uppgivna hemort i Finland, men fick tillfälle att undkomma vid krogen
Långpannan utom Hornstull samt
förrymde fästningsfången Johan Peter Lennbom, som också kallar sig Åkerberg, har två gånger
straffats för stöld i hemorten och då han i april skulle föras till Karlskorna fästning, tagit till
flykten i Nyköpings län. Falk var nära att gripas i Stockholm, men då han värjde sig med kniv
och inte tillräckligt rådigt biträde fanns för ögonblicket, undkom han. En belöning på 100
riksdaler för den som kan ertappa och i säkert förvar avlämna de båda.
Falk är kort och undersättsig med trint ansikte, ljust hår med polisonger, klädd i blå kort
tröja och blåa byxor.
Lennbom är liten till växten, klädd i blå rock och byxor, svart hatt och skor
Dessutom tillkännagivs att på landsvägen mellan Uppsala och Säva Gästgivargård har
upphittats en skinnpung, med guld, silver och kopparmynt, som återfås hos kronolänsman.
Efterlyses även drängen Hollinder.
Uppsala den 16 augusti 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1817 (värvning)
Artilleristen vid kapten Flemmings Kompani N:r 38 Lorens Flinta har tillåtelse att i detta
län anställa värvning.
Uppsala den 16 augusti 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1817 (regementsmöte)
Regementsmöte kommer att hållas den 27 september på slottsborggården, då antagliga
hästar skall uppvisas för att täcka en del vakanser. Även de hästar som vid förra
generalmönstringen blivit ställda för ett års förbättring skall undergå ny besiktning.
Uppsala den 29 augusti 1817 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1817 (auktion på kasserade persedlar)
Till följd av Krigs Kollegiets föreskrift kommer genom öppen auktion att här på slottet den
11 september försäljas åtskilliga kasserade persedlar. Det gäller beväringsmanskapets
begagnade och i regementet förvarade kronopersedlar, bestående av 25 jackor, 37 par
byxor, 1 mössa av hattfilt, 50 svarta tagelståndare, 118 jägarkaskar, 4 halsdukar, 3 eschaper,
11 skjortor, 15 stövletter, 50 par strumpor, 11 par skor, 1 kopparflaska, 4 flaskremmar, 4
mattornistrar.
Uppsala den 29 augusti 1817 J A CARLSSON J J HEROU
Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1817 (rusthållsavgifter)
De rustade vid Norra Upplands Skvadron av Kongl Livregementets Dragonkorps, som inte
erlagt avgift för köpta eller ärvda rusthåll vid Skvadronen, skall inbetala dem till
mönsterskrivaren Aurell antingen på Läby Gästgivargård den 27:de eller i guldsmeden
Fondelii gård den 30:de september.
Köpare skall visa köpebrev och arvtagare prästbevis på sin arvsrätt.
Uppsala den 29 augusti 1817 J A CARLSSON J J HEROU
Efterlysning, Uppsala den 29 augusti 1817 (11 personer)
1:o Guldsmedsgesällen Carl Hammarström, 5 fot 8 tum lång, ljust hår, blå ögon, lång näsa,
har blivit gripen för obehörigt kringstrykande i Skaraborgs län. När han skulle föras till
Överståthållarämbetet i Stockholm, lyckades han undkomma från skjutsbonden Lars
Andersson i Håglunda, Kalmar socken genom dennes vårdslöshet.
2:o Volontären vid Stockholms Eskader av Flottans 3:dje Kompani, N:r 43 Abraham
Blankenberg avvikit från sin tjänstgöring i Stockholm. Han beskrivs vara född i Finland och
bryter på finska språket, är 31 år gammal, klädd i sjömanströja med blanka knappar,
mörkblå klädesväst, klädeslångbyxor, svart slät hatt, skor och strumpor
3:o Hustru Greta Jonasdotter från Vickenstorp i Edshults socken, Jönköpings län, som när
hon skulle inställa sig för rannsakning för stöld, inte kunnat anträffas. Hon är 30 år gammal,
med hyggligt något koppärrigt ansikte, mörka ögonbryn och mörkt hår
4:o Drängen Lars Jansson har avvikit från sin tjänst hos bonden Peter Eriksson i Stavsäter,
Kimsta socken, Linköpings län, är omkring 26 år gammal, medelmåttigt lång med ljust hår.
5:o Stadssoldaten i Norrköping Olof Enström, har undanhållit sig från tjänstgöring, han är
27 år gammal och ljus.
6:o Förre stadssoldaten Olof Enström, som skulle föras från Linköping till Norrköping för
att rannsakas för förfalskningsbrott, har fått tillfälle att komma på flykten. Han var klädd i
grön halvyllerock, blå sidenväst, blå vadmalsbyxor, vita ullstrumpor, stövlar, ljusblå
klädesmössa eller klädeskaskett på huvudet.
7:o Drängen Olof Ersson i Stora Arnstäppan, Lillkyrka socken, Örebro län som efter
åtskilliga förövade stölder, tagit till flykten. Han är född nära Nora stad, liten till växten,
mörk och ser något under lugg.
8:o Ryska matrosen Vasili Gregorieff har olovligen avvikit från Ryska Örlogsbriggen
Phoenix. Han är medelmåttig till växten, gulbrun hy, grå ögon, rak näsa, brunt hår och var
klädd i tröja av mörkgrönt kläde med tillhörande gula epoletter tecknade med N:r 2
9:o Artilleristerna vid Göta Artilleriregemente 7:de Fältkompaniet N:r 17 Olof Siversson
och N:r 50 Anders Björkling har rymt från Göteborg.
Siversson är 6 fot lång och stark, 39 år gammal, född i Norge, klädd i uniform
Björkling är 5 fot 6 tum lång 24 år gammal, klen till växten, svart hår och idkar
sotarhantverket, klädd i arbetströja, uniformsväst, stövlar och stallmössa.
10:o Arrestanten Jan Jansson Hjort, som nyligen avtjänat straff för flera stölder, men åter
blivit gripen och skulle forslas till Västerås har genom fångförare Erik Erssons i Hacksta
vårdslöshet lyckats fly. Hjort är född i Västra Götaland, mellan 20 - 30 år, lång och smal,
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ljus, klädd i ljus surtut med mässingsknappar, randig cartounsväst, röd halsduk, blå vida
långbyxor, stövlar och svart hatt.
Dessa rymmare skall noga efterspanas och gripas. Överståthållarämbetet och
befallningshavande i övriga län anmodas vänligen att efterlysa Hammarström och Hjort.
Kungörelse, Uppsala den 29 augusti1817 (extra efterlysningar)
Befallningshavande i Örebro efterlyser avsigkomne bergsmannen A G Andersson som har
skulder och avvikit från hemorten. Om han påträffas skall han begiva sig till hemorten, så
kärt honom är, att hans andra ägande 32:dels bergsmanshemman Tolvbörd i Järnboås
socken och Nora Bergslag blivit i mät dömt och kommer oaktat Anderssons frånvaro att
säljas på exekutiv auktion.
Bonden Anders Andersson i Strå har inte kunnat hittats och han är som löftesman vid
Göta Kanals Bolags Diskontoverk skyldig 50 riksdaler jämte ränta och avgifter. Han är
offentligt anmanad att inom en månad avlämna förklaring vid Linköpings Landskansli, vid
äventyr att målet ändå avgörs.
Efterlyses kolaränkan Brita Jansdotters från Trullsbobodarna i Valbo socken Gävleborg
län, 12 åriga son Anders Andersson, som 6 veckor före jul olovligen bortgått från modern.
Han har ett huggsår på vänstra kinden, var klädd i blå långyxor, grönrandig livtröja, blårutig
halsduk märkt A, luden mössa, vita ullstrumpor och skor.
Från rusthållare Olof Danielsson i Sörby, Mosås socken har bortkommit en häst, rödbrun
till färgen med bläs, hängman, röd svans och vit på tre fötter.
Bör gossen Anders Andersson och hästen noga efterspanas och är utlovad belöning till
den som finner hästen
Uppsala den 29 augusti 1817 J A CARLSSON J J HEROU
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Landshövdingeämbetets Kungörelse 1817
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén, UKF, 2003

3 september - 6 december 1817

Kungörelse, Uppsala den 3 september 1817 (salpeteranläggning)
Salpetersjuderi Styresmannen kapten Ekman har gjort salpeteranläggningar vid sin
egendom Staby i Giersta socken, så att han under hösten kan fortsätta med två stora
sjudarpannor. De som är intresserade att praktisera för att lära salpetertillverkning kan
brevväxla med Ekman på Ekolsund eller Staby och bestämma tid för undervisning. För de
socknar som ännu inte anställt sjudare skulle detta vara en förmån. De kan var för sig eller
tillsammans med närliggande socknar ditsända en eller flera skickliga, nyktra och med
betyg om god frejd försedda personer, för att inhämta kunskap i sjudning, jordblandning
och annat. Undervisningen meddelas utan betalning och de erhåller där fria husrum.
Uppsala den 3 september 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1817 (grevinnan Stures auktion)
Framlidna grevinnan Stures efterlämnade egendom, bestående av guld, silver, koppar, tenn,
järn och blecksaker, trä- och laggkärl, glas, porslin, sängkläder, bättre möbler av mahogny
och siden med tagelstoppning, speglar, ljuskronor, bordsstutsare, vagnar, slädar och selar
kommer att försäljas vid auktion i grevinnas här i staden, i kvarteret Kaniken och
Fjärdingsroten med N:r 6 och 7 fasta egendom, den andra oktober.
Dessutom tillkännages att auktion kommer att hållas på Strömsholms stuteri den 28
september och där säljas några äldre och yngre ston och hingstar, varvid betalning genast
erlägges.
Uppsala den 13 september 1817 J A CARLSSON J J HEROU
Efterlysning, Uppsala den 13 september 1817 (20 personer, åtskilligt stöldgods)
1:o Soldaten Hans Bast, 40 - 50 år gammal, ser under lugg, blekt ansikte och svart hår, är
tilltalad för tjuvnad och när han skulle forslas från Säva Gästgivargård, skaffat sig tillfälle
att utkomma ur fångföraren, fjärdingsman Lars Larssons i Risslinge hemvist.
2:o Soldaten vid Stockholms stads Brandvakts Kompani N:r 201, Peter Elving, är 30 år
gammal, av medelmåttig längd, mager, ljuslätt ansikte, ljust hår samt något skelögd, har
uteblivit över permissionstiden och skulle återsändas från Nyköpings län, men tagit till
flykten.
3:o Lösdrivaren Gustaf Nordström, liten till växten och koppärrig och
4:o Carl Loo, som är häktad för flera stölder, undkommit fångvården under transport i
Nyköpings län.
5:o Drängen Carl Gustaf Sandelius, som är 59 år gammal, lång och grov i växten med fel på
höger tumme, har olovligen natten till den 19 augusti begivit sig ifrån sin husbonde, Överste
Cherlin i Råsta
6:o Ynglingen Carl Eric, omkring 16 år gammal, smal och medelmåttigt lång, mörk och
med spätt uttal, har under avsändning från Östersund till Falun tagit till flykten liksom
7:o en för stöld misstänkt kvinna, som kallar sig Stina Jansdotter och hennes minderårige
son.
8:o Drängen Olof Eklund från Jördstorp, som av Kammar Kollegiet blivit dömd att istället
för 200 riksdaler i böter för lurendrejeri, avstraffas med 28 dygns fängelse på vatten och
bröd.
9:o Båtsman av Andra Bohus Kompani N:r 46 Johan Skata, som 29 år gammal, liten och
klen till växten, har olovligen avvikit från Göteborgs Eskader
10:o Ryske skepparen Carl Seich Biegenorth som fört en jaktbåt med två besättningsmän
till Simrishamns hamn och blivit ställd under tilltal för seglationsbrott, har innan
1
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rannsakningen lyckats komma på flykten med båt och besättning. Han är 30 år gammal, av
medelmåttig växt och fettlagt ansikte.
11:o Drängen Bengt Andersson från Marklunda, har, sedan han undergått straff för stöld,
brutit sig ut från Västra Göinge Häradshäkte och på nytt förövat inbrott och stöld.
12:o F d extra roteringssoldaten Anders Hansson Ljunggren som är 30 år gammal,
undersättsig till växten, blekt och magert ansikte, mörkt hår, har sedan han för 4:de resan
stöld blivit straffad och under forslingen till Nya Älvsborgs Fästning, där han skulle i all sin
livstid hållas i arbete, undkommit fångvaktaren och flytt.
13:o Tjuven Anders Svensson, som är mellan 30 - 40 år gammal, lång och smal med ljust
kort hår, har rymt i Vänersborgs län
14:o En kvinnsperson, som kallar sig Margareta Nettelblad från Västerås län, är anklagad
för passlöshet och rymde från fångföraren Anders Andersson i Östra Råby. Hon tog en
mellanblå vadmalskapprock med liten krage och blårandigt linnefoder från honom.
15:o En kvinnsperson, 44 år gammal, kom för några veckor sedan till Erik Färnström i
Hedåkers by, Västerfärnebo socken, Västerås län, och bad om anställning för vintern. Hon
uppgav sig heta Maria och komma från Sala socken. Den 19:de augusti försvann hon
medförande åtskilliga klädespersedlar.
16:o Drängen Peter Pehrsson från Landfallet i Karlstads län, är 25 år gammal, ljus, spenslig,
har olovligen avvikit från sin husbonde inspektor Olof Murén i Själsbo Gävleborgs län.
Drängen har pantat eller sålt ett fickur som tillhörde husbonden och som han skulle lämna
till någon urmakare i Gävle, Uret var märkt Hovensköld i Stockholm och av silver.
17:o Avskedade soldaten Pehr Eriksson Id, något till åren kommen, resligt växt med grova
lemmar, är skäligen misstänkt för att biträtt en vid Ljusdals Tingsrätt för brott mot 16
kapitlet Missgärnings Balken tilltalad kvinnsperson
18:o Ryske dessertörena Greorgi Finajeff, Dmetri Iwqnoff, Wasilei Swesskjögen och
Garofin Bimanoff som av skeppare Johan Bergmansson tillsammans med 5 andra
överlöpare skulle forslas till Stockholm. De lyckades rymma i land vid Åkerviken i Väster
Norrlands län.
19:o Extra roteringsmannen Pehr Lundgren från Nordinggrå socken, har efter att så
våldsamt slagit och knuffat rotebåtsman Abraham Forssvik, att denne dött, genast avvikit
från orten
20:o Vid inbrott hos Eric Anderssons änka i Ekeby, Gamla Uppsala, stals märkta
guldringar, silvertumlare, 8 silverskedar, åtskilliga klädespersedlar, fläsk, smör, ost och
bröd samt 24 riksgäldssedlar. Den som kan återskaffa det stulna får belöning.
21:o En bortstulen Bankotransportssedel på 100 riksdaler som tjuven inför
Överståthållarämbetet obestyrkt uppgivit blivit sönderriven och gjord obrukbar, men som
ändå bör återskaffas, då den ännu kan finnas. Vedergällning är utlovad.
22:o Från bonden Olof Jonsson i Långhed, Gävleborgs län, stals flera silverbägare och
skedar, en halskedja med kors, flera ringar, armknappar och spännen, flera silkesdukar, ett
par sämskskinnsbyxor, skjortor, vävlängder och sedlar. Vedergällning till den som
återskaffar det stulna.
23:o Ored Pehrsson i Torssbo, Kristiansstads län, utlovar belöning till den som kan
återskaffa hans sto som blivit stulet.
24:o I Hallingeborgs kyrka, Kalmar län, har från sakristian stulits kyrkans silver, 40
riksdaler och flera handlingar. Hederlig belöning utlovas åt den som kan skaffa tillbaks det
stulna.
25:o Inbrott hos guldsmed J P Hallman i Skänninge. Där stals en dryckeskanna, gräddskål,
skospännen, sjöskumspipor, oarbetat silver samt diverse redskap. Vedergällning utlovad.
26:o På Prästtorpet, Fresta socken stals märkta guldringar och guldörhängen samt en del
kläder. Belöning utlovas antingen på Stockholms landskansli eller hos Per Strandberg i
Prästtorpet.
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27:o Kringstrykande pigan Sara Greta Löfström stal flera dukar från soldaten Trogen i
Norrsunda socken.
28:o Från mjölnaren vid Ahlby kvarn, Carls socken, Stockholms län stals vid inbrott flera
klädespersedlar.
Kronobetjänter i länet skall noga efterspana och vid ertappandet gripa och under säkert
förvar föra tjuvar och rymmare till slottshäktet.
Särskilt anmodas Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i landet att
efterspana rymmaren Bast samt de genom inbrottet hos Erik Anderssons änka förkomna
sakerna.
Drängen Johannes Hansson från Bössebo i Grönahögs socken, Gällestads patorat och
Vänersborgs län, har inte kunnat anträffas med stämningar från Örebro Rådsturätt.
Tullkammarens förståndare har tid efter annan yrkat ansvar för olovlig handel med
ostämplade varor. Han anmodas infinna sig den 22 denna månad i Rådsturätten.
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1817 (möte med Livregementets Ddragonkorps)
Under oktober kommer möten med Livregementets Dragonkorps att hållas vid Alsike
Gästgivar gård, Gran och Litslena samt i Uppsala. Manskap och hästar bör var samlade
klockan 9 f m.
Uppsala den 20 september 1817 J A CARLSSON J J HEROU
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1817 (uppbördsmöte)
Vanliga uppbördsmöten med de rustade vid Majorens Skvadron av Livregementets
Dragonkorps, som ännu inte erlagt sedan 1778 stadgade avgifter till Vadstena
Krigsmanshuskassa för tillträde till rusthåll skall infinna sig i snickare Holms gård vid
Oxtorget den 17 oktober eller på Korskrogen i Fröslunda socken den 18:de
Köpare skall medföra avskrifter på sina köpebrev och arvtagare prästbevis.
Uppsala den 20 september 1817 J A CARLSSON J J HEROU
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1817 (auktion Löfsta gård Fundbo socken)
Frivillig auktion förrättas på Löfsta gård, Fundbo socken den 16 oktober. Där säljes
åtskilliga kreatur, kör- och arbetsredskap samt bohag.
För säkra köpare lämnas anstånd med betalningen till 1 februari 1818. Andra betalar vid
avhämtningen.
Det finns mat och foder för de resande och deras hästar.
Uppsala den 20 september 1817 J A CARLSSON J J HEROU
Efterlysning, Uppsala den 20 september 1817 (10 personer, kyrkstöld, klädesstöld)
1:o Drängarna Jonas och Anders Lundberg, som blivit dömda för begångna brott, Johan till
ett års arbete på Landskrona fästning och Anders till 40 par spö, har rymt från stadshäktet i
Åmål.
Jonas Lundberg, 27 år gammal, medelmåttig till växten, bruna ögon och mörkt hår,
klädd i sjömanskläder.
Anders Lundberg 23 år gammal, lång och smal med blå ögon och ljust hår, klädd i randig
tröja och vida byxor av kläde.
2:o Soldaten Nils Glads son, Anders, har olovandes bortgått från sina föräldrar i Stora
Malms socken, Nyköpings län. Han är 10 år gammal och har fel på hörseln, rinnande ögon
på grund av fluss, klädd i endast skjorta, gröna yllebyxor och vitrandigt livstycke. Han var
barfota
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3:o En person i Norge, som under rannsakning för häststöld rymt, kallar sig Pehr Olsson
och uppger sig vara från Bjärke Härad, Älvsborgs län, är 30 år gammal, lång och stark,
klädd i gråblå tröja, svarta skinnbyxor, vita ullstrumpor och skor
4:oTjuven Anders Svensson, som vid Marks Häradsrätt blivit dömd för inbrottsstöld men
tagit till flykten, är mellan 30 - 40 år gammal, lång och smal med ljust hår.
5:o Artilleristen vid 1:sta kompaniet N:r 3 Åsberg och arrestanterna Carl Gustaf Wahlström
och Carl Gustaf Lundblad, vilka Åsberg skulle bevaka, har alla tre rymt från Karlstens
fästning.
Wahlström är koppärrig, skelögd och undersättsig
Lundblad är koppärrig med långlagt ansikte, enögd. Båda klädda i arrestantkläder.
Åsberg var klädd i uniformskollett, blå och gul mössa, gröna linnebyxor.
6:o Den för stöld straffade och från regementet avskilde artilleristen Pehr Magnus Bruhn,
vilken skulle inställa sig, då han blivit anklagad för att han under arresttiden på Varbergs
Fästning skrivit falska prästbevis, har inte kunnat påträffas
7:o Vid inbrott i Ilsbo kyrka i Gävleborgs län stals 75 riksdaler och kalk, paten, oblatask
samt åtskilligt silver, som förvarades i kyrkan och var ett barnarv.
8:o Vid inbrott hos inspektor Carlsson i Solberga, Torsåkers socken stals åtskilliga kläder.
9:o Ute på gården vid Toftan i Valbo socken, Gävleborgs län stals en märkt ekkista
innehållande 1 studentuniformsfrack av fint svart kläde med sammetskrage, som var
broderad med lyror, 1 ny grå surtut av vadmal, 1 ny blå klädesfrack med förgyllda knappar
och byxor av samma slag, 1 gråspräcklig klädesrock med försilvrade knappar, 1 par svarta
pantalonger, 1 par svarta sommarbyxor av mörkt melerat engelskt tyg, 3 vita västar, 1
randig sticktygs väst, 1 svart väst av fint kläde, några halsdukar och nattkappor, 1 par
blankläderstövlar, 2 borstar, 1 sommarsurtut av hemvävt linnetyg, 3 böcker nämligen:
Duraei Physica i velskt band och två delar av Wilhelm Meisters Lehrjahre aus Deutschen
Classiker
10:o Drängen Olof Ersson från Franshammars Bruk i Hassela Socken av Gävleborgs län är
anklagad för att ha dödat bonden Pehr Simsson från Prästvallen i Järvsö socken. Han är 25
år gammal, lång och undersättsig med mörkt hår och vackert utseende.
Uppsala den 20 september 1817 J A CARLSSON J J HEROU
Kungörelse, Uppsala den 27 september 1817 (auktion Överstesätet Arnö, Övergran)
Frivillig auktion på Överstesätet Arnö, Övergrans socken, där mycken lös egendom säljs
bl.a. stora speglar, dragkistor, soffor, kanapèer, skåp, bord, stolar med dynor, sängar,
köksredskap, glas, porslin, täckta vagnar, rackar, slädar, redskap av alla slag, verkvagnar,
laggkärl, spannmålslårar, beredda och oberedda hudar och skinn, hästar, dragoxar, goda
mjölkkor, svenska och isländska får.
Kända inropare får anstånd med betalningen till 1 oktober nästa år. Mat till resande och
foder till hästarna finns mot betalning.
Uppsala den 27 september 1817 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 27 september 1817 (5 personer, kyrkstölder och annan stor
stöld)
1:o Utstrukne gardisten Carl Gustaf Schucknecht, född i Stockholm, 19 år gammal har
avvikit från sin lagstadgade drängtjänst hos rusthållare Wettersten i Valla och medtagit
diverse kläder.
2:o Soldaten Olof Svan, 25 år gammal, har avvikit från arbetsstationen vid Fredrikshov.
3:o Fästningsfången Sven Brunvall har avvikit under transport från Kristianstad till
Karlskrona, Inget signalement.
4:o Avskedade soldaten Lind på Rossbergs ägor i By socken, Falu län är anklagad för stöld
ute på marken i Nora socken. Han stryker ikring i riket som smideshandlare.
4
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5:o En lång ung mansperson i gamla kläder, som antas heta Ekman, har på väg till
Stockholm, där han skulle söka tjänst, fått åka med bonden Jonas Karlsson i Vintergälla,
Nyköpings län. Under åkningen från Bränningskrog i Södertälje har Karlsson somnat och
blivit av med sin plånbok med 58 riksdaler.
6:o Änkefru Darelius i Nåntuna, Danmarks socken har vid inbrott blivit bestulen på ett skrin
innehållande 800 riksdaler. Hittelön på 50 riksdaler är utlovad.
7:o Från Jonas Håkansson i Kyrkatorp, Jönköpings län har ett sto, 10 år gammalt, ljusrött
med vit hängman och gråspräcklig svans, blivit stulen.
8:o Vid inbrott i Börstils kyrka har pengar till ett värde av 100 riksdaler stulits samt ett
helankare vin och en blecktratt.
9:oVid inbrott hos Peter Nyman på Bredsunda ägor i Stockholms län har stulits 6
bomullsdukar, 2 silkeshalsdukar och en yllekjol.
Dessutom tillkännages i Stockholms län, att sedan någon tid ett rödbrunt sto med föl varit i
Bergshamra skog. Rätta ägaren kan återfå djuren hos arrendator Karlsson i Bergshamra.
Krono- och stadsbetjänterna här i länet skall om de påträffar furiren G M von Menzer
fordra och hit leverera 68 riksdaler för husröteersättning för hans boställe Lilla Lönhult.
Överståthållarämbetet i Stockholm och befallningshavande i Riket anmodas vänligen att
låta efterlysa förre gardisten Schucknecht och änkefru Darelius pengar.
Uppsala den 27 september 1817 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala 4 oktober 1817 (11 personer, 4 hästar, stöldgods)
En var, men särskilt krono- och stadsbetjänterna åligger det att efterspana nedanstående
personer, kreatur och persedlar.
1:o Stalldrängen S Frölund och hans hustru F G Frölund har olovligen bortgått från deras
husbonde brukspatron Anders Hahr på Ultuna efter förövad otrohet. De misstänks för att
tagit med sig brukspatronens mörkbruna sto. Stoet har tjock svart man, kort svans och
märken efter brott av lokor, vitskymlig på ryggen, 6 år gammalt. Hederlig belöning till den
som återskaffar hästen.
Frölunds beskrivs vara små till växten, koppärriga, med ful svartmuskig hy. Mannen har
tjänat på Kongl Maj:ts Stall 1810 men samma år fått avsked som lantvärns soldat från
Stockholms stads Artilleribataljon. Han var klädd i en gammal svartvit vävd linnerock, kort
fårskinnströja med svart skinnkrage, nästan ny svart hatt och gamla buldansbyxor.
Hustrun är mager, med bruna ögon, spetsig näsa, svart halvlångt hår, litet ansikte, klädd i
2 brunrandiga ylleklänningar, den undre ljusare med korta ärmar, den övre mörkare med
långa ärmar och ny, vit duk på huvudet och kängor.
Man antar att de begivit sig till Bollnäs i Hälsingland eller Stockholm, Roslagen eller
Västmanland.
2:o Från färgare Welanders gård här i staden stals en häst, tillhörigt bonden Anders
Andersson. Hästkreaturet är 14 år gammalt, ljusrött till färgen med en liten stjärna i pannan.
3:o Från bergsman Erik Nilsson i Åsmanshyttan, Torsåkers socken, Gästrikland har stulits
ett svart hästkreatur, glosögt på ena ögat.
4:o Rättaren Öman, som av Färentuna Häradsrätt dömts till 19 riksdalers böter för
vägafärdsbrott, slagsmål och svordom, men inte kunnat betala utan bör undergå
förvandlingsstraff, har avflyttat.
5:o Drängen Johan Ågren har undanhållit sig från sin drängtjänst hos vice klockare Bohm.
Han är liten till växten, rödhårig med trint ansikte, klädd i grå rock och bruna långbyxor.
6:o Rådman Nils Justelius har blivit bestulen på sin rödbruna häst som gick på bete vid
Eksjö stad. Hästen är 11 år gammal har svart ståndman och svans samt en liten vit fläck på
ena länden. Hittelön utlovas.
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7:o Pigan Karna Nilsdotter från Englarp i Röhe socken i Kristianstads län, har efter
begånget barnamord tagit till flykten. Hon skall vara 32 år gammal, medelmåttig till växten
och med gulaktigt hår.
8:o Artilleristen vid Vendes Artilleriregemente har rymt från regementet. Han är 27 år
gammal, 5 fot 7 tum lång, med brunt ansikte, ljust hår och flintskallig.
9:o Ur Infanteriregementets trossbod i Kristianstad har stulits 14 grå klädeskapotter, 29
skjortor, 28 par strumpor, 13 par skor, allt i brukbart skick och tillhörigt Kronan.
10:o Arrestanten Ulric Torssbom, som är häktad för inbrottstöld har rymt från Jönköpings
län. Han är 17 år gammal, liten med rödblått koppärrigt ansikte och mörkt hår.
11:o Sjömannen Fredrik Rolff, som då han skulle föras till Malmö Fästning rymde. Han är
medelmåttigt växt med fetlagt ansikte.
12:o Från handelsfirman Kullgrens salubod i Ulricehamn har stulits 100 alnar silser, 100
tryckta bomullsdukar, 1 ljusgrön nankin,12 rutiga silkesdukar, 75 rutiga och av andra färger
dukar, 21 schaletter, 2 par bomullsstrumpor, 12 alnar kambrick, 1 silverfickur med kedja,
30 riksdaler i sedlar och 3 silverskedar
13:o Soldaten vid Konungens Eget Värvade Regemente N:r 50 Olof Bergman och N:r 80
Asp har rymt från garnisonen i Landskrona.
Bergman 5 fot 9 ½ tum lång, undersättsig, med runt vackert ansikte, 25 år gammal, född
i Pietau men talar svenska
Asp 5 fot 10 tum lång, 23 år gammal, smal med stark kroppsbyggnad, blå ögon rödaktigt
hår.
På anmodan av befallningshavande i Vänersborg kungörs att ett flickebarn, som säger sig
heta Maria och vara 10 år har tagits om hand. Hennes far skall vara vallackaren Johannes
Lundström, vistelseort okänd. Han anmodas att skyndsamt hämta barnet, som nu vårdas på
magistratens bekostnad.
De under N:r 1 och 2 eftersökta personer och kreatur bör Överståthållarämbetet och
övriga befallningshavande i riket låta efterlysa.
Uppsala den 4 oktober 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1817 (överblivet hö vid Strömsholm)
10.000 lispund överblivet hö kommer vid auktion att försäljas vid Strömsholm den 17
oktober 1817.
Uppsala den 4 oktober 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 9 oktober 1817 (ränta till Danviks Hospital)
Danviks Hospital har rätt att få sina räntor i hö och halm levererade till hospitalet.
Direktionen har dock för att bereda dem som bor långt bort någon lättnad, tillåtit att
räntorna får betalas med pengar mot pris som Stockholms läns Markegångstaxa bestämmer.
Uppsala den 9 oktober 1817 J A CARLSSON J J HEROU
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1817 (remonteringsmöte)
Remonteringsmöte för Kongl Livregementets Dragon Korps har jag i samråd med
Chefsämbetet vid samma Korps utsatt till den 30 oktober, då alla rusthållare skall ersätta
hästvakanser. De skall vid 25 riksdalers vite uppvisa dugliga och målfylliga hästar till
inskrivning för de lediga numren.
Uppsala den 11 oktober 1817 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 11 oktober 1817 (3 personer, hästar, kärra, vin, kläder)
Akademie trädgårdsdrängen har hos mig anmält, att när han den 3 oktober på eftermiddagen
skjutsat en mansperson vid namn Benjamin Östman till Håfs Gästgivargård och i något
ärende stigit av kärran, hade Östman, bemäktigat sig hästen och rest iväg utan att kunna
påträffas. Krono- och stadsbetjänterna anbefalls att noga efterspana såväl Östman som
hästen.
Östman är en avskedad gardessoldat, 40 år gammal, starkt byggd, med mörkt hår, klädd i
grön frack, vit väst, grå långbyxor, skor och svart hatt, äger skicklighet i skräddaryrket och
har haft tillhåll vid Dannemora gruvor eller Österby Bruk.
Lundins sto är mörk med vit stjärna, vitsprängd hängman och var oskodd på tre fötter.
Östman förmenas ha bortbytt hästen till en nämndeman inom Alunda socken.
1:o Vid inbrott i Fänd gård Löts socken stals åtskilliga kläder, 6 buteljer, långkork, 20 - 30
buteljer gammalt rött vin, 4 buteljer Muskat de Frontignan med tryckta lappar på buteljerna,
som varit ovanligt tunna av grönt glas och ganska djup botten, 2 buteljer Västindisk likör,
flera flaskor porter, 2 buteljer rom, 2 buteljer arrak, 3 flaskor Cau de Cologne och flera
flaskor ordinärt rött vin. Tjuvarna har efterlämnat en stor mängd sönderslagna och
söndertrampade buteljer och flera urdruckna. 50 riksdaler i belöning till den som upptäcker
tjuven.
En roddbåt med två par åror har tillvaratagits på Kalmarnäslandet.
2:o Vid Lövsta Bruks Värdshus stals en häst med sele och kärra, i kärran fanns en säck med
3 ½ fjärding korn, en liten påse med en val saltad strömming, flera märkta säckar, en
omgång hästskor, en träbandad dryckesflaska, två märkta randiga täcken, ett skrin med
svarta järn och lås, där matvaror förvarades, en kopparflaska med brännvin, ett par vita
ullstrumpor, 1 nattkappa och 1 nattmössa, 2 böcker skrivpapper, 1 handduk och
hästskosöm.
Den stulna hästen är av medelmåttig storlek, 16 år gammal, ljusröd med vita fläckar, ljus
lång hängman, lugg och svans, håret avskavt på bägge knäna. Selen och lokorna är
pärlfärgade, kärran stor och rödmålad med några omålade bitar vid skalmarna.
3:o Avskedade soldaten Anders Ersson Kock eller förre gardisten Sjöström, vilken då han
skulle föras från Falun till Stora Tuna för att rannsakas för stöld, har rymt.
4:o Soldaten vid Hälsinge regemente Pehr Lavett, som skulle forslas till Gävle och
rannsakas för flera stölder, rymde inom Falu län. Han är 36 år gammal av ordinär
kroppsväxt, mager bleklagt ansikte, ljust hår, klädd i en gammal lappad vadmalströja, gamla
vita blågarnsbyxor, gamla vita ullstrumpor, trasiga skor och svart hatt
Överståthållarämbetet i Stockholm och befallningshavanden i övriga riket anmodas
vördsamt och vänligen efterlysa Östman och det av honom bortförda hästkreaturet.
Uppsala den 11 oktober 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1817 (rekrytering av lediga rotenummer)
Rekrytering av lediga rotenummer vid Infanteriregementet är utsatt till den 5 november här
på slottet. Det åligger rotehållare, att vid laga ansvar uppvisa välfrejdade och i övrigt
antagliga karlar.
Uppsala den 11 oktober 1817 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 19 oktober 1817 (skrivelse från Amiralitetets
Krigsmanskassa)
Den 17 juni har Direktionen insänt till Landshövdingen rättelse vid utbetalning och
förteckning på alla de inom Uppsala län vistande gratialister, som åtnjuter underhåll ur
Amiralitetets krigsmans kassa. Där finns beloppet utsatt för var och en.
Då förnyat underhållsreglemente utkommit från trycket den 23 september syns att
underhållet blir lika stort med det gratials belopp och den tillökning, som ovannämnda
förteckning visar. Landshövdingen ombedes antyda vederbörande kronobetjänt att rätta sig
efter de summor som förteckningen upptar, som av särskilda anledningar kommit att
benämnas gratial och tillökning, men hädanefter är sammanslagna. De bör teckna på
gratialbrevet vad som står i förteckningen.
För att alla skall få kännedom om förbättringen i gratialernas villkor, begär Direktionen att
allmänna kungörelser i länet skall läsas upp från predikstolarna.
Karlskrona den 19 oktober 1817 P G LAGERSTRÅLE C H af TROLLE
Skrivelsen är härmed kungjord till vederbörandes efterrättelser
Uppsala den 8 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Stockholm den 28 oktober 1817 (Carl, salpeter)
Vi har inhämtat hur Vårt förordande angående hemmansägare, som inte kunnat fullgöra
salpetergärden in natura, att för salpetern erlägga lösen, har kraftigt uppmuntrat
salpeternäringen, men samtidigt blivit en tunga för dem, som inte med fördel kan tillverka
salpeter.
Prislista på hur man löser salpetergärden med pengar och betalning för
överskottssalpetern. Sockenstämmoprotokoll och salpetersjuderi mannens bevis på att
salpetern är inhemsk fordras. I övrigt åligger det Er, att ha noga uppmärksamhet på att inget
underslev med utländsk salpeter försiggår.
Stockholm den 28 oktober 1817 CARL
Förordningen till vederbörandes underdåniga efterrättelse är härmed kungjord,
Uppsala den 15 november 1817 J A CARLSSON J J HOLM
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1817 (skatt i säd)
Kongl Maj:t och Kronans räntespannmål och skatteverkets övriga intäkter i säd, skall
levereras vid Skeppsholmens magasin i Stockholm med undantag för dem som fått tillåtelse
att leverera vid Kronomagasinet här. De som har mer än åtta mil till dessa magasin kan få
lösa räntan i pengar till ett pris Direktionen bestämmer.
Uppsala den 6 november 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1817 (pensioner)
De avskedade underofficerare, korpraler och soldater samt de som fått medalj för tapperhet
i fält och därför fått extra pensioner, skall hädanefter varje maj och november insända
prästbevis om sin frejd till mig. Därefter rekvireras pengarna av generaladjutanten. Den 26
november detta år skall de infinna sig på Landskontoret försedda med pensionsbreven och
prästbeviset för att få sina pengar.
Uppsala den 6 november 1817 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 6 november 1817 (mantalsskrivningar)
Varje socken i länet räknas upp och tid och plats för mantalsskrivning 1818 meddelas.
För övrigt skall iakttas:
1:o Husbönder skall själva eller genom ombud infinna sig. De skall noga uppta alla
personer som tillhör deras hushåll, med namn, kön, ålder samt arbetsförmåga och personens
tjänst, ämbete eller befattning. Även den rörelse, näring eller hantering han idkar, hans
fastigheter, verk och inrättningar. Han tar upp allt folk som hyr hos honom och myndlingar
om han är förmyndare.
2:o Allmogen och mindre skrivkunniga får muntligen lämna sina uppgifter.
3:o Underlåter någon utan laga förfall att lämna sina uppgifter, bötar han 2 riksdaler.
Böterna delas mellan åklagaren och socknens fattiga. Utesluter han någon som skulle betala
skatt ersätter han kronans förlust.
4:o Skattskyldig skall taxeras där han är bosatt och till största delen av året uppehåller sig.
Tjänstemän där de har tjänst om de inte är bosatta på annat håll.
5:o Alla som inom året fyller 15 år skall skattskrivas.
6:o Vid mantalsskrivningen skall upptas rymden av deras brännvinspannor.
Länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare på landet samt kvartersmän i städerna
skall ofelbart inställa sig vid mantalsskrivningen. De skall genast ange lättingar och
försvarslösa personer, deras frejd och beskaffenhet så att man efter skäl och omständigheter
kan besluta om de bör intas på korrektionsanstalt.
Uppsala den 6 november 1817 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1817 (auktion von Engeström)
Den 14 februari 1818 kommer auktion för i mät tagna skulder att hållas på häradshövdingen
Mathias von Engeströms tillhöriga fastigheter, belägna i Bälinge och Skuttunge socknar,
nämligen Åkerlänna, Kanickebo, Oxsätra, Berg, Åloppe, Ålsbo, Rörby samt Västberga
gården i Skuttunge by. Dessa fastigheter, som bjuds ut var för sig, värderas tillsammans till
15.887 riksdaler och försäljs med höstsäde, men utan inventarier
Köpeskillingen bör erläggas genast eller sist inom en månad till så stor del att det täcker
skulderna. Ny auktion kan bli aktuell om inropssumman blir för liten.
Upplysningar och värderingsinstrument kan fås hos assessor Floderus på Myrby.
Det åligger utmätningssökande att förete bevis att borgenärerna har blivit underrättade om
försäljningen, antingen genom särskilda kungörelser eller genom underrättelser i allmänna
tidningar tre gånger.
Uppsala den 8 november 1817 J A CARLSSON J J HOLM
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1817 (häradsskrivartjänst)
Kongl Maj:t och Kammar Kollegiet har förordnat landskontorsskrivaren J Björkman att i tre
månader förrätta häradsskrivartjänsten i Ulleråker, Hagunda och Lagunda häraders fögderi i
anseende till den förestående mantalsskrivningen.
Uppsala den 8 november 1817 J A CARLSSON J J HOLM
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1817 (brand i Dannemora gruva)
Den svåra branden vid Dannemora gruva var troligen orsakad av tobaksrökning.
Gruvdelsägarna önskar nu vite utan ansvar efter lag för den som röker inom området.
Landshövdinge ämbetet har bifallit ett vite på 5 riksdaler och ersättning av eventuell
uppkommen skada för den som röker eller ovarsamt umgås med eld inom Dannemora
gruvområde.
Denna kungörelse skall uppläsas varje år i Dannemora och angränsande kyrkor och
finnas anslagen på tjänliga ställen i gruvan.
Uppsala den 8 november 1817 J A CARLSSON J J HOLM
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Kungörelse, Uppsala den 8 november 1817 (auktion Vallby, Tierp)
Frivillig auktion den 13 december på skattehemmanet Vallby i Tierps socken. Består av
nära 5 tunnors utsäde med tillräcklig uppodlingsmark, 25 - 30 lass hö, husbehovsskog och
mulbete samt hjälplig åbyggnad
Hemmansdelen uppgives vara besvärad av en s k fördel, varom underrättelse kan fås hos
kronobefallningsman Ångerman på Yvre. Tillträde bör ske midfastan 1819 och betalning
erläggs genast eller efter överenskommelse.
Uppsala den 8 november 1817 J A CARLSSON J J HOLM
Efterlysning, Uppsala den 8 november 1817 (4 personer och stöldgods )
1:o Kvinnspersonen Anna Christina Wallman, som rymt inom Linköpings län, då hon
skulle föras till hemorten i Gävle, är 45 år gammal, av medelmåttig längd, ljusbruna ögon,
klädd i en gammal brunrandig kjol av halvylle, gammal nankinströja, kattunshalsduk, grå
strumpor och trasiga skor
2.o Handlande N P Tornberg bestals vid marknaden i Österby Mo på 24 utsydda mösstyg i
siden sarge 4 silkesschalar, 8 tobakskarduser, 8 - 10 större pappspeglar
3:o Förre livgrenadjären Peter Bäck, som den 21 oktober om aftonen tillsammans med två
andra karlar vid Husbysjös Gästgivargård överfallit en västgöte, benämnd Hans Johannes,
och från honom stulit 53 riksdaler varav Bäck erhållit 20. Han begav sig till sitt hemvist i
Linköpings län, men har sedan dess inte kunnat anträffats.
4:o Olof Jonsson, som efter att i Kalmar län undergått straff för snatteri och inbrott, har tagit
till flykten. Han är omkring 30 år gammal, mörk och med magert ansikte, och har en
åkomma på höger öga.
5:o Artilleristen vid Vendels Artilleriregemente, Foyer Nilsson Ros, som är tilltalad för
grövre brott, har fått tillfälle att komma på flykten innan han blivit tilltalad. Han är 22 år
gammal 5 fot 6 ½ tum lång, ljust hår, klädd i arbetsjacka, uniformsbyxor, stövlar och
stallmössa.
Uppsala den 8 november 1817 J A CARLSSON J J HOLM
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1817 (Carls upphandling av spannmål)
Vår ynnest och nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig, Troman, Friherre, Landshövding,
Ståthållare, Generaladjutant, Kommendör av Nordstjerne- och Riddare av Svärdsorden!
Med synnerlig fägnad, har Vi erfarit, att de skyndsamma och verksamma anstalter, som på
Vår befallning, blivit vidtagna till upphandling av spannmål både inom och utom Riket,
förmått avvärja den brist, som de flesta landets orter hotades av. De underrättelser Vi
inhämtat om den nya skörden är i stort tillfredsställande, men innan den kan bärgas är de
flesta både allmänna och enskilda spannmålsförråden alldeles slut. Den nya säden bör dock
användas med stor sparsamhet, särskilt vad gäller rågen, som inte blivit så förmånlig som
väntats.
Vi hyser den förhoppning, att varje hushållare, varnad av erfarenheten, skall finna sin egen
fördel i, att inskränka på den tillåtna brännvinsbränningen och begagna sig av andra
sädesslag och även potatis, för att minska åtgången på råg. Därför vill Vi uppdraga åt Er att
genom kungörelser i ert anförtrodda län fästa uppmärksamheten på detta ämne och genom
tjänliga föreställningar, söka på allt vad er ankommer att medverka till det angelägna
ändamålet, som av Oss åsyftas.
Stockholm den 10 november CARL
Denna skrivelse skyndar landshövdingeämbetet att meddela länets innebyggare,
övertygad om att ingen tvekar att med villig lydnad medverka till detta för Fäderneslandet
så nyttiga ändamål, som Kongl Maj:t genom spannmålsförrådens besparande för en oviss
framtids behov, med den ömmaste omsorg försöker nå.
Uppsala den 22 november 1817 J A CARLSSON J HOLM
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Efterlysning Uppsala den 15 november 1817 (8 personer, kyrkstölder och andra
stölder)
1:o I Viksta kyrkas sakristia stals ur församlingens kyrkokassa, 9 riksdalerstycken och 14
riksdaler i silvermynt samt ur fattigkassan 2 pantsatta ringar.
2:o Samma natt var det inbrott i Tensta kyrka, där stals 20 riksdaler samt en pantsatt
silverbägare.
3:o Piparen vid Upplands regemente Anders Ingström har sedan oktober undanhållit sig
från regementet. Han medförde sina monderingspersedlar, monderingsjacka, byxor,
schakott med prydnad och huggare med mässingsfäste. Han är liten till växten, med ljust
hår och mycket utstående läppar.
4:o Lantbonden Samuel Samuelsson från Mjoträsk i Råneå socken, Norrbottens län, har
stulit för omkring 200 riksdalers värde hos bonden Pehr Ersson i Ängelsträsk. Han har
tidigare straffats för stöld, är omkring 25 år gammal, 5 fot 7 tum lång med litet och vackert
ansikte. Han var klädd i grå vadmalsjacka och tog med sig flera par långbyxor.
5:o Drängen Lars Nilsson från Öhrnäs, som är tilltalad av domstol i Älvsborgs län för stöld
av silverfickur, har avvikit.
6:o Förre gardisten Lars Petter Sivarp eller Olander och kvinnspersonen Anna Lena
Kallenberg häktade för stöld, har rymt från Jönköpings län. De är båda i trettioårsåldern,
han stor och koppärrig och hon av medelmåttig växt.
7:o Taskspelaren Gustaf, som också kallat sig Pehr, Fredrik och Erik Rosenlinder eller
Lundblad är anklagad för signeri och vidskepelse, har rymt från Linköpings län, Han är 38
år, mörk med långlagt ansikte, koppärrig, puckelryggig och har en obeväxt fläck på
huvudet. Han talar finska, ryska, norska och något tyska. Han var klädd i blå klädessurtut,
med löskrage av samma slag, blå frack och väst av lika färg, med 5 kullriga knappar, blå
klädespantalonger, stövlar och hatt. Han medför ett schatull med varjehanda linnesaker och
annat.
8:o Volontären Gustaf Stålberg och handelsbetjänten Lars Lindberg, har rymt från
Jönköpings län. De har natten till den 4:de dennes stulit från bonden Nils Nilsson i Bålsta,
Vaksala socken mycket kläder och tyg. En belöning på 16 riksdaler är utfäst.
Överståthållaren i Stockholm och Befallningshavande i riket anmodas vänligen utfärda
kungörelse om punkterna 1, 2, 3 och 8.
Uppsala den 15 november 1817 J A CARLSSON J J HOLM
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1817 (remonteringsmöte)
Onsdagen 14 januari 1818 kommer remonteringsmöte att hållas på slottsborggården, med
Livregementets Dragon Korps. De rustande som har hästvakanser skall då ofelbart uppvisa
antagliga hästar till inskrivning vid 15 riksdalers vite. Om remonteringsskyldigheten vidare
åsidosätts av dem som brutit flera gånger, kommer häst att för varje ledigt nummer
uppköpas av befälet till det pris varför den skyndsammast kan erhållas och betalningen
därefter exekutivt indrivas.
Uppsala den 22 november 1817 J A CARLSON J HOLM
Kungörelse, Stockholm den 22 november 1817 (värvningstillstånd)
Överkomplette gardisten vid överstelöjtnantens Weijdenhjelms Kompani av Kungliga Svea
Livgarde, Mathias Quick har blivit förordnad, att här i länet anställa värvning av välfrejdat
manskap för kompaniet.
Uppsala den 22 november 1817 J A CARLSSON J HOLM
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Efterlysning, Uppsala den 22 november (våldsbrott och stöld i Österlövsta)
Natten mellan den 12 och 13 ungefär klockan 1 har två okända personer genom ett fönster
tagit sig in i manbyggnaden på Österlövsta prästgård och med ljus försedda inträtt i
Kyrkoherde J Brändströms sängkammare, där den ena uppbrutit en byrå med två lås och
tagit minst 900 riksdaler, dels prostens egna och dels allmänna. Den andra hade ställt sig
vid prostens säng och med en blottad sabel hindrat honom att stiga upp och påkalla hjälp.
Samtidigt försvann en liten påse speciemynt och några särskilda medaljer, däribland en
slagen av Bergs Kollegiet med texten: Hortor amare focos och en annan präglad till minne
av Kommersrådet Brändström.
Denna utomordentligt grova våldshandling varde härmed kungjord, med strängaste
åtvarning till var och en som äger ringaste kännedom om förbrytarna eller godset, genast
skall anmäla. Det är utfäst en belöning på 100 riksdaler, vilken kan ökas till 200 riksdaler
om betydlig del av det stulna återskaffas.
Kungöres av överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavanden över hela riket.
Uppsala den 22 november 1817 J A CARLSSON J HOLM
Efterlysning, Uppsala den 22 november 1817 (2 personer, 1 häst och stöldgods)
1:o Ur den s k Gästestugan i avlidne nämndemannen Olof Erssons änkas gård i
Västerberga, Rasbo socken stals en skinnpäls med gammalt mörkblått vadmalsöverdrag, en
ny skinnpäls, en gammal grå kapprock, flera andra rockar, ½ lispund smör i en bytta, linneoch yllegarn
2:o Drängen Stål har olovandes bortgått från sin tjänst i Gumsarbo
3:o Ett ljusrött sto stals från bonden Anders Ersson i Ekebydahl, Fresta socken, Stockholms
län. Hästen, som har vita fötter är något selbrutet.
4:o I Sundby, Vadsunda socken stals smycken och silkesdukar, ett par
fruntimmershandskar, en ljusgrå frack med en tobakspung i fickan och en blårutig näsduk
5:o Förre soldaten vid Jämtlands Regemente Jonas Söder, som var häktad för stöld, rymde
under forslandet till Östersund. Han var klädd i tröja och byxor av gråbrunt vadmal.
Stockholms överståthållar ämbete och befallningshavande i riket ombedes vänligen
efterlysa de persedlar som nämns under N:r1.
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1817 (Kronans räntehö och halm)
Kronans behållna räntehö och halm till Hovstallet, skall levereras på vanliga stället, vid
dagar som senare kommer att meddelas.
Likaledes och på gjord anhållan skall räntegivare och arrendatorer av de genom auktion på
30 års tid bortarrenderade boställen, vilkas räntor är anslagna till löner för officerare, civila
ämbetsmän, underofficerare, och betjänter vid Livregementsbrigadens Dragonkorps
avstämma och in natura leverera årets ränte- och arrendespannmål efter framledes erhållna
forsedlar.
Uppsala den 28 november 1817 J A CARLSSON J J HEROU
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1817 (auktion Månkarbo)
Offentlig auktion kommer att hållas här på Landskansliet den 7 mars 1818 på bondens Pehr
Erssons och hans hustrus Malena Andersdotters ägande 1/3 frälseskatte om 2 örtugland i
Månkarbo, Tierps socken. Auktionen skall gälda skuld. Kronobefallningsman i orten
lämnar upplysningar om egendomen, som säljs utan inventarier.
Uppsala den 29 november 1817 J A CARLSSON J J HOLM
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Kungörelse, Uppsala den 29 november 1817 (tillvarataget tjuvgods)
Hos den ur Enköpings Stadshäkte förrymde tjuven Lars Gustaf Carlssons, som häktades i
oktober, har tillvaratagits 5 silverfickur nämligen
1:o större förfärdigat av Johan Ward N:o 1596 med enkel boett, svenska siffror och en
vidhängande rem med spänne och mässingsurnyckel
2:o ett dito av samma mästare och försett med samma nummer.
3:o ett förfärdigat av Ward med nummer 8650 utan nyckel och med endast en visare.
4:o ett litet med dubbel boett, tillverkat av Robsson i London med nummer 47 92, utan
nyckel
5:o ett enkelt franskt med svenska siffror och nummer 4606 i boetten, med dubbel
mässingskedja och nyckel av mässing.
Inga ägare har anmält sig men uren kan återfås hos kronobefallningsman S Morén i
Enköping
Överståthållaren i Stockholm och befallningshavande i övriga riket anmodas vänligen att
låta utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 29 november 1817 J A CARLSSON J J HREOU
Efterlysning, Uppsala 29 november 1817 (8 personer och åtskilliga stora stölder)
1:o Från dragonrustkammaren på Löfsta gård i Funbo socken har stulits 2 dragonkapotter
märkta N:r 114 och 115, 3 par paradbyxor med vita snören, märkta N:r 112, 114, 115 samt
3 par stövlar, där sporrarna blivit bortbrutna och kvarlämnade på golvet. Belöning utlovas
och ägaren vill lösa persedlarna om de blivit sålda eller pantsatta.
2:o Båtskepparen Henrik Nilsson i Berg, Göteborgs län, som skulle inställa sig i
Sjötullrätten i Uddevalla för seglationsbrott, kan inte påträffas.
3:o Beväringskarlen Jonas Husberg, som bortgått från sin tjänst hos handlanden J G
Högberg i Morstorp i Linköpings län, är 33 år gammal, medelmåttig längd, blekt ansikte
och mörkt hår.
4:o Bonden Hans Jan Andersson i Fäggeby, Stora Skedvi, Falu län, har överfallit med hugg
och slag sin fader, svärmor, hustru och syster och när han skulle häktas för dessa brott, tagit
till flykten
5:o Förre artilleristen Pehr Lindquist har fått tillfälle att komma på flykten i Kristianstads
län. Han är 19 år gammal, smal och blek.
6:o Vid inbrott i Långenäs gård, Göteborgs län har stulits kläder, lakan, handdukar,
bordsdukar, mahognylåda, kikare gjord av J Reply i London, 390 spanska piastrar i silver,
22 dito dubblioner i guld, 44 engelska guineer, 33 specie hamburg daler, 1 engelskt
repeterur, 1 guldkedja, 2 ringar, 1 guldur av James Morvies i London, flera smycken, 1
porträtt med guldinfattning, matsilver från guldsmeden Jungmarker i Göteborg, 1 kort
engelsk sabel, armiralsepåletter, kasmirvästar, friesbyxor, pantalonger, flera frackar, 1
engelsk filt, en revers av brukspatron L Grå till J Edels Orders på 2.800 riksdaler en annan
med samma namn på 2.000. 1 av Bläckstadius till J Endes på 300 riksdaler, en annan med
samma namn på 54 riksdaler, flera skeppsböcker och handlingar samt inlösta växlar och 2
par vända skor.
7:o Vid inbrott i rustkammaren vid rusthållet N:o 122 vid Kongl Skånska Karabinjär
regementet har stulits 2 par pistoler, en sabel med järnbalja och ett stort hästtäcke.
8:o Från bonden Olof Jönsson i Vasum, Kristianstads län, har stulits en bankosedel stor 100
riksdaler, 94 riksdaler i mindre sedlar och 4 riksdaler i lösmynt samt kläder.
9:o Volontären vid Flottans Eskader i Göteborg Olaus Rosengren och trumslagaren Gustaf
Borg har rymt från Göteborg
Rosengren är 31 år gammal, 11 kvarter 5 tum lång med klen växt, svartmuskigt långlagt
ansikte och blå ögon. Han är född i Kronobergs län
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Borg är 22 år född i Marstrand, av medelmåttig växt, klädd i uniform.
10:o Arbetsfången Bernt Andersson, som har kommit på flykten från Älvsborgs Fästning, är
38 år gammal, född på Jutland, av vanlig växt med svart hår.
11:o Revisorn vid Göteborgs Bankdiskontoverk Claes A Ahlberg, har olovligen avvikit från
Göteborg, efter att ha tillgripit Diskontoverkets medel till ett belopp av 8.250 riksdaler. Han
skall vara lång och smal med kort, krusigt, ljust hår. Han var vid rymmandet iklädd grå
frack och grå pantalonger
Överståthållarämbetet och befallningshavande i riket anmodas vänligen efterlysa de i 1:o
nämnda persedlarna.
Uppsala den 29 november 1817 J A CARLSSON J J HEROU
Tabell på den stubbelön, som för furuträd av nedanstående längder och diameter
tillkommer Kronohemmans åboer, när sådana träd av Kronan till Flottan eller andra
angelägna ändamål begagnas
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1817 (leverans av avradstionde)
Datum för leverans till slottsmagasinet i Stockholm av Kronans behållna avradstionde och
annan besparad spannmål.
Räntegivare skall dagen före se till att spannmålen är uppburen i magasinet så att
avmätningen kan ske påföljande dag och hinna avslutas då. Spannmålen skall vara ren, strid
och dammfri. Kronobefallningsmännen har ansvaret.
De räntegivare som på grund av vägens längd antingen enligt Magasinsdirektionens
cirkulärbrev av den 28 oktober eller min i följd därav utfärdade kungörelse av den 6:te
november erhållit särskilt tillstånd att leverera spannmålen vid annat magasin har även i år
samma förmån. De skall dock genast anmäla till Kronobefallningsmannen i orten
Uppsala den 6 december 1817 J A CARLSSON J J HOLM
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1817 (spannmål till Danviken)
Direktionen över Danviks Hospital har funnit nödvändigt att förordna, att all spannmål som
utgår för arrendatorer eller hospitalshemmans ägare, skall ofelbart levereras in natura innan
april. I annat fall anställs utmätning hos den tredskande med höjning av priset med 1
riksdaler utöver medelpriset vid auktion. Ingen spannmål mottas efter sista mars.
Uppsala den 6 december 1817 J A CARLSSON J J HEROU
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Landshövdingeämbetets kungörelser 1818
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003, UKF

3 januari - 24 april 1818

Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1818 (stampverks anläggande)
Ständerna har vid senaste Urtima Riksmöte anhållit om ändrade författningar vid
anläggning av stampverk för valkning av vadmal och ylletyger. Redan i november 1812
anlades ett sådant i Södra Möre härad i Kalmar län och det borde byggas så i allmänhet i
landsorterna. Dock skall det göras som vid anläggning av kvarnar, nämligen där behov
finns och ingen skada eller förfång, intrång eller förlust för redan anlagda stampar
uppkommer.
Uppsala den 3 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1818 (uppbördsmöte)
Vanligt uppbördsmöte hålls för Livskvadronen den 31 denna månad vid Alsike
Gästgivargård
För Majorens skvadron den 20:e på Korskrogen i Fröslunda socken och den 29:de i
Enköpings stad samma tid
För Norra Upplands skvadron den 24:de på Yvre Gästgivargård, den 26:e på Högsta
Gästgivargård samt den 27:de hos mönsterskrivare Aurell i Guldsmeden och Färgaren
Ernanders gård vid Svartbäcksgatan
Detta meddelas räntegivare som vid Regementskrivarinstruktionens stadgade vite, på
dessa dagar och platser skall infinna sig och erlägga den årliga penningräntan och komma
överens om spannmålens forslande eller betalande
Samtidigt skall gratialister infinna sig med prästbevis för att få sina gratialer.
Uppsala den 3 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 3 januari 1818 (personer, hästar, 2 postrån, gods från
förlisning)
1:o Gårdsfogden Johan Lundberg har genom Kongl Nådigt utslag den 24 september blivit
dömd till 4 dagars fängelse för uppstudsighet mot sin husbonde fabrikör Bethelius samt att
ersätta honom för förskingrade pengar och spannmål. Han rymde då han skulle forslas till
fängelset.
2:o Ulric Forsbom som också kallar sig Ludvig Andersson är kort till växten med svart
knollrigt hår. Han har rymt från Jönköpings län innan han hann rannsakas för stöld vid
Oppunda Häradsrätt. Han begick tjuvnaden i Västra Vingåkers socken.
3:o Anders From kallar sig också Nils Larsson är tilltalad för stöld. Han är liten och
spenslig till växten, med blekt ansikte och brunt hår.
4:o Anders Fredric Fellin är av medelmåttig längd, spenslig och har ljust hår. Han har
begagnat sig av falska betyg och strukit omkring. Tillsammans med de sista tre personerna
har han rymt ur Oppunda Häradsfängelse den 14 december.
5:o Drängen Ola Mårtensson från Onslunda är 21 år gammal, liten och klen till växten, med
gult hår och blå ögon, långlagt rödlätt ansikte. Han är misstänkt för delaktighet i postrånet
på allmänna vägen mellan Brösarp och Eljaröd i Kristianstads län och för att sedan tagit till
flykten.
6:o Mjölnaren Carl Johansson från Västanå i Nävums socken, Kristianstads län, som på
grund av bristande förmåga att betala sina böter, blivit dömd till 12 dagars fängelse på
vatten och bröd, har avvikit innan straffet hunnit verkställas.
7:o Vallackaren Lars Sundberg är 30 år gammal, av medellängd, ljuslätt ansikte och mörkt
hår, har vid Rönningstorp i Munktorps socken stulit ett 14 år gammalt vitt hästkreatur med
ståndman från torparen Anders Olsson och lämnat en gammal oduglig häst i stället
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8:o Bonden Per Olsson i Gittringe, Tillberga socken i Västmanlands län har vid den s k
Jungfrukrogen i Bro socken, detta län, stulit ett sto, 16 år gammalt, svart till färgen och med
ståndman, av vanlig storlek samt en blåmålad släde och ett hästtäcke.
9:o Det gods av spik, järn, koppar, stål, mässingstråd, smör, lax, silke, siden band,
bomullsgarn samt huvudbonader som bärgats från skepparna Lönbergs och Svenssons vid
Torhums östra kust i Blekinge förlista skepp, har blivit stulet. Dykerikontoret i orten har
utsatt en belöning på 50 riksdaler till den som kan återskaffa godset och ange tjuvarna
10:o Från Sörby gård i Faringe socken, Stockholms län har stulits ett sto, rödbrunt till
färgen med vita fläckar på ryggen samt en rödmålad skrinda med sele.
11:o Samma natt stals 4 lispund ohäcklat lin från Dalsgård i samma socken.
12:o Vid inbrott i Knivsta, Sollentuna socken, stals en röd häst med ståndman och en
omålad spjälskrinda med lappad skärm samt sele med röd träkrok
13:o Våldsverkare rövade på vägen mellan Eksjö och Vetlanda, nära hemmanet Skottmåla,
allmänna posten med alla brev, handlingar och pengar. Genom detta röveri har allt
förkommit och inga närmare underrättelser finns.
Uppsala den 3 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1818 (skuldfordringsmål)
Till följd av Kongl Brev den 6 maj 1767 uppmanas alla som vid landskansliet har
skuldfordringsmål, som inte blivit förklarade och därför inte kunnat avslutas, att sist inom
denna månad fullfölja, vid äventyr att de räknas som förfallna.
Uppsala den 3 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1818 (vaccinationsjournaler)
Herrar pastorer anmodas att inom denna månad inlämna 1817 års vaccinationsjournaler.
Uppsala den 3 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1818 (exekutiv auktion, Grillby)
För att betala domfäst skuld kommer bonden Carl Erssons fastighet, kronohemmanet
Grillby N:r 1 i Villberga socken att säljas till högstbjudande här på landskansliet den 18
april.
Hemmansdelen säljs med växande gröda, utan inventarier, köpeskillingen erläggs genast
eller senast 1 månad efter auktionen. Det åligger utmätningsgivaren att så snart som möjligt
meddela inteckningshavare om försäljningen, antingen genom särskilda underrättelser om
deras vistelseort är känd, annars genom Post och Inrikes tidningar.
Uppsala den 10 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1818 (auktion Sätra, Näs socken)
Vid frivillig auktion den 6 februari säljs Sätra egendom, om ett mantal kronoskatte rusthåll
med därtill hörande augmentsränta till högstbjudande. Rusthållet, som är beläget i Näs
socken, Ulleråkers härad, detta län, är enligt ägaren försedd med ny inredd större byggnad
utan flyglar, har tillräckligt skogsfång och höbord, åker med 25 tunnors utsäde, tillräckliga
ladugårdshus, bränneri, fiske i två sjöar, 2 trädgårdar och 3 torp jämte kölnor och iskällare.
Närmare upplysningar kan fås på stället eller vid gästgivargården här i staden.
Uppsala den 10 januari 1818 AND HJERPE J S CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1818 (auktion på varor tillverkade på
korrektionshuset)
Den 21 denna månad kommer på Rådhuset genom öppen auktion att försäljas åtskilliga
varor förfärdigade vid korrektionshuset. Där finns mansläderskor, mans- och
kvinnostrumpor av ull och bomull, yllepantalonger, borstar av olika slag, klippinghandskar
av flera färger, tobakspungar och ett parti lärft. Dessutom ett parti kålrötter.
Uppsala den 10 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1818 (delägare i Älvkarleby Brobyggnad)
I allmänna Post och Inrikes tidningar har kallelse stått till sammankomst den 19 november,
men åtskilliga delägare i Älvkarleby brobyggnad uteblev. Därigenom saknas upplysning om
de önskar eftergiva eller återfordra sina till byggnaden givna förskott, till en sammanlagd
summa av 5.000 riksdaler.
Till huvudmän är utsedda grosshandlare P Ennes i Gävle och brukspatron Carl Tottie. De
har i en skrift till Landshövdingeämbetet begärt att samtliga delägare i kungörelsen upplyses
om att skulden för byggnadskostnaden stigit till 25.000 riksdaler och inkomsten av
bropengarna endast är 900 riksdaler. De närvarande har beslutat, att en ny sammankomst
måtte äga rum och vid äventyr av förlust för den som inte infinner sig eller sänder lagligt
fullmäktige ombud.
Landshövdingeämbetet anser sig inte kunna vägra denna anhållan utan meddelar att nästa
sammankomst kommer att hållas den 16 oktober hos grosshandlare Ennes i Gävle, som det
tjänligaste och brobyggnaden närmast belägna ställe.
Uppsala den 10 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1818 (Hushållssällskapet)
Samtliga ledamöter av Uppsala Läns Kongl Hushållssällskap kallas till sammankomst på
Slottet den 26 januari, då följande frågor kommer att tas upp till överläggning och
avgörande:
1:o Sällskapets svar på Kongl Maj:ts Brev angående odlingslånen
2:o Val av Sekreterare och skattmästare, "av vilka orsaker Sällskapet torde finna en mera
allmän närvaro av nöden".
Uppsala den 11 januari 1818 B W FOCK F M RIDDERBJELKE
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1818 (Vadstena Adliga Jungfrustifts kassa)
För att lösa av Vadstena Adliga Jungfrustifts kassa intecknade och domfästa fordringar på
5.066 riksdaler kommer de i mät tagna fastigheter, 2 mantal frälse i Ramsjö by samt
frälseräntan av 1 mantal Snugga och ½ mantal i Viksbo, belägna i Björklinge socken,
Norunda härad, vid värdering uppskattade till 8.995 Riksdaler, att försäljas på auktion här
på Landskansliet den 2 maj. Fastigheterna säljs i befintligt skick, utan inventarier och bör
betalas vid inropet. Tillträde som Utsökningsbalken föreskriver.
Upplysningar hos kronobefallningsman Ångerman på Yvre.
Uppsala den 23 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1818 (inställd auktion)
Då skulderna för åtskilliga fastigheter, som Landshövdingeämbetet den 8 november 1817
kungjort skulle försäljas på auktion, har blivit betalda, kommer auktionen att ställas in.
Uppsala den 23 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1818 (spannmålspris i Bergslagen)
Med anledning av handelsman P M Littorins ansökning tillkännages att priset per tunna har
varit 15 riksdaler för spannmål levererad till Bergslagen och järnbruken i länet.
Bruksägarna har även om de redan betalt, förklarat sig villiga att betala en tillökning på 1
riksdaler 24 skilling. De säljare som redan fått betalt efter det billigare priset, kan hos
Littorin erhålla tillökningen. Meddelas också att forsedlar på spannmålsleveranser för ett
och annat bruk ännu finns att tillgå.
Uppsala den 23 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1818 (exekutiv auktion Bista)
Offentlig auktion hålls på Landskansliet den 6 maj på guldarbetargesällen Carl Ulric
Stenbergs ägande hälft i kronoskattehemmanet Bista N:r 1 och bebyggda lägenheten
Fånäset säljs för att täcka domfästa skulder. Fastigheterna säljs med växande gröda utan
inventarier och upplysningar lämnas av assessor Lyckou på Västtibble.
Uppsala den 23 januari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1818 (ändrad auktionstid)
Auktionen på Ramsjö och Snugga för att täcka skulder på 5.066 riksdaler till Vadstena
Adliga Jungfrustifts kassa har flyttats till den 9 maj.
Uppsala den 4 februari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1818 (arrendet på Gränby ej betalt )
Arrendatorn av mönsterskrivarbostället Gränby i Börje socken, Ulleråkers härad har trots
påminnelser inte kunnat förnya borgen för arrendet. Han har nu förlorat arrendet, men skall
också ersätta den förlust, som en ny utarrendering kan drabba indelningshavaren. Därför
kommer ny arrendeauktion att hållas dels på Krigs- och Kammar Kollegiet och dels på
slottet den 25 mars.
Spekulanter skall vara försedda med borgen för de 5 första arrendeåren. Borgen skall vara
påskriven av 2 bofasta och av Domhavande i orten godkända män, som borgar en för båda
och båda för en.
Uppsala den 4 februari 1818 AND HJERPE J A CARLSOON
Kungörelse, Uppsala den 6 februari 1818 (missväxt)
Ett allmänt svårt lidande har inträffat i länet med förra årets missväxt. Många jordbrukare
har därigenom fått svårt att försörja sig och de sina och kan inte med bästa vilja räcka
handen till bistånd åt fattiga personer och hushåll som äga arbetsförmåga och god vilja.
De lån som föregående höst borde ingått till sockenmagasinerna är till största delen
utestående och kyrkornas fattigkassa förslår inte att möta det växande behovet. Detta
olyckliga förhållande har inte undgått mig.
Jag erbjuder därför varje landsförsamling i länet, att hämta brödföda för sina minst
bemedlade innevånare ur Kronans magasin. Kyrkorådet åtar sig fullt ansvar för att den
lånade spannmålen återbetalas i pengar inom ett år och till det pris magasinsdirektionen
bestämmer, men med ett räntefritt halvår.
Det skall då med församlingarnas upplysta och människoälskande prästerskap rädda en
mängd oskyldiga medmänniskor från brott och hungersnöd. Församlingarna bör dessutom,
som redan görs på några håll, skaffa lin, ull eller andra tjänliga arbetsämnen till
sysselsättning för de behövande, som med sitt arbete kan byta till sig mjöl allt efter vad som
kan vara tjänligast i socknen. Pastorerna med hjälp av kyrkoråden och possesionater bör
ordna tillfälle till försäljning av varorna antingen genom auktioner eller genom att sälja
efter nästa års skörd då det finns bättre tillgångar.
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Under en så allmän nöd, då statsverkets tillgångar inte medger att hjälpa varje enskilt
lidande, hoppas jag, att detta förslag med tillfredsställelse kan antas och att varje
medborgare, som Försynen lämnar förmåga därtill, medverkar till detta ändamål. Detta kan
inte ske utan ansträngning eller besvär men är belönande i sig självt och är Gudomlig Lag
och Konugnens landsfaderliga önskan.
Jag nödgas ånyo ålägga alla Församlingar att ovillkorligen ta hand om sina fattighjon, så
att de inte tvingas att stryka omkring och besvära andra orter. Jag påminner att återförande
av ett fattighjon till den egna församlingen bekostas av densamma.
Uppsala den 6 februari 1818 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1818 (båtsmansbeklädnad)
Kammarkollegiet har stadgat följande pris på båtsmans beklädnings persedlar, här
redovisade i Riksdaler banko:
Båtsmans Beklädnad
Utredningspersedlar
Kapprock av blå vadmal med krage, foder och knappar 12 riksdaler
Kapprock av segelduk fodrad 1 riksdaler 32 skilling
Nåckad rya eller ylletäcke 1 riksdaler 20 skilling
Hängmatta av buldan med skörlinor, skotthorn 1 riksdaler 28 skilling
Beklädnadspersedlar
Tröja med ståndkrage, stoffering, foder och knappar 6 riksdaler
Väst av blå vadmal, dubbla slag, ståndkrage, armar, foder och knappar 4 riksdaler
Långbyxor av blå vadmal, lösa lärftfoder och knappar 6 riksdaler
Halsduk av mörkt lärft 16 skilling
Hatt 1 riksdaler
Läderskor 1 riksdaler 40 skilling
Ullstrumpor 1 riksdaler
Skjorta 1 riksdaler 16 skilling
Markegångspriset för en ration till utfodring för en häst om dygnet är
1 kanna havre 3 skillingar
¾ lispund hö 10 skilling
Uppsala den 9 februari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1818 (värvningstillstånd)
Genom utfärdat patent har Sekondchefen för 2:dra Gardet förordnat föraren Hampus
Hultman med biträde av korpral Johan Erik Melin, att anställa värvning i länet för samma
regemente.
Uppsala den 14 februari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
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Efterlysning, Uppsala den 14 februari 1818 (8 personer, stor stöld av värdepapper)
1:o Gardisten vid Överstelöjtnant Ridderstolpes Kompani av Svea Livgarde N:r 17 Gustaf
Nybom har rymt från sin tjänstgöring. Han har tidigare haft tjänst hos 1:a Majorens
Kompani av Upplands Regemente, har svart hår, blekt ansikte, är 11 kvarter 3 tum lång och
var vid rymmandet klädd i blå kapott med gul krage, blå yxor med vita ränder, blå kollet
med gul krage och kask samt huggare med gehäng.
2:o Tjuven Michael Lustig, kallar sig också Magnus Lundqvist eller Nyman rymde från
Kalmar län. Han är 30 år gammal, kort och undersättsig med rödlätt ansikte och var klädd i
blå tröja, blå byxor, väst, hatt och skor.
3:o Tjuven Carl Fredric Hartelius eller Wassberg har rymt under transport till Stockholm
från Jönköpings län. Ingen beskrivning på hans utseende, men han tros vara klädd i grå
linnerock, grå vadmalströja kantat med svart skinn, blåa byxor, kattunsväst, gul
silkeshalsduk, vita ullstrumpor, skor och svart hatt.
4:o Kvinnspersonen Margareta Nordlund, som en gång blivit straffad för stöld är på nytt
tilltalad. Hon har nyligen rymt från Kronokorrektionshusets Kurhus. Hon är 23 år och född i
Köping
5:o Vid inbrott på Svartmannagatan i Stockholm stals åtskilliga riksbankssedlar och en
skuldsedel utgiven av framlidne Stadsmajoren Abraham Keyser på 10.000 riksdaler, vidare
åtskilliga skuldsedlar utgivna på olika personer till ett sammanlagt värde på omkring
12.000.
Belöning på 100 riksdaler till den som upptäcker tjuven och återför de stulna
handlingarna.
6:o Vid inbrott i handelshuset B Wohlfarts söners magasin i Göteborg stals 25 tunnor 8
kappar korngryn för vilket brott atrilleristerna Modig och Dahl blivit häktade, men varom
närmare upplysningar inte kunnat erhållas.
Rymmare och de stulna pengarna och handlingarna skall noga efterspanas i länet.
Dessutom är förre pappersmakaren numera lumpsamlaren Anders Dahlgren från Kvill på
Landshövdingeämbetets i Jönköping anmodan att inom 3 månader inkomma med förklaring
över kyrkvärden Sven Pehrssons i Nyaby ansökan att få 24 riksdaler.
Befallningshavande i Göteborg anmodar volontären Bernt Kvillström att inom 6 månader
hos regementsskrivaren vid Bohus Regemente i Uddevalla avhämta ett honom tillhörigt
underhållsbrev.
Uppsala den 14 februari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1818 (reststämma)
Reststämmor vid Majorens Skvadron av Livregementets Dragonkorps hålls på Korskrogen i
Frösunda socken den 4:de och i Enköpings stad den 5:te mars. Räntegivarna skall då betala
resterande penningränta och avradsspannmål.
Uppsala den 14 februari AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1818 (auktion Ulltuna Kungsgård)
Frivillig auktion hålls på Ulltuna Kungsgård den 25 och 26 februari. Då säljs dragoxar,
mjölkkor, ungnöt, vagnshästar, arbetshästar, fölungar, ett tröskverk, möbler, kristallkrona,
ett litet orgelverk, redskap, brännvinsredskap, pumpverk, kar, beredda och oberedda skinn
och hudar, 15 innanfönster, bistock, båtar, 2 par kvarnstenar, mjöllårar, spinnrockar,
björkvirke, linfrö och lin, husgeråd och verktyg.
Uppsala den 14 februari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1818 (Ulltuna Kungsgård)
Vid Ulltuna Kungsgård säljs på auktion den 14 mars 10 hästar, 11 dragoxar, 6 stutar, 3
tjurar, 11 kor, 5 kvigor, 18 svinkreatur, 1470 lispund hö och 87 ½ tjog kornhalm.
Betalningsterminen för vad som inropas kommer att kungöras vid auktionsstället.
Uppsala den 21 februari 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1818 (lagmansting)
Ordinarie lagmansting hålls i Enköping den 15 juni.
Uppsala den 7 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1818 (spannmålsupphandling)
Magasinsdirektionen har inte fått in något anbud på spannmål till auktionen den 24 februari.
Då man antar att spannmål till försäljning kommer att visa sig senare har man fastställt
följande priser:
12 riksdaler för fasta tunnan råg (minst 13 lispund 5 marker)
8 riksdaler 32 skilling tunnan för korn (11 lispund 10 marker)
4 riksdaler 32 skilling tunnan för havre (8 lispund 15 marker)
Priserna gäller då de handlas vid länets magasin och kronomagasinet på Skeppsholmen.
Uppsala den 7 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1818 (inställd auktion)
Bonden Carl Ersson har gottgjort sina fordringsägare, så att de dragit tillbaka sin ansökan
om försäljning av hans fastighet Grillby N:o 1 i Villberga socken. Auktionen är således
inställd.
Uppsala den 7 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 7 mars 1818 (6 vuxna, 2 barn)
Skomakarmästare M Gjerss här i staden har anmält till Landshövdingeämbetet att
skomakardrängen Anders Gustaf Westerberg olovligen bortgått från sitt arbete. Westerberg
är 20 år gammal, född i staden, lite låghalt, långsmalt ansikte, klädd i blå byxor, blå surtut,
vit väst, mössa och stövlar. Han är härigenom efterlyst och Krono- och Stadsbetjänterna i
länet förständigas att vid ertappandet av honom genast sända honom hit under säker vård.
Detsamma gäller följande personer.
1:o Arbetskarlen vid Akademien här, Lars Brundin, som är anklagad för åtskilliga stölder,
dels genom inbrott och dels utan, har rymt. Han är 32 år gammal, har stark kroppsbyggnad
och medelmåttig längd, med fylligt och rödlätt ansikte stora ögon, rödaktiga polisonger.
Klädd i skinnpäls överdragen med ny mörkgrön vadmal och gjord i form av en surtut med
svart skinn kring krage och ärmar, mörkblå långbyxor, blårandig ylleväst, gamla stövlar och
hatt.
2:o Förra allmänna arbetskarlen Erik Andersson Rahm från Randbo i Lövsta har olovligen
lämnat sin tjänst hos bonden Jan Mattson i Brunby Funbo socken. Han var klädd i blå rock,
grönrandiga långbyxor, grå jacka, vita ullstrumpor och kängor samt svartbrun luden mössa
på huvudet.
3:o Gardisten vid Svea Livgarde och överste Djurclous Kompani N:r 6 Gustaf Löfmark,
som är angiven för flera grova inbrottsstölder i Stockholm förra sommaren och nu utstruken
ur Regementets rullor, har rymt. Han är 29 år gammal, född i Finland, 6 fot lång och ljus.
4:o Förre ryttaren Olof Storm, kallar sig också Olof Söderberg, har antagit drängtjänst i
Stockholm men rymt. Han är av medelmåttig längd, har något krokiga fingrar och var klädd
i grå kuskkappa med stor krage och grön ståndkrage, blå utsliten uniformssurtut med blanka
knappar, stövlar med gula kragar och galoscher samt på huvudet en svart vaxdukshatt med
sammet påfästad.
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5:o En tioårig flicka har olovligen gått från soldaten Skön i Vidbo socken, Stockholms län,
6:o Gossen Peter Jansson Kjellman från Getbo i Norrbärke socken, Falu län, försvann för
ett år sedan och har inte lämnat sina hemmavarande anhöriga meddelande om sin hemvist.
Han är 13 år gammal, liten till växten, ljus och blek.
Överståthållarämbetet och övriga befallningshavande anmodas efterlysa skomakarlärlingen
Westerberg och de under 1:o och 2:o efterlysta.
Uppsala den 7 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1819 (rekryteringsmöte)
Tillsammans med regementschefen har jag beslutat att rekryteringsmöte för vakanser skall
ske 7 april. Vederbörande rekryteringsskyldiga har för att undvika laga ansvar, att här på
slottet klockan 11 uppvisa målfylliga och välfrejdade samt i övrigt antagliga karlar.
Uppsala den 12 mars 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 14 mars 1818 (frivillig auktion Ängelsta, Vaksala socken)
Vid frivillig auktion den 25 - 26 mars kommer till mestbjudande att försäljas allehanda lös
egendom från Ängelsta, Vaksala socken. Råg, korn, vete, unga hästar, goda kor, svin, hö,
halm, agnar, körredskap, husgeråd, sängkläder, koppar, tenn, en större och en mindre
brännvinspanna. Den 25:te säljs också 7/8 mantal kronoskattehemman i Ängelsta, som äger
10 tunnors utsäde, hjälplig hårdvallsäng, samt överflödigt och gott mulbete. Innevarande års
gröda blir särskilt såld. Anstånd med betalning till oktober för lösegendom, men för
fastigheten överenskommes vid auktionstillfället.
Uppsala den 14 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 14 mars 1818 (4 personer och åtskilligt stöldgods)
1:o Två danska handelsmän Schwebler och Mussmann, som är anklagade för förfalskning
och bedrägeri, har rymt från Jutland och tros begivit sig till Sverige eller Norge. De är lika
gamla, båda ljusa, talar tyska och danska. Schwebler är lång och rak och välväxt,
Mussmann kortare och klen till växten.
2:o Förre beväringskarlen Peter Berg är 24 år, smal med klen kroppsbyggnad, blekt ansikte
och mörkt hår. Han var häktad för tjuvnad, men lyckades med våld fly från fångvården i
Göteborgs län
3:o Drängen Nils Jönsson Hesselgren har olovligen bortgått från sin förmyndare bonden
Erik Jonsson i Bårstad, Roglösa socken i Linköpings län. Han är kort och undersättsig,
koppärrig och ljus
4:o Från ett hus i Malmö har ett schatull stulit, som innehöll åtskilliga större och mindre
sedlar samt fler märkta bankosedlar en del transporterade. Hederlig vedergällning till den
som kan skaffa det stulna tillrätta och sätta fast tjuven
5:o Från bonden Johan Biwendt i Svärdsjö på Värmdön har stulits en del kläder där högra
ärmen varit ett kvarter kortare än den vänstra. Dessutom stals lakan, linblår, grå och svart
ull samt märkta näsdukar.
6:o Mellan Barkarby gästgivargård och Spånga kyrka förlorades en silverbeslagen
sjöskumspipa med svart vridet skaft och förgylld mässingsholk samt snöre av grönt silke
med vita och röda sandpärlor. Belöning på 5 riksdaler är utlovad.
På domstolens anmodan kungörs att arbetskarlen Brundin erkänt att han kort före
Distingsmarknaden detta år här i staden förövat åtskilliga stölder. Han kan inte svara på
vem ägarna till de stulna varorna är. Det gäller 5 sydda mösstyg, 1 grått levantin, 1 svart
hatt, 1 sulläders skiva, 3 vadmalsstycken, 1 svart skinn, 2 uppbrutna skrin, 3 flaskor av tenn,
2 av koppar, 1 par ullvantar, några smöraskar, 3 glasflaskor, 1 silvertumlare samt något ost
och bröd.
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Det åligger ägarna att ofördröjligen ge sig tillkänna hos Konsistorium Akademikum här i
staden.
Uppsala den 14 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 14 mars 1818 (hingstbetäckning)
1:sta maj börjar betäckningen med 6 hingstar här i Kongl Stallet. Den som vill begagna sig
av tillfället anmäler sig hos Hovstallmästaren Olof Malmerfeldt antingen muntligen eller
skriftligen för att få språngsedel. Den kostar 2 riksdaler
För de ston som blev dräktiga efter förra årets betäckning, skall före juni månad antingen
här eller hos kronobetjäningen i orten lämnas upplysningar om fölets färg, kön och övrig
beskaffenhet.
Uppsala den 14 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1819 (stipendier)
Enligt cirkulär från Vetenskaps Akademien och med stöd av Bysantinska
Stipendieförfattningarna, åligger det länets Hushållnings Sällskap att uppgiva förslag på en
eller två stipendiater eller pensionärsämnen, som med understöd av anslagna 3.000 riksdaler
skall besöka främmande länder. De skall var villiga och skickliga. Bysantinska
Stipendieförfattningarna är tryckta i Uppsala på bekostnad av Universitetet och där finns
villkoren. De som anser sig vara kvalificerade lämnar skriftliga vitsord och anmäler sig till
Kongl Lanthushållnings Sällskapet i Uppsala.
Uppsala den 16 mars 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1818 (fel ration vid truppers tågande)
Kammarkollegium har till mig sänt följande skrivelse.
Högvälborne, Herr Baron, Landshövding, Generaladjutant, Ståthållare av Kongl Maj:ts
Nordstjerneorden och Riddare av Dess Svärdsorden B W FOCK.
På förekommen anledning har Kammar Kollegiet funnit att vid 1817 års markegångstaxa
för Uppsala län värdet av en ration till utfordring av en häst under ett dygn, då trupper tåga
genom länet, bör till efterrättelse förbliva.
Den skrivelse till Landshövdingen av den 4 december skall förfalla.
Vi befalle Herr Baron, Landshövdingen, Ståthållaren, Kommendören och Riddaren Gud
Allsmäktig.
Stockholm den 19 mars 1818 För dragande kall och ämbetets vägnar O I LAGERHEIM
Vad Kongl Kollegium behagat förordna är härmed kungjort,
Uppsala den 24 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1818 (rekryteringsmöte)
I samråd med regementschefen har jag bestämt den 11 april till rekryteringsmöte med
Upplands regemente. Det saknas 8 mannar och för undvikande av laga ansvar skall
rotehållarna uppfylla rekryteringsskyldigheten.
Uppsala den 25 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1818 (exekutiv auktion, Yttre by, Tierp)
Kronobefallningsman Ångerman kommer vid häradets tingsställe vid Tierps kyrka att
försälja ett kronoskattehemmen i Yttre by i Tierp, som ägs av bonden Erik Larsson och hans
hustru Cecilia Pehrsdotter. Fastigheten säljs för att täcka skuld och kan tillträdas 14 mars
1819. Upplysningar finns hos auktionsförrättaren. Köpeskillingen inbetalas senast efter en
månad och inroparen skall vara försedd med borgen om han inte är känd för full
vederhäftighet.
Uppsala den 25 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1818 (underhåll av vägar)
Även om Landshövdingeämbetet tror sig ha grundad anledning att hoppas att ingen
åsidosatt skyldigheten att underhålla allmänna lands- och häradsvägarna i länet, vill vi
likväl erinra var och en väghållningsskyldig om nödvändigheten att försätta vägarna i
lagligt skick. Även under vårväderlek skall vägarna vara i farbart skick. Ingen lär väl
underlåta att villigt rätta sig efter de föreskrifter som på landet lämnas av kronobetjäningen.
Härmed anbefalles ytterligare att fästa oavbruten uppsikt på landsvägar och broar. Där
någon tredska i underhållsskyldigheten märks kommer med den försumlige att förfaras efter
lag. Även städernas innevånare skall sköta de vägstycken de blivit anslagna.
Uppsala den 25 mars 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1818 (utestående räntespannmål)
Allmänna Magasinsdirektionen har fått förteckning på den till Slottsmagasinet anordnade
kronoräntespannmålen för förra året. Vid tre terminer skulle säden levereras. Det visar sig
nu, att det saknas 232 tunnor 13 kappar råg, 238 tunnor korn.
Direktionen har därför beslutat att den olevererade spannmålen köps på auktion för lägsta
pris och betalningen krävs hos den restskyldiga. Auktionen hålls den 9 maj här på
Landskontoret och hos Direktionen i Stockholm.
Uppsala den 24 april 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
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Landshövdingeämbetets kungörelser 1818
Låssa kyrkas arkiv (Uppsala län)
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-04-08, UKF, 1 september - 12 december 1818
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1818 (betalningsvillkor till
magasinsinrättningarna)
Skrivelse från Allmänna Magasinsdirektionen till Landshövdingen:
För att underlätta för den behövande delen av landets innevånare, tillåts att betala säden
som köps ur Magsinsinrättningens förråd med svenskt kontrollstämplat silver motsvarande
vad värdet är på bankosedlar. Den som vill betala på detta sätt, levererar silvret till
Lantränteriet, som utfärdar en attest på silvermängden och värdet i bankosedlar. Gäller
inköp inom länet.
Landshövdingen anmodas tillkännage detta inom Uppsala län och meddela följande
medelpris, som kommer att gälla under närmaste 3 månaderna: 1 svensk silverriksdaler = 2
riksdaler 16 skilling 2/3 runstycke svenska bankosedlar, samt 1 lod omyntat silver 46
skilling 8 runstycken svenska bankosedlar
För redovisning skall bilagde formulär användas och Direktionen kommer att lämna
underrättelse hur transporten av silvret till Stockholm skall ske.
Stockholm den 1 september 1818 B W FOCK
Vilket lämnas till underrättelse.
Uppsala den 21 september 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 12 september 1818 (rusthållslägenheter)
Uppbördsmöte med de rustade vid Majorens Skvadron av Livregementets Dragonkorps,
som ännu inte erlagt de i Kongl Förordningen av den 4 maj 1778 stadgade
rusthållstillträdesavgifter, hålls i snickare Holms hus vid Oxtorget den 9 oktober och i
Korskrogen i Fröslunda socken den 10:de. Vederbörande skall vara försedda med avskrifter
av sina köpebrev och arvtagare med prästbevis för att styrka att de äger rusthållslägenheterna.
Vite är utsatt efter Mönsterskrivare Instruktionen.
Uppsala den 12 september 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 12 september 1818 (värdefullt stöldgods, 4 personer)
Vid inbrott hos dragon Anders Bod i Bodarna, Funbo socken har stulits ett silverfickur
tillverkat av Joh Ward i London med nyckel och pitschaft i en röd saffiansrem, en märkt
silverkalk, en glaslåda med ett par guldörhängen, en guldring, 2 silkesschalar, 6 skjortor,
strumpor, stövlar, kvinnsskor, spegel, bläckhorn, 4 grönfärgade ullgarnshärvor, 2 marker
ull, 1 bomullsväst med rosmönster, 1 par långa sämskskinnsbyxor och 32 skilling.
2:o Ur ett rum i gården N:r 51 St Kors kvarter i Linköping stals 2 silverbeslagna välrökta
sjöskumspipor, 2 lösa silverbeslag till rökpipor, en bröstnål av guld med äkta pärlor, en
svart väst, 1 pennkniv med 2 knivblad med benskaft, ett par ovala silverspännen, en liten
fällkam, ett par skor, en halv stång svart lack, en avlång snusdosa, åtskilliga uppbrutna brev,
reverser på ungefär 5.500 tusen riksdaler.
3:o Inbrott i Gryts kyrkas sakristia, Nyköping. Där stals en större förgylld silverkanna med
lock, en dito mindre, en kalk, 2 oblataskar, en silverflaska, 2 buteljer vin och 64 riksdaler.
4:o Arrestanten Petter Svan, hans hustru Anna Greta Lindgren och deras son Carl från Järna
socken i Dalarna, som varit häktade för att utan pass drivit omkring i Västerås län, har rymt
från fångbevakningen.
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5:o F d jägaren vid Närpes Kompani av Finska Jägare Regementets Vasa Bataljon, Johan
Sundlin, är 24 år och född i Österbotten, medelmåttig längd, litet ansikte, mörkt hår och
något skelögd, har olovandes avvikit från sin tjänst hos Orgelnisten Röngren i Umeå.
Uppsala den 12 september 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1818 (pris på spannmål insatt i allmänna
magasinen)
Följande skrivelse från Allmänna Magasins Direktionen till Landshövdingeämbetet har
avlåtits:
På förekommen anledning och på grund av den enskilda kännedom om beskaffenheten av
årets skörd i Uppsala län, som jag Fock äger, har Magasins Direktionen beslutat, till
jordbrukarnas lättnad, att priset på den säd som uppköpes av magasinsinrättningen må
någorlunda vara jämförbar med ortens gångbara sädespris. Priset är 11 riksdaler 32 skilling
för en tunna oriad råg av vanlig magasinsgillad god beskaffenhet. Skulle priset ändras av
någon anledning eller kvantiteten bli större än beräknat, allt utan att den enskildes tillgång
påverkas skall det anmälas till Kongl Direktionen, befaller Landshövdingeämbetet Gud
Allsmäktig.
Stockholm den 14 september 1818 B FOCK
Till vederbörandes underrättelse: varje söckendag mellan klockan 8 och 2 kan säljare av
säd anmäla sig här i Kronomagasinet
Uppsala slott den 21 september 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 26 september 1818 (17 personer, åtskilligt stöldgods, 1 häst
och en mordutredning)
1:o Handlandena Wilhelm Kunze och Constantin Demetter, som olovligen avvikit från
Pressburg i Ungern, sedan de uppträtt bedrägligt mot sina borgenärer.
Kunze är 22 - 24 år gammal, född i Pressburg, lång och mager, över 5 fot 8 tum tyskt
mått hög, brun hy, koppärrigt ansikte, svart strävt hår, mörka ögon, det vänstra något
mindre än det högra, liten trubbig uppåt stående näsa, utstående läppar, vackra vita tänder,
stora starka händer, skuldror, långa breda fötter, vacklande gång med stora steg, något
framåtböjd, grov röst, talar tyska och ungerska samt uttalar bokstaven R något hårt, nyttjar
ofta svart bindel över vänstra ögat.
Han är vanligen klädd i långa benkläder ända ned på fötterna utanpå stövlarna samt röker
tobak i mängd.
Demetter skall vara född i Janina i Albanien 35 - 36 år gammal, av medelmåttig växt
med rundlagt ansikte, svart hår, bruna ögon, spetsig lång näsa, stor mun, smala läppar, stora
vita tänder, breda skuldror och ovanligt tung gång samt talar tyska illa
2:o Inhysesmannen Anders Mattson på Bjuggesta ägor i Kungsåra socken, Västmanland, är
avstraffad för tjuvnadsbrott med 40 par spö och har undergått uppenbar kyrkoplikt, men är
skäligen misstänkt för stöld i Kungsåra kyrka. Han är 43 år gammal, av medelmåttig längd,
mörkt hår, blekt ansikte med ett djupt och ständigt vätskande ärr på högra kindbenet.
3:o F d artilleristen Carl Gustaf Landberg och gardisten Gustaf Löfmark samt Peter Persson
Söderström, vilka vid Svartöja Härads urtima tingsrätt undergått rannsakning för stöld och
de förstnämnda därför blivit dömda, har tagit sig ur häktet och flytt.
4:o Arrestanten Peter Svan, hans hustru Anna Greta Lindgren och sonen Carl från Järna
socken i Dalarna, vilka i Köpings stad fått tillfälle att undkomma fångvården. Svan är 5 fot
11 tum lång, blå ögon, brunt hår och spetsig näsa.
5:o Sjömannen Jonas Wikström är 25 år gammal, lång och undersättsig till växten, med
vackert ansikte, har efter att ha utstått straff med 24 dygn på vatten och bröd för stöld,
lyckats fly, när han skulle föras för att undergå uppenbar kyrkoplikt.
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6:o Volontären Johan Rosenborg är 5 fot 8 tum lång med blå ögon, stor näsa, svartbrunt
knollrigt hår och rödlätt vackert ansikte har avvikit från Nya Varvet i Göteborg.
7:o Drängen Pehr Swensson eller StåhlPehr från Rebelsberg, Kristianstads län, som under
slagsmål vållat drängen Johan Pehrssons död, har innan rannsakningen tagit till flykten.
Han är 23 år gammal, med stark kroppsbyggnad, rödlätt ansikte, svartkrusigt hår och något
hjulbent.
8:o Drängen Jöns Olofsson från Arbrå i Hälsingland, som efter några dagars vistande hos
bonden Johan Hansson i Vallsta, Torps socken, tillgripit en hatt och andra kläder samt hos
bonden Anders Persson därstädes tagit åtskilliga kläder, ringar och en tumlare av silver.
Han är mellan 18 och 20 år gammal.
9:o Löse manspersonen skomakare Sandberg är smal med långlagt ansikte och en kvinna
med ett spädbarn som följde honom, misstänks för stöld av ett lärftslakan med tre bårder
och årtalet 1815, ett vitt engelskt bomullstyg, 6 fruntimmerslinnen, 2 vita klänningar, 32
fina engelska bomulls - och lärftsörngott. Den som återskaffar sakerna får 16 riksdaler 32
skilling i vedergällning.
10:o Från avskedade båtsmannen Anders Hellsing i Silja Härnösands län stals ur en låst
kista som förvarades i en källarbod en guldring med krusiga kanter märkt med guldsmeden
Lars Löfgrens namnstämpel samt ägarens initialer, en ljusblå vadmalskjortel och livstycke,
många schalar och dukar, förkläde, röda filtstrumpor, kvinnsläderskor, fårskinnsfäll, 25
alnar lärft och 9 alnar blågarnsväv.
11:o Medan husfolket bevistade gudstjänsten i Ramsjö kyrka, stals från avlidne
hemmansbrukaren Forsbergs änka Margareta Irberg i Nygården en silverbägare, 6 märkta
matskedar, 2 skedar med guldsmeden J Söderholms namn, 1 sockertång, ett engelskt fickur
med kedja och nyckel, flera mynt och sedlar samt klädesplagg.
12:o Från soldaten Eric Lindblom i Västerböle by stals 2 par blå strumpor, 2 alnar vadmal,
ett garvat skinn, en säck, en skinnsäck, en hovtång, knivar, ostar och bröd.
13:o Från bonden Jon Pehrsson i Sjöby, Ljusdals socken stals, en silverbägare, en matsked,
3 mindre silverbägare ett par skospännen, en halskedja, 10 alnar västgötavadmal och
åtskilliga matvaror.
14:o Från torparen Anders Bergqvist i Garnsätters by stals åtskilliga klädesplagg, silver och
pengar.
15:o Från förre rådman Lars Jonsson i Tåsta, Högs socken stals 1 silverskål, 2 märkta
pokaler, 3 förgyllda silverkoppar, 6 silverskedar, 1 guldring, 3 kopparringar, 2 silverringar,
1 tennskål, 1 tvåankarsbutelj med 3 stop brännvin, 8 kopparslantar och 1 kuddvar.
16:o Samma natt från Olof Svenssons änka i samma by stals flera schalar, 1 par
fingerhandskar, 1 pappdosa, 1 trädosa, 3 silverringar, 1 rakkniv och 1 fällkniv med
mässingskaft
17:o Från betet i Vi, Torsåkers socken, stals från Nils Nilsson ett ljusrött hästkreatur med
ståndman.
18:o Vid inbrott hos bonden Anders Nilsson i Stora Bodarna, Björksta socken,
Västmanlands län, stals 5 märkta guldringar, guldörhängen, 1 rock, 1 päls, byxor,
kvinnsrock, yllevävnad, bomullskjortel, 1 svart sidenklänning, 2 förkläden av vit broderad
nettelduk, 2 taftförkläden, många schalar en av råsiden och åtskilliga andra kläder.
Dessutom en havstopsbutelj med sirap, 1 glasflaska och en stor summa pengar
19:o Vid inbrott i Kungsåra kyrka stals en kommunionskanna med Schedinska familjens
namn, en förgylld kalk, 2 paténer, 1 oblatask, en brudkrona och pengar.
20:o Från en byggning vid Irsta prästgård stals ur ett skåp och en byrå pengar, 1 bunt fina
servetter med rosigt mönster, 1 kapprock, 1 svart frack, byxor och skjortor, 4 silverbeslagna
sjöskumspipor.
21:o Hos bonden Pehr Mattson i Västerbursjö, Arnäs socken, Västernorrland, stals 7 alnar
grått kläde, skinnbyxor, stövlar läderskor, skospännen och bomullsstrumpor.
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22:o Från pigan Anna Andersdotter i Ravesta stals1 kambriksförkläde, 1 blå - vit
kattunsklänning, 2 par nya ullstrumpor, 1 par vita bomullsstrumpor, 1 svart taftförkläde, 3
halskläden, skospännen, silverdosa, guldring, en pappdosa med spegel i locket och pengar.
23:o Från bonden Olof Dahlbom i Digersjö, Njurunda socken stals en taskbok med pengar,
5 stora guldringar, 1 silverfotglas, 1 tumlare, skospännen, knäspännen, 12 silkesdukar, 14
kambriksdukar, 4 par strumpor, 4 par skor, 6 lärftskläden, 10 näsdukar och 1 par
kvinnsfingerhandskar.
24:oVid inbrott i Österby, Läby socken, detta län, stals buteljfärgad fruntimmerskapott med
dubbla kragar kantat med levantin, lärftsdamkappa, kambriksklänning med frans, en bit
frans, 1 skir nettelduksklänning, 1 bomullsklänning, 1 vit bomullsklänning med frans, 1
turkisk schal, en kambriksschal sydd med silke i schatersöm, 4 kragar, 4 par vantar,
åtskilliga sorters band, 12 trekantiga halsdukar, 12 nattkappor, 6 näsdukar, 3 fina
trådhärvor, 6 blågarnshärvor, 6 linnehärvor,1 surtout med hemvävt foder, sidenväst,
tennljusstake, svart lackerad låda med rosor innehållande spelmarker av pärlemo,
lotterispel, tobaksskrin med en halv kardus tobak och ungefär 8 riksdaler i småsedlar.
Rätt ägare kan hos rusthållare Gabriel Jansson i Byestad, Vetlanda socken, Jönköpings län
återfå en ljusbrun häst, omkring 12 år gammal med rund stjärna i pannan, vit på högra
bakfoten båda öronen något avskurna. Hästen hade sadel och grimma.
I en skogslund i Glimminge, Broby socken, Kristiansstads län har hittats kvarlevorna efter
en mördad mansperson. Mordet har skett för 2 - 3 år sedan. Vid anställd undersökning vid
domstolen framkom att mannen varit från Västergötland, men varken den mördades hemort
eller mördaren har upptäckts. Den som har kännedom om händelsen skall ofördröjligen
lämna uppgift på hans namn och hemvist, tiden då han bortgått därifrån och hans ärende.
Uppsala den 26 september 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 26 september 1818 (besiktningsmöte med livregementet)
Besiktningsmöte förrättas med delar av Kongl Livregementets Dragonkorps vid Alsike,
Gran, Litslena och i Uppsala stad. Rusthållare skall på berörda dagar inställas sig med
hästar klockan 10 f m
Uppsala den 26 september 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1818 (missväxt)
Även om den årliga rapporten om årsväxten inte hunnit ingå, har jag vid egna resor sett hur
missväxt utan lantmannens vållande hänt på flera ställen. Andra delar av länet har fått en
medelmåttig men ej rik skörd, medan några församlingar fått se frukten av långvarig möda
och omkostnader på ett ögonblick förstöras av hagel. Under sådana förhållanden har jag
försökt understödja länets innevånare med de medel, som Kongl Maj:t i sin faderliga ömhet
för oskyldigt lidande, har befallt. Men det blir varje lantmans plikt att inte förskjuta åt
uselhet, nöd och brott sina tjänstehjon. Klok omtanke för jordbrukets behöriga skötsel och
drift fordrar att de stannar, vilket också rättvisan anbefaller. Man får inte under ett hårt år
undandra en trogen tjänare det bröd, han under lyckligare omständigheter mödosamt
bidragit till att anskaffa. Jag vet inte om denna vänliga erinran är behövlig eller ej. Jag har
endast hört ett och annat enskilt klagomål. Jag är övertygad, att varje rättskaffens och ädelt
sinnad jordbrukare, hellre i nödens stund gör en uppoffring, försakar bekvämlighet och till
och med inskränker sina behov, än att glömma samhällsordningens fordringar och en nådig
Konungs faderliga önskan, att se allas mål tryggat. Tjänstehjonens hjälp kan inte undvaras i
framtiden.
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Jag får slutligen vänligt anmoda vördiga prästerskapet att fästa sockenbornas allvarliga
uppmärksamhet på detta ämne och använda all möjlig omtanke om de vanföra fattigas
nödtorftiga försörjning.
Uppsala den 30 september 1818 B W FOCK
Kungörelse, 30 september 1818 (pris på monderingspersedlar)
Krigskollegiet har genom cirkulär givit mig tillkänna Ständernas hemställan om jämkning
av bidragen till indelta arméns beklädnad, kronan och rotehållarna emellan. Kronan
kommer att betala 1/6 av beklädnadsvärdet efter riksmarkegång och monderingen består av:
Huvudbonad, halsduk, jacka, skärp, byxor, stövletter, linnebyxor, skor, strumpor och skjorta.
De nu utgående slitningspengarna kommer att upphöra, om kommenderingen är kortare än
en månad.
Rotebönderna bör sammankallas för att höras, om de vill betala 1/6 av värdet på
beklädnaden årligen istället för nuvarande bidrag till Regementenas Beklädnads
Direktioner.
Därför kallas alla rotehållare vid Upplands Infanteriregemente eller befullmäktigade
ombud från varje socken här på Kansliet klockan 10 den 4 november. De skall ta ställning
till förslaget, som kommer att i framtiden förekomma de stridigheter, som ofta varit
föranledda av skiljaktigheter i kontrakten mellan rotehållare och soldaterna och den olika
tolkningen av dess innehåll. Det nya förslaget ger en betydlig lättnad i kostnaden för
rotehållaren och soldaternas beklädnad blir reglerad och kan inte påverkas av tillfälliga
omständigheter.
Uppsala den 30 september 1818 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 2 oktober 1818 (markegångstaxa)
Sedan Kongl Maj:t i nåder föreskrivit sättet och ordningen till de årliga markegångstaxornas
upprättande, kommer de att uppgöras här i mitt anförtrodda län på slottet den 2 november
klockan 10.
Från herrar av Adeln och Ridderskapet, som bor och har egendom i detta län, inväntar
jag skriftlig vota på två adelsmän vilka är utsedda till deputerade vid markegångssättningen.
Bondeståndet har rätt att delta och skall ofördröjligen efter socknarnas storlek välja en
eller flera ombud som på Häradshövdingens kallelse skall infinna sig. Det skall vara 3
deputerade från bondeståndet. Domkapitlet och Magistraterna väljer för Präste- och
Borgarstånden.
Uppsala den 2 oktober 1818 B W FOCK
Kungörelse Uppsala den 6 oktober 1818 (Danviks Hospital)
Landboräntor och arrenden till hospitalets hemman och lägenheter skall nästa år inbetalas
till Hospitalets Inspektor i Danviken mot kvitto. Ombudsmannen är befriad från vidare
uppbörd och redovisning och uppbördsstämmorna kommer hädanefter att försvinna och
räntegivarna kan få avbörda sin skatt på ett ställe.
Uppsala den 6 oktober 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala 9 oktober 1818 (14 personer, dränkt barn, häst, stöldgods )
1:o Förre sjömannen Pehr Hållinder, som är dömd till livstids fästningsarbete, är 20 år
gammal, kort till växten, ljust hår, blå ögon, kort trubbig näsa och stor mun. Han lyckades
rymma från fjärdingsman Pehr Olofsson i Skärplinge, dagen efter han undergått spöstraff
och då han skulle föras till Löfsta kyrka för uppenbar kyrkoplikt. Han var klädd i en
gammal grå rock med blå krage, gamla långbyxor, med knappar efter sidorna och en brun
lapp baktill samt avskurna stövelskaft och en gammal svart slokig hatt.
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2:o Rotebåtsmannen vid Norra Roslags kompani N:o 113 Fredrik Lind är 31 år gammal,
liten till växten med mörkt ansikte, blå ögon och mörkt hår avvek från Flottans Eskader i
Stockholm, medtagande hela båtsmansbeklädnaden, tröja, väst, långbyxor och kapprock.
3:o Klarinettblåsaren vid samma eskader Anders Ingström, omkring 18 år, liten till växten,
trindlagt ansikte, ljust hår, avvek olovandes iklädd uniformssurtut och jacka,
klädeslångbyxor, damasker, skor och uniformshatt.
4:o Hautboisten vid Smålands Dragon Infanteri Regemente David Pappenhausen är 19 år
gammal av medelmåttig växt, ljust ansikte, mörkt hår och bruna ögon avvek från
Jönköping.
5:o Bonden Jon Bertelssons i Åse, Fordahls socken, hustru, Sigrid Perhsdotter bortgick från
sitt hemvist och medtog sin fyraåriga son. Pojken återfanns samma dag med en mössa
neddragen över ansiktet, dränkt i en sjö, en halv mil från hemmet. För denna rysliga gärning
är Sigrid Pehrsdotter skäligen misstänkt, men trots noggranna efterspaningar har hon inte
kunnat ertappas. Hon är 25 år gammal, smal och späd till växten mörkt hår och koppärrigt
ansikte.
6:o Boktryckeri Konstförvanten D W Björn, som är ställd under rannsakning vid Göteborgs
Kämnärsrätt för olovligt tillgrepp från Boktryckaren S Löwegren har därifrån avvikit.
7:o Norske sjömannen Fredrik Wilhelm Kjerrulf har stulit kläder från skolgossen U Gödde i
Uddevalla, nämligen 1 vadmalskapprock, 1 grön frack, 3 par byxor, 2 par ullstrumpor, 2
västar, 3 skjortor, 3 nattkappor och 1 par stövlar.
8:o Från Överstelöjtnanten och Riddaren Blessings hus i Karlskrona har stulits 1 Signett av
guld med blå sten och rosett av rosenstenar, 1 guldkedja, örhängen med äkta pärlor, 2 ringar
med stenar, emaljerat etui med "Amitié" skrivet i guldbokstäver, tandpetarfodral, en
ostindisk låda, ett etui med penna och bläckhorn av silver, en silverpeng med inskriften
"Gud är mitt hopp", skedar med Klöversköldska vapnet, 5 sjöskumspipor, en alldeles ny
amiralsuniform, en förgylld nyckel till Frimurardekoration, en förgylld harpa till en annan
dekoration, gamla mynt, näsdukar, nycklar till de flesta rummen, synålsbok med
silverspänne. Vedergällning till den som kan återskaffa det stulna, varvid man vänder sig
till stadsfiskal Hulst i Karlskrona.
9:o Från betet på Eka gård i Lunda socken stals en dragonhäst sex år gammal. Rusthållare
Erik Jansson i Norrby, samma socken, som äger hästen lovar vedergällning till den som kan
skaffa den åter.
10:o Från bonden Samuel Jansson i Brogård, Jönköpings län stals ett oskott stokreatur, två
år gammalt. Hon är glosögd på högra ögat, men nästan duglig som kavallerihäst. 10
riksdaler i vedergällning utlovas.
Åtskilligt stöldgods finns att hämta för rätta ägaren på Landskansliet i Västerås.
Stöldgodset är tillvarataget hos anhållne förrymde soldaten Isak Lindström och tjuven
Anders Jansson Berglund. Där är schalar, kläder, ett blåmålat märkt skrin, räfflad guldring,
1 mössband, fingervantar, trådnystan, friserkam, fingersax, lerkruka med någon honung, 2
eldstål med pung, åtskilliga gamla knappar, 2 dyrkar, plånbok, 1 trasigt piphuvud och1
knyte med lappar
11:o Artilleristen vid Fältkompniet, Göta Artilleriregemente, Anders Svensson har avvikit.
Han är 31 år gammal, koppärrig, med ett ofärdigt finger på vänstra handen.
12:o Överkomplette rekryten vid Göta Artilleriregementet Sven Lindberg samt artilleristen
Jonas Sjöberg, har anhållits på Värnamo marknad dit de inte hade giltigt pass, har sedan
rymt. Lindberg är 29 år gammal, lång med mörkt hår, blå ögon och ovalt ansikte. Sjöberg
24 år gammal, 5 fot 8 tum lång.
13:o Volontären Petter Johannes Lager eller Wiklund samt Petter Edendahl vilka båda har
stark kroppsbyggnad är häktade för stöld, men brutit sig ut ur Vänersborgs häckte och flytt.
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14:oVästgöten Anders Carlsson Kullander, som häktats vid Lommarps marknad för
passlöshet och lurendrejeri är 30 år gammal, smal och liten till växten med övre läppen
kluven och ont för att gå, har undkommit fångbevakning.
Överståthållaren i Stockholm anmodas vänligen efterspana sjömannen Pehr Hållinder.
Uppsala den 9 oktober 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1818 (mantalsskrivning)
Mantalsskrivning för nästa år förrättas på följande dagar och tider:
Håbo och Bro samt 5 socknar av Trögds Härads Fögderi 7 - 21 december
Bro socken 14 december klockan 10 i Bro sockenstuga.
Låssa socken 15 december klockan 10 i Bro sockenstuga.
Åsunda och åtta socknar av Trögds Härads Fögderi 2 - 16 december.
Lagunda, Hagunda och Ulleråkers Härads Fögderi 23 - 28 november, 1 - 19 december
Näs socken den 26 november klockan 10 i sockenstugan
Bälinge, Vaksala och Rasbo Härads Fögderi 30 november, 1 - 14 december
Örbyhus och Norunda Häraders Fögderi 1 - 29 december
Olands Härad, Dannemora och Löfsta Tingslags Fögderi 7 - 19 december
Och länder för övrigt till efterrättelse och noggrant iakttagande.
1:o Alla husbönder skall själva eller med ombud infinna sig och till skattskrivning avlämna
uppgifter om alla personer i hushållet, namn, kön, ålder samt arbetsförmåga. Deras ämbete,
tjänst eller befattning, den rörelse, näring eller hantering de idkar, deras fastigheter, verk
och inrättningar. Samma skyldigheter gäller förmyndare, styresmän för bolag, outredda
sterbhus eller konkursbon.
2:o Allmogen och mindre skrivkunniga personer får lämna sina uppgifter muntligen.
3:o Den som underlåter att lämna uppgifter döms till 2 riksdalers böter, som delas mellan
åklagaren och socknens fattiga.
4:o Varje skattskyldig skall ovillkorligen i mantal uppföras och taxeras där han är bosatt
största delen av året. Ämbets- och tjänstemän där de har tjänst, om de bor där.
5:o Alla som är fyllda 15 år skall skattskrivas
6:o Alla manspersoner, utan skillnad eller stånd över 15 år, skall uppgiva nyttjandet av vin
och andra utländska tillåtna drycker.
7:o Alla över 15 år utan skillnad på könen skall uppgiva förbrukning av te och kaffe samt
alla fruntimmer över 15 som bruka klänningar av siden, kapotter, pelisser, pälsar och de som
använder mindre klädespersedlar, huvudbonader, halsdukar, band m m av siden skall
uppge det i mantalsskrivningen.
8:o Varje mansperson som spelar kort, röker, snusar eller tuggar tobak skall uppge det.
Adel, präster, borgare och ståndspersoner som har sidentapeter, möbler med sidenöverdrag,
sängar, soffor, stolar och gardiner, äkta förgyllning eller stolar av mahogny och andra
utländska träslag skall för varje rum uppge antalet.
9:o Rymden av deras brännvinspannor skall uppges
Länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotmästare på landet, kvartersmän i städerna skall
inställa sig vid mantalsskrivningen och för att undvika ansvar, anmäla alla lättingar och
försvarslösa personer, deras frejd och beskaffenhet och insända förteckning så att jag efter
omständigheterna kan med dem vidare förfara
Uppsala den 10 november 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala 10 november 1819 (växelkurs)
Allmänna Magasinsdirektionen har tillkännagett att under juli, augusti och september
medelpriset på en svensk silverriksdaler är 2 riksdaler 31 skilling 9 runstycken bankosedlar
i förhållande till växelkursen på Hamburg. Detta angående silvers mottagande för
undsättningsspannmål från Allmänna Magasinsinrättningen. De har anmodat mig att låta
allmänheten få kännedom om detta.
Uppsala 10 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse 11 november 1818 (arrendeauktion Ulleråkers Kungsladugård )
Lägenheten Långmossen om 42 tunnland, 23 kappland tillhörande Ulleråkers
Kungsladugård utarrenderas ytterligare på 29 år från midfastan 1819.
Kongl Kollegium har bestämt att arrendeavgiften skall erläggas i lispund hårdvallshö, att
lösas med pengar efter årligt markegångspris.
Uppsala den 11 november 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1818 (auktion på Uppsala Hospitalshemman)
Auktion hålles på följande hospitalshemman: Stummelbol N:r 1 ½ mantal, Sandbol N:r 1 ¼
mantal och Bålsbyn N:o 1 ¾ mantal alla belägna i Stafby socken och Olands härad.
Arrendetiden är på 25 år. Blivande arrendatorer skall vid auktionen ställa godkänd borgen
för hemmanets lagliga hävd och alla kontraktsvillkorens uppfyllande, vilken borgen bör
förnyas vid varje laga syn.
Uppsala 11 november 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1818 (avräknings - och rekryteringsmöte)
Avräknings- och rekryteringsmöte för år 1819 med del av Norra Roslags 1:sta Båtsmans
Kompani, som är belägen inom detta län, förrättas den 16 januari med Tolfta, Västlands,
Elvkarleby och Hållnäs socknar på Skärplinge Gästgivargård samt för Ekeby Otting den 14
i samma månad i Marka by av Stockholms län.
Uppsala den 21 november 1818 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala 21 november 1818 (5 personer, stöldgods, silvertackor i
Fläckebo kyrka)
1:o Beväringskarlen Sven Svensson Lif är mellan 25 0ch 30 år gammal, 11 kvarter lång,
mörkt hår och ser under lugg. Han är efterlyst sedan han misstänks för att genom en milares
bråte avlossat ett bösskott, som träffat hans bror, drängen Pehr Svensson från Ekebergsdal,
Hillefors socken, Örebro län, i huvudet, varvid brodern avlidit.
2:o Anders Svensson från hemmanet Fäderne i Skaraborg län är 26 år gammal, mörklagt
ansikte, svart avklippt hår. Han är tilltalad för stöld och häktad inom Vänersborgs län men
lyckats fly.
3:o Från torparen Gabriel Hedström i Lilla Sätra, Västra Ryds socken, detta län, stals dels
genom inbrott dels utan en stor bred guldring med upphöjda kanter, 5 dubbla guldringar
med ränder, 1 par runda örhängen av guld, 1 trehörnig kambricksduk med svartbrun botten
och gula, röda och vita rosor, 1 svartbottnig kambricksduk med röda, vita och blå lister, 1
silkeshalsduk skiftande i gredelint och rött med gula och vita lister, 1 svart silkeshalsduk, 5
½ alnar gult bomullstyg, 1 blå- och rödrandigt bomullsförkläde, 1 gult och vitt
linneförkläde, 1 tröja, 2 lärftlintyg, 1 par vidstickade ullstrumpor, 1 blå och vitflammig
bomullsskjorta, 1 lärftsörngott, 1 fingersax, 1 mässingsfingerborg och 12 skilling i slantar.
För stölden misstänks en i orten kringstrykande kvinnsperson omkring 30 år gammal, med
mörklagt ansikte, bruna ögon, runt svart hår och trasiga tänder. Hon var klädd i en
klädeströja med krage, gammal blå och vit linnekjol, gröna ullstrumpor, nya näverskor, och
vitt lärftskläde på huvudet.
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4:o Genom att slå in 3 fönsterrutor en trappa upp i lägenheten Långängen, en mil från
Stockholm utom Roslagstull stals ett rött saffiansfodral med guldfingerborg, en
genombruten senapskanna av silver och blått glas, en förgylld senapssked, silversockertång,
sockerskrin av mahogny, 2 gröna divantäcken med fransar, nya ridbyxor av bombasin, 13
alnar nettelduk, en fin muslinsskjorta, ett löstäcke av engelsk kattun, en grönaktig
rullgardin, 2 vita västar, en liten kudde med fint överdrag, en liten kagge med destillerat
brännvin, åtskilliga lakan, näsdukar och servetter, flera divansdynor och brunt skinn från en
ridsadel.
5:o Vid inbrott i 6 kyrkstugor vid Borgsjö kyrka i Västernorrlands län stals
från bonden Jöns Jönsson i Ånge ett par silverskospännen och 4 silkeshalsdukar
från bonden Eric Bång 3 silkeshalsdukar
från Per Norbell en märkt silverdosa, en dosa av sköldpadd och 5 silkesdukar,
från bonden Lars Norbells änka en silverdosa om 10 lod
från bonden Jan Jansson en sköldpaddsdosa, 3 pappdosor, 6 silkeshalsdukar
från torparen i Ånge Nils Mattson en svart pappdosa med spegelglas, 5 silkeshalsdukar,
från bonden Johan Johansson i Ovansjö en större silkeshalsduk
från bonden Hans Pehrsson i Granboda ett par silverskospännen.
7:o 6 tunnor korn och en kanna brännvin stals från bonden Eric Olsson i OvanEde
härbärges tröskloge
8:o Två dagar därefter stals från drängarna i Torps Prästgård 1 par nya vadmalsbyxor, en
randig bomullsväst, en kambriks halskappa, en rödprickig halsduk, en grå vadmalsjacka, en
hatt, ett par blå ullstrumpor, ett par becksömsstövlar, med krage. För dessa stölder
misstänks drängarna Nils Larsson och Johan Hartman, som båda avvikit från sina tjänster
hos bönderna Elias Olsson i Västernäset och förutnämnde Eric Olsson i OvanEde. Båda är
födda i Södra Hälsingland, Larsson 33 år, liten till växten, mörkt hår samt ett öppet sår
under vänstra käken. Hartman som två gånger tidigare varit straffad för stöld är mellan 25 30 år, liten till växten, svart hår och skall kunna måla tämligen väl.
Vidare tillkännages att vid Alfsta i Hubbo socken vid Stora Bergslagsvägen inom
Västerås län har hittats 5 nycklar, 6 metallskedar, 2 svarvade askar och en smörbytta.
Även 4 silvertackor är funna hos beväringskarlen Isak Anders Bergström som är tilltalad
för stöld i Fläckebo kyrka men i brist på bevis frikänts. Rätta ägaren skall göra anmälan hos
befallningshavande i Västerås och kommer samma silver i vidrigt fall att tillfalla Fläckebo
sockens fattiga.
Uppsala den 21 november 1818 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1818 (silverpriset)
Skrivelse från Allmänna Magasinsdirektionen.
Kommers Kollegium har givit tillkänna att medelpriset på en svensk silverriksdaler under
senare tider varit i förhållande till växelkursen 2 riksdaler 15 skilling 3 runstycken i svenska
banko sedlar och på ett lod opyntat silver 46 skillingar 4 runstycken samma mynt.
Landshövdingen anmodas att låta allmänheten få vetskap om detta och att denna beräkning
kommer att följas tills vidare, då betalning av undsättnings spannmål från
Magasinsinrättningen skall erläggas.
Stockholm den 23 november 1818 B W FOCK
Härigenom kungörs till vederbörandes efterrättelse.
Uppsala den 3 december AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 28 november 1818 (auktion i Broby By, Börje socken,
Ulleråker)
I brist på annan tillgång för skulders betalande kommer bonden Eric Erssons fastighet, ett
mantal skatte i Broby By, Börje socken, Ulleråkers Härad att försäljas till högstbjudande.
Hemmanet är värderat till 3496 riksdaler 16 skilling banko och intecknat för 1500 riksdaler.
Det säljs med växande gröda men utan inventarier. Köpeskillingen bör betalas genast och
köparen vara försedd med säker borgen om han inte är känd för full vederhäftighet.
Uppsala den 28 november 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1818 (avlöningsmöte med Upplands
Regemente)
Tider och platser för de olika Kompaniernas avlöningsmöten under januari månad 1819.
1:o Alla Regementets ränte- och kronotiondegivare, även löne-, reserv och
beneficiehemmansägare (välgärning, fördel, förläning) samt boställsarrendatorer skall
inställa sig, dels för att erlägga lösen för räntepersedlarna samt betala prenumerations
arrenden och komma överens om spannmålens lösande och forslande.
2:o Gratialister som njuta underhåll av Krigsmanshuset och pensionärer i Regementets
Korprals- och Soldat Pensionskassa skall själva eller genom ombud anmäla sig och erhålla
vad som dem tillkommer. De skall vara försedda med pensionsbrev.
Uppsala den 28 november 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning 28 november 1818 (4 personer, många stölder)
1:o Sjömannen Pehr Hillberg är lång och smal, ljuslätt ansikte, har för passlöst
kringdrivande i länet anhållits. Han lyckades dock rymma hos fångförare Anders Hansson i
Gamla Uppsala.
2:o Förre handelsbetjänten Johan Sjöbohm är omkring 30 år gammal med blekt ansikte och
mörkt hår, liten och klen till växten, var tilltalad för fickstöld men frikänd. Han lyckades
rymma från fångbevakningen i Vänersborgs län.
3:o Volontärrekryten Nils Månsson Berg är undersättsig till växten, blekt ansikte och ljust
hår, har brutit sig ut ur Karlshamns stadshäkte, innan han hunnit befordras till straffet för
förfalskningsbrott och stöld
4:o Pengar dock inte uppgivet summan är stulet från Mörrums kyrkkista.
5:o Hos Anders Andersson i Österberg, Ovansjö socken, stals åtskilliga klädespersedlar.
Från bönderna Mårten Olofsson i Storhagen, Olof Mårtensson i Ängssäter och Lars Olsson i
Ramsjö, Ljusdals socken har stulits 2 kistor med 5 riksdaler, 6 banko speciestycken, 16
banko i kopparslantar, 3 märkta guldringar, skospännen, knäspännen, åtskilliga linnekläder
för män och kvinnor, ärmknappar, skrifter och handlingar däribland 2 fastebrev,
skuldsedlar, förmyndarräkningar, silkes- och bomullsdukar, 16 alnar stampat vit vadmal,
lakan, 2 ostar, silverbägare, nystickad ylletröja med instickade bokstäver, ett stycke
engelskt sulläder, ett stycke svenskt läder, ½ hud svart smorläder, ett par bundna vantar med
påsydda rosor, nya kuddöverdrag, ett knyte bröd, ost och en smörask, pengar, 1 taskbok,
svart hatt med sammetskant, flera klädesplagg.
7:o Hos bonden Eric Pehrsson i Regnsjö socken stals 12 silverskedar, 2 förgyllda
silverbägare, 3 silverkoppar med guldsmed Langbergs i Söderhamn stämpel, 2 tumlare med
guldsmed Petterssons stämpel, silversnusdosa med guldsmed Lundströms stämpel, sedlar,
täljkniv med slida och rakkniv med rött skaft.
8:o Hos murare Jacob Lind vid Gysinge Bruk stals, 110 riksdaler, 6 guldringar,
silverörhängen, sedelböcker allt förvarat i ett skrin.
9:o Hos förre bonden Anders Ericsson i Wånsjö, Hagdals socken, stals en sedelbok med
66 riksdaler banko, en revers utgiven av Thomas Perhsson i samma by, silverbägare,
tumlare, kalk, skedar, 3 silkesdukar, 3 bomullsdukar och flera lärftsskjortor.
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10:o Inom Färla socken och Töne by har stulits 5 lispund smör, 20 ostar, 5 liar, 6 alnar fin
lärft, kläder, ett par ej sydda skjortärmar, en kjortelsäck med lås och 2 marker ull.
11:o Hos Jöns Jönsson i Åkra, Enångers socken stals 2 lärftshalsdukar, 2 lintyg, 19 ostar, 6
kappar rågmjöl och 9 kakor rågbröd.
12:o 7 skötar, 5 tagellinor stals från Skärså fiskhamn i Norrala socken.
13:o Hos bönderna Lars Jonsson i Västansjö och Olof Jönsson i Svedjebo, Bittråkers socken
har stulits ett nytt slagur med datumvisare, brännvinsutrustning, 6 mössor, 3 silkesband,
silverskål, tumlare, matsked, en järnbeslagen matspann, med 10 riksdaler i, en pappdosa
med halskedja och spännen.
14:o Hos bonden Olof Andersson i Överherde, Valbo socken, stals 80 riksdaler, 3
silvertumlare, silversked, och häradsrättens meddelade fastebrev på hemmanet N:o 1 och
2 i samma by
15:o För bonden Lars Pehrsson i Södra Sanna, Vinteråsa socken bortkom ett stokreatur vid
Enasunda kvarn nära Örebro, 13 år gammalt brunt med liten vit stjärna i pannan.
Slutligen är på anmodan av befallningshavande i Gävleborgs län, f d Ryttmästaren
Abraham Johan Hedman, som för åsamkad skuld övergivit hemorten, allmänt efterlyst.
Uppsala den 28 november 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 1 december 1818 (markegångstaxa )
Kammar Kollegiet har ändrat markegångspriserna för dessa varor:
1 tunna korn till 9 riksdaler banko eller 13 riksdaler 24 skilling riksgäld
1 tunna malt 9 r:d 16 sk banko eller 14 r:d riksgäld i stället för 8 r:d 40 sk banko 13 r:d 12
sk riksgäld
1 tunna blandsäd hälften havre och hälften korn 6 r:d 44 sk banko eller 10 r:d 18 sk riksgäld
1 tunna havre 4 r:d 40 sk banko 7 r:d 12 sk rg
kapprock med foder, knappar krage och tillbehör 12 r:d banko eller 18 r:d rg
tröja av blå vadmal 6 r:d banko eller 9 r:d rg
väst av blå vadmal med dubbla slag och ståndkrage ärmar, foder och knappar 4 r:d banko
eller 6 r:d rg
långbyxor med lösa lårfoder och knappar 6 r:d banko eller 9 r:d rg
halsduk av mörk lärft 16 sk banko eller 24 sk rg
Uppsala den 1 december 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1818 (leverans av säd till slottsmagasinet i
Stockholm)
Till slottsmagasinet i Stockholm skall avradstionde och annan besparad säd levereras från
detta län under slutet av januari. De olika fögderierna har olika dagar. Säden skall för varje
fögderi vara uppburen på magasinet dagen innan leveransdagen, så att mätningen kan börja
tidigt på morgonen. Spannmålen skall vara ren, strid och dammfri. De räntegivare som har
lång väg och tidigare fått tillåtelse att lämna säden på annan plats har detta år samma
förmån
Uppsala den 10 december 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 12 december 1818 (salpetergärden)
Salpeterstyresmannen kapten Edman har utsatt följande tider och platser, där salpetergärden
skall emottas:
På Staby gård i Giersta socken
den 12 januari 1819 Håbo och Bro härader
den 13 hela Trögds härad
den 14 Ålunda härad
den 15 Lagunda härad
På Uppsala slott
den 19 Hagunda och Ulleråkers härader
20 Bälinge härad
21 Vaksala och Rasbo härad
22 Örbyhus härad
25 Norunda härad
27 Olands härad
28 Dannemora och Löfsta tingslagor
Leverantörerna försedda med väl renad salpeter och även de som har till avsalu skall infinna
sig klockan 10 förmiddagen. De som vill sälja skall ha sockenstämmoprotokoll, som visar
att salpetern är av inhemsk tillverkning.
Uppsala den 12 december 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
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Landshövdingeämbetets Kungörelser 1819
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-05-27, UKF

2 januari - 24 juli 1819

Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1819 (avradsränta)
I den skrivelse, som Herr Landshövdingen fick den 23 november, står att det beror på Er
prövning, om avradsspannmålen och Kronotionde skall få betalas i pengar. Med övertygelse
att Herr Landshövdingen går tillväga så att det svarar mot den enskildes förmån och
allmännas rätt, har Direktionen ansett att länets markegångspris bör följas, utom för korn
som betalas med 10 riksdaler, vilket är under det gångbara priset Direktionen tror sig kunna
skaffa detta sädeslag, så att det täcker behovet. Forsellön kommer endast att utbetalas om
räntan levereras som spannmål.
Uppsala den 2 januari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1819 (pris på nödhjälpsäd)
Från Allmänna Magasinsdirektionen har kommit följande skrivelse:
För all spannmål som med början av år 1819 blir utlämnad från Allmänna Magasins
Inrättningen till Upplands nödställda innevånare, antingen som brödföda eller utsäde
kommer följande pris att gälla:
För 1 tunna riad råg 13 riksdaler 16 skilling
För 1 tunna oriad dito 12 riksdaler 16 skillingar
För 1 tunna oriat korn 10 riksdaler 40 skillingar
För 1 tunna oriad havre 6 riksdaler 24 skillingar allt i banko
Skulle någon få undsättningssäd från något annat magasin i annat län, betalas vad som
gäller i det länet.
De undsättningstagare, som utan befarat obestånd, genast kan betala den erhållna säden må
efter Landshövdingens prövning njuta anstånd till första uppbördsstämman för år 1819.
Den däremot som står i skuld betalar 6 % ränta till dess betalningen är erlagd.
Uppsala den 2 januari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1819 (uppbördsmöte med Norra Upplands
Skvadron)
Vanligt uppbördsmöte hålls med Norra Upplands Skavadron av Livregements Brigadens
Dragonkorps i guldsmeden Ernanders gård samt Högsta och Yvre Gästgivargårdar i slutet
av månaden. Det åligger samtliga räntegivare att erlägga penningräntan samt
överenskomma om avradsspannmålens forslande eller betalande. De rustande skall inbetala
sina vakansavgifter och gratialisterna inställa sig för att få sitt underhåll.
Uppsala den 2 januari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse Uppsala den 2 januari 1819 (rekryteringsmöte med Upplands Regemente)
I samråd med regementschefen har landshövdingeämbetet bestämt den 30 januari klockan
10 till rekryteringsmötets hållande med Uppland Regemente. Rotehållare åligger att för sina
vakanta nummer, vid laga ansvar, uppvisa välfrejdade och målfylliga karlar.
Uppsala 2 januari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1819 (varor får endast säljas på torgen i
västmanländska städer)
Befallningshavanden i Västerås län begär att följande kungörs. På förekommen anledning
varnas ankommande säljare att vid äventyr av varans förlust, sälja lantmannavaror
annorstädes än på städernas torg.
Uppsala den 2 januari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 2 januari 1819 (6 personer, stöld, kyrkstöld)
1:o Trumslagaren vid Dalregementet Anders Tillberg, är 23 år gammal, 10 kvarter 3 tum
lång, mörkt hår, undersättsig, trint ansikte har olovligen avvikit från kompaniet. Han
medförde en huggare, blå monderingsbyxor med röda lister.
2:o Den för stöld häktade rotebåtsmannen Johan Gottlieb Alm, drängen Johan Ellässon
samt matrosen Henrik Dahlquist har brutit sig ut ur Härnösands Landshäkte och flytt.
Alm är 40 år gammal, liten till växten med en blemma på ena ögat.
Ellässon är vid pass 20 år.
Dahlquist omkring 30 år.
3:o Smedsdrängen Eric Gillberg är 19 år gammal, liten till växten, i lagstadgad tjänst hos
brukspatron Carl Fredrik Bedoire i Västanfors, men har inte infunnit sig.
4:o Sjömanshustrun Johanna Christina Fornell, född Boman vistades hos båtsmanshustrun
Schilling i Karlskrona, där hon under hustru Schillings frånvaro stal nästan all Schillings
lösa egendom, bestående av åtskilliga klädesplagg, som hon bar bort i ett märkt lakan.
5:o Vid inbrott i Ovanåkers Kyrkas Sakristia den 4 december stals kyrkkistan innehållande
en förgylld kommunionskanna märkt 1682, en förgylld kalk med befintlig munkstil runt
foten, en oblatask en patén med munkstil utan årtal, en förgylld kommunionssked, en
brudkrona, 12 silver specieriksdaler samt andra mynt till ett värde av 8 -9 riksdaler.
Uppsala den 2 januari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse Stockholm den 14 januari 1819 (silvervärdet Magasins Inrättningen)
Skrivelse från Magasins Direktionen.
I skrivelse den 7:de denna månad har Kommers Kollegiet givit tillkänna att en svensk
silverriksdaler under nästkommande november och december i förhållande till växelkursen
på Hamburg varit 2 riksdaler 16 skilling 9 runstycken banko och på ett lod kontrollerat
omyntat silver 47 skillingar.
Anmodas Landshövdingen att kungöra, att detta pris gäller tills vidare vid betalning av
undsättnings säd från Allmänna Magasins Inrättningen.
Stockholm den 14 januari 1819 B W FOCK
Vilket härmed kungöres.
Uppsala den 20 januari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1819 (auktion Folsberga, Vallby socken)
Bonden Jonas Jonssons ett öres sexton penningland kronoskattehemman N:o 1, Folsberga,
Vallby socken Trögds härad säljs under upp- och avslag till högstbjudande för betalning av
åtskilliga domfästa skulder. Köpeskillingen erläggs senast en månad efter auktionen
Uppsala den 16 januari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 16 januari 1819 (auktion Ytterby, Breds socken Trögds härad)
För en skuld på 2233 riksdaler 16 skillingar med ränta, kommer rusthållaren Pehr Olssons
fastighet kronoskatte rusthållet Ytterby, 1 mantal om 10 öresland i Breds socken att genom
upp- och avslag säljas på offentlig auktion på Tingshuset i Enköping. Köpeskillingen bör
vara så stor att den motsvarar skulden och inbetalas genast.
Uppsala den 16 januari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Efterlysning, Uppsala den 16 januari 1819 (åtskilliga matvaror, kyrkstölder)
I Hållnäs socken hos gamle Lars Larsson i Glada stals 10 - 12 korvar
Hos Erik Jansson i Storboda en båt med segel från sjöstranden
Hos Nils Nilsson i Kjerven åtskilliga matvaror.
Hos Olof Larsson i Sikhjälma 6 fjärdingar korn och 1 ½ fjärding malt
Hos bonden Pehr Larsson i Göksnäre 3 tunnor potatis
Hos Bengt Larsson i Hjälmunge åtskilliga matvaror
I Löfsta socken hos gamle Olof Pehrsson i Skärplinge åtskilliga matvaror
Hos Anders Hansson i Gåsbo 1 tunna råg och 1½ fjärding malt
Hos änkan Jagare i Bystaden åtskilliga matvaror
Hos Anders Hansson i Forslåter matvaror
Hos Jan Erson i Åkerby kläder, vävnader och matvaror
I Tegelsmora socken hos Jan Olsson i Prästarby åtskilliga persedlar
Hos Lars Matsson i Labby åtskilliga persedlar till ett värde av 200 riksdaler
I Film socken hos Jacob Lönberg i Stynsbo saker till ett värde av 22 riksdaler
Hos Jan Matsson i Andersbo 3 fjärdingar rågmalt och 2 fjärdingar kornmalt
Hos orgelnisten Liljefors saker till ett värde av 4 riksdaler
I Tensta sockens kyrka slogs 2 rutor i ett fönster sönder och där stals 2 mässingsljusstakar
I Lillhärads kyrka i Västerås län stals 1 silverkalk med patén, 1 kommunionskanna, 1
oblatask med påskrift "af Grevinnan Wrede 1705", en stor dopskål med påskrift " Susanna
Westerling 1765", silversked, bankotransportsedel utgiven 1818 till E W Wictorin på 30
riksdaler, 116 riksgäldssedlar, 6 kannor kyrkvin, ett fyrkantigt skrin med reverser ställda till
Lillhärads Kyrk- och Fattigkassa.
Uppsala 16 januari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse Uppsala den 30 januari 1819 (uppbördsstämma Upplands Skvadron)
Andra uppbördsstämma med Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragonkorps i
Yvre och Högsta Gästgivargårdar och guldsmed Enanders gård här i staden 23 -24 februari.
Uppsala den 30 januari 1819 B W FOCK
Kungörelse Uppsala den 30 januari 1819 (lagmansting med Upplands lagsaga)
Ordinarie lagmansting hålls den 2 juni i Uppsala stad.
Uppsala den 30 januari 1819 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 30 januari 1819 (15 personer)
1:o Drängen Anders Andersson från Södra Liarp, straffad för stöld, rymde under transport
inom Jönköpings län
2:o Artilleristerna Anders Lilja och Peter Pehrsson Hultin har rymt under transport från
Kristianstad till Stockholm
3:o Arrestanten Anders Eriksson Österberg, som skulle undergå spöstraff och kyrkoplikt för
stöld, rymde under transporten inom Vänersborgs län
4:o Förre allmänna arbetskarlen Jonas Falkström, som blivit till årstjänst utlämnad till
bonden Jöns Olsson i Kopptorp, Karlskrona län, men därifrån olovligen avvikit och anses
rätteligen vara den för flera tjuvnadsbrott straffade och i orten allmänt fruktade Mikael
Ahlberg.
5:o Livstidsarrestanten Johan Petter Granat har avvikit ut Göteborgs fästningsverk, är
medelmåttig till växten, med vackert ansikte, mörkt hår och polisonger
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6:o Volontären Pehr Månssons hustru, Anna Catharina, har bortgått från mannen och kallat
sig Lisa Fällbom. Hon har följt med en man benämnd Christian Bergfeldt
7:o Båtsmännen av Första Bohus Kompaniet N:o 8 Quick, N:o 9 Rolle, N:o 13 Svanberg,
N:o 51 Syhl, N:o 83 Sjöhane har olovligen avvikit från Nya Varvet
8:o För stöld straffade manspersonen Peter Andersson Westerberg har under transporten
tagit till flykten i Göteborgs län
9:o Förre husaren Nils Holm är anklagad för stöld och insatt i Norra Åsbo häradshäkte,
Kristianstads län, har tagit till flykten. Han är 26 år gammal, ljust hår.
10:o Suspenderade Byfogden i Fredriksstad i Norge, premiärlöjtnant Thomas Sommar
Norrman har fått tillfälle att rymma från häktet i Fredriksstad. Han är född i Bergen, 30 - 40
år gammal, något över 62 tum lång med brunt hår, sårad av en kula i ena armen och talar
norska.
Uppsala den 30 januari 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1819 (arrendeauktion Serafimer Ordens Gille)
Följande Uppsala Hospitalshemman i Staby socken, Olands härad, utbjudes till arrende på
25 år vid auktion hos Serafimer Ordens Gille i Stockholm samt här i landskontoret
Stymelbol N:o 1, Sandbol N:o 1 Bolsbyn N:o 1 Bolsbyn N:o 2.
Uppsala den 4 februari 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Stockholm 4 februari 1819 (skrivelse från Carl Johan)
Vid senaste riksdag har den 2 mars 1818 Ständerna anmält att frågan om rotehållares plikt
att föra brev och order inom regementena borde ses över.
Sedan Krigs Kollegiet givit sitt utlåtande och Vi jämfört vad äldre och nyare författningar
om brevföringen stadgat, har Vi funnit för gott att göra dessa tillägg.
1:o Då ett helt regemente är bortkommenderat bör landshövdingen och befälhavaren vid
Regementet komma överens om hur brev och order skall fortskaffas.
2:o Finns delar av regementet kvar må varje kompani utse så många soldater som fordras
för ordentlig brevföring utan att rotehållare besväras.
3:o De mot bestämd avgift tillåtna vakanta rotar får inte undandra sig att efter vanlig tur
och inrättning fortskaffa brev och order inom regementet, som om karlen stod vid Roten.
4:o Soldathustruna får inte åläggas brevföring under tiden deras män är kommenderade, då
säkerhet därvid inte är att påräkna eller ansvar för uraktlåtenhet är möjlig att bestämma.
Detta äger ni i allmän kungörelse utfärda. Vi befaller Eder Gud allsmäktig nådeligen.
Stockholm den 4 februari 1819 CARL JOHAN
Vilket nådiga stadgande härigenom meddelas vederbörande till underrättelse.
Uppsala den 12 mars 1819 B W FOCK
Kungörelse Uppsala den 6 februari 1819 (reststämma vid Livregements Brigadens
Dragonkorps)
Med Majorens Skvadron den 26 dennes på Korskrogen i Fröslunda socken och den 27 i
Enköpings stad.
Med Livskvadronen den 5 mars på Rotebro och den 6 vid Märsta Gästgivargård.
Vederbörande räntegivare åligger att ofelbart infinna sig och betala resterande penningränta
samt lösa avradsspannmålen efter förut skedd överenskommelse.
De rusthållare som veta sig ha karl- eller hästvakanser, skall erlägga vakansavgift.
Uppsala den 6 februari 1819 B W FOCK
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Efterlysning Uppsala den 6 februari 1819 (2 kvinnor)
En obekant kringstrykande kvinnsperson har den 13 januari kvarlämnat ett 10 - 11 veckor
levande flickebarn i ett uthus i Enköping. Barnet har blivit upptaget och på stadens
allmänna bekostnad underhållits.
Vid undersökning har framkommit att kvinnan skall vara omkring 35 - 38 år gammal,
tjock och stor till växten, med koppärrigt, blekt ansikte och mörkt hår, spetsig och vass
näsa, Hon var klädd i gul- och vitrandig linneklänning.
Hon skall noga efterspanas och vid gripande under säker bevakning föras hit till slottshäktet
eller till magistraten i Enköping.
Överståthållarämbetet i Stockholm och övriga befallningshavande i riket anmodas
vänligen utfärda likalydande efterlysning.
Dessutom efterlyses följande:
1:o Gardisten vid Överstelöjtnant Mörners Kompani av Svea Livgarde N:o 4 Anders Lönn
som den 24 december erhållit permission till den 12 januari för att vistas i Grans socken,
men då han före permissionstidens slut rekvirerades av Sekundchefsämbetet, inte kunnat
ertappas. Han är 24 år gammal, 5 fot 8 tum lång, med mörkt hår.
2:o Koppardisjömannen Pehr Löfströms änka Anna Chatarina Löfström, vilken även kallar
sig Löfstedt, är ställd under åtal vid Södra Förstadens Kämnärsrätt för flera stölder, har
rymt. Hon är 42 år gammal, född i Löfsta socken detta län, där hennes fader Lars Ersson i
livstiden varit bonde. Hon är medelmåttigt växt, med rödlätt ansikte, brunaktigt hår, klädd i
mörk klädeströja, blårandig linne- och bomullsklänning, brun underkjol. Smårutigt
bomullsförkläde, vit halsduk, vita strumpor och kängor.
Uppsala den 6 februari 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 12 februari 1819 (auktion i Klinta by, Börje socken,
Ulleråkers Härad)
För att gälda domfäst och intecknad skuld på 1183 riksdaler 23 skilling 9 runstycken banko,
auktioneras bonden Pehr Pehrsson i Altuna ägande fastighet 5/8 mantal kronoskattehemman
N:o 2 i Klinta by, Börje socken, Ulleråkers härad, att genom Opp- och Utslag säljas till
högstbjudande. Värdet på fastigheten är uppskattat till 3294 riksdaler banko och inte
besvärat med annan inteckning. Köpeskillingen måste erläggas genast så att det täcker
skulden.
Uppsala den 12 februari 1819 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 12 februari 1819 (6 personer, kyrkstöld och annan stöld)
1:o Fästningsfången Gustaf Carlström, som genom våld skilt sig från sin bevakning inom
Vänersborgs län och tagit till flykten.
2:oTjuven Sven Larsson, är liten till växten med blekt ansikte har den 17 januari inom länet
rymt från bevakningen
3:o Tjuven Jonas Hultbom är mellan 32 - 35 år, med långlagt, blekt ansikte, mörkblå ögon,
rödaktigt hår och skägg, samt lång och undersättsig till växten, har tagit till flykten inom
Karlskrona län.
4:o Ryska desertören Jacob Klementsson har natten mot den 1 januari avvikit från sin
husbonde Gästgivare Mörtberg i Matareng, Torneå socken. Efter att ha tillgripit en
bordsduk i dräll, silkesschal med påsydd ros, flera halsdukar, en i korndräll, 2 lintyg, 2
skjortor, 1 hillerskinnsmössa, 1 par lapphandskar med vantar och 6 riksdaler. Klementsson
är liten till växten, magert ansikte, ljust hår och talar ryska och finska.
5:o Ryska desertörerna Simon och Michel har tagit till flykten, sedan de misstänkts för
inbrottstöld hos bonden Olof Wikström Ersnäs, Luleå socken. Där stals guldringar,
örhängen, silverdosa, kläder och en ny plånbok med några sedlar.
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Simon är liten till växten, omkring 23 år, ljus i håret.
Michel är också liten till växten
6:o Vid inbrott i Fröjeslunda Kyrkas sakristia, där låsen blivit uppbrutna stals ut kyrkkistan
kyrksilver, 40 riksdaler bankosedlar och 2 kannor vin.
7:o Vid inbrott i Vaksala prästgård stals från bonden Sven Jansson åtskilliga kläder, 11
alnar mörkblått vadmal, en virkad silkesschalett, flera andra schaletter, 1 lärftsskjorta, 3
grövre skjortor, 4 nattkappor, vantar av grå silkesharull, 6 marker vit ull, 1 ½ mark svart ull
1 knippa ullgarns härvor av åtskilliga färger, 3 mark grövre ullgarn, 4 mark lingarn, 1
nystan tamburtråd, 1 ½ mark hemlin, svart smorläder, ¼ hud vidbarkat sulläder, 1
fläskskinka, rågmjöl, och något bröd. 8 riksdaler i vedergällning.
Särskilt och i hela landet skall efterspanas de i 6 och 7 upptagna pengarna och
persedlarna.
Uppsala den 12 februari 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 12 februari 1819 (glasbruksägares rättighet till lån)
Konungen ger i skrivelse av den 9 december bifall till Ständernas förslag, vad gäller
glasbruksägares rätt till lån av Manufaktur Diskont Fonden och förordnar:
1:o Rikets Ständer har avsatt 100.000 riksdaler att fördelas mellan glasbruksägare i den
ordning de anmäler sig. Det sker efter den vanliga DiskontRepartitionen, efter allmänna
grunder i mån av tillverkningens värde och i anseende till svårigheten för glasbruksägare,
som endast kan avyttra sin tillverkning i smärre partier. De får nu möjlighet att låna och
ställa två personer som borgen. Om borgensmännen kommer utifrån landet skall
befallningshavande i orten ovillkorligen styrka deras betalningsmöjligheter.
2:o De förbindelser som glasbruksägaren avger skall till innehåll vara upprättat som här
tillgängligt formulär utvisar.
3:o De som önska lån, skall före 10 januari inlämna bevis på mängden, beskaffenheten och
värdet av årets tillverkning. Bestyrkt inför närmaste Häradsrätt eller Magistrat, vilka
uppgifter Befallningshavande genast insänder till Kommers Kollegium.
Enligt Kongl Maj:ts Nådiga Skrivelse, skall alla fabriksidkare vara förbundna, att då de
sökt lån och Kongl Kollegium påfordrar, uppvisa anteckningar med specificerat antal,
beskaffenhet och värde av tillverkningen. Det gäller både stämplade och ostämplade varor.
Då glastillverkare och papperstillverkare ofta inte åstadkommer stämplade varor, står de
inte under Hallrätten, men påminnes nu om sin skyldighet att föra tillverkningsbok, uppvisa
densamma under livlig ed, då Kommers Kollegium så påfordrar.
Uppsala den 12 februari 1819 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 12 mars 1819 (soldater som förskingrat kronans persedlar
och är ersättnings skyldiga)
Kongl Krigs Kollegiet har beslutat att nedannämnda personer skall ersätta förskingrade
kronopersedlar.
Extra roteringsoldaten för Högby i Villberga socken N:r 194 Båht 2 riksdaler 32 skilling.
Förstärknings soldaten N:r 467 Johan Ulric Tiblin i Bondkyrko socken 33 skilling 3
runstycken
N:r 235 John Rask i Björklinge socken 14 riksdaler 29 skilling 3 runstycken
N:r 254 Anders Ålund i Ekeby socken 10 riksdaler 16 skilling
Beväringssoldaterna N:r 424 Erik Lilja Stavby socken 1 riksdaler 16 skilling
N:r 502 Anders Apelberg, Övergrans socken 1 riksdaler 35 skilling 3 runstycken
N:r 37 Johan God, Skuttunge socken 1 riksdaler 6 skilling
De ersättningsskyldiga har inte kunna anträffas och är härmed efterlysta. Då krono- eller
stadsbetjänter ertappar dem skall de uttaga berörde medel och om tillgång saknas lämna
bevis därom.
Uppsala den 12 mars 1819 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 12 mars 1819 (3 personer, inbrott i 2 kyrkor)
1:o Vid inbrott i Hjälsta kyrka stals 3 riksdaler i silvermynt, 2 riksdaler i riksgäldspoletter, 2
märkta silverbägare, 1 svampdosa, skospännen i silver och skedar.
2:o Vid inbrott i Litslena kyrka stals en silverkanna, förgylld inuti, tillverkad 1686 genom
kyrkoherde Kydraei försorg, en gammal oförgylld bägare, 32 riksdaler i silvermynt i 16, 8,
4, och 2 skillingstycken, 30 riksdaler i sedlar och slantar. Ur en annan kista stals kollekts
och lasaretts medel. Vidare 2 kannor vin samt en obrukbar tennflaska med skruv.
Församlingen har utlovat belöning.
3:o 2 tunnor korn, tillhörig kyrkoherde Olof Jansson i Vittja, Tuna socken, stals från en
fora till Hargs bruk
4:o Under en resa mellan Västerås och Kungsåra socken förlorade soldaten Flinta ett
förseglat brev från Kompanichefen vid Livkompaniet av Västmanlands Regemente,
innehållande order med avskedspass, läkarattester, och pensionsbrev för soldaterna:
N:r 3 Carl Törngren
N:r 11 A Söderquist
N:r 143 Anders Mört.
5:o Sjömannen Benjamin Dahl, som skulle forslas från Härnösand hit till staden, fick
tillfälle att rymma från fångföraren Nils Hermansson i Tolfta socken.
6:o Handelsbetjänten Jacob Höglund, vilken är 22 år gammal, skulle genom utslag av
Gränna stads Rådstugurätt dömas till böter på 1.418 riksdaler 18 skillingar för att ha
transporterat förbjudna varor. Då han saknar medel dömes han till fästningsarbete.
7:o En 11 års flicka, dotter till pigan Maja Lenardsdotter på Skäggesta ägor, Litslena
socken, har gått bort, och inte återkommit.
Överståthållarämbetet i Stockholm och befallningshavande i övriga riket anmodas, att med
denna lika lydande efterlysning av 1:sta, 2:dra, 3:dje, 5:te och 7:de punkterna.
Uppsala den 12 mars 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1819 (auktion Jädra, Långtora)
Den 19 juni kommer vid Tunalunds Gästgivargård, bonden Eric Ersson, att för sin skuld
sälja 1/8 mantal skatte augmentshemman i Jädra, Långtora socken här i länet. Fastigheten
säljs i det skick den befinner sig med växande gröda och utan inventarier. Köpeskilling
erläggs senast en månad efter inrop och tillträde efter utsökningsbalken. Upplysningar
lämnas av kronofogden, assessor And Ekeberg på Husby.
Uppsala den 12 mars 1819 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1819 (regementsmöte)
Kongl Maj:t har i nådig skrivelse givit sin befallningsman tillkänna att möten skall hållas
med indelta trupper vid följande tider och platser:
Kongl Livregementets Dragonkorps
Befälsmöte till häst hålls 1 - 14 maj
Rekryt- och remontmöte i 46 dagar, från 16 maj till 30 juni, vid Drottningholm under maj
och på Ladugårdsgärde under juni. Styrkan skall bestå av 6 officerare, 6 underofficerare, 2
trumpetare, 1 hovslagare och 80 beridna soldater. Skvadronsmöte till fots i 6 dagar från och
med 17 maj till 28 maj.
Kongl Upplands regemente
Befälsmöte 18 - 31 maj samt Bevärings- och rekrytmöte 1 - 12 juni.
In- och utryckningsdagarna är inräknade.
Uppsala den 27 mars 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1819 (hingstbetäckning Strömsholm)
Den som vill få ett sto betäckt på Strömsholm, skall genast insända anmälan till stallmästare
Schensson på Strömsholm för att få tid och språngsedel. Ston med ärftliga fel, lyten eller
sjukdom eller de som inte är 9 kvarter höga får inte betäckas. Det hudutslag som i synnerhet
två-årsfölen varit behäftade med får på intet sätt angripa beskällaren, som annars är i bästa
tillstånd. Hudåkomman är i avtagande och anstalter vidtagna mot smitta, så att någon sådan
inte behöver befaras.
Uppsala den 27 mars 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala 27 mars 1819 (5 personer, kyrksilver och annat stöldgods)
1:o Vid inbrott i Vänge kyrka stals oblatask tillverkad av guldsmeden Ernander, mässkjorta,
altarduken, en liten spegel, 20 riksdaler i sedlar, 15 riksdaler i slantar, 1 tennflaska med
skruv, 2 - 3 flaskor vin och kyrkvaktarens kappa. Belöning utlovas.
2:o Vid inbrott i Ärentuna kyrka stals ur kyrkkistan 1 nattvardskanna, oblatask, en liten
sked och 35 riksdaler.
3.o Tullnären i Öregrunds stad Johan Erik Edvall, som blivit skild från tullbefattningen på
grund av fel i tjänsten och dömd att betala 54 riksdaler i böter eller i brist på medel dömd
till 1 års arbete på Malmö eller Varbergs fästning, har avvikit.
4:o Den av tjuven Nylin vid Bro-Värö Skeppslags urtima ting för delaktighet i stöld
angivna manspersonen Öman, har trots efterspaningar inte kunnat ertappats
5:o Båtsman Carl Petter Bäckman har uteblivit vid möte med Södra Roslags
Båtsmanskompani och vid bortgåendet tagit med sig dels från roten lånade och dels
olovligen tillgripna kläder bestående av en klädespäls med fårskinnsfoder, vita
yllestrumpor, kommisskor, nattkappa, ny hatt. Han misstänks också för att ha stulit från
Johan Ersson i Tibble, Täby socken ett par skospännen, strumpor, halsduk och en väst
6:o Drängarna Lustig Anders och Hans Andersson från Österbjörka och Rättviks församling
i Dalarna, har efter att ha tagit arbete hos grosshandlare Billberg på Kaggeholm, olovligen
bortgått, sedan de satt sig i skuld för 4 riksdaler 23 skilling. De kvarlämnade sina resebevis.
7:o Hos arrendatorn Johan Andersson i Kalvsvik By, Österhaninge socken har stulits
guldörhängen, silverspänne, brun surtut, svart hatt med sammetsband, kvinnspäls, flera
fruntimmersklänningar, flera halsdukar, 6 bindmössor, vantar med mera.
Krono- och stadsbetjänter anbefalls att efterspana stöldgodset, tjuvarna och rymmarna och
vid gripandet fängsla dem och säkert sända dem hit.
Dessutom skall kyrksilvret efterlysas över hela landet.
Uppsala den 27 mars 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Efterlysning, Uppsala den 2 april 1819 (stöldgods)
På begäran av bonden Olof Olsson i Sundby, Funbo socken, efterlyses de persedlar som
stals från honom den 30 mars, nämligen en blå surtut med foder i samma färg, blindfickor
och överklädda knappar, åtskilliga schalar av olika material och färger, ett vitt
bomullsfökläde, 1 ½ aln bomullstyg, två västar, ett litet skrin av fernissad masur, 7 nycklar,
30 marker snus, 12 tobakskarduser.
Överståthållarämbetet och övriga Befallningshavande i riket anmodas vänligen att låta utgå
lika lydande efterlysning.
Uppsala den 2 april 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 2 april 1819 (överfall)
Inspektor Er Jac Gylling hade i vittnens närvaro vid Ryda Kungsgård beslagtagit åtskilliga
förbjudna varor till ett värde av 100 riksdaler från gårdfarihandlare Elias Jonasson,
hemmahörande i Ringestena Lillegård, Sexdråga socken, Kinds härad, Älvsborgs län.
Gylling berättade att han, då han skulle transportera varor till Tullkammaren här i staden,
blivit överfallen av 4 personer, som med våld tagit varorna. Han kunde känna igen en bror
till Elias Jonasson, vid namn Peter Lomberg, som tidigare genom mutor försökt komma åt
det konfiskerade godset. Denne hade med blottad sabel givit Gylling ett hugg och han hade
också fått ett svårt slag av en stor påk.
På Kongl Generaltulldirektionens begäran är det högst angeläget att denna grova förbrytelse
blir lagligen beivrad och efterlyser härmed de personer som utfört handlingen.
Uppsala den 2 april 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 2 april 1819 (exekutiv auktion Häslinge, Trögd)
Den exekutiva auktionen av rusthållet N:r 62 vid Majorens Skvadron av Livregementets
Dragonkorps som annonserats till den 19 december 1818, har på grund av avsaknad av
spekulanter inte kunnat genomföras. Ny auktion den 14 juli.
Upplysningar hos kronobefallningsmannen Morén i Enköping. Egendomen säljs utan gröda
och inventarier.
Uppsala den 2 april 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 2 april 1819 (hingstbetäckning)
Den som önskar betäcka sina ston har möjlighet den 1 maj i Kongl Stallet av de där varande
hingstarna. Anmälan till Hovstallmästare Olof Malmerfeldt, som delar ut s k språngsedlar.
Uppsala den 2 april 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 2 april 1819 (auktionspriser i banko eller riksgäld)
På förekommen anledning skall alla som har med auktioner att göra, så väl vid
kungörelserna som vid auktionstillfället noga meddela köparna om utropet skall betalas i
bankomynt eller riksgäldssedlar.
Uppsala den 2 april 1819 AND HJERPE JA CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1818 (barnhusets kronospannmål i Västmanland)
Den andel av barnhusets kronotiondespannmål i Västmanland som levererats hit, enligt
uppgift 3 tunnor 24 kappar råg och 3 tunnor 24 kappar korn kommer att säljas på offentlig
auktion på landskontoret.
Uppsala den 9 april 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 15 april 1819 (beväringsmanskapets mönstring och
vapenövning)
Kungl Maj:t har befallt att besiktningsmönstringar skall hållas med ynglingar till årets första
klass, födda 1798 och även de som varit frånvarande vid förra årets mönstring eller stått på
tillväxt, födda 1797 men nu skall kasseras eller godkännas.
Sedan skall de i 10 dagar övas i vapen. Gäller även de som av sjukdom eller
försummelse uteblivit från förra årets vapenövning och är födda inom 1797, undantag de
som på grund av bristande längd eller skada står på tillväxt.
Alla skall samlas på slottet här den 2 juni med början klockan 7 på morgonen. De samlas
först i sina socknar under kronolänsmans tillsyn. Vite på 10 riksdaler för beväringsskyldig,
som utan laga förfall undanhåller sig.
Manskapet från Bro, Håbo, Trögds och Åsunda härader och Enköpings stad samlas vid
Litslena gästgivargård. Första övernattningen där och nästa vid Säva.
Alla häraders tider, platser och övernattningar.
Efter vapenövningen återlämnas beklädnadspersedlarna och manskapet återvänder,
ledsagat av nödvändigt militärbefäl till samlingsplatserna, där kronobetjäningen tar vid, så
att ingen oordning vid marschen eller nattlägren förekommer, vilket de blir allvarsamt
tillhållna. Landshövdingeämbetet förmodar dock att länets laglydiga och välsinnade
ungdom inte kan tillåta sig att begå någon oegentlighet.
Manskapet erhåller från det de blivit sockenvis samlat till avmarsch och tills de
ankommer till övningsplatsen förplägade enligt 1813 års författning för tågande trupper. De
skall gå 2 mil om dagen. Under mötestiden får de förplägnad enligt fältprovianteringsstaten.
För slitning av skjorta, strumpor och skor består kronan 1 riksdaler för varje man, som
nyttjar egna kläder. Manskapets övriga egna kläder, förvaras av befälet och återfås då
kronomunderingen avläggs. För sjukvård är synnerligen besörjt.
Ingen kan undantagas från beväringsskyldigheten än den som redan är i krigstjänst, har
lyten och kroppsfel samt i städerna, erkända allmänna inrättningars ordinarie tjänstemän
som postförare. Man har rätt att sätta annan duglig karl i sitt ställe, som inställer sig och
godkänns vid mönstringen. Han får dock inte vara från annat län och skall kunna uppvisa
betyg från församlingens pastor eller i stad borgmästarns om god frejd.
Beväringsynglingar samt deras föräldrar, vilka vilja ingå den överflödiga kostnaden, att
leja karlar för att uppfylla den nu mera, på varje svensk man åliggande plikt, att personligen
delta i fosterlandets försvar, varnas att ej innan den lejda personen blivit antagen betala
honom några pengar.
Uppsala den 15 april 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1819, (möte med dragonkorpsen)
Till följd av Kongl Maj:ts nådiga befallning Kommer Livregementets Dragonkorps att hålla
följande övningsmöten:
Befälsmöte till häst i Uppsala, med över- och underbefäl, spel och 32 beridna dragoner 1 15 maj.
Rekryt- och regementsmöte med 30 beridna dragoner vid Drottningholm och
Ladugårdsgärdet i Stockholm 16 maj - 30 juni.
Skvadronsmöte till fot på vanliga samlingsställen 22 - 27 maj samlings och
uppbrottsdagar oräknade.
De rustande skall utstaka, utreda och fortskaffa sina karlar och hästar samt för de
kommenderade hästarna besörja deras underhåll med det vanliga kapitulationsforaget,
bestående av 7 kannor havre, 10 marker spunnet hö och fodersäcken full av hackelse.
Vid samlingsstället och nattlägret skall finnas plats för 2 officerare, 2 underofficerare
och det i marschrouten upptagna manskapet samt en kronobetjänt som skall lämna
handräckning.
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För skvadronen till fots skall vanlig inkvartering göras i Bålsta och Gran samt vid
Husby.
Ådermöten hålls vid Alsike, Gran och i staden den 17 maj, Litslena den 18 maj.
Kronolänsman skall infinna sig och delta i besiktningen av de kommenderade
nummerhästarnas hull och ryckt.
Uppsala den 15 april 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 24 april 1819 (två mord, flera personer efterlysta)
Kronobetjäningen i Värmdö skeppslag har ingivit en rapport till Kongl Maj:ts
Befallningshavande i Stockholm om den rysliga händelsen som inträffat på
Hälsingeholmen under Tresjö hemman. Där mördades torparen Gustaf Törnberg och hans
hustru i slutet av mars. Två karlar misstänks för mordet. Den ena är medelmåttig med fast
kroppsbyggnad och rödlätt ansikte, klädd i mörkblå kort sjömanströja med två rader ståleller plåtknappar, svarta manchesterpantalonger, stövlar och svart hatt. Den andra är lång
och spenslig till växten, svarthårig och med blekt ansikte, klädd i liten blå sjömanströja, blå
långbyxor och svart hatt.
Natten mellan den 3.dje och 4:de april inkom till torparen Nils Nilsson på Inglatorps
ägor, Karlskrona län, två okända karlar, medan 4 -5 hållit vakt utanför. De två överföll
torparen med fyrkantiga järn, som de gömt under kläderna, med flera slag i huvudet och
fördärvade hans vänstra arm alldeles. Hustrun fick slag i pannan så illa att man inte har
något hopp om hennes vederfående. Äldsta sonen Gustaf fick ena tummen avskuren, sedan
de slagit även honom med järnen. De skadade kastades i en säng och inkräktarna hotade
med knivar de medfört, att döda den första som rörde sig. De tvang torparens piga att lysa
sig under det de genomletade kistor och skåp och tog vad som fanns. Detta har för
närvarande kunnat uppges vara 2 guldringar, 3 silverringar, 3 pärlkedjor med lås och
filigransarbete, 1 silversvampdosa, arm- och kragknappar, knäspännen, 42 riksdaler i
riksgäldssedlar, 12 riksdaler i silver, kläder, en smörbytta, en butelj brännvin och en kaka
bröd
Dessa våldsverkare uppges ha varit stora karlar med svärtade ansikten, klädda i beckiga
kläder, stövlar och svarta hattar.
Man misstänker sjöartilleristen Sven Staffansson Bogren eller Rothenberg, som någon
tid innan rymt från Lyckeby Häradshäkte. Han skulle avtjäna straff för inbrottsstöld med 40
par spö och uppenbar kyrkoplikt. Han är lång och smal, med spetsig näsa, mörk och klädd i
grå vadmalströja, blå byxor, grå strumpor och skor.
Dessa illgärningsmän skall allmänt efterspanas liksom även följande:
Arbetskarlen Nils Eriksson född i Hoby och allmänt kallad Hoby Nilsson, är
medelmåttigt växt med trint ansikte, mörk. När han rymde från Amiralitets Sjukhuset i
Karlskrona var han klädd i sjukhusets kläder, nattrock och byxor av randigt bomullstyg,
tofflor och linnemössa.
Drängen Anders Adamsson från Granmark, Gränna socken, Jönköpings län, är anklagad
för snatteri och åtskilliga nidingsverk. Han är omkring 30 år, lång, ljus, stark
kroppsbyggnad. Han rymde då han skulle rannsakas.
Soldaten N:r 35 av Strömsholms Kompani Västmanlands Infanteri Regemente, Brask,
har olovligen avvikit, klädd i uniformssurtut, skinnpäls, grå byxor, lädermössa. Han är 34 år
gammal, 11 kvarter 5 tum lång, ljusbrunt hår, koppärrig
Förre Livgrenadjären Johan Bonjour, lång till växten, svart hår, blå ögon och långt
ansikte, tog till flykten under transport mellan Linköping och Stockholm
Arbetsfångarna på Landskrona fästning Eric Modig och Johan Andersson Löfwing, vilka
jämte medhavande betäckning begivit sig på flykt.
Modig är 30 år gammal född i Falun, liten och spenslig, magerlagt ansikte, svart hår och
bruna ögon samt liten näsa.
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Löfwing är 27 år av undersättsig växt, runt, fylligt, rödlätt ansikte, blå ögon, mörkt hår
samt kort näsa.
Pigan Lisa Andersdotter, vid Tobo Bruk, Tegelsmora socken är lång till växten, 41 år
gammal, misstänkt för stöld av 2 lass hö hos smeden Sjöberg och 2 vålmar hö och 3 tjog löv
hos bruksarbetaren Jan Jansson.
Uppsala den 24 april 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 24 april 1819 (ökning av beklädnadsbidraget för rotarna)
I kungörelse den 25 februari 1818, föreslog jag, att varje rote skulle betala 15 riksdaler 8
skilling för inköpta beklädnader till soldaterna vid Upplands Regemente. När baron
Willebrant inkommit med sin räkning har beklädnads direktionen funnit att det fordras
ytterligare 32 skilling för varje nummer, vilket jag härmed erinrar rotehållarna. De skall
genast mot kvitto erlägga detta tillskott till kronobefallningsmannen. Rotehållarna må själva
utröna hur beklädnadsmedlen blivit använda. Sammandrag av redogörelsen skall så fort
som möjligt tryckas och tillsändas varje rote.
Uppsala den 24 april 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 30 april 1819 (mord, häststölder och arv)
Vaktkarlen vid Stockholms slakthus, Peter Appel och hans hustru har natten till den 23:dje
blivit mördade genom knivsting, 11 slaktarbodar uppbrutna och därifrån stulet en
sammanlagd summa av 3.132 riksdaler. Det gäller numrerade bankotransportsedlar utställda
på Eric Ledin, 2 buntar nya 16 och 12 skillingar, flera riksgälds- och bankosedlar, ett
fickur av guld tillverkat av Anders Ersson, N:r 37 med svensk kontrollstämpel, vidhängande
guldnyckel och grönt sidenband med pärlor, ett annat ur med dag, tim och minutvisare, flera
matskedar i silver, en skuldsedel av numera avlidna hovkamrer Ahlmark, varav dock 100
riksdaler aftonen innan blivit betalt, en märkt guldring, en gammalmodig snusdosa.
Överståthållarämbetet anmanar alla, att vid laga ansvar eftersöka både mördarna och de
stulna pengarna och persedlarna. Vidare eftersöks:
1:o Genom inbrott i Tomta By, Husby socken, Ärlighundra härad, Stockholms län, stals 2
märkta silverbägare, en mörkblå kapprock med vitt foder, ganska litet brukad, en mörkgrå
surtut något skadad av råttor och andra kläder.
2:o Ur ett stall i Boberga By, Dingtuna socken, Västmanlands län, stals en hingst tre år
gammal. Den är röd och vitskimmel med grå ståndman, och svart svans, Den har en liten
hinck på vänstra benet. Samtidigt försvann en släde med tjärade skaklar, en ljusblå verksele,
ett brunrandigt hästtäcke, en buldansäck, ett rep och ett gammalt svinhårstäcke.
3:o Ett brunt sto med svart man och svans, ett par nytjärade enbetskälkar, en sele med
lädertömmar och en säck stals vid Ullvi krog i Nyköpings Län för bonden Olof Pehrsson i
Kjällsta.
Slutligen meddelas att Jonas Adolf Olsson, vilken också kallar sig Berggren och är son till
avlidne bonden Olof Andersson i Tibble, Bergs socken, har arv efter sin fader. Han har inte
sedan 1805 lämnat sina anhöriga upplysningar om sin vistelseort. Arvet finns att lyfta hos
bonden Lars Trygelsson i Valbo, Munktorps socken, Västmanlands län
Befallningshavande i Halmstad tillkännager att sedan utredningen av Hallands f d
Lantvärns innestående avlöningsfordran för 1808 och 1809 års krig blivit verkställd,
kommer betalning att ske den 29 april och 6 och 13 maj detta år. Fordringsägare har att
inställa sig i Landshövdingens logi. Den som inte anmäler sig inom natt och år förlorar sin
rätt.
Uppsala den 30 april 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Efterlysning, Uppsala den 6 maj 1819 (3 personer, en båt och en häst, skuldsedlar,
pengar och kläder)
1:o Drängen Jan Eric Öman, som är anklagad för delaktighet i inbrott hos bruksarbetaren
Jan Ersson, Åkerby, Lövsta socken, har avvikit innan rannsakningen. Han är lång med fett
trint ansikte mörk och var klädd i blå överrock med blanka knappar, blå frack, svart väst,
prickig bomullshalsduk och svart hatt. Han medförde en harpa, som han kan spela på.
Troligen har han begivit sig till Stockholm för att gå i Krigs- eller Sjömanstjänst.
2:o Soldaten vid Kongl Hälsinge Regemente Anders Fröjd har rymt i Halland, då han skulle
föras till Varbergs fästning. Han är 26 år gammal, lång och smal med koppärrigt ansikte.
3:o Sjömannen Jonas Nordqvist har för fylleri dömds till spinnhusarbete men rymt från
Spinnhuset i Göteborg. Han är 33 år gammal, med fettlagt, blekt ansikte, bruna ögon,
flintskallig och med tjockt svart skägg och polisonger.
Dessutom efterlyses skepparen Peter Malmstedt, från Hälsingborg, som blivit dömd i
Sjötullsrätten i Strömstad för Seglations- och Lurendrejeribrott. Han skall böta 3.775
riksdaler, vilket skall avfordras honom vid ertappandet och hitsändas.
Nedanstående gods efterlyses:
1:o En rödbläsig häst som är 16 år, stals från ett stall i Göteborgs län. Den har ljus hängman
och vita fläckar på ryggen. Samtidigt stals sadel med eschabraque, betsel och lädergrimma.
2:o I samma län stals en båt av ek och furu, om 8 alnars längd på kölen med segel, åror, och
stakar. Båten tillhör båtsman Anders Rudell.
3:o Från soldaten Blix i Ucklums socken har stulits en del kläder.
4:o Från bonden Anders Petter Orre i Rykull, Jönköpings län, har stulits bankosedlar till ett
värde av 100 riksdaler, en del silver och en skuldsedel på 333 riksdaler av Daniel i
Svenstatorp, en med inteckning av Göran Thorsson på 333 riksdaler samt skuldsedlar på
olika personer för ungefär 800 riksdaler.
Ståthållarämbetet i Stockholm och befallningshavande i riket skall också låta efterlysa
drängen Jan Erik Öman.
Kungörelse. Uppsala den 6 maj 1819 (utmätningsauktion Klinta, Börjes socken,
inställd)
Utmätningsauktionen på bonden Pehr Pehrssons i Aluna ägande kronoskattehemman
Klinta, Börjes socken, Ulleråkers härad är på grund av fordringsägarna nu gjorda
återkallelse inställtd.
Uppsala den 6 maj 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1819 (exekutiv auktion Litslena)
Vid offentlig auktion under upp- och avslag förrättas på Trögds Häradstingsställe, Litslena
Gästgivargård på bonden Jacob Pehrssons i Utmyrby fastighet, belägen i Boglösa socken.
Det är kronoskattehemmnet N:o 2 Kärrby. Inteckningen är på 666 riksdaler utom ränta och
kostnadsersättning. Säljs utan gröda och inventarier. Upplysningar hos auktionsförrättare U
G Morén i Enköping.
Uppsala den 6 maj 1819 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1819 (exekutiv auktion Trögsta, Näs socken, Åsunda
härad )
Bonden Fredric Janssons i Trögsta fastighet säljs på auktion vid tingshuset i Enköping den
17 augusti. Hemmanet är värderat till 666 riksdaler och säljs utan gröda och inventarier.
Hemmanet skall vara bortarrenderat ännu 5 år. Upplysningar hos kronofogde U G Morén,
Enköping
Uppsala den 6 maj 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1819 (skogsskötsel)
Ständerna har den 13 juni avlåtit en skrivelse, angående skogshushållningen. De infordrar
yttrande av Krigs-, Kammar-, Bergs- och Kommerskollegierna samt Förvaltningen av
Sjöärenden. De har i skrivelse den 10 mars anmodat mig att insända yttrande inte allenast
av mig personligen, utan efter föregånget kungörande av alla dem inom länet som har rätt
därtill.
Ständernas skrivelse hade följande innehåll:
Sedan allmänna Skogshushållning vid 1809 och 1810 års riksdag uppmärksammats har
Ständerna i skrivelse till Eder Kongl Maj:t antytt, vad som ansett leda till en bättre
hushållning. I tredje punkten har de önskat veta hur stora Kronans parker och ekskogar
borde för allmänt behov kvarbliva, samt vid avseende på lokala omständigheter och rikets
förmån genom auktion sälja det övriga till högstbjudande. Köparna skulle äga full
äganderätt men betala antingen vanlig skatt eller någon form av grundränta, med eller utan
frihetsår. Då åtskilliga frågor i detta ämne förekommit, har Ständerna stadgat följande
allmänna grunder, nämligen:
1:o Alla Kronans Skogar och Allmänningar, med undantag för de för Flottans och andra
Kronans behov, skall säljas på öppen auktion till högstbjudande under skattemannarätt.
2:o Årliga räntan blir minst 6 skilling tunnlandet. Därunder får det inte säljas
3:o Skatteköpeskillingen skall erläggas med 6 gånger den ränta varpå högsta anbud göres
vid auktionen. Köpeskillingen skall beräknas efter medelpris på spannmål i länet under de
senaste 10 åren. Säkerhet skall ställas för årliga räntan.
4:o Skatteköpeskillingen skall betalas på 6 år eller kortare, som dock skall prövas i varje
fall.
5:o Auktionen skall ske på samma dag i Kammarkollegium, Landskansliet och närmaste
skogen liggande Tingsställe efter att ha blivit kungjort i Allmänna tidningar.
6:o Landshövdingen föreslår Kammarkollegiet hur stora poster av skogen som varje utrop
skall innehålla.
7:o Kronans övriga allmänningar och parker bör genast fridlysas.
8:o De skogar, som inte enligt 1805 års Skogsordning blivit avvittrade, skall genast
avskiljas och enskilda ägor förses med rör- och rågångar.
9:o De mulbetes rättigheter och s k fäbodställen, som efter ålder varit jordägare och
boställsägare tillerkända, skall ersättas med vissa tunnland skog som efter mätismanna
ordom prövas
10:o Innehavare av hemman, torp och lägenheter med stubb och röjsuträtt på dessa
allmänningar skall bibehållas, men beläggs med skatt
11:o De inflytande skatteköpeskillingarna insätts i Riksgäldskontoret intill nästa Riksdag
och hålls Kongl Maj:t tillhanda till Flottornas behov.
Varjämte det felande väggrusnings arbetet för lego ofördröjligen efter slutade vägsyner
vidtager.
Uppsala den 14 maj 1819 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1819 (strömrensning)
Jag har anbefallt att Förordningen av den 20 februari 1764, som stadgar att alla strömfall,
bäckar och åar, både kronans och enskildas, skall upprensas, så att deras naturliga avlopp
vidmakthålls. Detta fullgörs av kronobetjäningen överallt i länet. Genom rapporter har jag
hört att innevånarna redan utfört mycket av strömrensingsarbetet sistlidne sommar. Det är
dock nödvändigt att även denna sommar och även de följande fullfölja arbetet på alla ställen
i länet där angelägenheten så fordra, då arbetet är av stor vikt för jordbruket.
Kronobetjäningen blir ansvarig och skall med råd och upplysningar gå de arbetsskyldiga
tillhanda. De skall i september insända rapport om vad som under sommaren blivit gjort.
Uppsala den 14 maj 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1819 (salpetersjuderimanskap)
Alla salpetersjuderiarbetare i länet, skall den 26 maj infinna sig här, för att till
Styresmannen kapten Edman, avlämna sina debetsedlar på Kronoutskylderna för året. De
skall också lämna rapport om de senaste året gjort några anläggningar och jordberedningar
och ange om åtgärder för vidare salpetertillverkning behövs.
Uppsala den 16 maj 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 22 maj 1819 (mord, upphittat barn, 4 arrestanter rymt från
Vänersborgs häkte)
Befallningshavanden i Malmö tillkännager att Materialbokhållaren Fortifikations Kamrer
Malmborg blivit mördad i sitt sovrum och bestulen. Våldsverkarna har genom grymmaste
behandling försatt trädgårdsmästare Pehr Löfgren, som låg under sin husbondes sovrum, ur
stånd att hjälpa sin husbonde.
Från Löfgren stals ur hans uppbrutna pulpet omkring 50 riksdaler.
Vad som hittills saknas hos Malmborg är ett par guldur, skospännen och 49 riksdaler.
Löfgren igenkände en av illgärningsmännen, Johan Gustaf Appelqvist vilken är straffad för
bedrägeri. Han har som försvarslös hållits till allmänt arbete på obekant tid och då varit
gagnad hos Malmborg. Han är 30 år, medelmåttig och undersättsig till växten, med stort
mörklagt ansikte, något flintskallig samt talar upplandsdialekt.
Ogärningsmännen bör noga efterspanas och då de grips under säker bevakning sändas hit.
Även stöldgodset och pengarna skall efterforskas.
Volontären vid Flottans Stockholms Eskader Jacob Hedin, är 20 år gammal, 5 fot 9 tum
lång, smal med blek hy, mörkt hår och som var permitterad till Giersta socken och by, har
inte återkommit till regementet.
En från Gävle förpassad person, Carl Eklund är mellan 20 och 30 år gammal lång till
växten. Han var häktad och slet sig med våld från sin fångbevakning på vägen mellan Surte
och Göteborg.
Arrestanterna förre husaren Jacob Arvidsson, Hans Jonsson från Torpet Skogsberga,
Pehr Börjesson i Tvärslätt och Jonas Svensson i Syltebacka har, efter att ha överfallit
fångbevakningen vid Vänersborgs Länshäkte, tagit till flykten.
Arvidsson dömd till 40 par spö och uppenbar kyrkoplikt är av stark kroppsbyggnad, runt
koppärrigt ansikte kort näsa, brunt intill huvudet avklippt hår och ett ärr på högra sidan av
läppen.
Hans Jonsson dömd för förfalskningsbrott och tredje resan stöld är av medelmåttig växt,
långt, ljust ansikte med ett runt ärr på högra kinden och klippt hår.
Börjesson, dömd för rån att mista livet är av medelmåttig längd, stark kroppsbyggnad, tjock
näsa
Svensson med långt magert ansikte och ärr över vänstra ögat, svart långt hår.
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40 riksdaler i olika myntsorter stals från Väte kyrka på Gotland. Misstänkta är
arbetskarlen Anders Enström och roteringsbåtsman Johan Stålberg, vilka strax efter stölden
försvunnit från sina hemvist.
Enström är 42 år, lång och smal med smalt ansikte och mörkt hår.
Stålberg är född i Björneborg, 31 år gammal, liten till växten med runt ansikte blå ögon.
Befallningshavande i Vänersborg tillkännager att en okänd gosse blivit omhändertagen.
Han påstår sig heta Gustaf och säger att fadern heter Petter Hultqvist, Hultgren, Ras och
Freggot och är borgare i Kungsbacka och modern heter Britta Maja. Föräldrarna har inte
kunnat upptäckas. Var och en som har kunskap om dem anmodas ge upplysningar, så att
gossen kan befordras från häktet till hemorten. Själv uppger han, att han är 3 år men
sannolikt är han 5 eller 6. Han har svart hår och rödlätt fylligt ansikte.
Uppsala den 22 maj 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 22 maj 1819 (pensioner)
De som har lån i Kongl Arméns Pensions-, Änke- och Pupillkassa, erinras om att själva
eller genom ombud, försedda med lagligen bevittnade sigill på fullmakten, få kvitto på
avdrag på 2 riksdaler per 1000 riksdaler vid räntelikviderna, som från innevarande års
början beviljas i Bevillningsordningen.
Uppsala den 22 maj 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 22 maj 1819 (arrendeauktion på Sundbyholm och
Ribbingelunds kungsgårdar, Södermanland)
Arrendeauktion på Sundbyholms och Ribbingelunds kungsgårdar belägna i Sundby och
Kjula socknar, Österrekarne härad, Södermanlands län. Arrendet är på 30 år.
Projektbeskrivningar med kontrakt och kartor finns. Kungsgårdarna kommer först att
auktioneras ut i nio särskilda lotter var för sig och sist tillsammans. Gårdarna mottas med
höstutsäde och träda. Borgen för de 5 första åren, om arrendatorn skulle med döden avgå.
Det ankommer på Kongl Kammar Kollegiets prövning vilket anbud som godtas och till
Kronans förmån kan gillas och fastställas.
Uppsala 22 maj 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1819 (nedsättning av arrendeavgift)
Sedan Kongl Maj:t gillat Krigs- och Kammar Kollegiernas brev och hemställan, att
arrendeavgiften på korpralsbostället Vettesta vid Adelsfane Regementet, beläget i Alunda
socken och Olands härad, nedsätts till 25 tunnor och arrendetiden bestäms till 30 år,
kommer detta ställe att utbjudas den 18 augusti vid auktion här och vid Krigs Kollegiet.
Borgen för de 5 första åren, även i den händelse arrendatorn skulle avgå med döden.
Uppsala den 7 juni 1819 A HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 11 juni 1819 (12 personer)
1:o Volontären vid Flottans Eskader i Stockholm, 3:dje Kompaniet N:r 2 Johan Wändblad,
är 48 år gammal, 5 fot 9 tum lång med långlagt ansikte, blek med blå ögon, har avvikit från
tjänsten klädd i Regementets mondering.
2:o Kopparslagargesällen Gustaf Gullbransson, som efter undergånget straff för stöld, tog
till flykten och skilde sig från fångbevakningen, när han skulle föras till slottshäktet här i
staden.
3:o Pigan Anna Andersdotter, som är kort och undersättsig med trindlagt, koppärrigt
ansikte, har nyligen på grund av snatteri blivit skild från sin tjänst här i staden. Hon söks nu
av Kämnärsrätten för att höras i ett brottmål, som gäller en annan person.
4:o Handelsbetjänten Johannes Redlund, har till sistlidne Distingsmarknad för försäljning
mottagit en större mängd varor av Boråshandlaren Clas Arwedsson. Sedan dess har han inte
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hörts av. Det uppges att Redlund tidigare varit straffad för stöld och förfalskningsbrott. Han
är lång, med mörkt hår och rödaktiga polisonger, koppärrig och med ett ärr vid sidan om
näsan
5:o Förstärkningskarlen Jacob Henriksson är mellan 30 och 40 år gammal av medelmåttig
växt. Han har under forslandet från Kalmar till Karlskrona för att ytterligare rannsakas för
stölder begångna i länet, lyckats rymma från fångbevakningen.
6:o Sjöartilleristen Olof Rosengren, som också kallar sig Carl Peter Björkman är lång med
magert ansikte. Han har rymt under transport genom Kalmar län till Göteborg.
7:o Korpralen vid Älvsborgs Regemente, Södra Kinds Kompani N:r 953 Bengt Gren har
avvikit från befälsmöte i Borås. Han är 43 år gammal, 6 fot lång.
8:o Kopparslagarlärlingen Carl Gustaf Agrell, lång och smal till växten med ljuslätt
koppärrigt ansikte, ljust hår, har avvikit från sin husbonde kopparslagare L E Hedberg i
Västerås.
9:o Avskedade soldaten Sahlström, som är rödhårig, fräknig och koppärrig, har begivit sig
från sitt hemvist i Väster Färnebo socken, Västmanlands län, skäligen misstänkt för att ha
tillgripit en dunkudde, en skinnfäll och ett nästan nytt kattunstäcke vid inbrott hos bonden
Eric Jansson i Sör Salbo i samma socken.
10:o Förre skepparen förrymde fästningsfången Abraham Löfgren från Västerås, som under
säkraste bevakning, likväl skilt sig från fångföraren, när han skulle föras till Landskrona
Fästning, efterlyses.
11:o Häll Anders Hansson från Skattungeby i Orsa socken, Falu län är liten till växten med
trindlagt ansikte. Den för tjuvnad tilltalade Påla Jon Andersson menar att Hansson varit
hans medbrottsling. Hansson har avvikit från hemorten vid påsktiden.
12:o Rotebåtsmannen N:r 44 Björk vid Södra Roslags Kompani är liten till växten, 32 år
gammal och har olovligen undanhållit sig från roten sedan årets början.
I anledning av att kopparslagare Anders Carbom i Falun övergivit och förlupit sin hustru.
har Rådsturätten där med stöd av lagen beslutat att efterlysa honom. Han skall inom natt
och år från den 19 april inställa sig i rätten. Om han påträffas skall han underrättas om
beslutet och antydas den påföljd lagen utsätter och det samma sig till efterrättelse ställa.
Uppsala den 11 juni 1819 A HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 11 juni 1819 (drätselkammarsekreterare förskingring)
Genom Magistraten här i staden har anmälts att drätselkammarsekreteraren Johan Gustaf
Rosling, inte har redovisat en betydlig del av den uppbörd han haft omhand och avvikit
härifrån den 4 juni.
Han är 30 år gammal, liten och smal till växten med ljuslätt ansikte, klädd i brun surtut,
randig väst, ljusa pantalonger, stövlar och grå saffianskaskett. Efterlyses i hela riket.
Uppsala den 11 juni 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 11 juni 1819 (placering av beväringar)
Kongl Maj:t har funnit för gott, att den del av beväringsmanskapet som vid mönstringar
förklarat sig välja sjötjänst framför tjänst i lantarmén, skall för att få nödvändig övning vara
vid någon av Flottornas Stationer i Stockholm, Karlskrona eller Göteborg. De skall i mitten
av september göra 14 dagars exercis. De skall transporteras till stationen på samma sätt som
är vanligt med rotebåtsmän.
Uppsala den 11 juni 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1819 (tid och plats för bevillningstaxeringarna)
Eftersom sockenberedningarna har avslutat sina befattningar, har följande platser, alla den
30 juni, blivit utsatta till Bevillningstaxeringarna i detta län nämligen:
Håbo, Bro och 5 socknar av Trögds Härad på Grans Gästgivargård
Alunda och 8 socknar av Trögds Härad på Enköpings rådhus
Lagunda, Hagunda och Ulleråker på Uppsala stads rådhus
Bälinge, Vaksala och Rasbo på Uppsala stads rådhus
Örbyhus och Norunda Härader på Yvre Gästgivargård
Olands Härad och Dannemora och Löfsta tingslag på Bro Gästgivargård i Films socken
Uppsala stad på rådhuset
Enköpings stad på rådhuset
Beredningskommittéerna skall infinna sig vid första taxeringsmötet för att sig emellan välja
ledamöter till taxeringskommitten. De skall medföra sina förordnanden.
Uppsala den 24 juni 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Stockholm 16 juni 1819 (brandförsäkringsverkets förvaltning år 1818)
Undertecknade, har blivit utsedda av Kongl Maj:t och delägarna i allmänna
Brandförsäkringsverket att granska Verkets förvaltning och räkenskaper. Räkenskaperna
som noga granskats har till alla delar varit riktiga, säkerhetshandlingar för utgivna lån i
behörig ordning och tjänligt förvarade. Revisorerna har funnit Verket väl förvaltat med
utmärkt nit och omtanke skött och helt i enighet med utfärdade Reglementen och
Författningar
Sammanlagt har utbetalats 11.133 riksdaler 22 skilling 6 runstycken för brandskador.
174 nya försäkringar har tecknats under året och då de som förlorat sin delaktighet i fonden
räknats bort återstår 9.875 försäkringstagare, 7.125 i städer och 2.750 på landet.
Då Direktionens ledamöters arvoden och betjäningens löner utgått, kvarstod 1.133.114
riksdaler 3 skilling 4 runstycken för stadsegendomar och 674.611 riksdaler 7 skilling, 2
runstycken för lantegendomar eller tillsammans 1. 807.725 riksdaler 7 skilling 6 runstycken
banko
Stockholm den 16 juni 1819 J v LINDECREUTZ, PAUL ÖHRVALL, D TRIBLER M FL
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1819 (inställd auktion Jädra, Långtora socken)
Då det saknades köpare vid den av mig kungjorda auktionen den 12 mars, utlyses till
försäljning ytterligare en gång Eric Ericssons skatte augmentshemman i Jädra, Långtora
socken till den 19 oktober. Fastigheten kommer att säljas under upp- och avslag vid
Lagunda härads tingställe, Tunalunds Gästgivargård för gäldande av domfästa skulder.
Uppsala den 25 juni 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 25 juni 1819 (7 personer, 2 myntsamlingar, slaktad tjur)
1:o Tjuven Thomas Wikgren, har inom Göteborgs län skilt sig från sin fångbevakning och
tagit till flykten.
2:o Sjömannen Olof Westerlund, 23 år gammal, av medelmåttig längd med mörkt hår och
bruna ögon, vilken blivit anklagad för tjuvnad, har fått tillfälle att komma på flykten i
Kalmar län.
3:o Tjuven Eric Magnus Hessling och Gustaf Liljeberg har befriat sig från bojorna och
brutit sig ut ur Mogata Häradshäckte och tagit till flykten.
4:o Sjöartilleristen vid Livkompaniet N:r 11 Johannes Nyman, är 29 år gammal, 5 fot 5 tum
lång med trindlagt ansikte, röda polisonger och något halt, har olovligen avvikit från
garnisonen i Karlskrona.
5:o Sjöartilleristerna N:r 10 Samuel Hesselman och N:r 5 Mårten Åström har likaledes
avvikit från garnisonen i Karlskrona.
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Hesselman är 31 år gammal, 5 fot 7 tum lång och ljus
Åström är 39 år gammal, 5 fot 9 tum lång och mörk
6:o Hos häradshövding Almqvist på Trånghalla hemman i Jönköpings län stals natten till
den andra juni 300 större och mindre mest gamla svenska och utländska silvermynt och
medaljer, ett litet silverur och 2 silverbeslagna sjöskumspipor. Hederlig belöning utlovas till
den som kan återskaffa det stulna
7:o Samma natt stals från Hovrättsrådet von Strokirch på Målskog i Backeryds socken en
del pengar av olika slag och valörer, en låda med ogångbara kopparmynt, en samling
ogångbara kopparmynt, ett guldur förfärdigat i Paris av Walair och en guldbit av
genombrutet arbete, flera stora förläggsskedar, 12 matskedar, flera andra skedar,
skospännen och armknappar med slipade stenar, en fin rakkniv, en tobakslåda av ek fodrad
med bly och några nycklar
8:o Två karlar blev sedda, då de rodde på Mälaren vid Grönsö egendom och förmodas ha
tillgripit en på holmen Lexingen betande tjur. Den återfanns på en annan holme slaktad och
köttet tortfört. Ägarinnan Kanslierådinnan von Engeström utlovar 10 riksdaler till den som
upptäcker dessa tjuvar.
Befallningshavande i Stockholm, Nyköping och Västerås anmodas vänligen utfärda lika
lydande kungörelse.
Uppsala den 25 juni 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1819 (understöd av foder)
Det är anledning förmoda att hemmansägarna även i år vill bryta löv på
Häradsallmänningen som understöd till djurfoder. Det är viktigt att detta sker jämt och lika
fördelat och efter vars och ens behov. Därför stadgar Landshövdingeämbetet att de som
önskar lövtäkt skall lämna skriftlig ansökan härom, med kronobetjäningens betyg om
behovet och storleken av hemmanet. Landshövdingeämbetet besörjer utsyning. Både nu och
i framtiden gäller att inget växande träd får skadas eller fällas under lövbrytningen, vid
enahanda ansvar som för annan åverkan på Allmänningarna är stadgade. Skogsbetjäningen
är anbefallt att ha noggrann uppsikt.
Uppsala den 25 juni 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 9 juli 1819 (Älvkarleby bron)
Huvudmännen för Konung Carl XIII:s Brobolag har anhållit, att för att säkra den dyrbara
bron för framtiden, bör ett allmänt förbud utfärdas mot att virke flottas ovanför bron i älven
och mot dess lössläppande utför fallet innan bolaget blivit underrättat och lämnat bifall.
Kongl Maj:t har beslutat att flottning inte får förekomma, då vattenytan i älven är 2 alnar
under den punkt där brons trädvalvbågar förenar sig med bropelarna. Skulle timmerflottning
förekomma då, kan skador på den dyrbara bron lätt uppstå, då strömmens styrka och
försiktighets mått vid själva flottningen inte kan påverkas. Varaktig märke för vattnets
största höjd bör anbringas på bropelarna.
Uppsala den 9 juli 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 9 juli 1819 (13 personer, slottets branspruta)
1:o Förre allmänna arbetskarlen Tuhve Nilsson, 32 år gammal, som blivit i årstjänst
utlämnad till bonden Gunne Carlsson i Wambåsa i Karlskrona län har olovligen övergivit
sin tjänst.
2:o Båtsmannen av Karlskrona läns Första Indelnings Kompani N:r 356, Krus, har avvikit.
Han är lång och ljus
3:o Sjöartilleristerna N:r 65 Eric Westerberg och N:r 21 Jöns Liljegren har olovligen
bortgått från Garnisonen i Karlskrona
Westerberg är 28 år, 5 fot 6 tum lång, med mörkt hår och mörklagt ansikte
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Liljegren är 36 år gammal, 5 fot 8 tum lång, klen till växten med ljusbrunt hår
4:o Torparna Johannes Rase och Peter Jansson vilka är tilltalade för rån och andra grova
stölder fick under transport från Karlskrona till Ronneby häradshäkte tillfälle att komma på
flykten
De är bägge undersättsiga och mörka, Rase ovanligt koppärrig.
5:o Båtsmannen vid Östergötlands Kompani N:r 96 Anders Frodig som är liten till växten
och med svart hår, har olovligen avvikit från arbetskommendering vid Nya Varvet i
Göteborg.
6:o Volontären vid Flottans Eskader i Göteborg, Gustaf Pettersson, som är 5 fot 11 tum lång
med brunt hår och bruna ögon, lång krokig näsa och ett ärr på hakan har också avviket från
Nya Varvet.
7:o Förre artilleristen Anders Svensson Blidström är 24 år gammal och medelmåttigt växt
med blekt ansikte, blå ögon, mörkt hår. Han är tilltalad för stöld och förfalskningsbrott och
har fått tillfälle att rymma ur Ulricehamns stadshäkte
8:o Förre artilleristen Anders Andersson Sjögren är 39 år gammal, lång och stark till växten,
med mörkt hår. Han är anklagad för andra resan tjuvnad och har rymt från Vänersborgs
stadshäkte
9:o Soldaten vid Västgöta Regemente N:r 2 Sven Engblom är 31 år gammal och 6 fot lång.
Sedan han uttagit sina munderings-, bevärings-, remtygs- och utredningspersedlar för
marsch till Skåne, har han givit sig på flykten
10:o Förre artilleristen Bengt Hansson Stark eller Holm är anklagad för stöld. Under
transport till rannsakning inom Vänersborgs län har han rymt. Han är 38 år gammal,
medelmåttig till växten, Koppärrigt ansikte och svart hår.
11:o Gossen Anders Thunquist, anklagad för tjuvnad är 13 år gammal, liten till växten, med
ljust hår och fräknigt ansikte, sår på näsan och besvärad av utslag i huvudet, har den 7:de
denna månad klockan 9 på förmiddagen genom en vaktdrängs vangömmo, fått tillfälle att
rymma ur Slottshäktet.
Vidare har blivit anmält att flera persedlar till en spruta och 5 alnar slang samt en skruv som
förbinder sprutan och slangen har vid inbrott blivit stulna. De tillhör detta Kongl Slott.
Var och en som har någon underrättelse om det stulna, varnas allvarligen att genast vid laga
ansvar uppgiva vad de vet.
Uppsala den 9 juli 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 22 juli 1819 (försummade kontrakt angående
monderingspersedlar)
Det har anmälts att ett större antal rotar vid Kongl Upplands Regemente försummat att
skaffa monderingspersedlar för soldaterna. Detta har hänt antingen genom bristande vilja
hos rotehållarna eller att de inte haft kännedom om sin skyldighet, emedan de trott att
betalningen för dessa persedlar blivit inbegripna i den årliga avgift som inbetalats till
Beklädnadsdirektionen. Jag vill upplysa att den avgiften endast används till den större
munderingen. De rotehållare som inte ingått överenskommelse med sina soldater om
mindre persedlars anskaffande skall genast för att undvika laga ansvar se till att de
förfärdigas och levereras.
Uppsala den 22 juli 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 24 juli 1819 (Instruktion för Gevaldiger)
§ 1 Fånggevaldiger antas av Befallningshavande.
§ 2 Gevaldigern åtnjuter arvode, som befallningshavande bestämmer, beräknat efter
riksmarkegångspriset.
§ 3 Gevaldiger i tjänst skall vara klädd i lantstatsuniform efter modell som
befallningshavande föreskriver, försedd med sabel i axelgehäng, tecken på hans befattning,
två laddade pistoler och ammunitionsbälte. Beklädnaden anskaffar och bekostar gevaldigern
själv, vapnen bestås av kronan och skall överlämnas till efterträdaren. Ammunitionen får
han av befallningshavande.
§ 4 Fånggevaldigern skall vistas på det ställe befallningshavande anvisar och får inte begiva
sig längre bort än han kan skyndsamt infinna sig hos befallningshavanden och verkställa
hans order.
§ 5 Hans egentliga åliggande är, att de honom anförtrodda fångarna till bestämd ort och på
bestämd tid säkert föra. Han ansvarar för att de behandlas med den foglighet, som med
bevakningens säkerhet står att förena.
§ 6 När fångar lämnas honom skall förpassningen innehålla fångens namn, ålder, utseende,
orsak till att han är häktad, stället dit han skall avsändas samt förteckning på hans kläder.
Ett exemplar av förteckningen stannar där han förpassas ifrån och ett lämnas till den som
mottar honom.
§ 7 När han mottar en fånge, skall han noggrant i den avlämnandes närvaro kroppsvisitera
fången och noga söka på alla möjliga gömställen, ta ifrån honom eggjärn, fjädersågar och
dylikt, var med han kan öva våldsamhet. Han undersöker att fängslen är oskadade och i
riktigt skick. Samma visitation skall göras varje gång man bryter nattkvarter och vid alla
skjutsombyten.
§ 8 Om fången under transporten blir våldsam och ostyrig eller söker rymma får hårdare
fängsel nyttjas. Detta rapporteras genast vid återkomsten till befallningshavande och
förklaras för den mottagande.
§ 9 Gevaldiger åtföljer fångtransporten till häst, om inte särskilt skriftligt tillstånd givits att
han får åka i fångvagnen bakom fångarna.
§ 10 Gevaldigern fortsätter resan mellan ombytesställena utan uppehåll. Han har hela tiden
uppsikt så att fångarna inte kan rymma. Han hindrar dem att samtala sins emellan eller med
andra. De får inte tigga. Skjutsbonden skall själv föra sina hästar, inte långsammare än att 1
mil tillryggaläggs på 1 ½ timma. Han får inte ta fler i vagnen än som är föreskrivit.
§ 11 Bråkar fångarna och inte låter rätta sig, får gevaldigern aga dem. De får inte skadas.
§ 12 Sker våld, svarar gevaldigern med våld och brukar sina vapen, dock med försiktighet.
Blir fången dräpt då han försöker rymma, ligge ogill. Dräper gevaldigern någon som
försöker frita fången gäller samma lag. Vid sådana händelser skall gevaldigern vid nästa
skjutsställe rapportera till ortens kronobetjänt och vid återkomsten till befallningshavanden.
§ 13 Rymmer en fånge får gevaldigern inte lämna de andra fångarna för att fasttaga den
första. Han begär biträde av folk i grannskapet och anmäler vid nästa ombytesställe hos
kronobetjäningen vad som hänt.
§ 14 Han får förskott för utgifterna under resan och skall redovisa vid återkomsten. Han
betalar traktamente för fångarna, gästgivarskjutsen och nattkvarter. Fångarna skall ha tjänlig
spis och under vintern värme i nattkvarteret. Fången får inte förtära brännvin utöver vad
nödtorften kan fordra. Har fången tillgångar, får han skaffa sig bättre förplägnad om han så
önskar. Dock får han inte sälja sina kläder, vilka gevaldigern är ansvarig för.
§ 15 Vid nattkvarteren besörjer gevaldigern bevakningen med biträde som finns att få.
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§ 16 När de kommer fram till nästa gevaldigerstation lämnar han sina fångar mot kvitto och
tar med sig andra tillbaka om så behövs. Finns inga får han åka tillbaka om han själv betalar
vagnen. Möter han under vägen annan fångskjuts kan utväxling av fångar ske.
§ 17 Skulle gevaldigern under resan bli så sjuk, att han inte kan fortsätta, sänder han efter
närmaste kronobetjänt, som övertar hans vapen och fortsätter färden
§ 18 Släpper gevaldiger fånge lös med vilja, straffas han efter Lag och Förordning.
§ 19 Gör han orätt eller våld mot fånge ansvarar han som 18 kap 9 § Missgärningsbalken.
§ 20 Förgår han sig i tjänsten ställs han under allmänt åtal.
§ 21 Blir gevaldigern överfallen med smädesord, hugg och slag straffas den som sig
förbrutet efter samma paragraf i Missgärningsbalken.
§ 22 Gevaldiger äger rätt att vittna, om vad som honom i tjänsten händer.
§ 23 Efter allt som inte är föreskrivit här, rättar gevalddigern sig efter befallningshavandens
föreskrifter. Han äger makt att näpsa med böter till 25 riksdaler gevaldiger, som gjort
mindre felaktigheter i tjänsten, eller fängelse i 14 dagar. Mister befallningshavande
förtroendet, kan han avskilja gevaldigern från tjänsten.
Uppsala den 24 juli 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 24 juli 1819 (8 personer, en häst och silver)
1:o Skomakarlärlingen Peter Carlström, som även kallar sig Romanoff har efter åsamkad
skuld, olovligen givit sig ifrån sin mästare i Stockholm. Han är född ryss, 29 år gammal
med svart hår och stora svarta polisonger.
2:o Gossen Anders Gustafsson, som är avstraffad för stöld, fick inom Västerås län tillfälle
att komma på rymmen vid transport från Skaraborgs län till Stockholm. Han är 4 fot lång,
blå ögon, ljust hår och liten näsa.
3:o Sjömannen Jonas Hellström rymde under transport från Falun till Gävleborgs län.
4:o För grova stölder har följande tilltalade personer rymt ur häktet i Vänersborg:
Christian Larsson, några och 20 år, medelmåttigt växt, mörk och med vackert utseende
Peter Ebendahl, omkring 30 år gammal, starkt växt ljus och blåögd, med ett blått
sjömansmärke på högra armen.
Hans Jansson, lång och smal, 24 år gammal, ljust kort hår
Bryngel Olofsson Lustig, av medelmåttig växt, svart långt hår och svarta ögonbryn
5:o Förre trumslagaren Gustaf Ståhl är lång och smal, med rödlätt ansikte. Han är anklagad
för stöld, men rymde under transporten från rannsakningsstället inom Kalmar län
6:o Vid inbrott hos gästgivare Lindblad i Emmaboda stals 23 märkta skedar, sockertång, 2
fickur, ring, guldörhängen, halskedja, kragknapp och silverpengar. Det ena fickuret var
tillverkat i London av Ward, bägge hade enkla boetter och det ena målad tavla. En okänd
person, som samma natt stölden begicks hade härbärge i gästgivargården misstänks. Han
beskrivs lång och smal, svarthårig och uppgav sig vara slaktardräng och heta Magnus
Nilsson.
7:o På morgonen den 21:sta försvann ett hästkreatur från betet vid Åkra by, Östra
Vingåkers socken, tillhörande Jan Ericsson. Hästen var 5 år, blekröd till färgen med svarta
fötter, man och svans samt åtskilliga ljusa fläckar i ljumskarna och kring munnen.
Krono- och stadsbetjänter i länet skall sorgfälligt spana efter dessa rymmare, tjuvar, stulna
persedlar och stulna kreatur och vid anträffandet genast gripa och under säkert fängsligt
förvar föra brottslingarna till Slottshäktet och tillvarata det stulna.
Uppsala den 24 juli 1819 AND HJERPE J A CARLSSON

22 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\Kronologiskt\Kyrk 70kr 1819.doc
Senast utskrivet 03-10-18 14:10

Skapat den 03-10-18 00:18

Kungörelse, Uppsala den 24 juli 1819 (värvare)
Genom utfärdat patent har Sekundchefsämbetet vid Kongl Svea Livgarde förordnat
gardisterna Johan Lindberg, Anders Löf, Carl Amberg, Anders Wass och Eric Tegelström
att här i länet värva tjänligt manskap till regementet.
Uppsala den 24 juli 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 24 juli 1819 (auktion Åsby gård, Västmanland)
Auktion hålls den 2 augusti på Åsby gård, 2 mil från Västerås, där Trångfors
Bruksegendom med flera underlydande hemman säljs, antingen som massa eller styckevis
till högstbjudande. Även en myckenhet kostbar lösegendom av alla slag, beskrivning över
fastigheterna finns hos Brukspatron Grill i staden.
Uppsala, den 24 juli 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 24 juli 1819 (inställd exercis i september)
I anseende till det fredliga förhållandet till alla utländska makter som Riket nu befinner sig i
har Kongl Maj:t i Nåder inställt den förut anbefallda sammandragningen till exercis
nästkommande september av årets första klass sjöbeväringar. Det är Konungens vilja, att de
som välja sjötjänst, ovillkorligen varje år hädanefter inom varje län, skall sammandragas till
vapenövning på tjänliga ställen under befäl från Flottornas stationer. Vilket härmed
tillkännagives.
Uppsala den 24 juli 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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30 juli - 27 december 1819

Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1819 (priser på järn)
Kammar Kollegiet, Statskontoret och Bergs Kollegium har fastställt priser på Kongl Maj:ts
och Kronans hammarskatts- och tiondejärn av stångjärnverken i Uppland och Roslagen.
Löfsta, Österby, Åkerby och Gimo 17 riksdaler 32 skilling
Strömberg, Ullfors och Söderfors 16 riksdaler 44 skilling
Vattholma, Älvkarleby och Harnäs 16 riksdaler 32 skilling
Tiondejärnet där för 7 riksdaler 20 skilling och hammarskatten av ämneshammare 15
riksdaler bankomynt skeppspundet.
De stångjärnsverksägare som vill lämna skatten in natura på stapelstadsvågarna skall
göra detta innan 16 september.
Uppsala den 30 juli 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Stockholm 31 juli 1819 (Kongl Brev angående nödställda sjöfarandes
hemförskaffande)
Cirkulärbrev från Kommers Kollegium angående ersättning till konsuler, som hjälper hem
nödställda sjöfarare, enligt Kongl Brev av den 12 maj 1813. Landshövdingen anmodas att
ge skeppsredare kännedom om detta brev och Kongl Befallningen av den 30 juni detta år,
där stadgas att lästavgiftsfonden inte må vidkännas kostnaden för andra sjömän, än de, där
svenska rederiernas förbindelser upphört.
Detta kan inte anses ha inträffat annat än då svenska sjömän i Kronans tjänst råkat i
fångenskap eller frivilligt genom pressning kommit i främmande makters krigs- eller
kopperdietjänst.
När svenska sjömän däremot varit hyrda av svenska rederier och till följd härav råkat ut
för uppbringning, sjöskador eller sjukdom och blivit kvar i främmande ort skall det utgivna
förskottet utsökas av rederierna.
Stockholm den 31 juli 1819 A N EDELCRANTZ
Vilket härigenom underrättas
Uppsala den 24 september 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1819 (auktion i Hållens by, taklaget från det
förolyckade galeasen Sophia)
Genom offentlig auktion, som förrättas i Hållens By, Hållnäs socken i detta län, kommer
det bärgade taklaget och inventarier från den förolyckade Galeasen Sophia att säljas till
mestbjudande, bl a 2 ankare, tågvanter och stag, löpande gods och några stycken block, allt
skadat.
Uppsala, den 4 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 4 augusti 1819 (lärgossen Carl Gustaf Linblom)
På bagaren Johan Peter Lunds begäran efterlyses lärgossen Carl Gustaf Linblom, som på
flera ställen i staden utan sin husbondes vetskap, uppburit pengar och sedan begivit sig på
flykten. Han är 16 år gammal, liten till växten, med trint ansikte, blå ögon, ljust hår, klädd i
svarta byxor, svart hatt och läderskor, järngrå rock och gulrandig växt. Han skall noga
efterspanas och även efterlysas i Stockholm.
Uppsala, den 4 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1819 (auktion Fanna, Enköping )
Frivillig öppen auktion på lägenheten Fanna, nära Enköping, innehållande över 40 tunnland
självägd stadsjord, brandförsäkrad till 1791 riksdaler. Försäljningen sker till högstbjudande
och köpeskillingen erläggs med 1/3 1 november och resten ett år senare.
Uppsala den 4 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1819 (auktion Torsvi gård, Trögds härad)
Den 8, 9, 10 september med början tidigt på morgonen säljs lös egendom vid Torsvi gård,
Torsvi socken Trögds härad. Byråer, speglar, äggur, dragkistor, skåp, soffor, stolar med
tagelstoppning, glas och porslin, vinter- och sommar åkdon, körredskap, brännvinspanna
om 60 kannors rymd med imkylare, laggkärl, brännvinskar, ektunnor, balansvåg med vikter,
en stor segelbåt, beredda och oberedda hudar och skinn, buldansäckar, 9 par hästar
varibland ett par unga vagnshästar, 10 par oxar, 20 á 30 kor, 100 får däribland 15 bruna
spanska, 15 svin, kinesiska gäss, kalkoner och spanska höns.
Säkra och kända köpare får anstånd med betalningen till 15 februari nästa år, andra skall
antingen betala kontant eller ställa borgen innan varan hämtas.
Mat och foder till hästar finns på stället under auktionen.
Uppsala den 4 augusti 1819
AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 4 augusti 1819 (8 personer, stor stöld Norrmalm,
Stockholm)
1:o Manspersonerna Johan Eric Lindgren och Carl Magnus Barhl anklagade och häktade för
stöld rymde från stadshäktet i Vimmerby. Lindgren är mellan 30 och 40 år gammal,
medelmåttigt växt med starka grova lemmar, något mörkt och koppärrigt ansikte, svart hår.
Barhl är 30 år gammal, ljust rödlätt ansikte, gult hår och vita ögonbryn.
2:o Kvinnspersonen Anna Fläderbom, som hölls häktad för stöld, har rymt från Karlskrona
stadsfängelse. Hon är medelmåttig och smal till växten med runt ansikte och svart hår.
3:o Rättaren på Liggesta gård, Värmdö i Stockholms län, Pehr Wilhelm Ekström, som tagit
till flykten sedan han blivit misstänkt att tillsammans med redan gripne f d artilleristen
Strandberg överfallit och misshandlat dess husbonde Ryttmästare von Scherven
Ekström har bred och liten näsa, koppärrig och ljust hår.
4:o Avskedade dragonen Sabel, som är anklagad och häktad för stöld, rymde då han skulle
inställa sig till rannsakning vid urtima ting i Sjuhundra härad i Stockholms län
5:o Förre apotekaren W P Lindberg avvek från sin hemvist, sedan han gjort
sessionsansökan vid Sotholms häradsrätt.
6:o Förre kocklärlingen Christian Tuneld, är omkring 30 år gammal, liten till växten och
svarthårig. Förra våren antogs han som trädgårdsdräng vid Ulfsunda i Bromma socken. Han
avvek olovligen därifrån den 5 juli
7:o Förra spinnhushjonet Marla Rahmström har varit straffad för stöld. Ställd på fri fot för
att söka tjänst eller annat laga försvar har hon olovligt avvikit från Östra Frölunda i
Stockholms län, där hon under sommaren biträtt med arbete. Hon har av gårdens övriga
arbetare bedrägligt lånat eller tillnarrat sig pengar samt en blå och vit kattunsklänning, en
kambrick underklänning och en dito överklänning, flera schalar, bomullsstrumpor och
vantar samt en krage av lammskinn.
Hon är 24 år gammal, lång med trindlagt ansikte, mörkt krusigt hår och blå ögon
8:o Vid inbrott i huset N:r 2 kvarteret Hägern och Stora Vattugränd på Norrmalm i
Stockholm stals 2 armband med 500 äkta pärlor, en juvelskam med 29 större och 36 mindre
juveler, ett guldhalsband med 5 ametister, 2 hyacinter (gul eller röd ädelsten) en smaragd
och en safir, en fermoire av guld arbetat i filegrans med en ametist, 4 smaragder och några
juveler, 1 par örhängen med 6 juveler och 2 större pärlor i form av päron, 3 släta guldringar,
en guldring med infattad antique, 8 småringar med infattade stenar av åtskilliga färger
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åtskilliga ringar märkta med initialer och texter, ett par örhängen av hår vilka till utseendet
inte kan beskrivas, ett kors med två karneolsspitschafter ett med Adelssvärds och Fersenska,
ett med Adelssvärdska och Stiernkronska hjärtvapnen, urkedja av guld, en stor fällkniv över
en kvarter lång då den är ihopfälld skaftet av elfenben och bladet överdraget med guld på
baken, en fruktkniv av silver i skinnfodral, ett guldrepeterur, ett mindre ur med emajerade
figurer och rosenstenar, en gammalmodig vägghake av guld med emaljerade figurer, en stor
silvermedalj med Gustaf Adolphs bröstbild på ena sidan och Gustavianska Akademihuset i
Uppsala på den andra, en mindre guldmedalj med Tornerspel vid Drottningholm 1800
präglat på ena sidan, två barnskramlor av silver med vidhängande små bjällror den ena i
form av Nahomets fana, ett större guldhjärta, en snusdosa av sköldpadd med ett
fruntimmersporträtt målat av Biertel och infattat i guldkant, 1 dukat av Konung Carl XIV
Johan, en guldkejda omkring 1 ½ aln lång, 7 - 8 silvermedaljer däribland Svenska
Akademins Jetton, en avlång kristallflaska med guldskruv och liten vidhäftad guldsked, 4
äldre rakknivar, samt ett stort antal sönderbrutna guldbitar.
Belöning på 333 riksdaler 16 skilling till den eller de som kan upptäcka tjuven eller
större delen av stöldgodset
9:o Från bonden Lars Andersson i Enåker i Västmanland stals 3 silverriksdalerstycken, 2
plåtstycken i silver, några skillingmynt, ett par förgyllda silverörhängen, en dubbel
fingerring, två oförgyllda, en stor silkesschal, 2 mindre schalar, en blå vadmalsrock med två
häcktrader, ett spanskt rör med silverring och märkt knapp.
Krono- och stadsbetjänter skall noga efterspana dessa rymmare och stöldgods och föra
brottslingarna under säkert förvar hit till slottsfängelset.
Uppsala 4 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1819 (värvare)
Gardisten N:r 33 Peter Norberg vid Svea Livgarde är permitterad och får vistas i länet intill
den 15 april nästa år, för att värva tjänliga rekryter till regementet.
Uppsala den 4 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Rosersberg 10 augusti 1819 (skogsutsyning, cirkulärbrev Carl Johan)
Kongl Maj:ts cirkulärbrev till sina befallningshavande.
Ständerna hemställde vid senaste riksdagen om förklaringar i Författningarna rörande
skogsutsyningen och Kongl Maj:t stadgar följande:
1:o Vid varje särskilt tillfälle, då utsyning av byggnadsvirke meddelats prästen för boställets
behov, skall ingen avgift uttas
2:o Alla inom en socken och till skogsutsyning berättigade hemmansägare, skall få ta det
beviljade virket så nära sitt hemvist som möjligt, om inte särskilda omständigheter som
bristande skogstillgång eller annat råder.
3:o Antalet dagar för virkets fällning och avföring skall vara så stort att arbetet kan ske med
bekvämlighet.
Rosersberg den 10 augusti 1819 CARL JOHAN
Vilket härmed allmännerligt kungörs.
Uppsala den 4 september 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1819 (auktion under Upp- och Avslag i
Skuttunge)
Offentlig auktion under Upp- och Avslag hålls den 4 december här på Landskontoret för
gälldande av Riksdiskontverkets fordringar på 4754 riksdaler 16 skilling 11 runstycken
utom ränta.
Följande fastigheter säljs till högstbjudande:
½ mantal kronoskatte i Skuttunge by, Skuttunge socken, värderat till 1683 riksdaler
½ mantal skatte augment i Rörby, Bälinge socken, värderat till 966 riksdaler
1 mantal rusthåll beläget i Åloppe by, Bälinge socken, värderat till 3816 riksdaler
Fastigheterna säljs i befintligt skick utan inventarier. Köpeskillingen erläggs senast en
månad efter auktionen med så stort belopp att det täcker skulden. Om återstoden kan
överenskommas med säljaren. Okänd köpare skall ställa borgen.
Uppsala den 21 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1819 (frivillig auktion Fiskmansbo gård, Nysätra
socken)
Den 2 september hålls frivillig auktion på Fiskmansbo gård, Nysätra socken. Där säljs
åtskillig lös egendom bestående av hästar, föl, oxar, kor, ungnöt, får, ull, möbler, ljuskronor,
speglar, mahogny chiffonier, bord.
Uppsala den 21 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1819 (militära pensionsfonder)
De som sökt pension ur Konungens Militär Hospitalsfond skall hädanefter få kännedom om
beslutet, så att de slipper onödiga resor till Stockholm. Kronobetjäningen skall varje år i
november inberätta vilka pensionärer eller gratialister i berörde fond som under året avlidit.
Uppsala den 21 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 21 augusti 1819 (5 personer, häst, borttappat gods,
upphittad och anhållen dumb mansperson)
1:o Smideshandlanden Lars Wennerberg, är 5 fot 3 tum lång, med rak näsa och svart hår,
har under transport från Karlstad till Överståthållarämbetet i Stockholm lyckats rymma.
2:o Soldaten N:o 124 vid Hundra Härads Kompani vid Upplands Regemente, Frimodig, är
45 år gammal, 11 kvarter 5 tum lång, smal till växten med långlagt magert ansikte, bruna
ögon, mörkt hår. Han avvek från arbetskommendering i Stockholm, klädd i blårandig väst,
gamla grå monderingsbyxor, ullstrumpor, skor, svart hatt kantad runt kullen med läder,
ingen halsduk eller överplagg.
3:o Den för stöld straffade nattmansdrängen Natanael Lund är 30 år gammal med rödlagt,
trint ansikte har avvikit inom Hallands län.
4:o Förre hattmakaren Eric Westring, är 57 år gammal, lång, mörkt hår, har den 26 juli
olovligen avvikit från Örebro korrektionshus.
5:o Nils Michelsson är 21 år gammal av medelmåttig längd, rödblått fylligt ansikte, mörkt
hår samt på armen instuckne bokstäverna N M S, har olovligen avvikit från sin mästare i
Kristianstad.
6:o Natten till den 30:de juli stals från betet vid Enköpings stad ett rödbrunt hästkreatur,
med svart hängman och svans, 6 år gammal och märkt med E L W. Ägaren borgare Eric
Lundvall i Enköping utlovar nöjaktig vedergällning.
7:o Mellan Romfartuna socken och Västerås stad förlorades en pappask med fodral av
tjustat (?) skinn och innehållande en stor gredelin silkesschal, en silkesschalette, en
fruntimmerskrage av trådflor med breda spetsar, en påbörjad bomullsstickstrumpa, ett par
långa klippinghandskar, ett par korta dito, en redicul av kattun med löspengar, en mindre
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täljkniv med slida, en kyrkohandbok, en svensk historiebok, en almanacka, en snusdosa av
sköldpadd, en blå och vit näsduk. Ägaren har utlovat nöjaktig belöning.
Överståthållarämbetet anmodas efterlysa hästkreaturet.
I Västerås, har en där påträffad kringstrykande dumb mansperson, blivit anhållen. Trots
efterforskningar har hans namn och hemvist inte gått att uppdaga. Befallningshavande i
Västerås län har anmodat var och en som kan lämna upplysningar om denna person, att ge
sig till känna. Han är av vanlig storlek, ljust hår, koppärrigt ansikte, klädd endast i ett grått
livstycke och gamla utslitna underplagg
Slutligen kungöres att hos bonden Daniel Andersson i Möklinta socken, Västmanland är
tillvaratagen ett ljusbrunt hästkreatur, vilken rätta ägaren återfår mot omkostnadernas
erläggande.
En för passlöshet anhållen man inom Jönköpings län, men sedermera förrymd okänd
mansperson, har efterlämnat åtskilliga silverbägare och tumlare, en svart siden klänning, en
dito snodd av silke, bomullsförkläde, snusdosa, vilka saker, den som kan styrka sig som
rätta ägaren, återfår hos vice kronofogden Ekelund i Samseryd i Jönköpings län.
Uppsala den 21 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1819 (medalj för tapperhet får bäras i band)
Kongl Maj:ts General Adjutants Expedition har genom cirkulär givit tillkänna, att för att
giva ytterligare vedermäle av aktning till den som fått tapperhetsmedalj, får de hädanefter
bära medaljen i enahanda silkesband, lika som med guldmedaljer är fastställt. De som fått
dessa hederstecken med åtföljande pension får årligen ett sådant band av vanlig längd.
Uppsala den 21 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1819 (värvare)
Gardisterna vid 2:dra Majorens Kompani av Svea Livgarde N:o 22 Carl Petter Westman
och N:o 45 Johan Pousette har blivit beordrade att under permissionstid här i staden fram
till 15 april anställa värvning för samma Kompani.
Uppsala den 21 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 25 augusti 1819 (auktion på boställen under Upplands
Regemente)
Nedanstående boställen vid Upplands Regemente säljs på auktion dels i Krigs Kollegium
och dels här i Landskontoret, nämligen:
Vida Stabslöjtnants boställe, 1 mantal, i Tierps socken och Örbyhus Härad utarrenderas på
22 år från 1820 - 1842 samt
Mönsterskrivare bostället Gränby 5/8 mantal i Börjes socken, Ulleråkers Härad.
För fullgörande av alla skyldigheter under de första 5 åren skall borgen ställas. Arrendatorn
skall för de kommande 10 åren skaffa lika beskaffad borgen.
Uppsala den 25 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 28 augusti 1819 (sjuklighet i länet, provinsialläkarrapport
doktor Schultz)
Enligt underrättelser har allmännare sjuklighet i särskilda trakter i länet yppat sig. Med
anledning därav har på Landshövdingeämbetets anmodan Herr Provinsialläkaren Doktor
Schultz lämnat följande uppgift.
De nu gängse sjukdomarna visar sig i två olika former. Den ena under namn av
nervfeber, efter årstiden kallad augustifeber. Den börjar mer eller mindre hastigt, ofta med
flera dagars illamående, som känsla av olust, trötthet och ömhet i lederna, skovtals
rysningar, tyngd i huvudet, bristande matlust, oren tunga, elak smak, lindrigt håll eller stygn
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och orolig sömn. Ofta angrips den sjuke svårare varannan dag i början av febern, ökar dock
till beständighet under plågor och yrsel.
När de första symtomen visar sig, kan man ofta förekomma utbrottet genom att sätta sig
i ett ljumt bad, därefter gå till sängs och inta något svettdrivande, såsom varm ölost eller
fläderte, vars verkan stärks om man tillför ett kamferpulver eller tar 50 - 60 droppar mixtura
simplex.
Den sjuke kan också inta kräkpulver och då kräkningarna inställer sig dricka ymnigt med
vatten och hållas i sängen 2 - 3 dagar, även om det onda skulle kännas upphävt.
Skulle däremot sjukdomen tillta och fortfara, bör man söka läkarråd. Den sjuka skall
skötas omsorgsfullt, linne byts åtminstone en gång om dagen, händer, fötter ben och armar
tvättas med ljumt vatten och såpa eller tvål, kalla omslag av ättika och bultat granris läggs
om huvudet för att lindra huvudvärken. Till dryck njutes tunna grynsoppor, ölost, vassla
eller dylikt.
Den sjuke bör ligga ensam, rummet hållas friskt och rent samt snygghet i allt och på det
nogaste vårdas.
De medel som bör nyttjas är: lindriga laxermedel om den sjuke är förstoppad, såsom en
tesked rabarber med en tesked Chremortarlari i en matsked vatten var 3:dje eller 4:de timma
tills verkan följer. Men om kräkning inställer sig sätts ett öppnande Elistir. De första
dagarna ges feberstillande medel var 4:de timma. I fortsättningen krävs inte mycket
medicamenter om inte äckel och kräkningar inträffa vilket är vanligast. Häremot ges medel
mot kräkning, en tesked varannan timma. Blandas hastigt med vatten och intas.
När tungan renats och den sjuke känner sig bättre, bör ges en struken tesked Kinapulver 3 4 gånger om dagen tills matlusten inställer sig, vilken jämväl bör begagnas med största
försiktighet.
Den andra nu gängse sjukan är rödsot, som hastigt börjar med värk i ryggen och magen,
täta stolgångar med blod eller blodblandade slemavsöndringar, knip och slitningar i
underlivet med olidliga plågor.
Sjukdomen uppkommer av förkylning, antingen därigenom att underlivet ej hålls väl
betäckt mot luftens växlingar, helst morgnar och aftnar, eller av njutande av kalla drycker
när kroppen är varm samt genom ymnigt förtärande av omogen potatis och omogen frukt.
Denna sjukdom kan lätt undvikas genom försiktighet i levnadssättet och klädseln. Särskilt
bör underlivet vara väl täckt och ombundet med en dubbel gördel av linne, ylle eller skinn,
vilket är säkrast.
För den arbetande klassen är det ganska nyttigt att om morgnarna förtära en sup
malörtsbrännvin samt att äta något. Eller te av Trifolium aquatiecum eller s k vatten
väppling. Ingen bör gå till arbetet fastande.
Sedan sjukdomen brutit ut lyckas det oftast att snart nog häva den, om man tar en
matsked fint koksalt och strax därpå en jungfru vinättika var 4:de, 5:te timma. På aftonen
tas ett ljumt bad och om plågor fortfarande känns tas ett pulver mot rödsot.
I stället för salt och vinättika kan i början tas en matsked linolja eller bomolja med en
matsked ättika var tredje timma under ett par dagar.
Sedan stolgångarna och plågorna givit sig dricks ljumt te på Trifolium aquaticum eller
Millefoliiblommor några gånger om dagen. Simmiga grynsoppor kan tas, men man
undviker kallt vatten.
Magen bör morgon och afton gnidas med brännvin, vari blandats stött starkpeppar samt
hela tiden vara lindad med en gördel
Avföringen skall genast grävas ned i en grop och väl täckas. Sjukrummet skall noga
vädras och rengöras.

6 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\Kronologiskt\Kyrk 71kr 1819.doc Skapat den 03-10-18 01:49 Senast
utskrivet 03-10-18 14:13

Denna uppgift om de gängse sjukdomarna och deras bot, har Landshövdingeämbetet ansett
nyttigt att befordra till allmänhetens kännedom, likväl med erinran att om man drabbas av
sjukdom, begära läkarhjälp och råd och ingalunda sådant åsidosätta.
För övrigt hoppas Landshövdingeämbetet isynnerhet på Vördiga Prästerskapets nit och
ömhet för sina Församlingar, så att det anskaffar de enklare nödvändiga läkemedlen, särskilt
i de socknar som är belägna på långt avstånd från en stad.
Kronobetjänter och Provinsialläkare skall ofördröjligen anmäla om någon socken
drabbas starkt av dessa sjukdomar och om dessa avviker från de nu uppgivna kännetecknen.
Uppsala den 28 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1819 (för domfästa skulder auktion Gränby,
Vaksala socken)
För att gällda domfästa skulder säljer bonden Olof Carlsson, Gränby, Vaksala socken och
härad, sin kronoskatte hemmansdel om 1 öresland, 1 1/3 penningland den 8 december.
Uppsala den 28 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1819 (auktion Agersta by, Jumskile socken)
Den 4 oktober säljs på frivillig auktion här på Kvarnbo Värdshus, Agersta by i Jumskile
socken, Ulleråkers Härad, antingen hel eller i särskilda delar.
Byn är belägen nära kyrka och kvarnar, 1 ¼ mil från Uppsala och genom vars ägor
landsvägen framlöper, uppges 1 mantal frälse, 1 mantal frälseskatte om 8 öresland vardera,
med 44 tunnland öppen gammal åkerjord, i varje årväg av mergelblandad lermylla, har
utmärkt hårdvallsäng, allmänningsängar, som årligen ger 60 parlass hö och kan förbättras
betydligt.
Byn är lagligen enskiftad i 3 delar nämligen 1 helt och 2 halva mantal. Åbyggnaden som
i 3 gårdar är avskild till de betydligare husen nya eller i försvarligt stånd och ett
tvåvåninghus ännu inte inrett. Betalningsvillkoren görs bekvämligast för köparen. Karta och
handlingar finns hos assessor Ångerman här i staden, hos vilken skriftliga anbud kan
lämnas.
Uppsala den 28 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1819 (Landshövdingeämbetet för Norrbotten
förläggs till Piteå)
På skedd anmodan av Kongl Maj:ts Befallningshavande i Norrbottens län kungörs att Kongl
Maj:t förordnat att Landshövdingesätet där i länet den 27 nästkommande september flyttar
till Piteå.
Uppsala den 28 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 28 augusti 1819 (7 personer, stöldgods)
1:o Sjöartilleri volontären Anders Olsson Graf är 32 år gammal, 5 fot 11 ¼ tum lång, av
stark kroppsbyggnad, långlagt rödlätt ansikte, ljusbrunt hår, ljusblå ögon har avvikit från
arbetsstationen vid Nya Varvet.
2:o Arrestanten Eric Nilsson Grandin har under arbete i artillerismedjan i Göteborg lyckats
komma på flykten. Han är 36 år gammal, undersättsig, mörkbrunt hår, koppärrigt ansikte,
gråblå ögon, stora ögonbryn och besvärad av fallande sjuka.
3:o Fästningsfången Johan Johansson är 24 år gammal, medelväxt med trint ansikte, mörkt
hår, har fått tillfälle att rymma från Vaxholms fästning.
4:o Skräddarlärlingen Claes Eric Dahlman och förre artilleristen Gabriel Sillén, vilka den
förre skulle rannsakas i Östhammars stad för stöld och den andra fortskaffas till Finland,
lyckades rymma inom Stockholms län.
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5:o Volontären N:o 7 Peter Adolf Hedström vid 9:de Kompaniet och N:r 16 Anders
Ericsson Flodin vid 4:de Kompaniet av Arméns Flottas Stockholms Eskader har efter
permission undanhållit sig.
Hedström är 33 år gammal, 5 fot 9 tum lång, medelmåttig till växten med mörkt hår.
Flodin är 27 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, smal till växten med bleklagt ansikte, ljust hår.
6:o Från bonden Olof Jansson i Ortala by, Väddö socken, stals 120 riksdaler i sedlar, 24
riksdaler i silvermynt, 6 guldringar, 6 silverbägare, 3 gammalmodiga förgyllda silverringar,
5 silverskedar, 3 silkeshalsdukar, halsdukar varav en hemvävd, 6 använda handdukar.
Uppsala den 28 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1819 (entreprenadauktion valvbro)
Entreprenadauktion kommer att förrättas dels på Landskansliet i Göteborg dels vid
Qulströms Gästgivargård. Den erhåller entreprenaden, som för minsta priset åtager sig att
vid Qulströms Gästgiveri framlöpande älven, av sten med 2 valvbågar enligt av Kongl Maj:t
fastställd ritning, uppföra den där behövliga nya brobyggnaden.
Uppsala den 28 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1819 (rekryteringsmöte)
Rekryteringsmöte hålls för Upplands Regemente för att komplettera 11 nummer.
Rotehållare skall då uppvisa välfrejdade och målfylliga mannar, så vida ansvar undvikas
vill.
Uppsala den 28 augusti 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse Uppsala den 3 september 1819 (utbildning i salpetersjuderi)
I skrivelse den 23 augusti har Salpeterstyresmannen kapten Edman anmält, att han i slutet
av september ämnar anhålla om sjudning vid hans gård Staby i Giersta socken och inbjuder
dem som vill inhämta kännedom om sjudningssättet och få undervisning under pågående
sjudning.
Jämte tillkännagivande härav har Landshövdingeämbetet velat underrätta om, att
personer med betyg om god frejd, kan genom skrivelse till Kapten Edman på Ekolsund eller
Staby anmäla sig
Uppsala den 3 september 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1819 (prövningskommitte för taxeringsärenden)
För att granska taxeringar, så att rättvist förhållande vinnes mellan medborgare, har
följande personer valts till prövningskommitte:
För Ridderskapet och Adeln
Bergsrådet von Engeström, Hovstallmästare Ol. Malmerfeldt, Löjtnant Aug Söderhjelm
För Prästeståndet
Domprost Johan Winbom, Kyrkeherden i Björklinge socken Magister J Wijkman
Casparsson, Kyrkoherden i Näs Församling Magister E Bergström
För Borgarståndet
Borgmästare Ålander, Handelsman Pehr Magnus Littorin, Handelsman S A Huldberg
För Bondeståndet
Häradsdomare och f d Riksdagsman Daniel Andersson i Wallby, Danmarks socken, Bonden
Eric Persson i Wicksta by och socken, Nämndeman Girell i Brumma, Dahlby socken
För länets Ståndspersoner
Brukspatron Grill, Bergsfogde Meijel, Bokhållare Pousette, Torkelsbo, Vendels socken
Skatteskyldiga vilka äska rättelse av Prövnings Kommitten, skall skriftligen anmäla det
hos mig eller senast den dag Prövnings Kommitten sammanträder.
Uppsala den 4 september 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Efterlysning, 4 september 1819 (6 personer, stöldgods och en häst)
1:o Drängen Peter Olsson från Dyrstad på Öland är 21 år gammal, liten till växten med
koppärrigt ansikte. Han är misstänkt för fickstöld och har avvikit
2:o Extra ordinarie kanslisten H P Grönholm vilken blivit häktad och dömd vid Stockholms
Sjötullrätt för lurendrejeribrott, men enligt Kommers Kollegiets beslut blivit satt på fri fot
till underdånigt följe av Kongl Maj:ts givna utslag. Men då han inte ställt borgen för böterna
bör han åter träda i häkte, men kan nu inte påträffas
3:o Ryska manspersonerna Abraham Johansson och Simon Michelsson, vilka efter
rannsakning vid Själevad och Arnäs Tingsrätter för tjuvnadsbrott, har kommit på flykten, då
de skulle transporteras till Nätra Tingställe för vidare rannsakning.
Johansson är reslig till växten med mörkt ansikte och svart hår.
Michelsson är 28 år med medelmåttig växt.
4:o Artilleristen vid den i Gävle förlagda kommenderingen av Svea Artilleriregemente 11
kompaniet, N:o 29 Nils Gustaf Florén, har olovligen avvikit samt förre artilleristen vid
Finska Artilleriet Isak Alm, som misstänks för brott och obehörigen givit sig iväg.
Florén är 29 år gammal, 5 fot 5 tum lång, koppärrig, ljus och blåögd.
Alm är född i Finland, omkring 30 år, lång och smal med koppärrigt ansikte.
5:o Vid inbrott för kort tid sedan i Alfta och Enarps socknar i Gävleborgs län har stulits 3
märkta silvertumlare, 1 silverkappe, 4 svarta silkesdukar, guldring med ränder, halskedja
av silver, flera ringar, 9 ½ alnar svart vadmal, åtskilliga halsdukar, skinnförkläde,
lärftsskjorta, filtmössa, 1 butelj brännvin samt bröd och smör.
6:o Vid inbrott hos torparen Jan Jansson i Stockkärret, Kalmar län, stals 20 riksdaler i
riksdalersedlar, 4 i silverpengar, 1 i andra sedlar. Ett mörkgrått, stampat och överskuret
vadmalsstycke av 12 alnars längd, 13 alnar lärft, ett par pumsstövlar, ett par nya skor med
vända sulor, en stor schal, ett rosenrött kläde, halskläden, örhängen och 3 ringar av
pistolettguld, 5 ostar, ett stort stycke torkat kött och bröd och en säck
7:o Från betet på Kungsängen här i staden stals ett hästkreatur, 11 kvarter högt, 6 år
gammalt, ljusbrunt med mindre hängman, lång svans, vita fläckar i sadelstaden, märkt på
högra låret med E och på framhovarna med E E . Ägaren skräddare Fick utlovar belöning.
Överståthållarämbetet i Stockholm och befallningshavande i riket anmodas efterlysa hästen.
Uppsala den 4 september 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse Uppsala den 4 september 1819 (ny auktion på inventarierna från sjunkna
skeppet Sofia)
Ytterligare auktion på det bärgade taklaget och inventarier efter den vid Björnklipporna i
Hållnäs socken strandade Galeasen Sophia hålls den 27 denna månad i Hållnäs by. Utropet
sker i bankomynt med betalning efter auktionsförfattningarna.
Uppsala den 4 september 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 12 september 1819 (vakanser för hästar till Livregementet)
Den 21 oktober klockan 10 förmiddagen skall till Livregementets Dragonkorps vakanser på
remonter vara täckt och uppvisas på slottsborggården. Gäller N:o 45 Önsta, 84 Högby, 86
Långtora by, 91 Gran, 98 Vättesta av Majorens kompani och N:o 45 Åby av Norra
Upplinge.
Uppsala den 12 september 1818 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 24 september 1819 (Hushållnings Sällskapet)
Kongl Lanthushållnings Sällskapets Förvaltningsutskott åligger att varje år insända
berättelse till Lantbruks Akademien i Stockholm, rörande hushållningens och odlingens
tillstånd i länet. Jag uppmanar nu alla Sällskapets Ledamöter och övriga medborgare av
alla stånd och klasser att innan novembers utgång inkomma med upplysningar till
Förvaltningsutskottet. Dessa för ändamålet tjänliga uppgifter skall tacksamt mottagas och
med granskning användas.
Särskilt önskar jag, att genom sakkunniga och trovärdiga mäns biträde erhålla säker
kännedom om några i kronans tjänst varande eller avskedade manskap, torpare, nybyggare
eller andra mindre bemedlade jordbrukare som utmärka sig för god hushållning och
odlingsflit.
Sällskapets förmåga att understödja är ännu så länge ganska inskränkt, men det äger en
dyrbar rättighet sig uppdragen - den, att till belönande uppmärksamhet anmäla varje sann
förtjänst i hushållsväg.
Den livgivande hyllningsblick, som från själva kungatronen nedsänkes även till
lantbruket, gläder varje tänkande hushållare, han går därför, lika skild från beställsamt skryt
som från falsk blygsamhet, med ärlighet och sanning Regeringens välvilliga avsikter till
mötes.
Uppsala den 24 september 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 24 september 1819 (uppbördsmöte med rustande)
Vanliga uppbördsmöten med de rustande vid Livregementets Dragonkorps, som ännu inte
erlagt avgifter för rusthållstillträden förrättas med
Majorens Skvadron vid Korskrogen i Fröslunda socken den 12 oktober eller
nästkommande dag i Assessor Dibrons hus vid Nybrogatan här i staden
Med Norra Upplands Skvadron den 21 oktober hos guldsmed Bergströms gård på
Drottninggatan här i staden eller den 23 vid Läby Gästgivargård
De kallade skall erlägga Krigsmanshus- samt Charta Sigillata recognitions avgift.
Uppsala den 24 september 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 24 september 1819 (auktion på kasserade persedlar vid
Upplands Regemente)
Åtskilliga av beväringsmanskapet vid Upplands Regemente nyttjade, men nu kasserade
persedlar som kapotter, jackor, byxor, stövletter, strumpor, tagelståndare, tält och
flaskremmar, kommer att säljas vid offentlig auktion vid Slottet den 30 oktober.
Uppsala, den 24 september 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 24 september 1819 (auktion på ängar vid Strömsholm)
I Kammar Kollegium och i Landskontoret i Västerås kommer arrendeauktion att hållas på
ängslägenheter vid Strömsholms Stuteri, nämligen Nyhagen, Grönhagen, Husbondeängen
och Mellanhagen. Arrendet är på 22 år och köparen skall ställa borgen för de 10 första åren.
Prövning av anbuden kommer att ske vid Kammar Kollegiet.
Uppsala den 24 september 1819 AND HJERPE J A CARLSSON

10 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\Kronologiskt\Kyrk 71kr 1819.doc Skapat den 03-10-18 01:49 Senast
utskrivet 03-10-18 14:13

Efterlysning, Uppsala den 24 september (2 personer, stöldgods och återfunna hästar)
1:o Korpralen vid Stockholms Sjöartilleri Regementet och Livkompaniet N:r 50, Johan
Gustaf Sjöberg, 5 fot 8 ½ tum lång, undersättsig, ljust hår, trint, fylligt och något koppärrigt
ansikte, har sedan den 9:de denna månad avhållit sig från tjänstgöring.
2:o Sjömannen Karl Ekstedt, som är stor och stark till växten, koppärrig, mörkt krusigt hår,
är misstänkt och häktad för stöld. Han lyckades rymma ur Häradsfängelset vid
Gammmelbyn i Kalmar län.
3:o Vid inbrott i Ödestuga kyrka inom Jönköpings län bortstals en brudkrona, en förgylld
kanna av119 lods vikt med pastors och kyrkvärdarnas namn, ny oblatask, kommunionskalk
med patén och påskrift, sockenbudskalk, en diskduk, kopparpengar samt några danska
pengar. 100 riksdaler till den som kan återskaffa det stulna och tjuvarna.
4:o Hos bonden Eric Mattson, torparen Matte Jonsson Elg i Grångsjö samt kolaren Olof
Andersson i Myra, Enångers socken har stulits 4 svarta silkesdukar, 2 netteldukshalsdukar
med smala flammiga lister, blå vadmalsknäbyxor, ny svart hatt, väst av fint kläde, fin
lärftsskjorta, nya strumpor, skinnränsel, grå surtut med schalongsfoder, blå- och rödrandig
ylleväst.
5:o Hos kyrkvaktaren Halvar Berg i Fläsbro, Tuna socken, Gävleborgs län, stals en
silverkopp, ett silverur förfärdigat hos Wallenius i Norrköping, en skräddarsax, en
kaffepanna om trekvarters rymd, en svart silkeshalsduk med taggiga lister, åtskilliga andra
halskläden.
6:o Hos Pehr Gustaf Hagel och vaccinatören Jonas Bergström i Gnarps socken, Gävleborgs
län, stals 133 riksdaler, flera halsdukar av olika kvalite, 3 nattkappor, 2 par nya
västgötavantar, flera skinn, 4 teskedar i silver, nålhus av papp med synålar, 1 signet med
grönt glas och bokstaven P samt en med bokstäverna E H B S, ett vitt engelskt västtyg, 2
rakknivar med fodral.
7:o Genom inbrott hos bonden Lars Göransson i Svedje socken, Västmanlands län stals 6
märkta silverbägare, en förläggsslev, 2 tumlare, snusdosa, sockertång, 3 teskedar, 12
matskedar, 7 guldringar, bankosedel på 2 riksdaler, lärftsskjorta, en ask med 2 tjog ägg, 2
vetebrödskakor och en gåshalva. 15 riksdalar i vedergällning utlovas.
8:o Ett stort ljusbrunt stokreatur med smal hals, svart hängman och svans, en stor virvel
eller s k svål på halsen har blivit stulet från betet hos bonden Anders Ersson i Finsta, Vänge
socken, detta län. Hästen skall efterlysas i nästgränsande län.
Kronolänsman Hammarsten i Skogs socken, Gävleborgs län har tillvaratagit en svart
vallack med vit panna.
Ett svart sto med ståndman och ett gammalt sadelbrott på vänstra sidan, omkring 17 -18 år
gammalt är tillvaratagen hos bonden Anders Jansson i Gårdsskär, Älvkarleby socken.
På anmodan av Befallningshavanden i Gävleborgs län, grundad på anhållan av
utredningsmännen om i höst försvunne förre Dykeri Kommissarien J U Beves bo.
Nämnde Beve skall, om han händelsevis vistas i länet, inom natt och år infinna sig vid
Hudiksvalls stad hos dessa utredningsmän, eller uppge sin vistelseort. Utredningsmännen är
hans barns förmyndare och ämna efter nämnda tid ta sådan befattning med hans egendom
som efter död man.
Uppsala, den 24 september 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1819 (markegångstaxa)
Sedan Kongl Maj:t i Nåder föreskrivit sättet och ordningen till årliga markegångstaxornas
upprättande, har jag velat meddela att taxorna för detta län, som blivit mig anförtrott,
kommer att uppgöras på slottet den 3 november.
Från länets Ridderskap och Adel förväntar jag mig skriftligt förseglad vota,
innehållande namn på 2 adelsmän som blivit utsedda till deputerade vid
markegångssättningen.
Bondeståndet som äger rättighet att delta i förrättningen bör ofördröjligen efter
socknarnas storlek, välja ett eller flera ombud som på häradshövdingens kallelse, utser 3
deputerade, en för varje domsaga.
Ärkedomkapitlet och vederbörande magistrater skall som författningarna föreskriva
besörja om deputerades kallande och väljande för Präst- och Borgarstånden.
Uppsala den 8 oktober 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 23 oktober 1819 (4 personer, åtskilligt stöldgods )
1:o Arrestanterna J P Bård, Eric Magnus Hessling, Johan Andersson och Carl Ekstedt
beredde sig tillfälle att utkomma från Nyköpings Slottshäkte och har sedan flytt.
Bård, liten till växten med stort blekt ansikte var klädd i en gammal grå långrock, gamla
trasiga buldansbyxor, blårandig linneväst, och svart hatt.
Hessling har blekt ansikte, instucket blått eller mörkt sjömansmärke på båda armarna.
Han var klädd i grå kort tröja, grå långbyxor, gulrandig silkesväst med svarta prickar, svart
hatt, silkeshalsduk och stövlar.
Andersson har litet gulblekt ansikte, svart avklippt hår, och har 2 gånger varit straffad
med spö. Han var klädd i gardeströja, gulrandig väst, vita långbyxor, gamla skor, fin hatt
samt barbent.
Ekstedt var klädd i blå sjömanströja och byxor, strumpor och skor, svart hatt, har stort
koppärrigt ansikte, samt sjömansmärke på båda armarna. Kläderna har efter en skedd stöld
troligen blivit ombytta.
2:o Hos Anders Olsson i Irsta, Sparrsätra socken, stals en vadmalsrock med gula knappar,
en svart dito med silkesknappar, en grön linnerock, en mörkblå vadmalskvinnsrock med
silverspänne och blårosigt kattunsfoder i skörten, åtskilliga schalar och halskläden, 3
kråskragar, förkläden, 3 lärftsskjortor, lintyg, brunmålad Dalkarlsask. 20 riksdaler i
vedergällning är utlovad.
3:o På resa mellan Karlstad och Hälsingland blev pigan Margareta Johansdotter bestulen
vid Nykrogen inom Västmanland på 2 märkta linnenäsdukar, 2 märkta bomullshalsdukar, 2
utsydda kragar med spets, stort vitt förkläde, 1 servett, 1 röd ullschal, 1 spens ( tröja i form
av en rock, så kallad efter uppfinnaren engelsmannen Spencer) av mökgrönt kläde,
bomullsvantar, ullvantar, krokkam av mässing, 4 lärftslinnen, 2 mark smör i träask och
åtskilliga andra matvaror, 2 tvinnade trådhärvor, 1 örngottshuva, 2 fållade linnekläden, 3
riksdaler samt prästbevis från Ljusdals socken
4:o Åtskilliga inom Gävleborgs län bortstulna persedlar, nämligen:
Blå kapprock med silverknappar, blå och brunskiftande halvyllekjol, bomullsduk, stickade
yllestrumpor, nya mans lädersskor, svart vadmalsrock, vit vadmalströja, silkesdukar, 3
armkläden av lärft, nattkappa, Förgyllt lintygsspänne av silver, silverarmknappar, 3 långa
fina svarta klädes kvinnströjor, 2 korta kvinnströjor av kläde, 2 s k bumskjortlar, förkläden,
11 halsdukar av silke och bomull, 3 par kvinnostrumpor, 2 par kvinnshandskar, 2
drällservetter, 2 dito i korndräll, 2 mansrockar av svart vadmal. Åtskilliga till blekning nära
Söderhamn utlagda vävnader, en av vit lärft 52 ½ aln, en något smalare 55 ½ alnar, 19 alnar
finare, 7 härvor tråd, och några härvor blekt lingarn, en ny kapprock av blå vadmal, en
något sämre med ljusblått yllefoder, 1 mörkblå livrock, en svart dito, 1 svart tröja, 1 blå
livpäls, 1 par läderskor, 1 par släta silverspännen, 2 svarta hattar, 2 lärfts- och 2
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blångarnsskjortor, 1 par mans fingervantar, 1 par fingerhandskar, flera dukar av silke,
kambrik och bomull.
Överståthållarämbetet och befallningshavande i riket ombedes efterlysa de under N:o 2
ovannämnda saker.
Uppsala den 23 oktober 1819 B W FOCK
Kungörelse, Stockholm den 30 oktober 1819 (smittsamma sjukdomar)
Skrivelse från Kommerskollegium.
Kongl Maj:t har inhämtat att de föreskrivna förordningarna och anstalterna för att hindra
utrikes uppkomna smittsamma sjukdomar att inkomma i landet blivit uppfyllda, särskilt i
avseende på smitta från Spanien. Ett krigsfartyg är stationerat vid Känsö. Dock har senare
underrättelser inkommit att smittan i Cadix tilltagit och några handelsfartyg fått tillfälle att
utsmyga sig därifrån. Genom nådig skrivelse av den 27:de denna månad anbefaller Kongl
Kollegium att fördubblad uppmärksamhet skall iakttas och alla möjliga försiktighetsmått
vidtas.
Kollegiet har härmed velat lämna Landshövdingen upplysning om de försiktighetsmått,
som enligt 26 § i Kongl Karantäns Förordningen av den 7 november 1806, bör iakttagas i
tider då fara för pestartade sjukdomar från utlandet är att befara. Och behagar
Landshövdingen utfärda allmän kungörelse i länet och även införa i tidningar, om gula
feberns utbrott i Spanien.
Stockholm den 30 oktober 1819 A N EDELCRANTZ
Vilket till vederbörandes efterrättelse härmed allmänt kungörs.
Uppsala den 20 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1819 (byggandet av trossbod)
Då rotehållarna vid 2:dra Majorens Kompani av Upplands Regemente fattat beslut att för
minsta kostnad låta uppföra en för Kompaniet nödvändig trossbod, söks nu någon som med
skicklighet för minsta betalning vill åtaga sig bygget.
Landshövdingeämbetet bifaller deras begäran och utlyser entreprenads auktion vid Säva
Gästgivargård den 25 november. Byggnaden skall byggas på plats nära Säva Gästgivargård
av timmer och fullbordas senast juni nästa år. Då entreprenören blivit antagen skjuter varje
rote till 2 riksdaler och resten erläggs då byggnaden är klar.
Upprättat förslag till byggnad, där kostnaden beräknas till 506 riksdaler banko och
villkor att byggaren använder takteglet från gamla trossboden, med skyldighet att själv
besörja transporten, finns såväl här som hos kronofogden i orten, assessor Ekeberg, Husby.
Uppsala den 30 oktober 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1819 (rekryteringsmöte båtsmanskompani)
Avräknings- och rekryteringsmöten för innevarande år med en del av Norra Roslags 1:sta
Båtsmanskompani, som är belägen i Tolfta, Västlands, Älvkarleby, Löfsta och Hållnäs
socknar utsätts att hållas på Skärplinge Gästgivargård den 15 januari 1820 samt med Ekeby
otting den 14 samma månad.
Uppsala den 30 oktober 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Efterlysning, Uppsala den 30 oktober 1819 (7 personer, stöldgods, flera hästar)
1:o Skräddargesällen Carl Gustaf Terell är 30 år gammal, 3 alnar lång, kutryggig, mörkt
utseende, brunt knollrigt hår och stora läppar, har sedan den 26:te denna månad undanhållit
sig från sin mästare i staden, Skräddare Feck.
2: o Volontärerna vid Göteborgs Eskader Jonas Erlandsson och Ivar Wred, vilka avvikit
från sin tjänstgöring vid Nya Varvet.
Erlandsson 11 kvarter lång, undersättsig, blå ögon, mörkt hår, samt ett ärr på läppen
Wred är 22 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång med runt ansikte, mörkt hår och blå ögon.
3:o Fästningsfången Mattias Lundin eller Quick är 21 år gammal, 5 fot 8 tum lång, född i
Alunda socken, detta län, undersättsig med svart krulligt hår, mörkt, blekt trint ansikte, blå
ögon, trubbig näsa har den 7:de dennes rymt från Karlstens fästning.
4:o Valthornisten Carl Halfword och trumslagare Gustaf Borg vid Arméns Flottas
Göteborgs Eskader, har olovligen avvikit från Nya Varvet.
Halfword är född på Sveaborg, 35 år gammal, 5 fot 8 tum lång, av stadig
kroppsbyggnad, stora mörkbruna ögon, svart hår och tjocka ögonbryn. Han har ett ärr mitt i
pannan.
Borg är född i Marstrand, 24 år gammal, 5 fot 4 tum lång, undersättsigt byggd med ljust
hår och ljusa ögon.
5:o Rotebåtsman vid Norra Roslags 1:sta Kompani N:o 115 Matts Jansson Kryss, 30 år,
undersättsig till växten, har sedan den 3:dje denna månad olovligen undanhållit sig från
tjänsten i Stockholm.
6:o Gossen Anders Jonsson, 8 år gammal och liten till växten, intagen på Västerås
Arbetshus, har gått därifrån den 23 september, klädd i grå vadmalsjacka, vita klädesbyxor,
nya skor, ullstrumpor och grå filtmössa.
7:o Bonden Eric Andersson i Svartlinge By, Stockholms län, har blivit bestulen på 4
märkta, räfflade silverskedar, 2 små silverkalkar, 1 silvertumlare med handtag, en
silversnusdosa, 2 breda guldringar, 2 guldringar en med pärla, 1 silverfickur, med slingat
band och nyckel av pinspack.
8:o Från bonden Jan Jonsson i Loskälva by, Lohärads socken, stals en förskrivning på 445
riksdaler från bonden Olof Jansson i Norrnånö. 10 riksdaler i belöning.
9:o Torparen Anders Pehrsson från Ekstubben i Vallentuna socken, har på vägen mellan
Pickhus och Hammarby socken, blivit bestulen på en häst, brun till färgen, med svart svans
och hängman, 5 år gammal, jämte en ny omålad träsele samt en ny omålad kärra på järnaxel
och med röda hjul.
10:o Från Jan Jansson i Thorslunda, Husby Ekeryds socken har genom inbrott natten till
den 28:de september bortstulits 2 breda, märkta guldringar, 1 gammaldags tumlare,
silverskospännen, en rutig silkesschal. För stölden misstänks en mansperson, som hos Jan
Jansson begärt och fått natthärbärge, men samma natt avvikit. Han sade sig vara avskedade
soldaten Adolf Englund och var klädd i grå surtout, långbyxor, stövlar och svart hatt
11:o Från bonden Jan Andersson i Bohlby By på Ljusterö, stals 1 mörkblå kavaj med
yllefoder, 1 blå tröja, 1 brun dito, ett par blå långbyxor. För stölden misstänks
kronobåtsman Carl Gustaf Ingman, medan han på orten visade sig klädd i samma persedlar.
Han har sedan givit sig på flykten.
12:o Från bonden Eric Andersson i Surresta, Vassunda socken har bortkommit en häst, 18
år gammal, svart med lång hängman. 10 riksdaler till den som kan återskaffa hästen.
13:o Från inhysesmannen Zakarias Zakariasson vid Näshult i Kalmar, har genom inbrott
stulits 3 grå, 1 brunt, 1 sjögrönt, 1 blått vadmal, 6 svartgarvade kalvskinn, en glasburk med
svenskt snus och en med spanskt snus, samt 44 riksdaler i sedlar och 4 i kopparmynt. För
stölden misstänks den för stöld förut straffade dragonen Peter Stork, som samma afton
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stölden begicks varit synlig i Näshult, men sedan försvunnit. Han är 30 år, undersättsig,
ljusbrunt hår och något utstående kindben.
14:o Från bonden Lars Olofsson i Häggatorp, Ronneby socken, Karlskrona län, bortstals
hans följa, 4 år gammal, röd med vit bläs och vit pannlugg, hängman och svans.
15:o På Getebergs äng vid Göteborg stals en häst, brun med klippt lugg, ståndman och lång
hoptovad svans. Djuret tillhör Kongl Dispasören ( beräknar och fördelar vid sjöskada)
Ölisch, som utlovat belöning
Uppsala den 30 oktober 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, 4 november 1819 (mantalsskrivning)
4 sidor med tider och platser för 1820 års mantalsskrivning och föreskrifter.
1:o Alla husbönder på landet och i städerna skall infinna sig och uppge alla som hör till
hans hushåll. Upplysningarna omfattar namn, kön, ålder och mer eller mindre
arbetsförmåga och lämnas i två exemplar. Vidare redogörs för personens ämbete, tjänst,
näring, fastigheter, verk eller inrättningar. Inhyses skall också förtecknas. Vidare uppger
förmyndare sina myndlingar och deras egendom.
2:o Allmogen och mindre skrivkunniga får uppge sina uppgifter muntligen.
3:o Underlåter någon att lämna uppgifter bötar han 2 riksdaler, som delas mellan åklagaren
och socknarnas fattiga. Den som bidrar så att skatt undanhålles, skall betala skattebeloppet
och böta det dubbla värdet.
4:o Skattskyldig skall mantalsskrivas där han vistas större delen av året.
5:o Alla som inom året är fyllda 15 år skattskrivs.
6:o Alla manspersoner över 15 år skall uppge om de använder vin eller andra utländska
tillåtna drycker.
7:o Både män och kvinnor över 15 år skall uppge om de brukar kaffe eller te. Kvinnorna
uppger dessutom om de använder siden i sin klädsel.
8:o Män som spelar kort, röker, snusar eller tuggar tobak uppger detta. Alla utan undantag
uppger om de har möbler med siden, äkta förgyllning eller mahogny.
9:o Rymden av brännvinspannorna skall uppges.
10:o Förordningen angående stämplade pappersavgiften har trätt i kraft den 31 juli i år, men
Landshövdingeämbetet vill ändå erinra alla som har fastigheter, om skyldigheten att
uppvisa sina kontrakt, för att förses med stämplade papper. Betalningen erläggs och man
återfår sina handlingar. Den som försummar detta bötar 6 riksdaler 32 skilling. Det är
länsmans ansvar att bestraffa den, som inte fullgör sina plikter och ställa den tredskande
under laga tilltal.
Länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare bör ofelbart inställa sig vid
mantalsskrivningen. Deras åliggande är att noga angiva lättingar och försvarslösa personer,
deras frejd och övriga beskaffenhet samt föra förteckning på dem, på det att jag beroende på
omständigheterna kunna med dem vidare förfara.
Uppsala den 4 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1819 (räntor till Allmänna
Magasinsinrättningen)
Allmänna Magasinsinrättningen har beslutat att alla räntor som de för statsverket
disponerar, skall på vanliga ställen insättas in natura.
Uppmanas samtliga avrads- och kronotiondegivare att vid bestämd dag ha ren och
räntegild säd i beredskap efter att i laga tid erhållit sina forsedlar, så vida de inte har
tillstånd att lösa räntan med pengar.
Uppsala den 4 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 6 november 1819 (auktion Grillby By, Villberga socken)
Auktion under Upp- och Avslag förrättas av kronobefallningsman U E Morén vid Litslena
Gästgivargård den 18 februari1820 på frälsehemmanet N:o 9 i Grillby by, Villberga socken
som under fideikommissrätt tillhör överstelöjtnant D R Hammarfelt, att försäljas för
gäldande av en domfäst fordran på 2250 riksdaler utom ränta. Hemmanet är på obestämd tid
utarrenderat för 12 tunnor spannmål årligen. Köpesumman erläggs senast en månad efter
auktionen.
Uppsala den 6 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1819 (auktion på utjord i Gränby, Vaksala
socken)
En kronoskatte utjord i Gränby, Vaksala socken om 4 ½ öresland, säljs genom frivillig
auktion på stället den 4 december. Utjorden består av 10 tunnor årligt utsäde i god jordmån,
äng som för närvarande inte ger mer än 4 - 5 lass vid medelmåttig växt, men genom odling
kan mycket förbättras, tillräckligt mulbete och hjälplig åbyggnad. Den nu sådda höstgrödan
säljs vid samma tillfälle. Godkänd köpare har anstånd med hela betalningen till januari
1821.
Uppsala den 6 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1819 (köp av råghalm till Hovstallet)
Auktion på Statskontoret den 17 december av erforderligt kvantum råghalm till Kongl
Hovstallets behov. Skriftliga anbud mottas innan auktionen. En del av halmen skall
levereras i slutet av januari och resten vid första öppet vatten. Levereras till Kongl
Hovstallet i Stockholm, Varje kärve skall väga 2 lispund.
Uppsala den 6 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1819 (vaccinationsämne)
Kongl Sundhets Kollegium har i skrivelse meddelat, att det är angeläget, att även
provinsialläkare som inte är föreståndare för Vaccinationsdepå, vinnlägger sig om att samla
och utdela vaccinationsämne i sina distrikt. Landshövdingeämbetet anmodas att kungöra
Sundhets Kollegiets förslag, att de som med särskild nit och bredvillighet underhåller och
delar med sig till andra vaccinatörer, har möjlighet till belöning. Vid motsatt förhållande
eller vägran att biträda med vaccin, då sådant finns, utesluts all belöning.
Uppsala den 6 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 6 november 1819 (handelsbetjänt Erling)
Handelsbetjänten E J Erling, har oredligen förfarit med en betydlig summa pengar, som han
för sin husbondes räkning uppburit. Överståthållarämbetet antyder till var och en, som kan
upplysa om Erlings vistelseort att vid laga äventyr genast anmäla här eller hos
Överståthållarämbetet.
Erling är 30 år gammal, smal och av mer lång än kort växt, med magert och sjukligt
utseende, svart krusigt hår, klädd i blå frack, ljusgrå pantalonger och brun surtout.
Uppsala den 6 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1819 (auktion, Tomta, Veckholms socken)
Kongl Serafimer Ordens Gille har i skrivelse förordnat att hospitalshemmanet Tomta N:o 1,
1 1/4 mantal i Veckholms socken, Trögds Härad, med alla tillförande ägor, torp och
lägenheter kommer att säljas på auktion den 18 december vid Landskontoret.
Nytt arrende utbjuds på 14 år. Hugade spekulanter försedda med prövad och godkänd
borgen, vilken skall förnyas vid varje syn.
Uppsala den 13 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Stockholm den 18 november 1819 (betalning av undsättningssäd)
Skrivelse från Allmänna Magasinsdirektionen.
I avseende på den betalning för spannmål som rikets innevånare blivit undsatt med, har
Magasinsinrättningen hemställt att även om Kongl Maj:t är försäkrad om, att envar
låntagare bemödar sig att betala sina skulder, vilket blir till deras fördel, så har de senaste
årens mindre förmånliga skördar gjort att i flera landsändar, har man inte förmått gottgöra
sina skulder. De får till nästa års slut njuta anstånd med halva beloppet om säkerhet kan
ställas som Författningarna och Befallningshavande godkänner. Räntan blir 2 runstycken
per månad.
De får betala i spannmål, beräknad till det upphandlingspris som bestäms i
Magsinsdirektionen samt erlägga skillnaden mellan samma pris och vad de betalat för
undsättningsspannmålen.
Vad Kongl Maj:t sålunda i nåder förordnat är meddelat såväl till Herr Landshövdingens
egen och vederbörandes underdåniga efterrättelse.
Stockholm den 18 november 1819 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 20 november 1819 (13 personer, 2 drunknade, stölder)
1:o Lagstadde drängen Olof Hallblom, 23 år gammal, kort och undersättsig till växten med
koppärrigt ansikte, har olovligt avvikit från Bernshammars Bruk.
2:o Förre båtsman Backman, vilken misstänks dels vid egendomen Ellenhill och dels vid
Ensta gästgivargård, Stockholms län, stulit åtskilliga kläder av en resande gesäll.
3:o Inhyseshjonet änkan Lovisa Hammarklo, som sedan hon åtkommit en plånbok med 8
riksdaler och en halsduk med fransar, begivit sig från sitt hemvist, Tetorpet, Brännkyrko
socken med tre av sina barn.
4:o Artilleristen Tufwe Nilsson Schmidt är 31 år, 5 fot 10 tum, mörk med lutande hållning
och lömskt utseende har olovligen avvikit från garnisonen i Kristianstad.
5:o Förrymde gardisterna vid Svea Livgarde, Hans Snäll, Henrik Svärd och Johan Krants
efterlyses.
Snäll är 20 år gammal, 5 fot 9½ tum, långlagt ansikte, mörkt hår
Svärd 26 år, 5 fot 11 tum, trint ansikte, mörkt hår
Krants 21 år, 5 fot 9 tum, trint koppärrigt ansikte och mörkt hår.
6:o Förre drängen Eric Andersson från Sävastbo, Löfsta socken i detta län, är straffad för
stöld, vanfrejd och bristande försvar och till allmänt arbete på Landskrona Fästning avförd.
Efter att ha visat falska betyg om erhållen tjänst, blev han frisläppt och uppehåller sig
troligen i eller omkring hemorten.
7:o En okänd mansperson, lång till växten, klädd i en trasig blå jacka och långbyxor av
randigt bolstervar med rund brämmössa på huvudet, är misstänkt för att ha förövat inbrott
hos klockaren i Håtuna församling, detta län. Från en matbod stals en bulla bröd och något
strömming samt samma natt skedde inbrott i Håtuna kyrka och försök att inkomma i
sakristian.
8:o Vid inbrott hos Hovrättskommissarien Kronolänsman J Dahlstedt på Fredriksberg,
Linköpings län stals flera hundra riksdaler i pengar, ett av Befallninghavande givet utslag
mellan nämndeman Anders Carlsson i Haninge och rusthållare Samuel Pehrsson i
Ullstämma, sökande och inspektor J P Nordqvist på Karstorp, svarande, med inneliggande
över 400 riksdaler, ett repeterur med krusig guldboett med liten tavla och bild på en man
och en kvinna, som med en hammare slår på en bygel
9:o Stölder inom Gävleborgs län
Hos Eric Pehrsson i Berga, Norrala socken, pengar, 7 alnar mörkblått vadmal, 1
drällduk, åtskilliga kläder, sulläder, 3 gafflar och 1 kniv.
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Hos bonden Pehr Andersson i Himlingby, Valbo socken, 225 riksdaler, 1 ny förgylld
silverbägare, 4 gamla bägare med guldsmeds Sedins stämpel, 5 guldringar, 1 silverring, 1 s
k förgylld plåtring. 10 riksdaler i vedergällning till upphittaren
Hos bonden Jonas Sturm i Bäckebo, Ljusdals socken, 1 brännvins lyftpanna med huv
och pipor, 1 silverbägare, garnsäckar samt kött och bröd.
Hos bonden Hans Ersson i Ånga, Arbrå socken en svart vallack som gick på bete,
Hos bergsman Eric Andersson i Berg, Torsåker socken, stals två kreatur ur stallet, en
vallack 7 år, stor och vacker med hängman, ett sto 4 år, rött till färgen med hängman,
oskodd på bakfötterna, 2 arbetsselar, 1 brädskrinda utvändigt rödmålad.
10:o 1 märkt gevär med rem och en märkt kopparflaska kom bort vid övningsmötet på
Bonarps hed från Kronobergs Regemente.
Krono- stadsbetjänter skall sorgfälligt efterspana dessa rymmare, tjuvar och stulna
persedlar.
Överståthållarämbetet anmodas efterlysa drängen Eric Andersson, vilken under N:o 6
omtalas.
Fångförare Pehr Ersson i Fernviken och gruvarbetaren Sackris Hedström vilka skulle
föra avskedade soldaten Jacob Fröjd över sjön Runn, där han ansetts saker till att för att
uppnå frihet, störtat dem i sjön.
Befallningshavande i Falun anmodar på grund av Svea Hovrätts föreskrift att de
efterlyses, då man trots noggranna eftersökningar inte hittat deras kroppar och om de
händelsevis är i livet, skall deras uppehållsort skyndsamt bekantgöras.
Uppsala den 20 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala 20 november 1819 (inbrott Stenkrogen, Vendels socken)
Enligt rapport från kronobetjäningen i orten, har två okända män genom list tagit sig in hos
torparen Eric Wenström i Stenkrogen vid Brundby, Vendels socken. Den ena utsläpade en
blå kista och satte i en släde med förspänd häst, medan den andra illgärningsmannen med
våld hindrade Wenström att försvara sin egendom. De försvann med det rövade godset, som
innehöll 1 liten silverbägare, 1 tumlare, 2 riksdaler banko i plåtstycken samt några riksdaler
i mindre silverpengar, 3 matskedar, 1 tesked, skospännen i silver, ett litet blåmålat syskrin,
1 halvankare brännvin, samt flera skuldsedlar.
Dessa våldsverkare och det stulna skall allvarsamt efterspanas över hela riket.
Uppsala den 20 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1819 (plats för Upplands Regementes Majors
Kompaniers avlöningsmöte)
Under januari 1820 kommer avlöningsmöten att hållas på olika platser med Kompanierna
vid Upplands Regemente.
För att undvika ansvar skall alla ränte- och kronotiondegivare samt boställarrendatorer
inställa sig och erlägga lösen för räntepersedlarna eller de s k årliga penningarna, samt
komma överens om spannmålens lösande eller levererande in natura.
Gratialer och pensionärer får vid detta tillfälle sina underhåll.
Uppsala den 27 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 27 november 1819 (auktion Major Hjelmstiernas
gäldbundna bo)
Till följd av Svea Hovrätts i laga krafts utslag, har borgenärerna i Major Hjelmstiernas
gäldbundna bo beslutat, att genom offentlig auktion den 19 januari 1820 till högstbjudande
försälja ett halvt mantal kronoskatte N:o 3 Norrgården, 1/16 mantal frälseskatte N:o 9
Malmen kallat, i KungsHusby by, Trögds socken, detta län. I köpet ingår 6 tunnor råg, 1
tunna havre, som sista hösten blivit sådda på dessa hemmansdelar.
Halva köpeskillingen erläggs genast och den andra hälften senast efter 3 månader.
Egendomen har en vacker karaktärsbyggnad av trä för ståndspersoner och värderas till
12, 605 riksdaler banko. Utropet sker i bankomynt.
Uppsala den 27 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 27 november 1819 (2 personer)
Volontären vid 3:dje Kompaniet av Kongl Flottans Stockholms Eskader, N:o 2 Eric
Nordström, är 30 år, 5 fot 9 tum med koppärrigt ansikte, ljust hår. Han har undanhållit sig
från tjänstgöringen.
Förre artilleristen Anders Andersson Sjögren, som väntar på Göta Hovrätts beslut
rörande Underrättens bestraffning för stölder med 11 par spö, uppenbar kyrkoplikt och 3 års
fästningsarbete, har lyckats utkomma från Vänersborgs stadshäkte. Han är 39 år med stark
kroppsbyggnad, mörkt hår och mörka ögonbryn.
Krono- och stadsbetjänter befalls noggrant efterspana dem och vid ertappandet genast
gripa och under säker bevakning föra dem till Slottshäktet.
Uppsala den 27 november 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1819 (flera auktioner i Rasbo socken)
Vid öppen frivillig auktion vid Hovs Gästgivargård i Rasbo socken säljs
1:o Öster Edinge, Tuna socken, 1 mantal frälse,18 tunnors årligt utsäde, 65 tunnland äng
och 225 tunnland skog och hagar
¼ mantal frälse med 5 ½ tunnors utsäde i samma socken, 20 tunnland äng, 75 tunnland skog
Båda hemmanen är väl hävdade, har god åkerjord, ängen består av starr och något hårdvall,
gott mulbete, fiske samt 3 torp
2:o Frälseräntan av sistnämnda hemman, vilken årligen utgår med 4 tunnor 7 fjärdingar 3
kappar spannmål, åtskilliga persedlar och dagsverken för 21 riksdaler 33 skilling, 7 ½ läster
brännkol
3:o Frälseräntan av 1 mantal Bärsta i Stabby socken till 1 2/3 riksdaler och 6 tunnor
spannmål.
4:o Frälseräntan av 1 mantal Årsta i Rasbo socken 8 1/4 tunnor spannmål samt persedlar
och dagsverken till 55 riksdaler 41 skilling
5:o Frälseräntan ½ mantal Klivinge, Rasbo socken, med 4 5/8 tunnor spannmål samt
dagsverken och persedlar med 22 riksdaler 39 skilling
6:o Frälseräntan 1 mantal Torsgärde i Skuttunge socken, som är 40 skilling, 6 tunnor
spannmål, 10 tunnor ottetrösk samt en långskjuts av 9 mil.
Uppsala den 4 december 1819 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 4 december 1819 (3 personer stöldgods bl a en häst)
1:o Båtsman vid Gottlands Kompani Erasmus Österberg har olovligen avvikit i Oxelösund
från tjänstgöring på örlogsskonerten Snappupp. Han är 21 år gammal, 3 alnar lång med
brunt hår.
2:o Ynglingen Fredrik Holmström, som är intagen på Karlskrona stads fattigvårds inrättning
har avvikit därifrån. Han är 18 år, smal till växten, mörka ögon, mörkt hår och ovanligt platt
näsa.
3:o Kronoskogvaktaren Israel Liedström från Torpa i Vänersborgs län, har efter förövad
stöld avvikit.
4:o Från bonden Eric Jansson i Bräcksta, Tensta socken, stals åtskilliga klädesplagg, 40
alnar vit vadmal samt en gulblack häst med svart man och en spjälsläde med fimmerstänger
och sele
Uppsala den 4 december 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1819 (ny arrendeauktion på löjtnantsbostället
Vida Upplands Regemente)
Vid auktionen den 6:te oktober gjordes inget antagligt bud på arrendet av Stabs Löjtnants
bostället Vida, 1 mantal i Tierps socken och Örbyhus härad. Därför har Krigs- och
Kammarkollegierna beslutat att arrendet skall utbjudas på nytt här på Landskontoret den 16
februari.
Uppsala den 4 december 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1819 (stulna sjöskumspipor )
Den 1:sta denna månad stals från slottet 2 sjöskumspipor, varav den ena var mycket stor
och hög, något rökt och med silverbeslag i form av kask, litet skaft med hornringar.
Den andra var mera rökt och något mindre, silverbeslagen med långt skaft.
Belöning på 12 riksdaler utlovas.
Uppsala, den 4 december 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1819 (leverans av avradskronotionde och
arrende spannmål)
Spannmålen skall levereras i Slottsmagasinet i Stockholm av dessa fögderier under tiden 18
- 29 januari
För kronobefallningsman Groths Fögderi eller Håbo, Bro och 5 socknar av Trögds härad
den 27 januari
För att vederbörande inte skall hindras av varandra och man skall hinna med expedieringen.
skall leveranserna införas dagen före den utsatta dagen.
För övrigt skall spannmålen var strid och väl rengjord från halm och agnar.
Uppsala den 6 december 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1819 (avlöningsmöte med Liveskvadronen av
Livregementets Dragonkorps)
Spannmålen skall lämnas vid Ny, Värsta och Alsike gästgivargårdar, i Uppsala stad i
guldsmed Bergströms gård, Högsta, Yvre gästgivargårdar på skilda dagar i januari. Här
skall räntegivarna infinna sig och betala den årliga räntan eller ha den spannmål i beredskap
som inte skall lösas med pengar
De rustande skall infinna sig för att betala vakansavgiften och gratialerna för att få sitt
underhåll.
Uppsala den 10 december 1819 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 10 december 1819 (värvning)
Gardisten vid Greve Falkenbergs Kompani av Svea Livgarde, N:o 12 Oden, har blivit
förordnad att för samma kompani anställa värvning här i länet till den 1 april
nästkommande år.
Uppsala den 10 december 1819 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 10 december 1819 (2 personer, hästar)
1:o Mjölnardrängen vid Söderfors Brukskvarn Anders Sjöberg har olovandes lämnat sin
tjänst hos mjölnare Spångberg och inte kunnat anträffas. Han var klädd i skinnpantalonger,
stövlar och hatt. Om hans utseende och övriga klädsel har inga upplysningar lämnats.
2:o Från bonden Eric Ersson i Kivinge, Övergrans socken, har stulits en gulblack häst med
svart man och svans och svart efter ryggen. Den är 16 år gammal. Vidare ett sto, 14 år
gammalt, rött med vit bläs i pannan samt en släde, 2 tömmar och 2 selar. Dessutom 2 får ett
vitt och ett grått. För stölderna misstänks en mansperson, som kallat sig Godberg och sagt
sig vara från Dingtuna socken, Han är mellan 30 och 40 år, lång, med rött hår, klädd i ljus
frack, stövlar, mellanblå surtut och svart hatt.
3:o Ett brunt hästkreatur, 5 år gammal, med svart man och svans stals från bonden Ola
Månsson i Edstorp i Karlskrona län.
4:o Den från Allmänna arbetsinrättningen i Vadstena intagne, utstrukne gardisten Johan
Andersson, 25 år gammal, 6 fot hög, ljust hår, blå ögon, samt håret nära intill huvudet på
vänstra sidan i rak linje från pannan ned till nacken avklippt. Han medtog 1 tvåmanslakan
av Hälsingebuldan, utom det han var klädd i. Allt märkt med kronostämpel.
Överståthållarämbetet i Stockholm ombedes, vänligen att efterlysa mjölnardrängen och
de i N:o 2 nämnda kreaturen.
Uppsala den 10 december 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1819 (Skävö, Årby)
För obetalda skulder i mät tagna fastigheterna
1:o Skävö, ½ mantal kronoskatte, beläget i Vaksala socken, värderat till 3777 riksdaler 12
skilling
2:o Avlidne rusthållaren Anders Nilsson Nymans Sterbhus, 1/4 mantal rusthåll i Årby by,
Lena socken, Rasbo härad, uppskattat till 919 riksdaler 24 skilling
3:o 1/4 mantal i Årby, tillhörigt änkan Britta Andersdotter och värt 919 riksdaler 24 skilling
Värderingsinstrumenten och upplysningar finns hos Assessor Floderus på Myrby.
Fastigheterna säljs utan inventarier men med sådd höstgröda.
Uppsala den 10 december 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1819 (auktion på hårdvallshö vid Ryda
Kungsgård, Nysätra)
Vid Ryda kungsgård säljs till högstbjudande 7000 lispund hårdvallshö, att på stället
uppstillas och betalas genast till kronobefallningsmannen i orten.
Uppsala den 10 december 1819 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 18 december 1819 (uppbördsmöte med Majorens skvadron )
Möte med Livregementets Dragonkorps i januari 1820, då räntegivare skall infinna sig och
erlägga den årliga penningräntan och överenskomma om avradsspannmålens forslande eller
lösande.
De rustande som erlägger ständig eller tillfällig vakansavgift för karlar och hästar betalar
avgifterna härför.
Likaså skall gratialisterna inställa sig och medföra vederbörliga prästbevis för att få sina
gratialer.
Uppsala den 18 december 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1819 (auktion, Hämsta, Boglösa socken, Trögds
härad.
Hälften av bonden Eric Ericsson i Hämsta, ägda ½ mantal frälseskatte N:o 3 vilket ännu 5
år är bortarrenderat, kommer att säljas på auktion för att täcka domfästa skulder, som utom
kapital, ränta och kostnadsersättning utgör 638 riksdaler, 32 skilling, 6 runstycken.
Hemmansdelen säljs i befintligt skick och värderas till 1000 riksdaler. Köpeskillingen
erläggs genast vid auktionen eller sist efter en månad.
Uppsala den 18 december 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1819 (auktion Kärrby by, Boglösa, Trögd)
Frivillig auktion på bonden Anders Anderssons kronoskattehemman N:o 1 i Kärrby by,
Boglösa socken, Trögds härad. Hemmanet ¾ mantal har 6 tunnor utsäde, 12 - 15 lass hö och
skogstillgång. Tillträde 14 mars 1821. Köpeskillingen betalas med hälften 1 månad efter
auktionen och resten 1 månad före tillträdet.
Uppsala den 18 december 1819 B W FOCK
Kungörelse, Stockholm den 14 december 1819 (Carls Brev angående lumpsamlare)
Ständerna har hemställt om någon Författning till förekommande av olägenheten, att ett
stort antal lumpsamlare blev antagna och fick tillstånd att resa omkring i landet.
Vi förordnar att Pappersbruksidkare för insamling av lump, inte får antaga andra
personer än de, som har Edert pass och att Ni bör tillse att inte fler lumpsamlare utskickas
än som är nödvändigt. Pass får inte lämnas till annan än den som har antagningsbevis hos
någon Pappersbruksidkare och kan bestyrka sin goda frejd genom prästerskapets bevis.
Stockholm den 14 december 1819 CARL JOHAN
Vilket härmed kungörs
Uppsala den 22 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning Uppsala den 27 december 1819 (4 arrestanter rymt ur slottshäktet)
Från arrestrummen i Slottshäktet har i går afton mellan klockan 8 - 9 följande arrestanter
tagit till flykten.
1:o Drängen Olof Pehrsson Sandberg, född i Västlands socken, medelmåttig till växten,
blekt långlagt ansikte, blå ögon, ljust hår, straffad för småstölder och smädeord mot sina
föräldrar
2:o Johan Eric Öhman född i Löfsta socken har bruna ögon, ljust hår, trint ansikte, lång och
stadig, dömd till straff för flera stölder.
3:o Förre gardisten Lars Pehrsson från Gävleborgs län är lång och smal, blekt och långlagt
ansikte, har ett sår på handen. Han är dömd till spöstraff och fästningsarbete för itererade
(upprepade) stölder.
4:o Manspersonen Anders Berglind som är liten till växten, född i Torsvi socken med blekt
långlagt ansikte, blå ögon och ljust hår, är anklagad för inbrottsstöld här i länet.
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Anbefalles Krono- och Stadsbetjänterna i länet att genast och med strängaste sorgfällighet
efterspana dessa förrymda brottslingar och vid ertappandet genast gripa dem och föra dem
under fängslig bevakning tillbaka till Slottshäktet.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i riket anmodas att låta samma
efterlysning utgå.
Uppsala den 27 december 1819 AND HJERPE J A CARLSSON
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Landshövdingeämbetets Kungörelser 1820
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003,

4 januari - 26 maj 18120

Kungörelse, Uppsala den 4 januari 1820 (ny auktion Tomta, Veckholms socken)
Inget antagligt bud gavs vid auktionen den 18 december på Tomta i Veckholms socken
Trögds härad, varför ny auktion utsätts till den 2 februari.
Uppsala den 4 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1820 (exekutiv auktion Grillby, Villberga socken)
För gäldande av domfästa skulder säljer bonden Carl Ersson, kronoskattehemmanet N:o 1,
Grillby, Villberga socken, Trögds Härad, på auktion den 19 april. Hemmansdelen säljs i
befintligt skick och är värderad till 1166 riksdaler
Uppsala den 8 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 8 januari 1820 (värvning)
Gardisten vid Livkompaniet av Svea Livgarde N:o 13 J Öberg, är förordnad att för
Regementets räkning på en månads tid värva manskap.
Uppsala den 8 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, Uppsala den 8 januari 1820 (4 personer, borttappat paket, stöldgods)
1:o Båtsman vid Södra Möre Indelnings Kompani N:o 154, Skjil, var uppbådad till tjänst i
Karlskrona, men har undanhållit sig och avvikit från orten.
2:o Sjöartilleristen vid 2:dra Regementets Livkompani N:o 27 Jöns Svensson har olovligen
avvikit från garnisonen i Karlskrona. Han är 5 fot 9 ¾ tum hög, mörkt hår, svarta ögonbryn,
klädd i livmonderingsjacka och långbyxor.
3:o Mjölnare Österholm, från Simtuna socken, Västmanlands län, misstänks för åtskilliga
stölder i orten. Han är 40 år, medelmåttigt växt, mörkt hår och bryn.
4:o En mansperson som uppgivit sig heta Magnus Pettersson och vara permitterad gardist,
har sedan han under några dagar arbetat hos skomakare B Friss i Västerås, under natten till
den 22 november avvikit. Han tillgrep en silversnusdosa, ett par nyligen skodda stövlar, en
grön kaschett, svart silkesduk, nattkappa, en taskbok med inneliggande prästbevis och
sundhetsattest för gesällen Tidholm, ett respass för skomakargesällen Jonas Eric Sundsten
utfärdat den 12 november i Örebro samt hans lärobrev utfärdat vid skomakarämbetet i
Örebro. Dessutom stal han 24 skillingar i pengar.
Han beskrivs vara 11 kvarter 2 tum lång, med mörkt hår, trint ansikte och klädd i blå
collet, blå väst med tennknappar, blå ridbyxor med vita snören.
5:o Vid inbrott hos Anders Andersson i Sylta By, Rytterns socken, Västmanlands län, stals
en svart taftklänning, flera schalar och dukar samt ett par psalmböcker med fodral.
6:o På vägen mellan Värsta Gästgivargård och Stockholm borttappades ett paket på
eftermiddagen den 29 december. I paketet fanns 100 riksdaler i olika sedlar och ett brev till
apotekare Ringquist i Stockholm. Hederlig belöning utlovas av ägaren apotekare Carlsson
här i staden.
I händelse förre vice Borgmästaren i Strängnäs, Trostadi, skulle vistas här i länet, uppmanas
han att ge sig tillkänna hos Befallningshavande i Nyköping i avseende på ett ersättningsmål
rörande Strängnäs stad 1808 års testament och bevillningsmedel.
Uppsala den 8 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
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Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1820 (skuldfordringsmål)
Alla, som under år 1819 hos Befallningshavande gjort anhängiga skuldfordringsmål, vilka
ännu inte blivit förklarade efter infordrade påminnelser, har en månad på sig att fullgöra.
Annars i vidrigt fall anses de som förlikta och avskrivna i Diariet.
Uppsala den 8 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 8 januari 1820 (vaccinationsjournaler)
Pastorer i församlingar på landet skall insända vaccinationsjournalerna för år 1819 enligt
reglementet av den 6 mars 1816.
Uppsala den 8 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1820 (försäljning av hårdvallshö, Ryda
Kungsgård)
Ytterligare utrop på 7.000 lispund hårdvallshö säljs vid Ryda Kungsgård, Nysätra socken,
med villkor att på stället uppstillas och betalningen erläggs genast till
Kronobefallningsmannen i orten. Enär försäljningen därav vid sist utlyste auktionen inte
försiggått, meddelas detta till hugade spekulanters efterrättelse.
Uppsala den 15 januari 1820 AN HJERPE J A CARLSSON
Efterlysning, saknas datering, (4 personer, stöldgods, två hästar, kopparkittel)
1:o Trumpetaren vid Vendels Artilleri Regemente, Anders Lindqvist, är 16 år gammal, 2
alnar lång och smal, med ljust hår. Han avvik från garnisonen i Kristianstad klädd i
uniformsbyxor, blå jacka, blå klädesväst, stövlar, liten mössa med gul kant
2:o Drängen Johannes Svensson från torpet Sjöslätt i Ås Härad, Vänersborgs län, är 24 år
gammal av medelmåttig växt, ljusbrunt hår, blå ögon. Han har avvikit, sedan han blivit
misstänkt för att under sin tjänst hos postförare Jonas Nilson i Gammals torp uppbrutit flera
lösbrev och tagit pengar
3:o Från skeppstimmermannen Anders Forssel och sjömannen Pehr Förslund i Gävle har
vid inbrott åtskilliga klädespersedlar stulits. För stölden misstänks en kringstrykande
kvinnsperson, som uppger sig heta Anna Britta och är omkring 22 år gammal, medelmåttigt
växt med slätt vackert ansikte. Hon har ett krokigt långfinger på högra handen.
4:o Från bonden Pehr Hendriksson, Jätbo i Neder Torneå socken har stulits 25 riksdaler, 20
alnar blått och 10 alnar grönt kläde samt kläder.
5:o Från bonden Eric Olsson i Ovanede, Torps socken, Väster Norrlands län stals kläder,
samt en kista tillhörig Jungfru Maria Decker, som han hade i förvar, innehållande kläder
6:o Från sockenskräddaren i Njurunda, Nils Ågren, stals ett silverfickur tillverkat av
Biefield med kedja av hår, nyckel av silver och sigill med infattad agat samt kläder.
Vid samma tillfälle stals från änkan Nordlund, skospännen i silver, silverpengar och
flera kambrikshalsdukar
7:o En kopparkittel av 25 markers vikt har stulits från Rådman Westman i Härnösand.
8:o Ett ungt svart sto och en ljus hingst har bortkommit för ägarna länsman Wessberg och
bonden Pehr Pehrsson i Norrtanslo.
9:o Snickarlärlingen Carl Magnus Ahlsten och mjölnardrängen Anders Sjögren är tilltalade
för stöld och tagit till flykten (fortsättning saknas)
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1820 (auktion på akademiprebendehemmanet
Övernäs, Näs socken samt Lurbo torp)
Fjorton års återstående arrende av Akademie Prebende (inkomsten är anslagen till lön åt en
kyrkans man) hemmanet Övernäs, Näs socken, 1 mantal inroterat säteri, jämte äganderätten
till det därunder lydande Lurbo torp med befintlig betydlig överloppsbyggnad för
ståndspersoner, säljs på frivillig auktion den 7 februari på Akademiens auktionskammare.
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Enligt 1759 års karta har hemmanet 41 tunn- och 4 kappland åker, 21 tunn- 20
kappland äng samt 173 tunn- 11 kappland skog och backar.
Torpet Lurbo vilket är beläget ¾ mil från staden vid yttersta viken av Mälaren innefattar
3 tunn- och 13 kappland åker, 28 kappland äng och 9 tunnland täppor och backar.
Arrendet därför, utom ansvar för alla allmänna onera (skatt), del i soldat och
väghållning, byggnadsskyldighet efter lag, uppgår till 52 tunnor spannmål, hälften råg och
hälften korn, som på Akademiens anordning skall föras 9 mil.
Alla arrendeskyldigheter sedan 1804, av den första arrendatorn särskilt antagen åbo
ensamt blivit fullgjorda, varigenom Lurbo torp således skall fritt begagnas.
För arrende skyldigheternas uppfyllande bör inroparen ställa vederhäftig borgen samt
den 14 mars nästkommande år erlägga den blivande arrendesumman, då lägenheten får
tillträdas.
Närmare underrättelser kan fås av Herr Överdirektören Ridderbjelke här i staden och i
Stockholm av Ingenjör Carl Enagrius.
Uppsala den 15 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 17 januari 1820 (arrendeauktion piparebostället Hacksta,
Kungshusby socken)
Arrende på 30 år auktioneras vid öppen auktion den 12 april på boställen vid Kongl
Upplands Regemente dels på Krigs Kollegium och dels här på Landskontoret, nämligen:
Piparebostället Hacksta Kungshusby socken, Skogsbo Tierps socken, Navesta Torsvi
socken, Kolsta Håtuna socken, Brunna Långtora socken och Säfsta Husby socken, Trögds
härad. Borgen för alla skyldigheter för de första 10 åren krävs.
Uppsala den 17 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala 19 januari 1820 (auktion fänriksbostället Brunna, Tensta socken,
Norunda härad)
Fänriksbostället Brunna i Tensta socken, Norunda Härad utbjuds till arrende på 18 år, alltså
t o m 1838, då arrendet upphör utan uppsägning. Borgen för de första 5 åren, annars gäller
inte arrendeanbudet.
Uppsala den 19 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1820 (entreprenadauktion för manskapets
underhåll på mötesplatserna)
På Kommissariatets begäran, har Landshövdingeämbetet utsatt entreprenadauktion här på
slottet, för Regementenas och beväringsmanskapets underhåll vid innevarande års möten på
mötesplatserna.
Provianterings- och fourageringsstaterna blir enligt Fältförvaltningens Reglementes
föreskrift.
Uppsala, den 21 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1820 (förnyad auktion Tibble, Hagunda socken)
Eftersom det var brist på anbud vid auktionen av bonden Eric Erssons fastighet i Tibble by,
Tibble socken, Hagunda Härad, som för skuld var utmätt, kommer ny auktion att hållas den
3 maj på Säva Gästgivargård.
Uppsala den 22 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse Uppsala den 22 januari 1820 (värvning)
Chefsämbetet för Livgardet har utfärdat patent för Fanjunkare Edvard Åsbrink, att här i
länet anställa värvning för överstelöjtnant Påhlmans Kompani till den 31 april 1821.
Uppsala den 22 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
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Efterlysning, Uppsala den 22 januari 1820 (en efterlysning för mord, ihjäslagen häst)
1:o Trädgårdsdrängen Lars Dahlström har bortgått ur sin tjänst hos änkefru grevinnan
Adelcreuz . Dahlström är född 1798 i Sele by, Äppelbo socken, Väster Dalarna. Han är
nära 6 fot lång, med mörkt hår, rödaktiga polisonger och är något koppärrig
2:o Båtskeppare Anders Åkerlund, som har ådragit sig en skuld, stor 100 riksdaler, har
avvikit i Stockholm från handlande i Vaxholm O E Åkerbergs förande storbåt.
Åkerlund är född i Österåkers socken, Stockholms län, vid pass 40 år gammal, av
medelmåttig växt, med trint, rödlätt ansikte, klädd i blå underkläder, mörkgrön fries
kapprock, stövlar och svart hatt.
3:o En för mordet på Johannes Svensson på Ullasjö Hed, Ullasjö socken, Älvsborgs län,
anklagad mansperson vid namn Peter Bengtsson från Torpet Gnällan i nämnda socken,
vilken skall ha haft ett pass utfärdat i Karlskrona eller Landskrona, där han kallas Peter
Erlandsson.
Denna person skall var 23 år, medelmåttig till växten, med magert, blekt och koppärrigt
ansikte, ljusblå ögon och ljust hår. Efter mordet saknas ett större fickur med två boetter, och
svensk kontroll samt namnen Hanning och Gävle samt ett mindre ur märkt D Hak, Buhfjeld
i botten.
4:o Vid inbrott hos bonden Gustaf Pehrsson i Tibble, Tillinge socken stals ur stallet ett sto
16 - 17 år gammalt, rött med kort hängman, kort tunn svans, med ett ärr på låret, något
skavd under ögonen av grimman. Samtidigt stals sele med järnkrok och dragläder, tömmar
och träns samt ett vitt och grårandigt täcke.
Samma natt hittades en liten svart Ölandshäst, något grå på huvudet med korta öron,
ihjälslagen på landsvägen vid Vindsberga by i Tillinge socken. Ägaren är okänd.
Gustaf Pehrssons häst efterlyses i närliggande län.
Uppsala den 22 januari 1820 AND HJERPE J A CARLSSON
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1820 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Kongl Allmänna Magasinsdirektionen har den 7 denna månad givit tillkänna att under
oktober, november och december medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till
växelkursen på Hamburg varit 2 riksdaler 37 skillingar 6 runstycken bankosedlar och på 1
lod omyntat silver 1 riksdaler 7 skilling 7 runstycken banko.
Detta meddelas dem som önska avbörda sig betalning för på kredit erhållen
undsättningsspannmål.
Uppsala den 28 januari 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1820 (missväxt, undsättningssäd)
Länets jordbrukare har under senaste året fått skörda en skäligen god gröda av höstsädet.
Trots det har de flesta stora skulder för undsättningssäd, som de åsamkat sig under
missväxtåren och som endast en ymnigare skörd kan avhjälpa.
Vid ett sådant för allmogen betryckt tillstånd, har jag ansett som en av mina viktigaste
ämbetsplikter att på allt sätt lätta spannmålens avsättning i härvarade kronomagasin.
Därför hålls magasinet öppet måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar, så att
undsättningsskyldiga kan mot 10 riksdalers betalning för rågen och 8 2/3 riksdaler för
kornet per tunna hit leverera i mindre kvantiteter, så länge utrymmet tillåter. Skulle därvid
något missnöje uppstå, anmäls det hos mig eller i Stockholm.
Här vill jag lämna en varning. Spara den egna säden till utsäde, då den som finns i
Magasinen inte alltid är fröbar till utsäde och var sparsam med rågen till brödföda, då jag
har anledning att förmoda, att ingen borgning för spannmål, som till sina följder är högst
skadlig, hädanefter kommer att äga rum.
Uppsala den 1 februari 1820 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1820 (ledig plats på Invalid-, Arbets- och
Korrektionshuset)
Enligt 1 artikeln 1 § i Reglementet för i länet inrättade Invalid-, Arbets- och
Korrektionshuset tillkännages att genom dödsfall bland invaliderna har en plats blivit ledig.
Äldre eller yngre stridsmän, som under krigstjänstgöring blivit oförmögna att vårda sig
själva och förtjäna sitt uppehälle, kan skriftligen anmäla sig hos Befallningshavanden.
Till ansökningen bifogas avskedsbrev, läkarintyg och sockenstämmoprotokoll som
vitsordar den sökandes belägenhet, hans uppförande efter hemkomsten samt om han har
anhöriga på orten som äger förmåga till understöd.
Uppsala den 5 februari 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1820 (remonteringsmöte)
Den 2 mars förrättas här på slottsgården remonteringsmöte med Livregementets
Dragonkorps, då målfylliga och antagliga hästar bör uppvisas för 12 vakanser vid Majorens
Skvadron och 17 för Norra Upplands Skvadron. Rustande själva eller deras ombud riskerar
vite på 3 riksdaler 16 skilling, om de inte hörsammar kallelsen.
Uppsala den 5 februari 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1820 (reststämmor för regementena)
1:o Vid Majorens Skvadron av Livregementets Dragonkorps hålls förrättning vid
Korskrogen i Frölunda socken den 25:te och i Enköping den 26:te.
2:o Vid Norra Upplands Skvadron här i staden vid guldsmeds Bergströms gård den 21:sta
och vid Yvre Gästgivargård den 23:dje.
Räntegivare skall infinna sig och vid utsatt vite betala resterande penningränta samt lösa
avradsspannmålen efter skedd överenskommelse.
Uppsala den 5 februari 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1820 (stulen skuldsedel)
På anmodan av Landshövdingeämbetet i Jönköpings län kungörs en skrivelse från
Avvittringslantmätaren i Dalarna, Johan Kyhlberg.
"I slutet av november 1819, har utan mitt tillstånd och i min frånvaro en skuldsedel på
400 riksdaler, utgiven av Gästgivare J M Lidström, tagits ur min byrå. Jag anhåller ödmjukt
att skuldsedeln efterlyses i Riket och att den som har vetskap om var den finns lämnar mig
denna kunskap. Johan Kyhlberg, Avvittringslantmätare.
Uppsala den 5 februari 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1820 (beredningskommitten för skattetaxering)
På dagar och platser i efterföljande förteckning kommer beredningskommittéerna för
innevarande år, att sammanträda och upprätta förslag till blivande bevillningstaxering.
Alla skattskyldiga skall skriftligen inlämna uppgifter på sin egendom i form av lön för
tjänst, rörelse och näring, fastigheter, frälseräntor, persedlar och spannmål uträknat efter
förra årets markegång. Arrendatorer av Kronans Kungsgårdar och boställen skall uppvisa
sina kontrakt. Den som flyttat under året, har skyldighet att förete bevis från
avflyttningsorten, hur han blivit taxerad. Förmyndare och styresmän för inrättningar och
bolag, outredda strebhus eller i konkurs satt egendom skall redovisas.
De som inte lämnar uppgifter, bötar 2 riksdaler till socknens fattiga. Allmogen och
mindre skrivkunniga tillåts lämna uppgifter muntligt.
Genast efter denna kungörelses uppläsande skall allmänna sockenstämmor utlysas, där
ledamöter väljs till beredningskommittéerna, såsom Bevillningsstadgan bestämmer. Man
skall iakttaga vad som sägs i stadgan om brist finns i någon socken på besuttna män av
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Ridderskapet och Adeln, Ståndspersoner eller Bönder. Den som valts kan inte utan laga
förfall avsäga sig uppdraget.
Då man sammanträder granskas de hos prästerskapet förvarade mantalslängderna efter
vilka varje skattskyldig debiteras samt egendomar, verk och inrättningar värderas. Vidare
ingår i kommitténs ansvar att övervaka så att ingen utan laga skäl blir utesluten från att
beskattas och att den som är oförmögen att betala, för sin nödställda och utblottade
belägenhet frikallas. Skälen till befrielse bör intas i protokollet.
Uppsala den 5 februari 1820 B W FOCK
Förteckning på plats och tid för de 6 fögderiernas sammankomster.
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1820 (båtsmansbeklädnad)
Utrustningspersedlar
1 kapprock av blå vadmal med krage, foder och knappar 12 riksdaler banko
1 kapprock av segelduk med foder
2 riksdaler 32 skilling
1 nåckad rya eller ylletäcke
1
"
20 "
1 hängmatta av buldan med skörlinor, skotthorn
1
"
28 "
Beklädnadspersedlar
1 tröja av blå vadmal med stoffering, ståndkrage, ärmar, foder och knappar
1 väst av blå vadmal, dubbla slag, ståndkrage, ärmar, foder och knappar
1 par långbyxor av blå vadmal, lösa lårfoder och knappar
1 halsduk av mörk lärft
1 par läderskor
1 par ullstrumpor, 1 skjorta
Värde 21 riksdaler 24 skilling
Uppsala den 22 februari 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1820 (lagmansting)
Ordinarie lagmansting i Upplands lagsaga är utsatt att börja den 5 juni i Enköping.
Uppsala den 3 mars 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 3 mars (inställd försäljning av Hemsta)
Kronobefallningsman U S Norén har anmält, att betalning skett för bonden Eric Erssons i
Hemsta, skuld, varför försäljningen av hemmanet är inställd.
Uppsala den 3 mars 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1820 (förnyad auktion i Grillby by)
Inga köpare anmälde sig vid auktionen av Överstelöjtnant Hammarfeldts frälsehemman N:r
9 Grillby by, Villberga socken. Därför görs förnyad auktion på hemmanet och samtidigt på
Sörskogs torp den 13 juli på Trögds Härads Tingsställe, Litslena Gästgivargård.
Uppsala den 3 mars 1820 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 3 mars 1820 (4 personer, stöldgods, upphittad sjöskumspipa
i Bro)
1:o Arrestanterna Johan Bonjour och E F Meijer har rymt från Arbetsinrättningen i
Vadstena.
Bonjour är 32 år gammal, 11 kvarter 5 tum lång, trint ansikte, blå ögon, mörkt hår
Meijer är 22 år gammal, född i Vasa, 11 kvarter 3 tum lång, trint ansikte, blå ögon, ljust
hår.
2:o Förre sjömannen Johan Petter Östlund eller Österlund eller Johan Arpi, som han också
kallar sig, är dömd till bestraffning för grova stölder och förfalskningsbrott har rymt från
Stockholm. Han är 26 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, litet ansikte, liten näsa, mörkt hår
3:o Ordinarie båtsmannen vid Första Södra Möre Kompani N:o 26 Nils Nygren, är 21 år
gammal, stark kroppsbyggnad, har avvikit från orten.
4:o Vid inbrott hos bonden Jan Jansson i Ekeby, Skultuna socken, Västmanlands län, stals
ett rött stokreatur 13 år gammalt, 1 silver halvkvarterstop, silvermatsked, tobaksask av
mässing, åtskilliga kläder, 10 alnar mörkgrönt vamal, 3 alnar melerat dito, 2 psalmböcker, 1
svart kalvskinn.
På allmänna landsvägen inom Bro Härad upphittades en silverbeslagen sjöskumspipa den
14 februari och ett spansk rör med guldknopp den 2 februari. Dessa persedlar förvaras hos
Kronolänsman J A Lind och kan återfås hos honom.
Om avskedade gardisten vid Kongl Maj:ts 2:dra Livgarde, Anders Nåth, vistas i länet,
meddelas att hans pensionsbrev blivit överlämnat till Chefsämbetet vid Upplands
Regemente. Han kan undfå sitt underhåll hos Regementsskrivaren där.
Uppsala den 3 mars 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala 3 mars 1820 (stenhuggeri Gotland)
Kongl Maj:t har givit sitt tillstånd att Gotlands Hushållningssällskap får inrätta ett bolag och
driva den på orten lämpliga näringsgrenen stenhuggeri och nådigt befallt
Lantbruksakademien att i Länshushållningssällskapen låta teckna aktier. Antalet bör vara
minst 1.000 till ett värde av 20 riksdaler styck.
Teckningslistor finns i notarie Berglunds Boklåda här i staden, där också exemplar av
bolagsreglerna finns att tillgå för genomläsning. 5 riksdaler erläggs vid teckningen, som
genast tager sin början och pågår till månadens slut.
Uppsala den 3 mars 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1820 (betäckning av ston vid Strömsholm)
Den som önskar få sitt sto betäckt vid Strömsholm skall snarast anmäla det hos stallmästare
Eschensson för att erhålla s k språngsedel. Ston som haft ärftliga fel eller är mindre än 9
kvarter högt mottas inte.
Uppsala den 3 mars 1820 B W FOCK
Brev till länets Jordbrukare från Landshövdingen 2 mars 1820.
I norra delen av länet var råggräset senaste höst ovanligt tjockt och hade på somliga ställen
lagt sig. Snön kom tidigare än kölden, varför råggrodden förblev ofrusen. Den vanliga
följden är, att råggräset om våren då snön smält, betäcker jorden med en fäll ruttet råggräs
och hindrar nya rotskott att komma upp, varvid rågroten ruttnar och av den på hösten så
lovande brodden blir antingen missväxt eller barfläckig, ojämn gröda.
Detta onda kan lätt hjälpas med dessa lätta och nyttiga medel.
I mars medan vintern är stark, grävs med skovel hål i den djupa snön ända ned till
råggräset på 3 - 5 famnars avstånd från varandra. Detta medför den dubbla nyttan att luft
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kommer till och förruttnelsen hindras samt att jordytan blir tillfrusen. Detta visar sig så, att
en tunn rök stiger upp och ett luftdrag uppkommer över hela fältet.
Sedan snön smält skall genast det ruttna råggräset med lätt hand tas bort, så att nya skott
kan skjuta upp från roten.
Detta råd anser jag som en plikt att framföra på Förvaltningsutskottets vägnar, så att
jordbrukarna kan använda sig av det, där det behövs.
Hos Sällskapets ledamot handelsman Nyman i Uppsala säljs ljusbrunt, gott Rigalinfrö á
30 riksdaler riksgäld per tunna. I Stockholm kostade det för 2 år sedan 48 riksdaler.
Uppsala den 2 mars 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1820 (regementsmöte)
Med Kongl Livregementets Dragonkorps hålls befälsmöte 30 april - 6 maj.
Rekryts- och regementsmöte i 46 dagar från 18 april till 11 maj vid Drottningholms lustslott
och därefter på Ladugårdsgärde i Stockholm till den 1 juni.
Styrkan skall bestå av 9 officerare, 2 trumpetare, 1 hovsmed, och 156 beridna dragoner.
Skvadronsmöten med 2:ne skvadroner 8 - 13 maj och 2:ne 15 - 20 maj
Regementsmöte på Ladugårdsgärde i 24 dagar 2 - 25 juni.
Med Upplands Regemente hålls befälsmöte i 16 dagar 1 - 16 maj, varunder även rekryterna
samlas till övning.
Befälsmöte i 12 dagar 1 - 12 juni.
Regementsmöte på Ladugårdsgärdet 2 - 26 juni.
Uppsala den 10 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1820 (rekryteringsmöte)
Rekryteringsmöte för vakanser vid Upplands Regemente hålls den 5 april på Landskansliet,
då antagliga och målfylliga karlar uppvisas. Gäller 9 vakanser vid olika kompanier.
Rusthållare skall infinna sig vid vite av 3 riksdaler 16 skilling banko.
Uppsala den 10 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1820 (exekutiv auktion på rusthållet Högby,
Långtora socken)
För att gälda domförda skulder säljs rusthållare J P Hedbergs fastighet, ½ mantal rusthåll
Högby, Långtora socken på offentlig auktion den 19 juni. Växande gröda och inventarier
ingår inte om inte köparen så önskar. Betalning sker inom 1 månad. Assessor Ekeberg i
Husby kan lämna upplysningar om fastigheten.
Uppsala den 10 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1820 (exekutiv auktion Åkerby by)
Den 21 juni säljs för domfästa skulder bonden Jan Larssons egendom N:o 4 i Åkerby by,
Åkerby socken, Bälinge Härad, på offentlig auktion. Egendomen är värderad till 5050
riksdaler banko och säljs utan gröda och inventarier, om inte köparen önskar annorlunda.
Utmätningssökande skall visa inteckningsbevis vid auktionsförrättningen.
Uppsala den 10 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 10 mars 1820 (spannmålsstöld i Brunna, Vänge socken)
Natten till den andra mars stals vid inbrott i en spannmålsbod på Brunna Säteri, Vänge
socken, 4 tunnor korn, 1 ½ tunna vete, 8 kappar ärter, 5 salta skinkor, märkta med
bokstäverna A M T samt 6 buldanssäckar.
Den som har upplysningar om tjuven och det stulna åligger att vid laga ansvar anmäla.
En belöning på 20 riksdaler är utlovad.
Uppsala den 10 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 10 mars 1820 (4 personer varav 2 barn)
1:o Avskedade soldaten Anders Andersson Amb från Ljungskile, som var tilltalad för stöld,
lyckades rymma ur Tingsstället Holmen i Göteborg. Han tog med sig ett silverfickur med
vidhängande signet av karneol infattat i guld med bokstäverna A S T, ett par stövlar och 3
köttkorvar.
2:o Avskedade soldaten Gustaf Säters på Säby ägor, Vintrosa socken, Örebro län, son
Gustaf Gustafsson och dotter Gustafa Gustafsdotter bortgick från sitt hemvist en 14
februari. De medförde 1 ny svart hatt, 1 blå spens, 3 kambricksnattkappor, svart silkesduk,
gulrosig kambricksklänning, 1 stor röd, gul och vit levantinshalsduk (österländsk
silkesduk), 1 med röd botten och gula och blå rosiga lister, 1 stort vitt sockerdukskläde, med
fransar, en randig sidenmössa, 1 sytt kambricks mösstycke, 1 par vita bomullsvantar, 1 par
mörkblå fingerhandskar, 2 breda fingerringar i silver, 1 röd saffianssedelbok med 2 riksdaler
6 skilling.
Gustaf är 14 år gammal och Gustafa 10 år.
3:o En till 2:dra Gardet värvad rekryt Johan Eric Staflund, som försedd med Norrköpings
Magistrats pass av den 2:dra februari, har begivit sig på väg till Stockholm tillsammans
med andra rekryter, men tagit till flykten. Han är 23 år gammal, 11 kvarter 4 tum lång, ljus
med blå ögon och avlångt ansikte.
Uppsala den 10 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 22 mars 1820 (personer som inte betalt skatt)
Nedanstående personer har avflyttat från skattskrivningsorten utan att ha erlagt
kronoutskylder eller böter efterlyses.
Från Första Fögderiet: för år 1818 drängen Carl Bergman, böter 32 skilling
Från Tredje Fögderiet för år 1818 Giersta socken, ängsvaktare Lundblad skatt 2: 29
För 1817 Järlåsa socken, Erik Hammarbom skatt 1:44
Biskopskulla socken, Värsta, avskedade sergeanten Lagerström skatt 1:14
Börje socken, avskedade ryttaren Frögd, skatt 1:15
För år 1816 Näs socken, Sätra, Lars Ersson, lasarettsmedel 2 skilling,
Kajsa Perdotter, Lörsta, skatt 1:15
Följer uppräkning av åtskilliga personer. I Uppsala och Enköping flera änkor och pigor som
häftar i skuld för kronoutskylder.
Uppsala den 22 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1820 (exekutiv auktion Årby, Lena socken, Skävi,
Vaksala socken)
¼ mantal rusthåll N:o 1 i Årby by, Lena socken, Rasbo Härad, tillhörigt änkan Brita
Andersdotter och värderat till 919 riksdaler 24 skilling banko, samt skattehemmanet Skävi,
Vaksala socken, Vaksala Härad tillhörigt Johan Eric Fredengren och värt 3 777 riksdaler 12
skilling banko sälj på exekutiv auktion den 27 maj här på landskontoret.
Uppsala den 24 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1820 (hingstbetäckning Akademiens stall i Uppsala)
Hovstallmästare Q Malmerfeldt har anmält att 6 hingstar i Akademiens stall finns för
betäckning, som börjar den 1 maj. De som vill draga fördel därav skall snarast anmäla sig
hos Hovstallmästaren för att få s k språngsedel mot en avgift av 2 riksdaler banko för varje
sto.
Uppsala den 24 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1820 (värvning)
Överkomplette Gardisten vid Överstelöjtnanten Baron Ridderstolpes Kompani Olof
Segerholm har förordnats att tills vidare anställa värvning för Kompaniets räkning på
välfrejdade och målfylliga karlar.
Uppsala den 24 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning Uppsala 24 mars 1820 (3 personer varav en fånig piga)
Den 14 dennes stals ur bonden Jan Janssons stall i Fjällby, Hacksta socken, ett sto, foxrött
med lika svans och ståndman. Stoet är 14 år gammalt och 9 kvarter högt. Tjuven
kvarlämnade ett rödbrunt sto med svart man och svans, ungefär 17 - 18 år gammalt, alldeles
utsvultet och skodd på dalkarlssätt med ishakar på mitten av skon. Samtidigt stals en
verksele med svarta lokor och vitt ylletäcke. Belöning på 16 riksdaler 32 skilling.
Fattighjonet, fåniga pigan Carin Olsdotter från Morkarla församling har under förevändning
att hälsa på sin bror, rättare Öberg i Söderlövsta, Alunda socken försvunnit.
Hon är 29 år gammal, stor till växten, av stark kroppsbyggnad, långlagt ansikte samt
med ett krokigt finger på ena handen. Hon känns igen på att hon har för vana att
framkommen till något hus sällan gå in, utan ställer sig vid någon vägg eller i förstugan.
Hon var klädd i en gammal kofta och gulrandiga halsdukar på huvudet och halsen.
Skräddargesällen Jonas Lundgren, har olovligen bortgått från sin mästare, Skräddaren E A
Fick här i staden, sedan han åsamkat sig en skuld. Han förmodas tillgripit ett respass
utfärdat för skräddargesällen P M Lindquist av Överståthållare Ämbetet i Stockholm.
Lundgren är född i Södermanland av föräldrar som nu skall vistas i Lövsta socken. Han
är kort till växten, smal, ljust hår, små bruna ögon, klädd i mörkblå bonjourrock med svart
sammetskrage, svarta långbyxor, svart väst, snörstövlar och hatt.
Uppsala den 24 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1820 (arrende på regementspastors bostället
Västerby)
Under 18 år utarrenderas regementspastors- och bataljonspredikant bostället vid Upplands
Regemente Västerby, i Läby socken, Ulleråkers härad. Den blivande arrendatorn skall vara
försedd med borgen för de första 10 årens utskylder, av två i orten boende män, även i den
händelse arrendatorn skulle avgå med döden under tiden.
Uppsala den 28 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1820 (regementsmöte)
För Livregementets Dragonkorps är följande underrättelser angående Korpsens möten,
meddelade av landshövdingen, nämligen:
1:o Rekrytmöte till fots för alla rekryter som tillkommit under 1819, 1820 från den 10 till
den 15 april för Liv- och Majorens Skvadroner
2:o Rekrytmöte till häst vid Drottningholm från 18 april till 10 maj och sedan på
Ladugårdsgärde till Regementsmötet börjar.
3:o Befälsmöte på Drottningholm 2 - 10 maj
4:o Skvadronsmöten till fots från den 15 - 20 på vanliga ställena, Livskvadronen vid Sätuna
by, Majorens Skvadron vid Grans gästgivargård och Norra Upplands Skvadron vid Husby
by.
5:o Regementsmöte på Ladugårdsgärde 2 - 25 juli.
Rusthållarna skall ofelbart ha sina karlar och hästmonderingar i fullgott stånd samt
lämna tillräckligt kapitulations fourage, varvid hälften lämnas vid samlingsplatsen för att
begagnas vid återmarschen.
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Samlingsställena är Rotebro, Tibble, Ösby, Nyby samt Uppsala stad. Vid dessa
samlingsplatser skall inkvartering göras och alla nödvändighetsvaror betalas kontant.
Kronobetjäningen lämnar nödvändig skjuts. Länsmannen bör inställas sig för att kunna
skaffa bristande kapitulationsfourage, monderingspersedlar eller reparationer på dem.
Ådermöten hålls på samlingsställena med hästarna klockan 7 på morgonen, varvid de
rustande skall vara närvarande tillsammans med kronolänsman.
Uppsala den 28 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1820 (tiggeri i Vänge församling)
För att förekomma tiggeri har Vänge Församling i sockenstämma den 26 mars träffat
förnyad överenskommelse att kraftigt understödja sina egna fattiga och förbjudit dem att på
minsta sätt besvära nästgränsande socknar, vid äventyr att den som redan njuter fattigdel
kommer att förlora den, de äldre som i framtiden kommer att behöva blir inte ihågkomna
och kringstrykande barn hamnar i stocken.
Församlingen tillkännager att då de sålunda drager omsorg om sina egna fattiga och
nödlidande, önskar de fredas från tiggeri från andra socknar. Byåldermännen och
sexmännen har blivit ålagda att var och en i sin rote noga tillse att inga främmande tiggare
blir emottagna och hysta, utan genast fasttagas och avvisas till sina hemorter, såvida de inte
godvilligt beger sig från socknen.
Landshövdingeämbetet kungör på begäran den av Vänge Församling sålunda med
berömvärd omtanke vidtagna anstalt att hämma och förekomma tiggeri inom socknen och
anser sig landshövdingeämbetet anmoda prästerskapet samt ståndspersoner och allmoge
inom länets övriga församlingar att ofördröjligen träffa liknande åtgärder.
Detta är särskilt viktigt nu, då jordbrukaren fått vidkänna hårda missväxtår och det
understöd han av lag och kristelig plikt är förbunden att lämna sina nödlidande
medmänniskor fordrar den klokaste användning för att medföra sann nytta.
Om varje församling gjorde så, skulle mångfaldiga fördelar uppnås och det skulle
stämma med Kongl Maj:ts flera gånger yttrade landsfaderliga nådiga vilja och även freda
församlingen den kostnad som blir följden av att man måste hemforsla sina utvandrade
fattighjon.
Uppsala den 28 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1820 (exekutiv auktion, Sävastbo)
För att gällda skulder säljer bonden Anders Andersson sin fastighet ¼ mantal frälseskatte i
Sävastbo, Lövsta socken vid Skärplinge gästgivargård den 19 juni. Egendomen sälj i
befintligt skick utan gröda och inventarier, om inte köparen önskar annat.
Uppsala den 29 mars 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1820 (entreprenadauktion av färja vid Flottsund)
Auktion förrättas på Landskontoret på entreprenad av en nybyggnad vid Flötsands Färja.
Grövre virke finns redan framfört. Byggnadsförslag finns att tillgå innan auktionen. Borgen
för kontraktets fullgörande skall avlämnas vid inropet, annars prövas inte budet, som
dessutom skall gillas av Befallningshavanden.
Uppsala den 30 maj 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 7 april 1820 (vård på lasarett)
Det har inte sällan hänt, att utfattiga personer blivit för sjukdom intagna på lasarettet och
åtnjutit läkarvård. Då de tillfrisknat har de inte blivit hämtade utan blivit kvar på lasarettet
och upptagit rum som bort intagas av andra socknars sjuka.
Detta är inte förenligt med lasarettsinrättningens ändamål, fondens bestånd eller det
förtroende länets innevånare hysa för mig, i avseende på den uppmärksamhet varmed jag
följer administrationen av denna nyttiga inrättning.
Jag har därför funnit skäligt att förordna, att de personer som intages på lasarettet, bör
utom prästattest, vilken alltid bör vitsorda den sjukes omständigheter och om han på grund
av fattigdom och medellöshet anmäls till åtnjutande av fritt underhåll och läkarvård, även
skall medföra ett sockenstämmoprotokoll, där församlingen förbinder sig att genast hämta
vederbörande efter tillfrisknandet.
Uppsala den 7 april 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1820 (beväringsmanskapets mönstring och
vapenövning)
Kongl Maj:t har befallt att vanliga besiktnings- och approbations (godkännande)
mönstringar skall anställas med detta års första klass, alltså ynglingar som är födda 1799.
För att vinna likhet inom beväringsplikten även med dem som varit frånvarande året innan
och alltså är födda 1798. De som blir godkända och valt att tjäna sitt land till lands, kommer
att kallas till 10 dagars vapenövningar.
Besiktningsmönstring kommer att hållas för hela länets ungdom här på slottet den 31
maj. De samlas sockenvis genom Kronolänsmännen i orten. Och skall vid vite av 10
riksdaler inställa sig.
Manskap från Bro, Håbo, Trögd, Alunda socken och Enköpings stad samlas i Litslena
gästgivargård den 28 maj, där första nattlägret tas och det andra i Säva.
Manskap från Lagunda och Hagunda samlas vid Säva Gästgivargård.
Manskap från Ulleråker samlas i Rickomberga by och de från Vaksala Härad samlas vid
Vaksala tull. O s v
Efter skedd mönstring inrycker manskapet i lägret den 1 juni och börjar dagen med
vapenövning, vilken pågår till den 10:de. Den 12:te återlämnas beklädnads, bevärings och
utredningspersedlarna och manskapet återvänder, ledsagat av nödvändigt befäl till sina
distriktsplatser. Kronobetjäningen åtföljer dem därifrån under noggrann uppsikt till deras
hemorter. Ingen oordning under tågandet eller i nattlägren får förekomma. Men jag är
övertygad att länets väl sinnade ungdom inte tillåter sig något sådant
.
Manskapet njuter hela tiden förplägnad enligt Fältprovianterings staten genom Krigs
Kollegiets försorg.
Ersättning för slitning av skjortor, strumpor och skor under övningstiden betalar kronan
1 riksdaler banko för var och en som nyttjar egna kläder. Det förväntas att var och en som
möjligen har förmåga därtill, icke underlåter att förse sig med dessa beklädnadsartiklar.
Manskapets övriga egna kläder avläggs vid början av mötet och återfås genom befälets
försorg när kronomunderingen lämnas. För manskapets sjukvård är väl sörjt.
Ingen kan undandra sig beväringsplikt annat än den som redan är i krigstjänst, har lyten
eller kroppskador, postförare, lotsar samt kronans och städers allmänna inrättningars
tjänstemän.
Man har rättighet att ställa annan man i sitt ställe, om han är från länet, har god frejd och
blir godkänd. De ynglingar och föräldrar som vill ingå i den överflödiga kostnaden att leja
karlar i de förstnämndas ställe för att uppfylla den nu mera varje svensk mans åliggande att
personligen delta i Fosterlandets försvar, varnas dock, att ej i förtid eller innan den lejda
personen blivit godkänd ge honom några pengar.
Uppsala den 8 april 1820 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 8 april 1820 (översyn över monderingarna)
Då åtskilliga nya karlar blivit insatta i Livregementets Dragonkorps passar inte
monderingarna. Innan regementsmötet är det av nöden att samtliga rustande vänligen måtte
transportera dragonernas nya monderingar till de för detta år utsatta Skvadronsmöte, så att
jämkningar kan ske under Skvadonschefens tillsyn.
Nya fodermössor för dragonerna tillkännages, vilka dragonen själv består utan
rusthållarens kostnad, men vid begäran lämnas förskott. Mössorna anskaffas genom
Skvadronbefälets försorg till ett belopp av 2 riksdaler 36 skilling riksgäldssedlar
Uppsala den 8 april 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1820 (auktion på konkursboet Grän, Rasbo socken)
Offentlig auktion på Landskansliet den 10 maj på kronoskattehemmanet Grän, N:o 1,
kommer ett mantal i Rasbo socken och tillhörigt Major Baron Ulric ----ströms
konkursmassa, att säljas.
Uppsala den 8 april 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1820 (personer som inte betalt skatt)
Personer som inte betalt sina kronoutskylder och tillhört Första Fögderiet samt Uppsala och
Enköping.
Ryds socken, Gällövsta, vallackaren Kihlström 10 riksdaler 6 skilling, avskedade fältjägare
N Kranz 4:32
Håtuna socken, Hammarbytorp, Lars Larsson 2:46 m fl
Uppsala den 13 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND.
Kungörelse, Uppsala den 14 april, 1820 (spannmålsauktion Danvikens Hospital)
Auktion hålls dels hos Direktionen för Danvikens Hospital dels här på Landskontoret på
spannmål under 25 års tid. Då bortarrenderas Danviks Hospitalshemman N:r 2 i Boglösa
socken, Trögds Härad och Uppsala län av åker med 13 tunnor 22 kapplands årligt utsäde,
äng i medelår av 25 lass hö samt skog och betesmark.
Borgen för de 5 första åren, även om arrendatorn skulle avgå med döden. Direktionen
prövar anbuden.
Uppsala den 14 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1820 (ytterligare auktion Brunna, Tensta socken,
Norunda Härad)
Då inga anbud inkom till auktionen på fänriksbostället 1 mantal, Brunna i Tensta socken,
Norunda Härad, kommer ytterligare auktion att förrättas den 31 maj. Då kommer också
piparebostället Tibble, Rasbokil socken att utbjudas på 30 år.
Uppsala den 18 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 april 1820, (brev från Landshövdingen angående
sockenmagasinen)
Då länets innevånare detta år har kunnat glädja sig åt skäligen god skörd av höstsäd, kan de
betala av en betydande del av den skuld de häftat för de två senaste årens missväxt och
iråkade behov av undsättningssäd på kredit. Kongl Maj:ts har bifallit att de mest behövande
får anstånd med betalningen till halva beloppet. I år kan man förmoda att behovet av
undsättningssäd är obetydligt, helst som varje innevånare bör iakttaga varsam hushållning
med sin sädestillgång och inte utan verklig nöd anhålla om undsättning, vilket inte är
förenligt varken med enskild förmån eller Allmänna Magasinsfondens säkerhet.
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Sistlidna årets missväxt på vårsäd kan dock föranleda att man behöver utsäde av korn
och havre samt en och annan som misshushållat även kan behöva råg till brödföda. Därför
har Kronomagasinet beslutat upplåta mindre partier säd efter vad som här nedan stadgas.
Då jag behöver veta beloppet av varje sädesslag, uppmanar jag prästerskapet att vid
sockenstämmorna låta de mest behövande anteckna sitt oundgängliga behov. Pastor och 2
sockenmän skall betyga behovet och insända lista till ortens kronobefallningsman, vilken
det åligger att upprätta sammandrag över Fögderiets sockenlistor.
Då jag övervägt vilka denna undsättning bör tillfalla, har jag tänkt på att vårsäden kan
vara dåligt fröbar, att kronan lider förlust genom utlämnad säd utan fullgod säkerhet och att
ännu en stor del häftar i skuld för de två missväxtåren samt att endast verkligt behövande
bör får hjälp. Därför gäller dessa villkor.
1:o De som önskar undsättning mot kontant betalning skall anteckna sig på sockenlistan
samt meddelas leveransdag.
2:o De hemmansägare i Danmark, Vaksala, Börje och Bondkyrko socknar, som led
skada av hagel 1818, skall erhålla undsättning av korn och havre mot erläggande av 1/3
kontant betalning och resten mot borgen.
3:o Skulle socknarnas Fattigvård behöva undsättning av råg på kredit medges det om
Församlingarna åtar sig betalningsskyldigheten
4:o Skulle någon av Församlingens innevånare absolut behöva hjälp medges det om
protokoll över godkända orsaker lämnas av utlyst sockenstämma, då krono- och
skatteallmogen åtar sig betalningsskyldigheten. Det är dem tillåtet att fördela säden sins
emellan. Frälseallmogen får också låna om godsägaren går i borgen och om sockenstämman
ansett det vara erforderlig. De betalar 1/3 och får kredit på resten till nästa höst.
5:o Betalningen beräknas till 10 2/3 riksdaler för en tunna oriad råg, 9 riksdaler 16
skilling för en tunna oriat korn och 6 2/3 riksdaler för en tunna oriad vithavre, allt banko,
samt ränta enligt tidigare stadga.
Uppsala den 20 april 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 21 april 1820 (priset på svensk silverriksdaler)
Magasinsdirektionen har tillkännagett att under sistlidne januari, februari och mars
medelpriset på en svensk Silverriksdaler i förhållande till växelkursen på Hamburg, har
varit 2 riksdaler 42 skilling 8 runstycken bankosedlar och ett lod kontrollerat omyntat silver
1 riksdaler 9 skilling 9 runstycken.
Uppsala den 21 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 21 april 1820 (exekutiva auktioner Långtora socken)
Den 2 augusti kommer Kronobefallningman Assessor Anders Ekeberg att vid Lagunda
Härads Tingsställe förrätta auktion för domfästa skulder på följande fastigheter:
1:o Bonden gamle Lars Erssons i Jädra, Långtora socken ägande ¼ mantal
frälseskattehemman
2:o Bonden Anders Anderssons i Ekeby ägande ¼ mantal skatte
3:o Bonden Lars Dahlströms i Långtora by ägande 21 3/5 penningland av hemmanet N:o 6.
Uppsala den 21 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 21 april 1820 (förnyad exekutiv auktion i Grillby)
På grund av saknad av spekulanter vid den av mig utfärdade auktionen den 19 januari av
bonden Carl Erssons i Grillby, Villberga socken och Trögds Härad ägande hemman N:o 1,
kommer samma hemmansdel att försäljas vid ny auktion den 28 juni.
Uppsala den 21 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 21 april 1820 (Danviks Hospital)
Direktionen för Danviks Hospital kungör att vid försäljning och köp av sådana hemman,
som Hospitalet har options- eller lösningsrätt på, men inte utnyttjar, skall annan köpare
erlägga 3 % av köpeskillingen i rekognition eller förbinda sig att öka den årliga räntan med
så stor del som svarar mot avkastningen av denna summa.
Uppsala den 21 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 21 april 1820 (4 personer, stöldgods, borttappade persedlar
och återfunna)
1:o Handelsbetjänten Efraim Kinlund från Ulricehamn, som av Kronolänsman Toll i Örebro
län är tilltalad som ägare av det av Toll i beslag tagna stulna godset, har inte kunnat
påträffas. Utverkad stämning till Askersunds Rådsturätt.
2:o Kvinnspersonerna Fredrika Kullberg, Maja Kajsa Persdotter och Anna Stina
Smålänning har rymt från Norrköpings Kronospinnhus.
Kullberg är 39 år gammal, född i Stockholm, blå ögon, mörkt hår, koppärrig, dömd till
livstids arbete.
Pehrsdotter 27 år gammal, ljust ansikte, vitt hår, ljusa ögon
Smålänning 29 år gammal, trint ansikte, insjunken näsa, blå ögon
3:o Vid inbrott i Styrestads prästgård stals guldfingerborg, märkt guldring , bärnstenshjärta,
2 ströskedar, 1 sybok med silverfingerborg, 4 ljusstakar av pläter, 3 sidenklänningar, 2
sockerduksklänningar, flera schalar, 2 ridikyler, en sedelbok och åtskilliga utsydda band av
siden, 3 solfjädrar, 1 röd sidenpell med silverspetsar, 14 lintyg, 4 överdrag, strumpor,
mössor, klädesrock, skospännen 1 röd pappdosa.
4:o Från kaplansbostället Bo, Lidingö socken, Stockholms län stals ost, kött bröd, brännvin
samt potatis.
5:o Vid inbrott vid Ellenhills Säteri, Solna socken stals vete- och rågmjöl, kött och korv av
olika slag.
6:o Under resa från Stockholm till Finsta i Stockholms län bortkom ett schatull med
överdrag av svart skinn. Där förvarades 2 sigill, åtskilliga tryckta och skrivna
rättegångshandlingar, 1 rakkniv i strigel, en brynsten, skuret och oskuret skrivpapper, 3
plånböcker samt en till löjtnant Johan P Carlén ställd skuldsedel på 100 riksdaler. Belöning
utlovad.
7:o Två bankosedlar på vardera 300 riksdaler har stulits från Regementsläkare E Arvidsson
i Göteborgs län.
Tillkännagives:
1:o Den i Västerås häktade drängen Pehr Andersson från Lövåsen har vid rannsakning i
Övre Tjurbo Häradsrätt uppgivit att utom de förskingrade 60 riksdaler banko även upphittat
2 andra bankosedlar på 100 riksdaler vardera på Berga äng i Kila socken förvarade i en
kopparkruka.
Den som tror sig äga anspråk på pengarna anmäler det vid lagtima sommartinget i Kila
socken.
2:o På vägen mellan Norbergs by och Trättebo gård i Västmanland har en gosse hittat ett
urband av flätad hårmatta med vidhängande guldurnyckel. Rätta ägaren återfår bandet hos
kyrkoherde Lyrberg i Väster Våla.
3:o Att ett par nyligen förskodda pumsstövlar på misstankar blivit anhållna samt en gammal
sedelbok med en skuldsedel har upphittats här i staden och återfås hos Stadsfiskal Ekström,
boende i Rådhuset.
Uppsala den 21 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 21 april 1820 (mönstring Falun)
Befallningshavande meddelar dagar för mönstringars förrättande med första klassen
beväringsmanskap. Ynglingar födda 1799 samt de som stått över ett år mönstrar vid
Hedemora, Norrbärkes sockenstuga, Leksands sockenstuga, Mora sockenstuga, Falu stad,
Järna sockenstuga samt i Stora Tuna sockenstuga.
Ynglingar som skall mönstra inom Falu län och uppehåller sig här skall vid 10 riksdalers
vite infinna sig på Rommehed den 15 juni.
Uppsala den 21 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1820 (vägning och mätning av spannmål i
Kronomagasinen)
Magasinsdirektionen har utfärdat och Landshövdingeämbetet meddelat ett cirkulär
angående mätning och vägning av spannmål i kronomagasinen. Ett exemplar av cirkuläret
finns uppspikat i varje rum, där kronans spannmål förvaras.
Uppsala den 28 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1820 (rättelse av havrepriset)
Genom misstag vid tryckningen av min Kungörelse av den 20 april har priset på en tunna
vithavre blivit fel. Rätt pris är 6 riksdaler 24 skilling.
Uppsala den 28 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 28 april 1820 (16 personer, några anses farliga, stöldgods)
1:o Ur Häradsfängelset vid Vredstorp i Örebro län rymde gardisten Lars Persson, som
skulle föras till livstids arbete på Nya Älfsborgs fästning, inhysesmannen Nils Jacobsson
från Älgholmen, vilken skulle genomgå rannsakning, samt förrymde men ertappade
fästningsfången Abraham Löfberg och drängen Carl Pehrsson från Nyfallet som för stöld
skulle rannsakas.
Alla skulle avsändas under bevakning av fånggevaldigerna Kihlström och Elfström, men
lyckades ändå att undkomma genom taket på arrestrummet. De gjorde inbrott i en smedja
och skaffade sig stampar och hamrar så att de kunde ta av sig sina fängsel. Vidare gjorde de
inbrott i en trossbod tillhörig Närkes Regemente och stal gevär och så beväpnade gav de sig
på flykten.
Lövberg är född 1778, 11 kvarter 4 tum lång, bruna ögon, mörkt hår, klädd i blå rock,
randig väst, blå långbyxor, vita ullstrumpor, stövlar och svart hatt. Han har varit skeppare i
Västerås.
Lars Persson är 26 år, 11 kvarter 4 tum lång, grå ögon, mörkt hår, avlångt ansikte. Han
är född i Nya Kopparberg och klädd i blårutig linnenäsduk, grå jacka, väst och byxor,
ullstrumpor, gamla skor, blå mössa med brun bård.
Nils Jacobsson är 25 år, 11 kvarter 2 tum lång, koppärrig, bruna ögon, mörkt hår, klädd i
blå kapprock, ljusblå surtout, gulrandigt livstycke, grå strumpor, stövlar och svart hatt.
Carl Pehrsson är född 1795, 11 kvarter 2 tum lång, blå ögon, mörkt hår. Klädd i grå rock
och byxor, blå tröja, randigt livstycke, stövlar och svart hatt
2:o För stöld häktade manspersonerna Peter Gunnarsson och Olof Andersson Hök, har
genom att bryta sönder spisen och muren lyckats fly från Häradsfängelset i Lerum,
Vänersborgs län.
Gunnarsson är 5 fot 9 tum lång, 22 år gammal, runt vackert ansikte, blå ögon, ljust hår
och polisonger.
Hök är 30 år gammal, av medelmåttig längd, svart hår.
3:o Koldrängen Anders Lindquist, 27 år gammal, lång och smal med ljust hår har avvikit
från Finspong.
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4:o Volontären Peter Andersson är 27 år gammal, 5 fot 6 tum lång, mörkt hår, bruna ögon,
spetsig näsa och haka, rymde vid Ljungs Gästgivargård under transport från Göteborg till
Allmänna Arbetsinrättningen i Vadstena.
5:o Sjöartilleristerna Carl Sjöman, 18 år, 5 fot lång, smal till växten med trint ansikte, ljust
hår
Johan Jacob Gustafsson 23 år gammal, 5 fot 5 tum lång, ljus
Christian Olsson Hasselbom född i Hollstein är 22 år gammal, 5 fot 8 tum lång, något
undersättsig, ljus
Petter Rahtman 6 fot lång
Jöns Svensson 5 fot 9 tum lång har alla olovande avvikit från Garnisonen i Karlskrona.
6:o En s k skojare, norrmannen Sundberg, misstänkt för stöld i Vänersborg i februari är 60
år gammal. Han har tidigare varit straffad. Vid avvikandet var han klädd i brun duffelskolt,
mörkblå rund sjömanströja, grön väst, grå korderojbyxor, ullstrumpor, stövlar och svart
hatt. Han är lång till växten, mörklagt ansikte, näsan skadad eller till större delen borta.
7:o På gården Buer i Norge, Sandehärads Tingslag, Laurvigt Grevskap arbetade en svensk
skräddare, Petersson. Han har avvikit och misstänks för stöld från styrman Hans Pedersen
Holtan. Vid tillfället stals ett silverfickur, åtskilliga kläder, pengar samt ägarens
styrmanspatent och navigationsexamens betyg. Petersson skall följande dag synts roende
mot Östlandet i en vid samma tillfälle stulen otjärad ekstock eller pråm. Han beskrivs som
undersättsig och med svart krulligt hår.
8:o I gårdsägare Lars Ahléns gård här i staden har stulits en surtout av blågrått tvinnat
bomullstyg med nytt randigt mellanblått foder i skörten och mörkblått i liv och ärmar. En
belöning på 10 riksdaler till den som kan skaffa surtouten tillrätta och upptäcka tjuven.
Krono- och stadsbetjänter skall sorgfälligt efterspana omförmälte för allmänna säkerheten
farliga rymmare och tjuvar samt förlorade saker.
På anmodan av Överståthållarämbetet i Stockholm efterlyses coopvaerdie skepparen
Hans Jacob Collvitz anklagad för att ha utgivit oriktiga betyg och styrman Dettlof Henrik
Rasmus som sökt begagna sig av oriktiga betyg, då de mot Kämnärsrättens förbud begivit
sig från staden under pågående rättegång.
Uppsala den 29 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1820 (riksmarkegångspriset på soldatmonderingar)
Kammar Kollegiet har genom cirkulärskrivelse låtit mig veta att riksmarkegångspriset på
soldatmonderingspersedlar vid Indelta Infanteriet är fastställt till 27 riksdaler 46 skilling
43/54 dels ? runstycken. Kronans och rotehållarnas bidrag kommer att utgöra 1/6, alltså 4
riksdaler 33 skillingar 9 runstycken på varje rote.
Uppsala den 29 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1820 (tider och platser för bevillningstaxering)
Med Bro och Håbo vid Grans Gästgivargård.
Med Ulleråker vid Säfva gästgivargård o s v.
Förrättningarna börjar klockan 9 på morgonen. Ledamöterna i de särskilda bevillnings
kommittéerna skall infinna sig försedda med utfärdade förordnanden och
sockenstämmoprotokoll för att sig emellan välja ledamöter till taxeringskommitten
.Uppsala den 4 maj 1820 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1820 (uppskjutet manskapsövningsmöte)
Konungen befaller, att Övningsmötet på Laudgårdsgärde uppskjuts till i början av juli, då
det inte funnits tillgång på befäl vid Upplands Regemente, som har kunnat öva
beväringsmanskapet.
Uppsala den 13 maj 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1820 (exekutiv auktion)
Då brist på anbud vid försäljning av bonden Eric Erssons i Tibble by, Tibble socken och
Hagunda Härad ägande för skuld utmätta fastigheten, kommer ny auktion att förrättas på
Säfva Gästgivargård den 28 juni.
Uppsala den 13 maj 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1820 (Ventholms Hovstalläng säljs på auktion)
Arrendeauktion på 27 års arrende av Ventholms Hovstalläng vid Ventholms Kungsgård i
Stockholms län, kommer att förrättas den 6 juni. Borgen för de första 10 åren krävs.
Uppsala den 13 maj 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 13 maj 1820 (5 personer, bankosedlar och kläder)
1:o Handlanden Börje Cloth, hög till växten med bruna ögon och svart hår.
2:o Styrman Eric Norberg född i Valda, omkring 25 år gammal, rödlätt ansikte, rött hår och
polisonger.
3:o Matrosen Carl Peter Skog även han född i Valda, 26 år gammal, liten och undersättsig
till växten med svart hår.
Dessa tre personerna är anklagade för delaktighet i ett mål, rörande sänkningen av
slupen Jehu utanför Laurvig i Norge, efter att lasten blivit plundrad
4:o Soldaten Rulos Stångberg, 26 år gammal, född i Stockholm med vackert utseende, 3
alnar lång av stark kroppsbyggnad med stora blå ögon och mörkt hår har avvikit från
Garnisonen i Karlskrona och Konungens Eget värvade Regemente
5:o Fagottisten vid Livregements Brigadens Grenadjärkorps, Eric Lindberg, medelmåttig
till växten, med blekt ansikte, blå ögon och brunt hår har olovandes avvikit från Västerås.
6:o Vid inbrott i Broby gård, Funbo socken stals 600 riksdaler i olika bankosedlar, utställda
på flera personer. Samtidigt stals en sliten brun vadmalssurtout med svart fårskinnsfoder.
Belöning på 50 riksdaler utlovas.
Uppsala den 13 maj 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1820 (besiktnings- och approbationsmönstring)
Den 4 juli skall beväringsmanskapet börja sina vapenövningar. De skall fortfara i 10 dagar.
Besiktnings- och approbationsmönstring kommer att ske dagen innan.
Redogörs för uppsamlingsställen och nattläger, varvid Bro samlas vid Litslena den 30
juni och har nattläger där och i Säfva nästa natt för att inträffa i staden den 2 juli.
Ulleråkers manskap samlas vid Rickomberga den 2 juli.
Övningsmötet uppbryts den 15 juli
Uppsala den 26 maj 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1820 (strömrensning)
Inkommen berättelse från Kronobetjäningen talar om att länets innevånare med nit och
bredvillighet 1818 och 1819 efterkommit stadgarna av den 20 februari 1764 om
upprensning av större och mindre bäckar, strömfall och åar, för att bibehålla vattendragens
naturliga lopp.
Detta arbete är av den beskaffenheten att det måste upprepas varje år och mycket har
ännu inte medhunnits. Landshövdingeämbetet anmodar alla att denna sommar och varje
sommar framgent med allvar och noggrannhet fortsätta årensningsarbetet.
Kronobetjäningen har ansvar att arbetet blir utfört, var och en inom sitt fögderi.
Landshövdingeämbetet förväntar att ingen efterlåtenhet från de arbetsskyldigas sida
kommer att äga rum. Avsikten med arbetet är att befordra lantbrukarens egen förmån och
vinst, så att inte hans fruktbara åkrar dränks av vatten, som efterlämnar skadlig fuktighet
och jordsyra. Härtill behövs allas gemensamma krafter, som Förordningen bjuder.
Uppsala den 26 maj 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1820 (försäljning av Mora Kungsäng)
På begäran av Konungens Befallningshavande i Stockholms län försäljs Mora Kungsäng till
högstbjudande vid Marma gästgivargård. Betalning kan uppskjutas till januari 1821 om
auktionsförrättare kronofogde Fältkamrer O Groth godkänner
Uppsala den 26 maj 1829 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 26 maj 1820 (kyrkstöld i Övergran, 2 kvinnor misstänkta för
stöld)
Hos Landshövdingeämbetet har anmälts att tjuvar, genom att slå sönder ett fönster tagit sig
in i Övergrans kyrka och uppbrutit dörren till sakristian, fördärvat flera lås och stulit ett stop
med kopparmynt.
Natten till den 17 april bröt sig tjuvar in i den s k Törnstedtska gården här i staden och
stal ur en låst kista åtskilliga kläder och andra persedlar. Misstänkta är tjänstelösa
kvinnspersonerna Anna Fredrika Linderholm och Anna Stina Amberg, som förut uppehållit
sig i staden, men nu plötsligt försvunnit.
Linderholm är lång och med vackert ansikte.
Amberg är kort och undersättsig med trint koppärrigt ansikte
.Uppsala den 26 maj 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 26 maj 1820 (11 personer)
1:o Arrestanten Peter Mört är medelmåttig till växten, svart hår, trint ansikte är dömd för
kyrkstöld till högsta kroppstraff och livstids fästningsarbete.
2:o Carl Gustaf Hedengren är liten till växten mörkt hår, trint ansikte.
3:o Anders Kjellgren är medelmåttigt växt, ljust hår, trint ansikte är dömd för rån att mista
livet.
4:o Drängen Anders Hansson, medelmåttig till växten, mörkt hår, magert ansikte är dömd
för stöld till 2 års fästningsarbete.
5:o Sven Hesselman är medelmåttig till växten, ljust hår, långlagt magert och koppärrigt
ansikte dömd till allmän arbetsinrättning. Alla dessa avvek klockan 3 på morgonen de 2
dennes från Amiralitets Sjukhuset i Karlskrona
6:o Tjuven Anders Hallgren, som misstänks för nya stölder lyckades fly, när han greps
inom Stockholms län. Han är medelmåttig till växten, svart hår, ljust ansikte samt hög
panna.
7:o Kvinnspersonen Margareta Söderblad, stor och stark, 33 år gammal, fett trint ansikte,
mörkt hår, blå ögon har hos komminister Riselius på Möja stulit en silverbeslagen
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sjöskumspipa, en ny svart fruntimmersklänning, en större broderad tyllschal samt annat som
inte kunnat uppgivas.
8:o Kvinnspersonen Johanna Sophia Flinta, som var häktad för passlöst kringdrivande i
Stockholms län har undkommit.
9:o Båtsman Fallvyk född i Norge, 50 år gammal har undanhållit sig från tjänstgöringen i
Stockholm sedan januari.
10:o Rotebåtsmannen vid Södra Roslags Kompani N:o 16 Johan Block Grimberg, har
uteblivit från uppfordringen detta år och saknas vid roten.
11:o Korpralen vid Livgardet Carl Eric Ljungdahl, som skulle anställa värvning för
Överstelöjtnant Carlessons Kompani i Västerås och Örebro har inte inställt sig vid
regementet. Ljungdahl är född i Köping, 6 fot 2 tum lång, ljust hår var vid avresan iförd
regementets uniform jämte blå klädessurtout samt var försedd med sidogevär och ränsel
.Uppsala den 26 maj 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1820
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003, UKF

1 juni - 25 september 1820

Kungörelse, Stockholm den 1 juni 1820 (skrivelse från Carl Johan angående vikten på
hö)
Skrivelse från Carl Johan till Landshövding Fock angående rättelse vid leverering av hö och
halm, när de utgör ränta enligt Förordning av den 17 december sistlidet år.
Hädanefter skall som hittills vikten beräknas efter den inom varje län vanliga vikt på
varje lass vare sig det gäller sommar- eller vinterlass. En torr kärve halm skall för att vara
antaglig väga 2 lispund.
Denna vikt skall gälla även gärdes- och hemkallspersedlars beräknande för soldater och
båtsmän i de län där hö och halm inte utgör räntepersedlar och vid de särskilda tillfällen, då
inga särskilda kontrakt ligger i vägen.
Stockholm den 1 juni 1820 CARL JOHAN
Vad Kongl Maj:t sålunda i Nåder behagat stadgat och förordnat, vare härmed kungjort till
underdånig efterrättelse och allmänt iakttagande,
Uppsala den 20 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1820 (förnyad exekutiv auktion Årby, Lena socken,
Rasbo Härad och Skävi, Vaksala socken, Vaksala härad)
¼ mantal rusthåll under N:o 1 i Årby, Lena socken, Rasbo Härad tillhörigt änkan Brita
Andersdotter och värderat till 919 riksdaler 24 skilling banko samt skattehemmanet Skävi i
Vaksala socken, Vaksala Härad tillhörigt Johan Eric Fredengren värt 3777 riksdaler 12
skilling banko har i avsaknad av spekulanter måst uppskjutas och ny auktion kommer att
förrättas den 29 juni.
Uppsala den 2 juni 1820 J A CARLSSON A BJÖRKMAN
Efterlysning, Uppsala den 2 juni 1820 (3 personer, återfunnen ring och guldur)
1:o För stöld häktade Petter Nilsson från Ornunga är 25 år gammal, 5 fot 7 tum lång, bruna
ögon, svart hår lyckades undkomma fångbevakningen vid Lilla Edets Gästgivargård i
Vänersborgs län.
2:o Drängen Johannes Eliesson från Solsjöbodarna, Laxarby socken, Vebbo härad är 20 år
gammal, liten och klen till växten med runt ansikte och mörkt hår, tog till flykten från
Åmåls Stadshäkte. Han är anklagad för att ha stulit något läder.
3:o En mansperson vid namn Anders Larsson, som inom Göteborgs län tagit lega som
soldat, men vid mönstringen företett falska betyg och därför blivit tilltalad, har inte kunnat
ertappas.
En häktad person i Halmstad har innehaft en smal guldring med en infattad karneol, ett
guldur med fransk inskription på rucktavlan samt av det ovanliga utseende, att en stor del av
urverket syns genom ett infattat glas.
Dessa persedlar förvaras i Fjäre Härads Tingsplats, Skansen vid Kungsbacka dit rätta
ägaren kan vända sig.
Uppsala den 2 juni 1820 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
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Berättelse om Brandförsäkringsverkets förvaltning och räkenskaper år 1819,
Stockholm den 6 juni 1820.
Revisorerna, som granskat räkenskaperna och förvaltningen, har funnit att alla delar är
riktiga och att styrelsen arbetat med nit och omtanke för verkets bestånd och förkovran i
fullkomlig överensstämmelse med gällande Författningar
Följande ersättningar har utgått under året:
För brandskada på 1 egendom i Uddevalla, 3 i Falun, 1 i Uppsala och 1 i Göteborg till en
sammanlags summa av 2.042 riksdaler 29 skilling 4 runstycken samt av landets fond för 23
egendomar i olika län till en summa av 34.891 riksdaler 19 skilling 11 runstycken.
Antalet brandförsäkrade är 10.193 stycken och behållningen var 1.880.282 riksdaler 7
skilling 11 runstycken.
Stockholm den 8 juni 1820 A C af CULLBERG, G A SCHERHEIM, JACOB KÜSEL
Kungörelse, Uppsala den 17 juni 1820 (frivillig auktion Molnbo Säteri, Lövsta socken,
Västmanlands län)
Vid auktionen säljs diverse nipper, modernt silver av flera sorter, tenn, koppar, malm, järnoch lackerade blecksaker, damast och andra drälldukstyger, lärftslakan, örngott, moderna
och vanliga gardiner, finare och grövre sängkläder, husgerådssaker av mahogny, möbler till
flera rum, moderna sparlakanssängar, divaner, soffor, stolar, chiffonierer, byråar, alla slags
bord i mahogny och betsade arbeten, ljuskronor, speglar, girlander, vaser, och sirater av
porfyr, elfenben och porslin, finare och grövre golvmattor, äkta japanska och ostindiska
bords- och teserviser, slipade kristallarbeten, ritade vin- och porterglas, böcker, medalj och
mineralsamling, skjutgevär och dubbelbössor, hagelbössor, och studsare, brännvinsredskap,
en Berlinervagn, en Wienerkalesch, jaktvagnar, rackar, kurslädar, seldon, sablar, rid- och
vagnshästar, dragoxar, och stutar, kor, får, svin, fiskeredskap och diverse annat.
Kända köpare får anstånd med betalningen till december, andra betalar innan varorna
hämtas eller ställer borgen.
Mat och dricka finns vid stället mot betalning liksom tillgång till foder för hästar.
Nattkvarter i angränsande gårdar för auktionsbesökare.
Uppsala den 17 juni 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 17 juni 1820 (4 personer)
1:o Avskedade soldaten Eric Jung är 32 år gammal, koppärrig, ljusblå ögon, kort mörkt hår,
klädd i jacka och långbyxor av grått skottyg, blå ylleväst, grön yllehalsduk och svart hatt
med vidsydd kulle. Han var intagen på länets Arbets - och Korrektionshus, men hade
permission i 2 dagar för att besöka Ramsta. Därefter är han försvunnen.
2:o Allmänna arbetskarlen vid Karlskrona Arbetsinrättning N:o 45 Peter Erlandsson, vilken
den 29 november sistlidna år fått 3 månaders permission för att bege sig till Lundby socken
och där försöka skaffa sig laga tjänst eller försvar, har sedan inte avhörts. Han är 24 år
gammal, 5 fot 3 tum, smal med långlagt ansikte, ljust hår.
Belöning på 6 riksdaler 32 skilling banko enligt Förordningen av den 31 augusti 1819 till
den som fasttager och avlämnar honom på vederbörligt ställe.
3:o Gossen Nils Pehrsson inte beskriven till utseendet, skulle den 4 maj förpassas från
Kalmar Arbetsinrättning i Vadstena, men lyckades komma på flykten den 16 maj vid
Säthälla Gästgivargård
4:o Rekryten vid Älvsborgs Regemente, Johan Rask är 22 år gammal, 5 fot 10 tum lång,
ljus med blå ögon och ljuslätt ansikte avvek från orten den 29 april
Uppsala den 17 juni 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 17 juni 1820 (inbrott i Uppsala-Näs kyrka)
Vid inbrott någon gång under denna vecka stals ur en kista förvarad i sakristian i UppsalaNäs kyrka en kalk förgylld utan och innan, med infattade stenar i mitten och av ett halvt
stops rymd, en förgylld patén, en förgylld silverkanna av omkring 90 lods vikt med årtalet
1636, en silveroblatask med inskriften: Förärad till Näs kyrka av Måns Andersson år 1666,
ett funtfat av silver om 58 lods vikt, en tesked och 7 riksdaler i silver speciemynt, 8 -9
riksdaler i slantar och runstycken samt en större butelj med något vin.
Krono- och stadsbetjänter i länet anbefalles, att med största sorgfällighet efterspana
tjuvarna och det stulna och om de ertappas under säker bevakning hitsända dem. Var och en
som har kunskap om händelsen eller godset åtvarnas att skyndsamt anmäla hos
vederbörande till undvikande av laga ansvar.
Överståthållaren i Stockholm och Befallningshavanden i övriga län, anmodas att en med
denna lika lydande kungörelse låta utfärda.
Uppsala den 17 juni 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan till Landshövdingen angående avskedade soldater, Stockholm
den 20 juni 1820.
Enligt cirkulärbrev av den 10 augusti 1819 skall avskedade soldater, som inte blivit
straffade för vanfrejdande brott, äga rättighet att bege sig till sin födelseort eller annorstädes
i riket och inflytta i vilken församling de önskar. Vi har nu prövat begärd föreskrift, hur
dessa soldater skall försörjas. Om de vid avskedet äger krafter nog att försörja sig, skall de
ha rätt att bosätta sig var de vill. Dock skall de inom 6 veckor på den nya platsen ha skaffat
sig utkomst, annars räknas de som lösdrivare och skall behandlas som Författningarna
stadgar för sådana.
För den som vid avskedet av ålder eller sjuklighet inte kan försörja sig, skall Vi med nöje
tillåta att han blir intagen på den inrättning som snart kommer att upplåtas för avskedade
krigsmän. Regementschefen skall göra en underdånig ansökan härom.
Stockholm den 20 juni 1820 CARL JOHAN
Vilket nådiga stadgade härmed kungjort varder.
Uppsala den 30 juni 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan angående hingsthållningsreglementet, 20 juni 1820.
Hingsthållnings Reglementet från den 2 december 1820 ändras, så att i stället för att
Skvadronchefen skall utbetala de 30 språngsedlarna för varje beskällare, hingsthållaren
själv får göra det, om han så åstundar.
Från predikstolen kungörs utsatt dag, då man hos hingsthållaren skall uppvisa sina ston,
då språngsedel erhålles och då tiden för betäckningen fastställs. Den bör lämpas efter tiden
då stoet är benäget för parning.
Språngsedeln behålls till nästa år, då man är skyldig att efter fölningen återlämna den till
hingsthållaren, med anteckning om föl tillkommit och i sådana fall dess beskaffenhet.
Hingsthållaren för fullständiga föllistor, som insänds till Regementschefen.
Vid hingsthållningsrättighetens förlust skall det åligga hingsthållaren att inte neka
någon, som äger passande sto, önskad språngsedel så länge tillgång finns. Språngsedlar för
tjänsteston utdelas endast av Skvadronchefen.
Tidigare stod i Reglementet, att rusthållare med ston fallna efter Skvadronshingst,
befrias från att hålla häst vid Exercis- och Regementsmöten det år stoet blivit betäckt eller
har föl. Överstyrelsen för Stuterierna upplyser nu om att ston under de första månaderna
efter betäckningen kan utan skada med varsamhet användas vid tjänstgöring. Därför har Vi
gjort den ändringen, att betäckta ston skall delta i sommarmötena. Åläggs befälet att ha
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noga tillsyn så att stona inte alltför hårt mödas eller våldsamt behandlas. Dessa inräknas i
Regementets styrka.10 ston per Skvadron bör betäckas varje år.
Detta anbefaller Vi er att upplysa rusthållarna om.
Stockholm den 20 juni 1820 CARL JOHAN
Vad Kongl Maj:t här förordnat, härmed till underdånig efterrättelse kungjort.
Uppsala den 21 juli 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1820 (arrendeauktion på boställen under Upplands
Regemente)
Arrendeauktion på följande boställen tillhörande Upplands Regemente förrättas den 23
augusti på Krigs Kollegiet och Landskontoret:
Löjtnantsbostället Åhl, ¾ mantal i Husby socken, Åsunda Härad
Fältväbelsbostället Säfsta, 3/8 mantal i Husby socken
Pipareboställen Navestad, 1/6 mantal i Torvi socken, Brunna ¼ mantal i Långtora
socken och Kolsta 1/8 mantal i Håtuna socken.
Borgen för 5 år på de ställen som arrenderas ut på 30 år och för Åhl 10 års borgen, då
arrendetiden är kortare.
Uppsala den 21 juni 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1820 (frivillig auktion på Agersta by, Jumskil socken
Ulleråkers Härad)
Byn är belägen nära kyrka och kvarnar, 1 ¼ mil från Uppsala och genom vars ägor en stor
landsväg löper. Den består av 1 mantal frälse, 1 mantal frälseskatte och 8 öresland vardera,
med nära 44 tunnland öppen gammal åkerjord, av mergel blandad lermylla, utmärkt
hårdvallsäng. Allmänningsängar som ger 60 parlass och kan betydligt förbättras.
Agersta by är enskiftad i 3 delar, där åbyggnaderna är två nya eller i försvarligt skick och
ett tvåvångingshus ännu inte inrett.
Uppsala den 22 juni 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1820 (exekutiv auktion Åkerby by, Åkerby socken
Bälinge Härad)
Den 6 september kommer bonden Jan Larssons fastighet, N:o 4 i Åkerby by, Åkerby
socken, Bälinge Härad, att säljas på auktion för domfästa skulder.
Uppsala den 22 juni 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1820 (exekutiv auktion i Grillby by, Villberga socken)
Vid Litslena Gästgivargård kommer 10 augusti att försäljas 6 ½ öresland i Grillby by, samt
ett därunder lydande torp Sörskog, som under fideikommissrätt tillhör Överstelöjtnant O R
Hammarfelt och är intecknat och i mät taget för 2.250 riksdaler
Inventarier och gröda ingår inte och köpevillkoren är fastställda i
Landshövdingeämbetets kungörelse den 6 november 1819.
Uppsala den 22 juni 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 30 juni 1820 (10 personer, rövat gods)
1:o Från Arméns Flottas Göteborgs Eskader har olovligen avvikit Johan Ludvig Ahlberg, 5
fot 8 tum lång, mörkbrunt hår, blå ögon, långlagt ansikte, stark kroppsbyggnad, 32 år
gammal
Johannes Carlsson 26 år gammal, 5 fot 6 tum, smal till växten blå ögon, mörkbrunt hår och
ärr på vänstra kinden efter ett knivhugg.
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Eric Lönberg 23 år gammal född i Bro socken, Uppsala län, 5 fot 6tum lång, stark till
växten, brunt hår, blå ögon, ljuslätt ansikte
Eric Ryberg född i Uppsala län, Tuna socken, 43 år gammal, 5 fot 11 tum med stark
kroppsbyggnad, brunt hår, mörkblå ögon, mörk ansiktsfärg och något koppärrig
2:o Drängen Matts Michelsson Antill, vilken vid Vasa stads Kämnärsrätt är angiven för
dråp och flytt över Kvarken från Finland till Umeå, där han förrättat något arbete. Han har i
Umeå landskansli uppvisat ett pass, som troligen är utfärdat för annan person och som han
orätt åtkommit och begagnat.
Han uppges vara 20 - 30 år gammal medelmåttigt växt, mörkt ansikte, mörkt hår.
3:o Trumslagaren vid Livgrenadjär Regementet Lars Appelgren, är 28 år gammal, med
avlångt ansikte, ljusblå ögon, ljust hår. Han är 5 fot 7 tum lång och har sedan den 5 juni
undanhållit sig från Regementet.
4:o Förre underofficeren vid Dalregementet Pehr Ersson Grandell har avviktit från orten.
Han är anklagad för tjuvnads- och förfalskningsbrott.
5:o Två säckar med gamla soldatmonderingar har underofficers korpralen Tagg och korpral
Borst förlorat under en resa från Gävle till Ljusdals socken
6:o Två ston har bortkommit från betet vid Nyckelby inom Linköpings län. De är 9 kvarter
2 tum höga, en 7 år och den andra 11 år.
7:o Två hästkreatur har stulits ur en hage vid Vimneby i Linköpings län. De är över 9
kvarter höga, den ena 9 år och den andra 14 år gamla. Den äldre är litet snedfotad.
8:o En s k kutting och en säck, innehållande 2 skålpund blekt bomullsgarn N:o 28 och 32,
43 ½ alnar bomullslärft, 10 skålpund oblekt bomullsgarn N:o 17, 5 skålpund dito N:o 12, 10
skålpund sötmandel, 5 skålpund bittermandel, 11 skålpund indigo, 88 skålpund blyvitt 13 ¼
skålpund rött bomullsgarn, blev rövat ¼ mil utanför Gårdstens Gästgivargård i Vänersborgs
län av fyra okända män, som överföll forbonden. Varorna tillhörde handlarna i Vänersborg
O Agrell & Komp. Fred Agrell, Gustaf Sonnerdahl och A Bergström
8:o Rättaren Anders Jansson omkring 50 år gammal, lång och grovlemmad med mörk
skäggbotten, mörkt hår var klädd i fårskinnspäls, strumpor, skor och hatt samt drängen Eric
Andersson omkring 20 år gammal ljus, vackert ansikte, var klädd i en gammal rock, randiga
bolstervarsbyxor och slokig hatt har olovligen avvikit från sina tjänster hos sekreterare
Wijnblad på Hässelby, Börje socken.
Jansson försvann natten till den 21:sta och Andersson på morgonen den 19:de, sedan
Jansson blivit misstänkt för stöld och även vidgått sådant brott.
På anmodan av Befallningshavanden i Umeå efterlyses avlidne soldaten Nils Wakens son,
Johan, vilken är född 1805, ljust hår, vackert ansikte och ett ärr på bröstet efter en där
instucken gärdsgårdsstör. Han bortgick från sin moder för 3 år sedan.
Uppsala den 30 juni 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 juli 1820 (frivillig auktion Bärby, Gamla Uppsala)
Frivillig auktion på Bärby gård, som består av 1 mantal frälse och 1 mantal rusthåll och
bebos av 4 åbor. Först utbjuds ½ mantal i taget, så att gården delas i 4 hemman, sedan
utbjuds Nyby hemman som äger överflödig skog. Därefter utbjuds hela egendomen
ostyckad, så att ägaren får förmånligaste bud.
Bärby är belägen en knapp halvmil från staden i odalåker, 20 tunnland i vardera
årvägen, 90 - 100 lass hårdvallshö, nödigt bete, varav en hage är uppodlad och detta år
besådd med 10 tunnor havre.
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Byggnader finns för 4 åbor och egendomen är utarrenderad till 180 tunnor spannmål,
hälften råg och hälften korn. Köpevillkoren kommer att bli ganska förmånliga. Köparen får
tillträde genast med växande gröda och arrendekontrakt.
Avyttras egendomen i delar kommer en karaktärsbyggnad om 7 rum, spannmålsbod i
två våningar, lada och redskapslider att säljas särskilt.
Uppsala den 8 juli 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 8 juli 1820 (förnyad auktion Årby, Lena socken)
Den auktion som hölls den 29 juni på änkan Brita Andersdotters egendom Årby, värderad
till 919 riksdaler 23 skilling, blev inte heller denna gången såld på grund av att det saknades
köpare. Ny auktion den 12 augusti.
Uppsala den 8 juli 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 juli 1820 (priser på järn från verken i Uppland och
Roslagen)
Efter gemensam överläggning mellan Kammar Kollegium, Statskontoret och Bergs
Kollegium fastställdes priser på kronans hammarskatts- och tiondejärn vid stångjärnsverken
i Uppland och Roslagen för:
Lövsta, Österby, och Gimo 20 riksdaler 24 skilling
Strömsberg, Ullfors och Söderfors 19 riksdaler 36 skilling
Vattholma, Älvkarleby och Harnäs 19 riksdaler 24 skilling.
Tiondejärnet 7 riksdaler 20 skilling och för hammarskatten av ämneshamrar 17
riksdaler 40 skilling bankomynt skeppspundet
De stångjärnsverksägare som önskar leverera hammarskatten in natura måste göra det
innan 16 september, annars kommer skatten att lösas med pengar efter fastställd taxa.
Uppsala den 10 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 14 juli 1820 (entreprenadsauktion isbrygga och reparation
av Nykvarns bro)
Entreprenadsauktion den 27 juli på Landskontoret här i staden och på Enköpings Rådhus
för nybyggnad av en isbrygga och flera nödvändiga reparationer på Nykvarns bro kommer
till skyndsam verkställighet att utbjudas. Kostnadsförslag finns vid auktionsställena och
borgen av två vederhäftiga män krävs för prenumerationssumman samt att arbetet
fullbordas i tid
Uppsala den 14 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1820 (förnyad auktion på Tibble by, Hagunda)
Bonden Eric Erssons ägande ½ mantal frälse i Tibble by, Tibble socken, Hagunda Härad
har inte kunnat säljas, varför ny auktion kommer att ske den 19 augusti för den i skuld tagna
fastigheten.
Uppsala den 15 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1820 (utmätningsauktion, Högby, Långtora socken)
Utmätningsauktion för gäldande av 100 riksdaler banko, kommer hälften av rusthållare J P
Hedbergs halva rusthåll i Högby, Långtora socken att ånyo utbjudas vid Tunalunds
Gästgivargård den 28 augusti.
Uppsala den 15 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1820 (frivillig auktion, Ekeby socken, Olands härad)
Frivillig auktion på 1 mantal om 10 öres-, 16 penningland kronoskatte i Ovanby, Ekeby
socken, Olands Härad
Hemmanet har 30 tunnland bördig öppen åker, utmärkt god äng, gott bete i flera hagar
och 114 tunnland skog bestående av fur och gran, asp och björk, fiskevatten, en liten
trädgård och försvarliga byggnader.
Betalningsvillkoren blir bekväma för köparen och köpeskillingen kan få innestå i flera år.
Uppsala den 15 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1820 (personer som inte betalt skatter och böter)
Personer som avvikit från skattskrivningsorten och inte betalt kronoutskylder eller böter
uppdelade på de fyra fögderierna.
Första fögderiet: Håtuna socken, Aske, Arbetskarlen Malm kronoutskylder 3 riksdaler
14 skilling, Tibble socken, Häljesta, Johan Wallbergs hustru 43 skilling, Häljesta, Cajsa
Andersdotter 1 riksdaler 32 skilling, Bro socken, Ullevi, Arbetskarlen Anders Andersson 2
riksdaler 31 skilling 4 runstycken. O s v
Uppsala den 15 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 16 juli 1820 (1 person, ökstock tillvaratagen vid Varpsund)
En okänd mansperson har begått inbrott i en stuga mellan Varpsunds bro och Häggeby
kyrka och stulit åtskilliga kläder. Då han upptäcktes tog han till flykten och efterlämnade de
stulna kläderna och även andra kläder. Vid Varpsund tillvaratogs en ökstock med 4 par åror,
som tjuven sannolikt medfört.
Han var klädd i vit- och blårandiga långbyxor samt röd väst, blå surtout, svarta
casquette.
Han skall noga efterspanas och gripas och under säker bevakning hitsändas. Ökstocken
och kläderna finns hos kronolänsman J E Ekelén i Håbo Härad.
Uppsala den 8 juli 1820 B W FOCK
Fel inbindning, början saknas, Uppsala 16 juli 1819 (fångtransport)
Den 1 april nästkommande år skall Befallningshavande inlämna rapport till Kongl Maj:t
angående verkningarna och framgången med det nya fångföringssättet. Samt uppgiva
ytterligare utvägar till förbättringar.
Jämte det högstberörde och för säkerheten och för lantbruket så viktiga stadgandet varde
härmed tillkännagivet. Jag har aktat nödvändigt att kungöra att Yvre Gästgivargård i
Tierps socken och Litslena Gästgivargård i Litslena socken är utsedda till nattlägerstationer.
Den förra för transporter till och från Gävle, som ankommer varje onsdagsafton och vid
Litslena för transporter mellan Västerås och Stockholm, som ankommer varje fredagsafton
Till fånggevaldiger har antagits Fältväbel S O Widholm och Frälsefogden Örnmark,
vilka då de är stadda i tjänsteärenden genast vid anmodan skall åtnjuta handräckning av
kronobetjänter och gästgivare med biträde till fångarnas skjuts, härbergerande, uppehälle
och nattläger.
Då det finns otillräckligt med hållhästar vid Tibble och Grans gästgivargårdar skall
fångtransporterna därifrån ske med kronoskjuts, som av Bro och Håbo häradsbor i tur
utgöres.
Om de för fångars transport och vård som sänds från slottshäktet till rannsakning eller
bestraffning eller om de grips inom länet och hitskickas skall i varje socken utses en pålitlig
person, som kan träda i länsmans och fånggevaldigerns ställe, om de är upptagna med
annat. De skall på eget ansvar mot åtnjutande av stadgat traktamente vårda fången och
ledsaga honom till någon av de nämnda fångföringsstationerna. Vid ankomsten skall ortens
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kronobetjäning genast underrättas. De skall lämna bevakaren skriftligt bevis och sedan
ansvara för fångens säkra bevakning på stället.
Kronobefallningsmannen skall snarast anmäla vilka personer inom fögderiet som är
utsedda till denna befattning. Vidare anmäla de för arrestanterna utfärdade förpassningarna
och för vilket brott de är anklagade, vilken väg de skall föras och hur de skall hållas
fängslade. Då en person, som är häktad för grova brott, skall forslas i orten, skall
länsmannen personligen bevaka och medfölja.
Om gästgivargården är avlägsen från den plats där en fånge blir gripen, skall
kronoskjuts uppbådas för transport till nästa gästgivargård, där häst inte får vägras.
För övrigt anbefalles samtliga Kronofogdar inom detta mig Nådigt anförtrodda län, att
på det sorgfälligaste sätt tillse, att fångtransporterna utan uppehåll från gästgivargårdarna
befordras, att förstärkt bevakning vid nattlägren lämnas, att tillräcklig ved rekvireras hos
mig till fångrummets eldning. Anskaffning av ved skall ske med kronans ringaste kostnad.
Vidare skall inberättas mig om vårdslöshet i tjänsten förekommer, om oordentligt
förfarande mot de skjutsande eller fångarna märks hos gevaldigerna samt att före 1 mars
1829 inkomma med berättelse om verkningarna och framgången av denna
fångföringsanstalt i alla avseenden samt vilka förbättringar som kan äga rum.
Uppsala den 16 juli 1819 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 17 juli 1820 (entreprenadsauktion på plank på
Dårhusgården och reparationer på Hospitalet)
På Landskontoret den 31 juli kommer entreprenadauktion för ett plank på dårhusgården och
flera reparationer på Uppsala Hospital att förrättas. Den minstbjudande vinner. Borgen
krävs för förskott som lämnas, liksom för att arbetet utförs i tid.
Uppsala den 17 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev till länets Jordbrukare från Landshövding Fock, 18 juli 1820
Det har länge varit känt, att i Uppland genom ett mindre varsamt införande av rågen, en
betydlig del av säden förspillts. Blir det regn vid skörden drabbas lantbrukarna av en
kännbar förlust, då säden mältar och gror.
Förvaltningsutskottet anser som sin plikt, att fästa jordbrukarnas uppmärksamhet på ett
förvaringssätt, som på några ställen i länet brukas, men som är allmänt vedertaget i andra
län och är till stor förmån. Nämligen att väl skyla och hatta den skurna rågen eller
åtminstone resa upp rågbanden mot störar, som vilar på stänger, korsvis fast nedsatta i åkern
och ihophållna med vidja eller hank.
Om fyr- eller sexbands skylen täcks med en s k bråthatt, står den länge mot väta och
förlorar vid införningen nästan inget spill, eftersom skylen helt lyfts upp på vagnen.
Även om man inte sätter en hatt över, står rågbanden fasta mot vindkast och regnet
rinner fortare av och skylen torkar.
Första förlaget stör och stänger, kan verka kännbara att skaffa på en skoglös trakt, men
förvaras de väl mellan varje gång de nyttjas, kan de bestå en mansålder.
Dessa beprövade råd torde även hos en mindre eftertänksam lantman förtjäna
uppmärksamhet, då alla vet att mältad säd inte gör full gagn i hushållningen och att det man
nu genom ovarsamhet förspiller, vore bättre att äga än sakna.
Uppsala den 18 juli 1820 På förvaltningsutskottets vägnar B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1820 (kallelse till Prövningskommittén för
taxeringsärenden)
Den 25 augusti samlas här på slottet Prövningskommittens ledamöter för att granska
Taxeringskommitténs åtgärder.
Följande erfarna och kunniga Herrar och Män är kallade, nämligen:
Baron de Geer, Löjtnant Nisbeth, Löjtnant Söderhjelm
Professor och Doktor Almquist, Prosten och Kyrkoherde Wijkman, Prosten E Bergström
Direktör E Häger, Kämnär P Sandberg, Skeppare Åhlén
Eric Ericsson i Tibble, Eric Ludvigsson i Måsta. Erik Ersson i Botarbo samt
Brukspatron Tamm, Major Fredenberg och Bokhållare Sahlman
Uppsala den 18 juli 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1820 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Förra april, maj och juni var medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till
kursen i Hamburg 2 riksdaler 41 skillingar 4 runstycken bankosedlar och ett lod kontrollerat
omyntat silver 1 riksdaler 9 skillingar 3 runstycken bankosedlar, vilket härmed är meddelat
dem, som önska avbörda sig betalning för kredit på erhållen undsättningssäd.
Uppsala den 18 juli 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1820 (upphandling av hö, halm, havre för Livgardet
till häst)
Auktion den 29 augusti för upphandling av hö, halm och havre för Livgardet till häst samt
Svea Artilleriregementets hästars fouragering nästa år.
Uppsala den 21 juli 1820 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 21 juli 1820 (2 hästar i Härsta)
Ur en hage vid Härsta by, Frölunda socken stals 2 hästkreatur den 19 dennes.
Ett sjuårigt sto, svart, med vit fläck på vänstra låret, medelmåttigt stor, halv hängman
och halv ståndman, lång lugg och svans, skodd på framfötterna.
En nioårig häst svart med hängman, lång lugg och svans, vit stjärna i pannan, skodd på
framfötterna, något kullhöft och vid pass 10 kvarter hög
Ägarna Eric Mattsson och Anders Jansson i Härsta lämnar vedergällning.
Överståthållarämbetet och Befallningshavande anmodas vänligen utfärda likalydande
kungörelse.
Uppsala den 21 juli 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1820 (lösöresauktion)
Vid auktion på Landskontoret säljs 30 par lakan, 29 madrasser, 25 kuddar och 27 täcken för
Uppsala Hospitals räkning. Minsta budet kommer att prövas av Serafimer Ordens Gille.
Uppsala den 21 juli 1820.
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1820 (entreprenadsauktion för reparationer på
Slottet)
Entreprenad till den minstbjudande för att verkställa flera reparationer i Slottets ämbetsrum
samt på det yttre taket och stallets tak. Kostnadsförslag före auktionen kan här läsas.
Borgen för prenumerationssumman kan få uppbäras, att arbetet blir färdigt i tid, att
fullgiltig avsyning godkänns. Befallningsmannen prövar anbuden.
Uppsala den 21 juli 1820
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Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1820 (ändring i tid för prövningskommitténs
sammanträde för Ulleråkers Härad)
Prövningskommitténs sammanträde angående restrannsakning uppskjuts till den 1 och 2
september istället för 25 och 26 augusti.
Uppsala den 21 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1820 (salpeterlada Giersta nedbrunnen genom åska)
Salpeterstyresmannen I J Ekman har anmält att en salpeterlada vid Staby gård i Giersta
brunnit och sjudning av den befintliga jordsamlingen genast kommer att verkställas. Han
erbjuder de som vill lära sig sjudningssättet undervisning.
Landshövdingeämbetet meddelar att socknar, som har tillfälle till sjudning, men brist på
skickliga sjudare, kan överenskomma med någon nykter och välfrejdad karl, som har lust
att ägna sig åt detta yrke, för att sedan biträda socknen. Han skall infinna sig vid Staby gård
för att under 2 månader få undervisning under fritt åtnjutande av husrum och kost.
Uppsala den 28 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1820 (förnyad auktion på piparebostället Tibble,
Rasbokil socken)
Vid auktionen den 31 maj hade inget antagligt bud gjorts, så ny auktion förrättas den 18
oktober vid Krigs Kollegium och Landskontoret här.
För att något anbud skall kunna antas, skall vid auktionen i laga form upprättad och med
Domhavandes vederhäftighetsbetyg försedd arrendeborgen, som gäller de första 5 åren och
även om arrendatorn skulle avgå med döden, inlämnas.
Uppsala den 28 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1820 (exekutiva auktioner i Kalmar socken och
Väppeby)
För skuld på 666 riksdaler 32 skillingar banko säljer änkan Margareta Charlotta Grandin 1/4
mantal kronoskatte i Snedby by, Kalmar socken, Håbo Härad. Auktionen förrättas av
välbetrodde kronofogden M Groth vid Grans Gästgivargård den 8 november. Han lämnar
upplysningar om fastighetens beskaffenhet. Köpeskillingen skall betalas inom en månad.
För gäldande av domfästa skulder säljs även bonden Jan Anderssons i Väppeby,
Veckholms socken, Trögds Härad ¼ mantal augment vid auktion på Litslena Gästgivargård
den 9 november av kronobefallningsman M Groth.
Uppsala den 29 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1820 (förordnande Överjägmästare Tottie)
Kongl Maj:t har förordnat vice Överjägmästare Gustaf Tottie, att vara Överjägmästare här i
länet.
Uppsala den 29 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 29 juli 1820 (23 persoener, stöldgods, borttappad dosa vid
Tibble Gästgivargård)
1:o Sjöartilleristen Peter Björnström är 35 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, undersättsig,
ljuslätt ansikte, blå ögon, rött hår och bred näsa. Han har olovande avvikit från
tjänstgöringsstationen i Göteborg.
2:o Sjöartilleristen Johannes Lundblad 5 fot 8 tum lång, har likaledes avvikit från Göteborg.
3:o Arbetsarrestanten N:o 175 Arvid Gullberg är 37 år gammal, 5 fot 9 tum lång, mörk, blå
ögon och långlagt ansikte samt något kunnig i målarhantverket har fått tillfälle att komma
på flykten, när han var uttagen till enskilt arbete.
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4:o Likaledes arbetskarlen N:o 12 Carl Petter Fröberg, 28 år gammal, 5 fot 6 tum mörk,
med blå ögon och trint ansikte.
5:o Arbetskarlen N: o 21 Joseph Gunnarsson, 20 år gammal, 5 fot 9 tum lång, bruna ögon,
mörkt hår och trint ansikte.
6:o Arbetskarlen N:o 79 Eric Andersson, 5 fot 6 tum lång, svart hår, bruna ögon och blekt
ansikte
7:o Arbetskarlen N:o 74 Carl Röhl, 40 år gammal, 5 fot 5 tum lång, mörkt hår, blå ögon och
trint ansikte
8:o Kvinnspersonerna Susanna Carolina Berg, Lotta Sandberg och Fredrika Vilhelmina
Kullberg vilka om aftonen den 9:de utbrutit sig från Spinnhuset i Norrköping och kommit
på flykten.
Berg är 21 år gammal, ljus, bruna ögon, trint ljust ansikte
Sandberg är 26 år gammal, mörkt hår, blå ögon, ljuslagt trint ansikte
Kullberg är 39 år, mörkt hår, blå ögon, ljust och koppärrigt ansikte
9:o Kronobåtsman N:o 99 Peter Uddström Vidbuske har avvikit från roten och 1:sta Södra
Roslags Indelningskompaniet i Stockholms län
10:o Rotebåtsmannen vid 1:sta Södermanlands Båtsmanskompani N:o 59 Eric Peter Nilsson
Rudman har under längre tid undanhållit sig från tjänsten och roten
11:o Stadsbåtsmannen N:o 1 Eric Walbom, har sedan den 9:de undanhållit sig från tjänsten
vid Stockholms Eskader. Han är 27 år gammal, liten till växten med trint ansikte, ljust hår
och blå ögon
12:o Drängen Peter Holmberg, medelmåttig till växten, ljust hår har avvikit från sin
husbonde, arrendator av Vellinge kvarn. Han är misstänkt för stöld.
13:o Överkomplette rekryten vid Svea Livgarde Christian Lund, har utan laga förfall
uteblivit över permissionstiden. Han är 29 år gammal, 5 fot 9 tum lång.
14:o Pigan Brita Åkerberg är smal till växten med ljust långlagt ansikte och mörkt hår har
begått husstöld hos sin husbonde Lantjägaren Rulander. Hon greps för stölden men
lyckades fly inom Stockholms län.
15:o Gossen Gustaf Pehrsson är medelmåttig till växten med långlagt ansikte och ljust hår,
har avvikit från sin tjänst hos Pehr Erssons änka i Sockarby, Sånga socken
16:o Kvinnspersonen Christina Andersdotter, är 20 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt
hår och trint ansikte. Hon har den 6:te rymt från Norrköpings Kronospinnhus.
17:o Tjuvarna Anders Andersson och Johannes Andersson har rymt från fångbevakningen i
Vänersborgs län.
Anders är 29 år gammal, av medelmåttig kroppsbyggnad, ljusblå ögon, rak näsa, mörkt hår.
Johannes är 24 år gammal, medelmåttigt växt, ljusblå ögon, rak näsa och mörkt hår
18:o En okänd man som greps, när han försökt bryta sig in i Bollnäs kyrka, lyckades
komma på flykten. Han har uppgivit att han kommer från Östmarks Finnskog. Han är lång
och smal, klädd i grå frack, svarta byxor, stövlar och skinnmössa.
19:o Norske manspersonen Nils Olsson, dömd till straff för kyrkstöld och andra inbrott har
stadig kroppsbyggnad, medelmåttig längd och mörkt hår, har rymt från fångbevakningen i
Tuna socken Gävleborgs län.
20:o Stattorparen vid Vallby gård, Erntuna socken, Jan Jansson, är lång till växten, född
1781 i Alunda socken, mager och mörk har olovligen övergivit sin tjänst.
21:o Vid inbrott i Brännkyrka sockens sakristia stals 23 riksdaler, 4 kambrikshalsdukar,
varav två var märkta i hörnen med Brännkyrka.
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22:o Ett 18 år gammalt hästkreatur, rött med vit strimma i pannan stals från betet hos
bonden Eric Ersson i Sättra, Edsbro socken
23:o En slät fyrkantig gulddosa av cirka 25 dukaters vikt bottappades på allmänna vägen
under resa från Tibble gästgivargård till Stockholm. Vedergällning är utlovad.
Uppsala den 29 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1820 (värvning)
Bataljonsadjutanten vid Livregementets Brigads Grenadjärskorps, Adolf Beckmark, har av
sekundchefen erhållit uppdrag, att till årets slut inom länet värva ungt, målfylligt och
välfrejdat manskap till överstelöjtnanten Lagerheims Kompani
Uppsala den 29 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1820 (tryckfel angående auktion på Högby rusthåll)
Genom tryckfel kom att stå, att rusthållare I P Hedbergs skuld, som skulle gäldas med
auktion av Högby rusthåll endast var 100 riksdaler. Rätt summa är 1.000 riksdaler.
Uppsala den 29 juli 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1820 (förnyad auktion Tomta, Veckholms socken)
Enligt skrivelse från Serafimer Ordens Gille har inget antagligt bud givits vid auktionen av
Veckholms Hospitalhemman Tomta i Veckholms socken, varför ny auktion kommer att
verkställas den 2 december. Arrendetiden är på 12 år.
Uppsala den 4 augusti 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1820 (ej utlösta panter för kredit under
missväxtåren)
Magasinsförvaltaren, hovkvartermästare Grandinsson har anmält att flera av länets
innevånare inte löst ut de panter av silver och guld, som de lämnat för sina skulder för
undsättningssäd ur Kronomagasinen under missväxtåren.
De måste ovillkorligen lösas innan mitten av november, annars kommer panterna att
säljas.
Uppsala den 8 augusti 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 12 augusti 1820 (dykerikommissarie, Öregrunds
dykeridistrikt)
Till Dykerikommissarie vid Öregrunds Dykeridistrikt har förordnats
Kommissarielantmätaren I M Kluth. Dykerikommissariestationen är Östhammars stad dit
timade sjöskador skall meddelas.
Rapporterna skall genom natt och dag föras till honom mot betalning av vanlig
skjutslega efter en häst, när färden sker på landsväg eller lika mycket miltalet räknat, om
resan sker till sjöss. Tredubbel dagspenning bestås för fram- och återresan om det visar sig
att expressen gjort allt vad den kan för att påskynda resan.
Uppsala den 12 augusti 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 12 augusti 1820 (6 personer, fickur och en häst)
1:o Dragon vid Majorens Skvadron av Livregementets Dragonkorps N:o 88 Carl Flink, som
är född i Närke 1788, 5 fot 10 tum lång, stadig till växten, rödlätt ansikte, svart hår och
polisonger, blå ögon och ett instucket sabelmärke på högra handen. Han är kunnig i
skrädderihantverket och avvek från Hammarby rusthåll, Nysätra socken den 26 maj.
Han var klädd i mörkblå surtout med stora förgyllda knappar med tre kronor på, blå väst
och byxor, näverskor med remmar, blå mössa med rynkor på kullen.
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2:o Allmänna arbetsarrestanten vid Vadstena Korrektionshus N:o 57, Johan Fredrik Lind,
som var rekvirerad till arbete avvek den 26 juli. Han är 23 år gammal, 5 fot 11 tum lång,
mörkt hår, bruna ögon, koppärrig och med mycket mörkt ansikte.
Före avvikandet från Huvudstads Gård i St Pehrs socken stal han ett par nya stövlar, ett
par nya byxor av bockskinn samt åtskilliga andra kläder. Han tog också sina egna
kronopersedlar bl a en kommishatt med högt uppvek på vänstra sidan och märkt med N:o
57 i vit oljefärg mitt fram.
3:o Drängen Anders Jean Dyk är 32 år gammal, kort och undersättsig, mörkt ansikte, bruna
ögon, mörkt hår har avvikit från Torpet Kärrebo, Kalmar län, sedan han misstänkts för stöld
av 11 liar.
4:o Båtsman vid 2:dra Norrlands 2:dra Kompani N:o 84 Jonas Kammardräng, vilken för
vanfrejd blivit utesluten ur rullorna, har sedan arbetat på Skeppsholmen med nu undanhåller
sig.
5:o Arbetskarlen Wilhelm Ård, har den 25 juli avvikit, när han skulle föra en ny båt av ek
med två rodder åt trädgårdsmästare N S Lindvall från Södra Fiskehamnen till Lilla
Skuggan. Båten var lastad med korgar och säckar, diverse nyinköpta matvaror, nya målkärl
av bleck samt en grön surtout
Ård är av medelmåttig växt, rött hår och polisonger, koppärrigt och fräknigt ansikte. Han
var klädd i en gammal blå surtout, gammal svart hatt, gammal randig väst och gamla stövlar
på fötterna.
6:o En kvinnsperson som uppger sig heta Bure, men troligen heter Söderblad, fick
natthärbärge hos bonden C A Holmström på Östanå, Kulla socken, Stockholms län. Utan att
meddela sig med någon avvek hon och stal en guldring, något skavd i kanterna, åtskilliga
kläder, tyg och trådnystan samt pengar.
Hon är lång och fetlagd med mycket rödbrusigt ansikte, klädd i randig bomullsklänning
med rynkruta och kappa nedtill.
7:o Ett fickur utan glas, med band virkat av silver, rött och grönt silke och vidhängande
pitschaft med ljus något sprucken sten samt urnyckel stal från Almunge prästgård.
Vedergällning utlovas. Upphittaren vänder sig till grosshandlare Gnospelius i Stockholm
eller kyrkoherde Gnospelius i Almunge Prästgård.
8:o En 12-årig brun valack med svart ståndman, stals från betet vid Åkerby by i Funbo
socken. Ägaren bonden gamle Jan Andersson lovar vedergällning.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i riket anmodas efterlysa
dragon Flink och hästen.
Uppsala den 12 augusti 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 12 augusti 1820 (förnyad auktion Jädra, Långtora socken)
Vid den exekutiva auktionen av bonden Lars Erssons i Jädra, Långtora socken ägande och i
mät tagna ¼ mantal lades inga anbud, varför ny auktion verkställs den 2 oktober.
Uppsala den 12 augusti 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1820 (försummelse att köra sand till Danviks
Hospital)
På begäran av Direktionen för Danviks hospital har ett antal innehavare av Danvikshemman
försummat att köra sand till Danviks Hospital åren 1814, 1815, 1816, 1817 och 1818. De
skall framföra 72 lass årligen per mantal och är då befriade från andra körslor. Vid äventyr
av utmätning skall de innan april nästa år avbörda sig sin skyldighet antingen i natura eller
med 12 skilling lasset. Förteckning på de skyldiga.
Uppsala den 18 april 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1820 (exekutiv auktion Torsvi, Torsvi socken,
Trögds Härad)
För att gälda 5396 riksdaler 15 skillingar 6 runstycken säljer Kapten Carl Oldenburg sina
fastigheter, Torsvi gård 1 mantal berustat säteri i sambruk med Nafsta 1 mantal kronoskatte
rusthåll samt ett halvt mantal Danviks frälseskattehemman N:o 4 med utjord och andra
tillhörigheter i Torsvi socken, Trögds Härad.
Dessa hemman av vilka endast Torsvi har åbyggnad är brandförsäkrade till 6.564
riksdaler 6 skilling 1 runstycke utom den mindre obetydliga byggnaden vid Nafsta.
Sammanlagda värdet är beräknat av domhavande i orten till 22.238 riksdaler 18 skillingar 1
runstycke.
Det åligger utmätningssökande att underrätta inteckningshavarna genom kungörelse i
Post- och Inrikestidningarna 3 gånger minst 14 dagar innan auktionen.
Uppsala den 19 augusti 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1820 (förnyad auktion Grillby, Villberga socken)
Bonden Carl Erssons för skulders betalande utlyste auktionen på kronohemmanet N:o 1 i
Grillby kommer ånyo att försäljas den 14 oktober.
Uppsala den 19 augusti 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 19 augusti 1820 (7 personer)
1o Tjuven Johannes Hållfast är 24 år, medelmåttigt växt, svart hår, grå ögon, rödlätt ansikte
rymde från fångbevakningen inom Vänersborgs län den 26 juli.
2:o För stöld straffade artilleristerna S F Malmgren, Axel Lindström och Håkan Månsson,
av vilka de två första skulle sändas till allmänna arbetsinrättningen i Vadstena och den sista
avbidade kyrkoplikt, rymde från fängelset i Timmelhed inom Vänersborgs län.
Malmgren är 25 år, 5 fot 8 tum lång, svart hår, blå ögon och trubbig näsa
Lindstöm är 37 år, 5 fot 8 tum, svart hår, bruna ögon och trubbig näsa
Månsson omkring 30 år, blå ögon, ljust hår och ljust ansikte
3:o Hammarsmedsmästarsvennen vid Larsbo Bruk Lars Fagerström är 23 år gammal, stor
och stark, svart hår och svullna ben, har rymt från sist hållna tinget i Norbergs bergslag, där
han varit anklagad för tjuvnad
4:o Tjänstedrängen Eric Danielsson, kort till växten, svart hår och endast 4 fingrar på högra
handen, har rymt från sin husbonde Kolaren Peter Pehrsson i Morin, Söderbärke socken och
tros sällat sig till med ovannämnde Fagerström
5:o Lagstadgade koldrängen Jan Hansson Holmberg, vilken i höst skulle flyttat från
Lågforsen, Hedemora socken till Larsbo Bruk, men har i stället uppehållit sig vid Klosters
Krutbruk i Husby socken, där han är född. Han skall för lega som beväringskarl bevistat
övningsmötet på Rommehed.
Uppsala den 19 augusti 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 2 september 1820 (rustningshästarnas intagande från betet
på hösten)
Det åligger befallninghavande att enligt Krigs Kollegiets kungörelse av den 26 juni 1819 att
varje år bestämma när rustningshästarna bör intas från bete på hösten.
Här i länet får nummerhästarna gå ut hela oktober på dagarna om ägarna anser att det
kan ske utan att skada hästarna.
De rustande erinras att dragonhästarna alltid och ovillkorligen vid föreskrivet ansvar
skall hållas inne på nätterna efter den 1 oktober och att de skall iaktta sin skyldighet med
utfodring och skötsel, så vida de vill undvika att sakfällas för betydliga böter som
Författningarna stadgar.
Uppsala den 2 september 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 september 1820 (avgift för tillträde till rusthåll)
De rustande vid Majorens Skvadron av Livregementets Dragonkorps, som ännu inte erlagt
den i Förordningen av den 4 maj 1778 stadgade avgiften till Vadstena Krigsmanshus för
tillträde av rusthåll skall vid laga ansvar betala avgiften till mönsterskrivaren den 29 dennes
i apotekare Didrons gård i Svartbäcken och den 30:de på Korskrogen i Fröslunda socken.
De skall vara försedda med bestyrkta avskrifter av köpebrev och prästbevis.
Uppsala den 2 september 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 2 september 1820 (4 personer, stöldgods)
1:o Arbetsarrestanten vid Vadstena Korrektionshus N:o 10 Gustaf Bergström, har tagit till
flykten. Han är född i Skänninge, 33 år gammal, 5 fot 2 ½ tum lång, askgrå ögon, ljust hår
och långfingret på högra handen avhugget vid första leden. Han är kunnig i sotarhantverket.
Han var klädd i gammal brun tröja, gamla buldansbyxor, skjorta med kronmärke,
kommisskor och gammal rund hatt.
2:o En okänd mansperson, som hos bonden Daniel Andersson i Alguvid, Kaga socken,
Linköpings län tillgripit ett ur märkt By N Lind, London N:o 7266, samt bokstävern D A S
1820.
3:o Soldaten vid Hälsinge Regemente Matts Grip, är 26 år gammal, 6 fot 2 tum lång, smal,
ljust hår, koppärrigt ansikte har olovligen avvikit och medtagit livmonderingsjacka, grå
byxor, skärp, svarta stövletter, vita linnebyxor med stibletter, maggördel, och
kopparflasklocket. Han har senare varit sedd klädd i blå spens, svarta stibletter och svart
hatt.
4:o Vid inbrott hos bonden Olof Jonsson i Odensäng, Ljusdals socken, stals en del pengar,
läder och skinn, flera längder tyg, ådersnäppare, vita vadmalsstrumpor, ett par nya
näverskor.
5:o Målargesällen J P Falk är liten till växten, koppärrig och mörk. Han bryter på tyska och
är enligt uppgift född i Lübeck. Han är tilltalad för stöld och förfalskningsbrott och rymde
från extra fånggevaldigern I Cedervall vid Marbecks gästgivargård den 8 augusti.
6:o Vid inbrott hos rusthållare Lars Svensson i Trädet, Möne socken, stals flera bägare och
skedar av silver, 2 bordsdrälldukar, 1 lispund spickeskinka, och andra matvaror samt flera
halsdukar.
Uppsala den 2 september 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 9 september 1820 (förnyad auktion i Åkerby by, Åkerby
socken, Bälinge Härad)
I avseende på särskilda omständigheter kunde inte auktionen på bonden Jan Larssons 1
mantal frälse N:o 4 i Åkerby by, Åkerby socken, Bälinge Härad, ske den 6 september som
var avsett. Ny auktion för att gälda hans skulder äger rum den 4 november här på
Landskansliet.
Uppsala den 9 september 1820 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1820 (avgift för tillträtt rusthåll vid Upplands
Skvadroner)
De som ännu inte erlagt avgiften till Vadstena krigsmanshus för tillträtt rusthåll enligt
Förordningen av den 4 maj 1778 och tillhör Norra Upplands Skvadron av Livregementets
Dragonkorps, skall vid laga ansvar betala till Mönsterskrivaren antingen vid Handlanden
Fänrik Huldbergs gård vid Slottsgatan här i staden eller på Läby Gästgivargård i Björklinge
socken. De medtar sina köpebrev och prästbevis.
Uppsala den 9 september 1820 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Efterlysning, Uppsala den 9 september 1820 (8 personer)
1:o Ynglingen Carl Anders Lindgren är 20 år gammal, kort och undersättsig till växten med
stort och plussigt ansikte, mörkt hår, blå ögon har fått tillfälle att rymma från
Kronospinnhuset i Norrköping.
2:o Arbetsarrestanterna vid Vadstena N:o 118 I Wickström och N:o 151 Olof Pehrsson
Sandberg har rymt därifrån, Wickström natten till den 25 och Sandberg natten efter.
Wickström är 28 år gammal, född i Söderala socken, Gävleborgs län, 5 fot 9 tum lång,
mörkbrunt hår, blå ögon.
Sandberg är 24 år gammal, född i Sanby By, Västlands socken, detta län är 5 fot 8 tum
brunt hår, blå ögon
Båda var klädda i inrättningens kläder.
4:o Arbetsarrestanterna vid samma inrättning Anders Berglind, Johan Petter Lyckou och
Nils Dahlberg, de två förstnämnda flydde från inrättningen och den sistnämnde under
arbete, som han var rekvirerad till.
Berglind är 28 år, 5 fot 5 tum lång, mörkt hår, blå ögon, långlagt ansikte
Lyckou 27 år gammal, 5 fot 1 tum lång, ljust hår, blå ögon, trindlagt ansikte
Dahlberg 44 år gammal, född i Norge, 5 fot 1 tum lång, brunt hår, ljusblå ögon och en
iögonfallande växt på huvudet. Alla var klädda i kronans mondering
Dahlberg hade vid inbrott stulit kläder och kvarlämnat sina gamla, han stal också 1
silverbägare och en förgylld silverring.
4:o Tjuven Johan Bursell som skulle föras från Jönköping till Vänersborg av
fånggevaldigern Linquist fick tillfälle att rymma med hästarna vid Ödeshögs Gästgivargård,
då fångvaktaren och skjutsbonden avlägsnade sig från åktyget.
Bursell är undersättsig till växten, blå ögon, mörkt hår och koppärrig.
5:o Gifte statsdrängen Matts Mattsson är liten och undersättsig till växten, blå ögon, och
trint ansikte har bortgått från sin husbonde Kvartersmästare I Rendahl på Sundby i Ryds
socken, detta län
Uppsala den 9 september 1820 JA CARLSSON A J BJÖRKMAN
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Kungörelse, Uppsala den 9 september 1820 (förnyad utmätnings auktion Högby,
Långtora socken)
Utmätningsauktion för att gälda 1000 riksdalers skuld, kommer att å nyo göras på
rusthållare I P Hedbergs halva rusthåll i Högby, Långtora socken den 28 oktober.
Uppsala den 9 september 1820 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Brev från Carl Johan angående återbetalning av undsättningslån, den 22 september
1820.
Följande Nådiga skrivelse av den 22 september 1820 kungörs här.
I anledning av att åtskilliga undsättningstagare anhållit om anstånd med betalningen till
Allmänna Magasinsinrättningen för erhållen spannmålslån, samt om tillåtelse att betala i
natura, anbefaller Vi er att ofördröjligen utfärda kungörelser i Ert anförtrodda län.
Vi vill å ena sidan inte rygga Vår den 27 oktober 1819 och 30 juni 1820 givna tillåtelse i
avseende på betalningen av skulderna till Magasinsinrättningen, men å andra sidan kan Vi
inte medgiva dem att betala hela skulden med ränta i natura eller som en del sökande
åsyftat, återbetala med samma kvantitet de lånat, utan avseende på prisförändringen. Detta
har Vi aldrig medgivit, då det skulle försätta Magasinsinrättningen utan tillfälle att bestrida
sina utgifter, såsom räntor, magsinshyror, avlöningar m m. Det skulle ofelbart leda till
upplösning av denna så viktiga inrättning.
Därför tillåter Vi låntagarna att tunna för tunna återbetala lånet i natura, men att
prisskillnaderna skall ovillkorligen erläggas i pengar, enligt rätta meningen av Vår skrivelse
av den 27 oktober 1819.
Vi befaller Eder Nådeligen.
Stockholm den 22 september 1820 CARL JOHAN
Vilken Nådig skrivelse härmed är kungjord.
Uppsala den 26 september 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1829 (föreskrifter, tid och plats för
mantalsskrivningen)
1821 års mantalsskrivning kommer att förrättas på följande platser och tider, som
förteckningen utvisar och följande föreskrifter skall iakttagas.
Varje skattskyldig uppföres i mantal och taxeras där han är bosatt största delen av året.
Alla husbönder skall tvefalt avlämna uppgifter som omfattar,
1) alla personer i hans hushåll med namn, ålder, kön, mer eller mindre arbetsförmåga,
bräcklighet
2) han uppger om det finns rum med sidentapeter, möbler, eller överdrag av siden, äkta
förgyllning
3) uppgift för manspersoner: nyttjar de vin eller andra utländska drycker, kaffe, te och
kortspel, för kvinnspersoner: nyttjar de kaffe eller te, har kläder av siden
4) avsägelse från att nyttja tobak, röka, snusa eller tugga, annars påförs en avgift på alla
över 15 år
5) uppgift på alla i huset boende även inhysesfolk och hyresmän
6) alla som är tillåtna att bränna brännvin och önskar begagna sig av den tillåtelsen, skall
uppge hemmanet där bränningen skall ske, pannans rymd och beskaffenhet
Samma uppgifter lämnar förmyndare, styresmän för verk, bolag och inrättningar,
sterbhus eller konkursbon
Allmogen och mindre skrivkunniga får lämna muntliga uppgifter
Husbonde, som låter någon skriva sig utan att nyttja hans tjänst och inte underhåller
honom, bötar 3 riksdaler 16 skilling enligt legostadgan, då den personen anses som
lösdrivare. Samma bot gäller även om personen inte skall betala skatt
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Den som av sjukdom eller skada inte kan arbeta och därför med stöd av författningarna
önska mantalsfrihet, skall uppvisa edsvuret läkarintyg
Skriftliga förteckningar på försvarslösa personer skall insändas inom en månad
På det att inga upplysningar saknas bör länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotmästare
inställa sig vid mantalsskrivningen för att vid undvikande av ansvar, angiva alla
försvarslösa personer, frejd och övriga beskaffenhet.
Slutligen anmodas prästerskapet att samma dag som denna kungörelsen uppläses från
predikstolarna även uppläsa förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet den
28 oktober samma år, angående vissa omständigheter som skall iakttagas i samband
med mantals- och skattskrivningen, förhörsböcker, och prästbevis. Kungörelsen skall
finnas i sockenstugan efter gudstjänsten till allmogens underrättelse
Uppsala den 25 september 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Förteckning på Mantalsskrivnings terminerna.
Bro 15 december i sockenstugan
Låssa 16 december i Bro sockenstuga.
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1820
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-07-16, UKF

30 september-28 december 1820

Kungörelse, Uppsala 30 september 1820 (auktion torpet Klomsten eller Kungshamn
Sollentuna häradsallmänning, Eds socken)
Vid offentlig auktion på Sollentuna Tingsställe, Silverdalen säljs förra skogvaktartorpet
Klomsten eller Kungshamn, Sollentuna Häradsallmänning, Eds socken under arrende på 30
år.
Borgen för riktigt utförande av arrendeskyldigheten under de 5 första åren krävs.
Anbuden prövas av Kammar Kollegiet.
Uppsala den 30 september 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 30 september 1820 (kyrkstölder, häst och en rysk dräng)
På anmodan av Befallningshavanden i Linköping efterlyses:
1:o Genom inbrott i Moheda kyrkas sakristia bortstulna förgylld brudkrona om 50 lod
silver, silverkanna om 59 lod, kalk om 32 lod, patén om 10 lod, en oförgylld oblatask av
upphöjt arbete om 17 lod, två förgyllda silverkappar om sammanlagt 20 lod, en pantsatt
guldring, 92 riksdaler 34 skillingar i bankosedlar samt en butelj om 3 kannors rymd fylld
med vin.
2:o Vid inbrott i Quillinge kyrkas sakristia stals 15 riksdaler i småsedlar samt 3 - 4 riksdaler
i löspengar.
3:o Vid inbrott i Furingstads kyrkas sakristia stals en förgylld brudkrona inlagd i en
kopparask med påskrift: "Furingstad kyrkokrona gjord 1688, dåvarande pastor M D J, id est
Mathias Olai Iscelius, vikt 47 lod, men sedermera omgjord 1790 under kyrkoherde A
Lindorffs tid, med tillökning av 5 ½ lod, en kanna med påskriften "denna silverkanna är
given av Fru Maria Gethe på Lövstad, efter dess man, Herr Ulf" vikt 46 lod,
en kalk med omskrift " Jehsus in gre, iohis e gace sa: sa es ude sne a udhr: sed p. ibjs dno",
en patén med omskrift: "Caritas es pes hic sc. A cenis Pietatis facktum Sumatatum"
en oblatask med påskrift: "Nikolus P Lundius, J N R J, Anna Svensdotter 1653", ett stop
vin, ett vaxljus. 25 riksdaler utlovas i hittelön.
4:o Från en resande stals vid Norsholm, Kinsta socken ett par tyska skor, svarta
silkesstrumpor, kortbyxor av kläde, prästkappa, halsduk, sparkrage, näsduk, och ett svart
och brandgult hästtäcke.
5:o Inom Linköpings län stals en fyraårig häst, ljusbrun med svart svans och man.
6:o Ryske drängen Milljam eller Johannes är omkring 40 år, tjock och undersättsig, med
fylligt mörkt och fräknigt ansikte, kort och svart hår. Han har olovligen gått från sin
årstjänst inom Piteå socken efter att ha begått flera stölder.
Uppsala den 30 september 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1820 (mönstring)
Greve Mörner förrättar approbations- och kassationsmönstring med Livregements
Dragonkorps. Tider och platser för de olika skvadronerna följer.
Dagen innan hålls ådermöten skvadronsvis och remonteringsmöte mönstringsdagen,
vilket kungörs till de rustandes efterrättelse, så att de kan bevaka sin laga rätt.
Uppsala den 30 september 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse (försäljning av malt från Magasinsinrättningens förråd i Stockholm)
För allmänheten tillkännages att större och mindre partier kornmalt med lika beskaffenhet
som den pommerska säljs från förråden vid Ladugårdslands, Tanto, Maria och Katarina
Mälterier i Stockholm. Priset erläggs kontant och är 6 riksdaler 16 skilling banko för varje
fast tunna om 38 lösa kappar.
Kungörelse Uppsala den 30 september 1820, (fel inbindning, pris på undsättningssäd)
Genom Kongl Maj:ts skrivelse av den 22 dennes är allmänheten underrättad om, att den
spannmål, som blivit utborgad som undsättningssäd från magasinsinrättningens förråd, skall
tunna för tunna återgäldas. Men prisskillnaden skall dock alltid erläggas i pengar och
kommer att vara markegångspriset, som Riksståndens Deputerade bestämmer den
nästkommande november.
Kongl Maj:t har behagat medgiva att undsättningsskyldig, som dessförinnan vill leverera
till Uppsala Kronomagasin har rätt därtill. Forsedel bör begäras hos Kronofogden i orten.
Uppsala den 30 september 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1820 (auktion på rätten till räntan på frälse skatte
hemman i Staby socken)
Vid Haberga Gästgivargård, Olands Härad anställs frivillig offentlig auktion på rätten till
årliga räntan av följande frälse skatte hemman belägna i Staby socken.
1:o Jönninge N:o 4 om 2 tunnor 3 fjärdingar kappar spannmål
2:o Bärsta N:o 1 om 5 tunnor 7 fjärdingar
3:o Jönninge N:o 2 om 6 tunnor 2 fjärdingar
4:o Mjölsta N:o 1 om 6 tunnor 33 kappar
5:o Mjölsta N:o 2 om 6 tunnor 2 kappar
6:o Nyby N:o 2 om 6 tunnot 2 kappar
7:o Rastens utjord i mantal av Bärsta N:o 2 om1 tunna 5 fjärdingar 3 kappar allt hälften råg
och hälften korn
Dessa hemmansräntor bjuds ut först en och en och sedan alla tillsammans med rätt för
ägaren att anta det högsta budet.
Första betalning med 1/3 januari 1822 resten januari 1825 allt med 6 % ränta.
Uppsala den 7 oktober 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 7 oktober 1820 (flera hästar, kyrksilver, sjöskumspipor)
För bonden Matts Andersson i Söderby har i hans kvarter här i staden vid den s k
Rinmanska krogen den 2 dennes bortkommit ett ljusbrunt sto, 6 år gammalt, mörk svans
och vit om vänstra bakfoten upp till knäet. Ägaren meddelar att stoet haft föl i sommar och
utlovar en belöning. Upphittaren kan återställa hästen antingen hos ägaren eller hos
Akademidrängen Lundmark, som bor vid Dragarbrunnsgatan här i staden
Ur hållstallet i Enköping stals den 3 dennes en häst, rödbrun med svart man och svans
och mycket sadelbruten på vänstra sidan
Vid inbrott i Västra Husby kyrka, Linköpings län stals vinkanna, patén, kalk, brudkrona,
oblatask om tillsammans 200 lod silver, pengar i olika valörer.
Inom samma län stals från ägarna en gulblack häst med svart svans och man och ål på
ryggen
Ett sto 5 år gammalt, brunt och med svart ål på ryggen
En häst 15 år gammal med stor vit bläs, blind på ena ögat och glosögd på det andra
Två silverbeslagna sjöskumspipor har borttappats på vägen mellan Källarmästare
Gertmans gård och Uppsala Kronopark. Hederlig vedergällning.
Överståthållarämbetet i Stockholm efterlyser matrosen Jonas Eklund, som blivit bötfälld
till 544 riksdaler för Lurendrejeri- och Tullförsnillningsbrott. Tillgång att betala böterna
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saknas och han har inte på kallelse infunnit sig vid Stockholms Sjötullsrätt, där
förvandlingsstraff blivit yrkat
Uppsala den 7 oktober 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1820 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Magasinsdirektionen ger tillkänna för dem, som önskar återbetala kredit på
undsättningsspannmål, att under juli, augusti och september medelpriset på en svensk
silverriksdaler i förhållande till växelkursen på Hamburg varit 2 riksdaler 35 skillingar 5
runstycken och ett lod kontrollerat omyntat silver 1 riksdaler 6 skilling 9 runstycken
Uppsala den 13 oktober 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1820 (återbetalning av undsättningssäd)
I sammanhang med Kungörelsen angående återbetalning av undsättningssäden till Uppsala
Kronomagasin, erinras att den säd som levereras, skall vara väl torr och rengjord så att den
utan att ta skada kan förvaras. I annat fall tas den inte emot.
Uppsala den 18 oktober 1820
Förteckning på Mantalsterminer för 1821, 19 oktober 1820
Fortsättning på förteckningen med Lagunda, Hagunda, Ulleråkers, Bälinge, Vaksala, Rasbo,
Olands, Dannemora och Lövsta fögderier.
Uppsala dem 19 oktober 1820
Efterlysning, Uppsala den 20 oktober 1820 (personer som flyttat och inte betalt sina
kronoutskylder eller böter)
Nedanstående personer har flyttat från skattskrivningsorten utan att ha betalat sina
kronskyldigheter eller böter.
Bl a Håtuna socken, Eric Frost Hammarbytorp kronoutskylder 3 riksdaler, Nybygget
arbetskarlen Anders Andersson 2 riksdaler 43 skilling 4 runstycken. Råby, avskedade
soldaten P Svärd 2 riksdaler 8 skilling
Bro socken, Önsta ägor, Anders Olsson 2 riksdaler 26 skilling, Finsta, dragon Säbom 2
riksdaler 36 skilling 4 runstycken
Låssa socken, Ådö, skomakare Pettersson 4 riksdaler 40 skilling
Uppsala den 20 oktober 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1820 (lösöresauktion på Husby gård, Gryta
socken, Hagunda härad)
Den 30 och 31 oktober hålls auktion på varjehanda lös egendom vid Husby gård, Gryts
socken, Hagunda Härad. Där säljs bl a: guldnipper, guldur, karneolsring, spanskrör med
guldknopp, silverljusstakar, bordssilver, möbler, speglar, pendyl, större tebricka, kökssaker,
linne och sängkläder, duktyger, en Berlinervagn med sufflett, en trillvagn, en schäs, en
kärra, en ensitsig täckt vagn, en bredsläde, en kappsläde, åker- och körredskap, unga felfria
hästar, goda mjölkkor, får, svin, gäss och höns, en välhållen karaktärsbyggnad om 7 inredda
rum med tapeter och kakelugnar samt ett stort parti spannmål
Uppsala den 20 oktober 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning Uppsala den 20 oktober 1820 (9 personer, oxe, häst, bikakor, skruvstäd)
1:o Musikanten vid Upplands Regemente Överstelöjtnantens Kompani N:o 93, Johan
Sandberg är 11 kvarter 2 tum lång, mörk, klädd i grå surtout, gröna pantalonger, nya
stövlar, gul och blå väst samt uniformssläpmössa. Vid avvikandet tog han med sig
Regementets piccolaflöjt.
2:o Volontären vid Stockholms Eskaders Sjöartilleri Regemente, Anders Holmström är 30
år gammal, född i Tibble socken här i länet, 5 fot 10 tum, trint något koppärrigt ansikte,
brunt hår, blå ögon, klädd i uniformsbyxor, bussarongströja och slät svart hatt.
3:o Arbetsarrestanten Peter Larsson är 33 år gammal, 5 fot 10 tum lång, ljus, blå ögon,
magert ansikte. Han var klädd i den vid Vadstena Arbetsinrättningen bestådda
monderingen.
4:o Gossen Henrik Faltin är lång till växten och har under transport till Kronospinnhuset i
Norrköping lyckats fly från fånggevaldigern vid Brinks Gästgivargård klockan 11 om
aftonen den 28 september.
5:o Amiralitetskanslisten A P Rolin har den 5 september på bedrägligt sätt av
Regementspastor Elsson i Kalmar län åtkommit 50 riksdaler i kontanter, ett silverur med
vidhängande urband av silke och ett sigill infattat med röda stenar, en livpäls av svart
vadmal fodrad med svart skinn, ny lärftsskjorta, vintermössa av sälskinn fodrad med siden
och stoppad med bomull.
6:o Båtsman vid Södra Möre 2:dra Kompani N:o 25 Sven Dunder är 25 år gammal, stor till
växten, ljust hår, har avvikit från Kronokuttern Isac, då hon låg vid Kalmar redd.
7:o Från Öster Skulla gärde stals en oxe 7 år gammal, smutsbrun till färgen med svarta
strimmor över ryggen, svarta ben, huvud och mule. Hederlig vedergällning.
8:o Bonden Pehr Jansson i Risberga utlovar minst 20 riksdaler till den som återskaffar hans
5 åriga sto, som bortstals från Riseberga by, Teda socken, Åsunda Härad.
9:o Drängarna Anders Carlsson och Jan Andersson i Fittja prästgård har blivit bestulna på
åtskilliga kläder, eldstål, tobakspipa av trä med stålbeslag.
10:o Kakorna i en bikupa stals från Eka gård i Hagby socken, samtidigt som ett skruvstäd
försvann från smedjan vid samma gård.
11:o Åtskilligt silver och pengar stals från bondeänkan Ingeborg Pehrsdotter i Norrmoflo,
Lidens socken, Härnösands län. Även från drängen i gården stals pengar
Befallningshavande i Härnösand efterlyser drängen Jon Pehrsson Syling som redan i januari
försvann från sin tjänst hos bonden Jonas Forslund i Forssås. Lidens socken, med antydan
att återgå till tjänsten.
Även handlarna S och D Sandberg i Skänninge, som blivit frigivna från Bysättningshäktet
på Linköpings slott, men inte återkommit till hemorten.
Uppsala den 20 oktober 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1820 (karduansmakare Hellsten flyttar)
Efter begäran av karduansmakare Hellsten underrättas allmänheten, att han flyttat till f d
rådman Skogs gård vid Svartbäckstullen här i staden. Han idkar läderberedning och säger
sig vilja betjäna allmänheten för billigt pris och med erforderlig ordentlighet.
Uppsala den 20 oktober 1820 J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1820 (förnyad auktion på flera boställen)
Förnyad auktion den 22 november på arrendet till Fältväbelbostället Säfsta i Husby socken
Trögds Härad samt Pipareboställena i Navesta, Torsvi socken och Kolsta, Håtuna socken och Brunna, Lån
socken, då inga antagliga bud givits vid auktionen den 23 augusti.
Uppsala den 20 oktober 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Brev från Carl Johan angående salpeter, Stockholm den 25 oktober 1820
Erfarenheten har visat, att sedan Vi tillåtit salpetertillverkare i riket att sälja
överskottssalpeter till kronan, tillverkningen förkovrats och utvidgats. Därför kommer även
detta år, de som har av egna laduanläggningar tillverkad s k överloppssalpeter, att mot
fastställt pris kunna leverera till kronan.
Villkoret är att sockenstämmobevis och Sjuderi Styresmannens bevis att tillverkningen
är inhemsk företes, att levereringen sker inom det krutbruks distrikt, där tillverkningen skett.
Betalningen är 7 riksdaler 24 skilling banko för lispundet
De som i år inte löser sin salpetergärd in natura betalar 7 riksdaler 24 skilling med
avdrag av 1 riksdaler 8 skilling för tillverkningsersättning.
Detta har Vi meddelat er och uppmanar er att i möjligaste mån förebygga underslev vid
leveranserna, så att insmygande av utländsk salpeter inte sker. Den är lättigenkännlig, då
den är så finkrossad att inga kristaller syns.
Stockholm den 25 oktober 1820 CARL JOHAN
Vilket till underdånig efterrättelse länder.
Uppsala den 4 november 1820 B W FOCK
Kungörelse, Stockholm den 26 oktober 1820 (brev från Carl Johan angående
hemmansklyvning)
I Ständerna har frågan väckts om ändringar i hemmansklyvningarna. Därför anbefalls alla
rikets Befallningshavande att höra domare i sitt län samt en eller två deputerade från varje
socken för att pröva och föreslå sådana ändringar, att det befordrar ödemarkens uppodling
efter varje orts beskaffenhet och lokala omständighet.
Skulle olika meningar framkomma med de deputerade, skall protokoll därom insändas
till Oss. Vi är medvetna om att det inte går att ha enahanda Författningar i frågan, då de
lokala omständigheterna är så olika i rikets olika delar. Därför vill Vi inhämta Våra
Befallningshavandes yttrande, innan Vi fattar Beslut.
Då Ni hört en deputerad från varje socken och domarna i sina orter, skall ni föreslå
sådana grunder till hemmansklyvning, som Ni finner vara nödvändiga med tanke på varje
orts beskaffenhet
Stockholm den 26 oktober 1820 CARL JOHAN
Till åtlydnad av denna Nådiga Befallning, kallas härigenom länets innevånare, att genom
utsedda och med behöriga sockenstämmoprotokollsutdrag försedda ombud från varje
landsförsamling att sammanträda den 27 januari 1821 klockan 10 på förmiddagen här på
slottet
Uppsala den 11 november 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 2 november 1820 (tid för leverans av hö och halm till hovstallet)
De genom kontrakt anslagna arrende- och räntegivare är härmed tillsagda, att årets
stråpersedlar av hö och halm skall hållas i beredskap, för att kunna levereras när tiden
kungörs.
Uppsala den 2 november 1820
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Kungörelse, Uppsala den 2 november 1820 (medaljpensioner)
De avskedade underofficerare och soldater, som blivit benådade med medaljpension,
kommer att få hela beloppet på en gång.
De skall före den 20 december inlämna prästbevis att de leva och äger god frejd samt
uppge numret på pensionsbrevet, då pensionsmedlen av mig rekvireras till
kronobetjäningen på orten. Han delar ut pensionen mot kvitto.
Uppsala den 2 november 1820
Kungörelse, Uppsala den 3 november 1820 (bröd åt fångarna i Slottshäktet)
Till följd av Kammar Kollegii Förordnande av den 17 mars 1819 kommer
entreprenadsauktion att förrättas den 16 december för att till billigaste pris skaffa bröd åt
fångarna på Slottshäktet.
Uppsala den 3 november 1820
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1820 (upphandling av råghalm till Hovstallet)
Auktion på råghalm till Hovstallet förrättas den 13 december på Statskontoret. Varje kärve
skall väga 2 lispund och en del av halmen levereras inom slutet av januari, resten på öppet
vatten eller senast vid juni månads slut vid Kongl Hov Stallet
Den 12 december anställs auktion för upphandling av hö och halm till Livgardets till
häst fouragering nästa år.
Uppsala den 4 november 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1820 (exekutiv auktion på Högby och Jädra,
Långtora socken)
Enligt redan utfärdade kungörelser säljs för domfästa skulder rusthållare J P Hedbergs ½
mantal rusthåll Högby, Långtora socken och
Bonden gamle Lars Ersson i Jädra samma socken ¼ mantal frälse skattehemman.
Uppsala den 4 november 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1820 (ytterligare auktion på lösöre vid Husby
gård)
Genom ytterligare auktion säljs den 6 december lösöre på Husby gård, nära Säva
Gästgivargård med samma villkor som Landshövdingeämbetets kungörelse den 20 oktober
bestämde.
Uppsala den 4 november 1820 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 4 november 1820 (4 personer, kyrkstölder, hästar)
1:o Drängen Anders Humla eller Dahlström som han kalla sig är 33 år gammal, av
medelmåttig växt och stark kroppsbyggnad, mörkt hår, grå ögon rymde från
Häradsfängelset i Gränna.
2:o Ungefär 700 riksdaler, 3 silkesschalar, 2 beredda bockskinn, 4 par vargskinnsmuddar, 5
taskböcker, 1 par ullvantar stal i Tåbo, Björklinge socken från värmlänningarna Nils
Arvidsson från Maggby och Johan Nilsson i SöderBörje by, Sunne socken, då de tagit
kvarter i Tåbo
3:o Vi inbrott i Ljusnarsbergs kyrka i Örebro län stals 3 silverkannor om 100 lod vardera, 2
silverljusstakar, ett krucifix hörande till locket på den ena kannan, en stor kalk och patén,
oblatask med inskription, åtskilliga pengar.
4:o Inom Linköpings län stals ett 14 årigt sto tillhörigt bonden Peter Olsson i Bremåsen
Ett 8 årigt sto tillhörigt kronolänsman Lindgren i Boberg. Stoet är synnerligen svårt att sko
under bakfötterna.
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En 6 årig häst tillhörig Peter Pehrsson i Tist. Hästen är ljusröd till färgen med grå man och
svans och glosögd på vänstra ögat. Den är aldrig skodd och skygg för åkdon
En 3 årig svart hingst kom bort från betet vid Sättuna i Kaga socken.
5:o Från Vadstena Korrektionsanstalt har rymt N:o 232 Peter Petersson, 36 år gammal, 5 fot
7 tum mörk, blå ögon, magert avlångt ansikte.
6:o Från Kronospinnhuset i Norrköping har kvinnspersonen Anna Maria Berglund, eller
Wernlund rymt. Hon är 20 år gammal, ljusbrunt hår, blå ögon, långlagt ansikte med ett ärr
på vänstra kinden, smal till växten
7:o Förre Handlanden Sven Calmenius, som var tilltalad vid Borås Stadskämnärsrätt för
skuldsedlar han falskeligen åtkommit har fått tillfälle att avvika från orten. Han är 29 år
gammal, medelmåttig till växten, mörkt hår och nedskjutande ögonbryn, trint ansikte och
skorrande uttal, bryter ömsom på Holländska, Danska, Skånska och Norska språken
Befallningshavande i Västerås tillkännager, att en s k julle med två par fjätterlag och
skaklor, som tjuven Bergström eller Skog innehade, då han häktades i Ramnäs socken förra
vintern och förmodligen stulits av Gästgivare Jan Jansson i Ekeby, kan återfås av rätta
ägaren.
Uppsala den 4 november 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1820 (avrads och kronotionde spannmål)
Allmänna Magasinsdirektionen tillkännager att innevarande års avrads- och
kronotiondespannmål i Uppsala län får lösas efter markegångspris utan forlön.
Räntegivarna får lösa in natura. Tider kommer att meddelas när leveransen kan ske till de
vanliga magasinerna.
Vad angår den arrendespannmål där kronan enligt kontrakt har valrättighet, bör
densamma i år betalas i pengar.
Uppsala den 6 november 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1820 (värvning)
Bataljonsadjutanten vid Livregementets Grenadjärskorps Ad. Beckmark har förordnats att
här i länet för Svea Artilleriregemente anställa värvning.
Uppsala den 11 november 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1820 (lösöresauktion på Säva gästgivargård)
Till närmare underrättelse om den redan den 6 december utlyste auktionen vid Säva
Gästgivargård kungörs, att där kommer att säljas varjehanda lösegendom, bestående av
guldnipper, fickur av guld, spanskrör med guldknopp, åtskilligt silver, möbler, speglar, en
pendyl, duktyger, sängkläder i mängd, koppar-, tenn-, järn- och blecksaker, en
Berlinervagn med suflett, lyktor och selar, en schäs med sele, en ensitsig täckt vagn, flera
bredslädar och kappslädar, hästar och en i gott stånd varande karaktärsbyggnad,
innehållande 7 rum med tapeter och kakelugnar även ett större parti spannmål
Mat och hästfoder finns att köpa vid auktionen.
Uppsala den 11 november 1829 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 11 november 1820 (2 personer, stöldgods bl a Patr
Sällskapets medalj)
1:o Drängen Gammel Gammelsson är angiven för delaktighet i stöld hos kapten Knorring
på Boltebo i Falun. Han är född i Gustafs socken, 19 år gammal, kort och undersättsig till
växten
2:o Vid inbrott i Sävsnäs kyrkas sakristia stals 62 riksdaler, kalk av silver, patén, vinkanna
av engelskt tenn, oblatask samt ett rött bordstäcke av kläde.
3:o Vid inbrott hos Grop Anders Andersson i Djursås, Gagnef socken stals två silverdaler, 7
riksdaler 42 skilling i diversesedlar, 6 silverringar, flera silverbägare.
4:o Ett fickur tillverkat av John Ward med vidhängande silverkedja och nyckel samt en
medalj med påskriften "Från Patriotiska Sällskapet för trogen tjänst till Christina
Lagerquist" samt pengar stals från timmerkarlen Lars Nordblad i Köping. För stölden
misstänks betjänten L S Pettersson, vilken den 15 oktober vilat hos Nordblad. Han var
försedd med respass, utfärdat av Befallningshavande i Västerås av den 10 augusti och sade
sig ha lagstadgad tjänst i Stockholm.
Uppsala den 11 november 1820 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1820 (förnyad auktion Väppeby, Veckholms
socken)
Bonden Jan Anderssons ägande och för skulder i mät tagna ¼ mantal N:o 1 Väppeby,
Veckholm socken, har inte kunnat säljas vid en förut utlyst exekutiv auktion.
Ny auktion med samma villkor är utsatt till den 30 december av
Kronobefallningsmannen M Groth på Litslena Gästgivargård.
Uppsala den 18 november 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1820 (spannmål Danviks Hospital)
Den spannmål som tillkommer Danviks Hospital, skall ovillkorligen levereras till
Danvikens Magasin utan rest innan 1 april nästa år. Utmätning kommer genast att ske hos
den tredskande, efter förhöjning av priset med 1 riksdaler.
De hemmansinnehavare som är skyldiga att verkställa körslor vid Danvikens Hospital
skall på vinterföret framskaffa 72 lass sand på ett helt mantal eller erlägga 12 skillingar för
varje lass till Hospitalets kassa.
Uppsala den 18 november 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1820 (frivillig auktion Tuna by, Tuna socken,
Olands Härad)
Skattehemmanet N:o 2 i Tuna by, där räntan utgår till Akademien härstädes, är beläget nära
kyrkan och stora vägen, har god mark, 2 beteshagar samt lite fiske i angränsande insjö. Hel
lott i Sockenmagasinet och en försvarlig åbyggnad.
På vederbörandes begäran betalas köpeskillingen så: 150 riksdaler en månad efter
auktionen, 450 vid tillträdet den 14 mars och resten med 1/3 varje 14 mars 1822,1823, och
1824 med 6 % ränta
Vid samma tillfälle säljs höstsädet och vårbruket på hemmanet. Upplysningar hos ägaren
i Börsta, Tuna socken.
Uppsala den 18 november 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 18 november 1820 (6 personer, stöldgods)
1:o Den för fjärde resan stöld tilltalade tjuven Lars Jansson Kihlberg, som trots fängslad i
järnbojor och handklovar lyckades ta sig ur Karlskoga Häradsfängelse i Örebro län, är 30 år
gammal, 5 fot 9 tum, blå ögon, mörkt hår, trint ansikte
2:o Arbetsarrestanten N:o 226 Carl Fredrik Ekstedt har rymt från Vadstena
Korrektionsinrättning. Han är 11 kvarter 5 tum lång, mörk, blå ögon, långlagt ansikte
3:o Tjuvarna Rising och Bergman har rymt inom Linköpings län.
Rising lång till växten med grymt utseende och en bar fläck i huvudet samt märken på
armarna efter järnklovar
Bergman av vanlig storlek med vackert utseende
4:o Den inom Linköpings län förrymde ynglingen Carl Fredriksson är misstänkt för stöld.
Han är 19 år gammal liten och klen med magert ansikte och vindögd.
5:o Förre skräddargesällen Nils Pettersson, som tagit värvning till Livgardesregementet,
men rymt därifrån, ertappades i Norrköping och skulle återsändas. Men vid Krokeks
Gästgivargård kom han åter på flykten. Han är av ordinär växt, med ljust, vackert ansikte.
6:o Vid inbrott natten till den 4:de dennes stals från baron Ekenkrona på Hulterstad i
Linköpings län en silverkaffekanna av 30 lods vikt med ebenholtsskaft, en stor förläggssked
i silver, 2 ragoutskedar, 5 matskedar, 4 gafflar, 9 teskedar allt av samma märke. 1
sockertång, 1 gräddkanna försedd med guldsmed B Tornbergs namnstämpel, fler mindre
silverbestick, 2 sockeraskar en av mahogny och en av lackerat bleck, 1 syskrin, 1 flaskfoder
med två flaskor som har silverbeslagna korkar samt 2 malmljusstakar.
Uppsala den 18 november 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1820 (byordning)
Under min tid som Landshövding i detta län, har jag vid flera tillfällen funnit, att
jordbrukarna saknar en efter tidens behov avpassad Byordning. Infordrade underrättelser
har givit vid handen, att de flesta församlingarna önskar en sådan, då den gamla från 1742
inte är lika för varje socken och inte längre efterlevs, då den blivit omodern.
För att fullgöra denna önskan och i övertygelse att rättvist och kraftigt handhavande av en
ny Byordning, som avväger rättigheter och skyldigheter, skall bli en säker borgen för
lantmannens trevnad och lugn samt ett medel att förekomma laster och brott och befordra
jordbrukets förkovran har jag upprättat en Byordning för länet. Den kommer till en början
att finnas i varje Landsförsamling, sedan Länets Hushållningssällskaps förvaltningsutskott
tagit del.
Denna Byordning kan inte gälla förrän den blivit antagen hos församlingarna och det står
varje socken fritt att ingå eller inte. Uppmanar dock församlingarna att med det första i
sockenstämman överväga om de skall delta eller inte, för att tryckningen av arbetet som nu
måste vila, må utan dröjsmål kunna fortsättas, eller alldeles inställas.
Den 10 januari skall prästerskapet lämna utdrag ur sockenstämmoprotokollet till
kronofogden i orten, som upplyser om Byordningen antas och hur många exemplar som
önskas. Priset blir lindrigt och kommer förmodligen inte överstiga 2 skilling för varje tryckt
ark
Det säger sig självt, att om någon församling i framtiden önskar göra något tillägg eller
ändring, som erfarenheten visat sig vara nödvändig, så kan sådant ske, efter anmälan hos
Befallningshavande.
Uppsala den 20 december 1820 B W FOCK

9 D:\Kungörelser\Kronolog fakta\Kyrk 74r 1820.doc
Senast utskrivet 03-10-12 11:29

Skapat den 03-07-16 09:29

Kungörelse, Uppsala den 5 december 1820 (plats och tid för leverans av salpeterskatt)
På Staby gård i Giersta socken mottas innevarande års salpetergärd på följande dagar:
Den 19 januari från Håbo och Bro samt i Första Fögderiet belägna socknar av Trögds
Härad. Följande dagar med återstoden av Trögds och Åsunda Härader, Lagunda och de som
skall leverera i andra län.
I Uppsala stad den 26 januari med Ulleråker och Hagunda Härader. De följande dagarna
med övriga Härader och Tingslag.
Uppbörden börjar klockan 9 varje förmiddag och kvittenserna lämnas på eftermiddagen
så fort de hinner expedieras.
Leverantörerna erinras att salpetern skall vara väl renad och torr, så som Reglementet
föreskriver för att undvika rabatter.
Även de som har salpeter till salu infinner sig nämnda dagar, försedda med
sockenstämmoprotokoll som styrker att salpetern är inhemsk
. Om socknar och Possessionater som gemensamt lämna större partier medhar dubbla
reversal, som upptar hemmans och åbornas namn, hemmanstal och gårdens belopp, vinner
man i bekvämlighet, då ena exemplaret kan kvitteras och sedan lämnas till Kronofogden.
Detta kungörs på Salpeteruppbördsmannen Major Silversparres anmodan.
Uppsala den 5 december J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1820 (platser och tider för leverans av
avradskronotionde och arrendespannmål)
Avradskronotionde och arrendespannmålen till Slottsmagasinet i Stockholm har för detta
län blivit utsatt till 18 - 27 januari 1821 för samtliga fögderier i länet.
För att inte hindra varandra och säkert bli expedierade i rätt ordning, blir det nödvändigt
för leverantörerna att lämna säden dagen innan vid magasinet, så att mätningen kan börja
nästa morgon.
Erinras att säden skall vara strid och väl rengjord från damm och agnar.
Uppsala den 8 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1820 (flera exekutiva auktioner i Danmarks
socken, Vaksala Härad)
Vid Landskansliet den 21 mars säljs:
1:o Bonden gamle Anders Anderssons halva mantal kronoskatte N:o 3 Krisslinge uppskattat
till 1588 riksdaler, 42 skilling 8 runstycken
2:o Bonden Anders Anderssons i Kumla kronoskatte N:o 3 Säby värderat till 154 riksdaler
38 skilling 7 runstycken och 1/12 mantal kronoskatte i Kumla värderat till 577 riksdaler 45
skilling 8 runstycken
3:o Bonden Jan Anderssons 1/18 mantal kronoskatte N:o 1 i Säby uppskattat till 288
riksdaler 21 skilling 10 runstycken
Alla är belägna i Danmarks socken, Vaksala Härad. De säljs i befintligt skick, utan
inventarier men med den utsådda höstsäden.
Uppsala den 8 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 8 december 1820 (15 personer, stöldgods)
1:o Franske Mekanisten Profper La Gauche, som jämte andra mekanister kommit till
Stockholm att för Kronans räkning tillverka åtskilliga ylle-, kamulls- och
bomullsspinnredskap, har varit saknad i flera dagar. Han häftar i skuld, för vilken han varit
bysatt på gäldstugan. Han har inte fått respass varken av Överståthållaren eller
Befallningshavande.
På Överståthållarens begäran efterlyses han och skall inställa sig där, när han påträffas.
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Han är 40 år gammal av medelmåttig växt, svart hår, bruna ögon. talar hastigt och
otydligt franska men ingen svenska. Han var klädd i brun surtout och långbyxor
2:o Från Vadstena först förrymde korrektionshjonet Eric Andersson som avsändes från
Älvsborgs län och förvarad i Jönköpings slottshäkte, varifrån han rymt. Han är misstänkt
för en häststöld vid Lotshestra gästgivargård.
Han är av ordinär växt, mörkt ansikte, svart hår, mörkbruna skeva ögon och liten spetsig
näsa.
3:o Gossen Carl Gustaf Hök är 17 år gammal, något skallig, ljusbrunt hår, blå ögon, trint
ansikte och ordinär växt har bortgått från Norrköpings Kronospinnhus
4:o Arrestanten Peter Pettersson är 48 år gammal, lång med mörkt hår, har rymt från
Mogata Häradsfängelse.
5:o Förre Postiljonen vid Postkontoret i Falun Pehr Wickström, som är förelagd att vid
hämtnings äventyr inställa sig vid Västerås stads Kämnärsrätt för att undergå rannsakning
angående pengar han tagit ur ett honom anförtrott brev, har avvikit från orten
6:o Drängen Olof Andersson Vass är medelmåttig till växten, mörkt knollrigt hår, trubbig
näsa och bryter på värmländska. Han avvek, när han skulle föra ett brev till Almby, Örebro
län från fjärdingsman Lars Gustafsson i Tjuse till Kronobefallningsman J Wånging J:son i
Attersta. Brevet innehöll pengar i olika valörer, där sedelnumren här redovisas
7:o Stenhuggaren vid Hjälmare slussverk Anders Jansson är 35 - 40 år gammal, koppärrig
och mörk, undersättsigt växt. Han är född i Östergötland.
Den 13 september lånade han ett sto och en enbetsvagn av Pehr Larsson i Säby, Sätterbo
socken, Västmanland, för att under 12 dagar göra en resa till Skänninge marknad. Sedan
dess har varken han, hästen eller vagnen synts till.
8:o Den för stöld två gånger straffade drängen Carl Magnus Gustafsson, är 24 år gammal,
lång och smal, mörkt hår, blå ögon och trint ansikte. Han har begått ännu en stöld och varit
häktad inom Kalmar län, varifrån han rymt
9:o Avskedade båtsmannen Olof Stadig och torparen Jonas Israelssons hustru Anna Maja
Henningsdotter på Råsbäcks ägor i Kalmar län har avvikit den 26 oktober. De medtog från
Jonas Israelssons bo pengar och åtskilliga både mans- och kvinnokläder, 24 alnar
gardinväv, andra tyger, en rakkniv och flera silverringar och hjärtan.
10:o Den för stöld straffade skräddardrängen Peter Mörk är 18 år gammal, liten till växten,
med ljuslätt ansikte och mörkt hår. Han tillgrep på nytt en sedelbok, som ägaren dock fått
tillbaka. Han har tagit på flykten inom Kalmar län.
11:o Vid inbrott på Rumskulla Säteri, Kalmar socken stals bl a 1 förgylld silverkanna av 78
lod, 25 nya matskedar, 2 silverbägare, 13 gafflar, skospännen, knäspännen, fotknappar,
snusdosa med sköldpaddslock, ljusblå tobakspung av siden med vidhängande
silverpiprensare, virkad grön silkespung med guldglitter, flera vävar och varpar, olika skinn,
tennfat, kopparkittel, servetter och örngott.
Dessutom efterlyses:
1:o Gossen Magnus Pehrsson, som bortgått från sin styvfar, torparen Peter Höger i Roglösa
socken Linköpings län, utan att återkomma eller låta höra av sig.
2:o Bonden Jonas Jonsson i Liljerum, samma län, som bortgått till Söderköping utan att ha
återkommit. Han är 40 år gammal, ljust hår
3:o Grenadjären Grytbergs i Hubbo socken, Västmanland, tioårige son Carl Christian Anton
Wilhelm, som i juni förlidet år med föräldrarnas tillåtelse gått till Haraker och Ramnäs
socknar, men sedan inte återkommit. Vid sista höbärgningen skall han ha uppehållit sig i
Håtuna socken, där han sagt sig varken äga hemvist, far eller mor.
4:o Brasar Anders Ersson från Almo, Leksands socken som för 2½ år sedan utgick från
socknen på arbete, har sedan inte hörts av.
Uppsala den 8 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 14 december 1820 (markegångspris på båtsmans beklädnad)
Den 28 november har Kongl Maj:t och Kammar Kollegium tillkännagivit att den för
Uppsala län upprättade markegångstaxa blivit fastställd, med undantag av ändringar i
Båtsmans beklädnadspersedlarna och handräckningspersedlarna.
Uppsala den 14 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1820 (personer som inte betalt skatt eller böter)
Uppräknas personer som avvikit från orten utan att betalt sina kronoutskylder eller böter
Då dessa personer påträffas skall kronobetjäningen genast uttaga och hitsända medlen eller
om de är obemedlade insända bevis därom.
Uppsala den 15 december 1820
Efterlysning, Uppsala den 16 december 1820 (fel inbindning 12 personer, tillvarataget
gods i Oland)
1:o Sjöartilleristen Jöns Hull har rymt från Kromstads Tingsställe, Jönköpings län, där han
på grund av stöld varit inställd för rannsakning.
2:o sjöartilleristen Johan Lindblad
3:o drängen Anders Pehrsson Lindström
4:o f d sjöartilleristen Olof Palmgren
5:o Sven Månsson
6:o Anders Ljungström alla tilltalade för stöld samt
7:o försvarslöse Jonas Segersköld har natten till den 29 november befriat sig från sina
fängsel och rymt från Kalmar slottshäkte
8:o Handelsbetjänten Nils Grytzell från Norrköping, har avvikit, sedan han fördjupat sig i
skuld och konkursrättegång har anställts mot honom.
9:o Fabriksidkaren Erhard Reinhold Palmborg från Norrköping har avvikit av samma orsak.
10:o Arbetsarrestanterna vid Vadstena N:o 48, Carl Fredrik Pettersson N:o 134 Anders
Hellström, och N:o 137 Carl Fredrik Meijer avvek den 26 november.
Pettersson är 24 år gammal, 5 fot 9 tum lång, svart krusigt hår, bruna ögon, blekt långlagt
ansikte
Hellström är 31 år, 5 fot 7 tum, ljust hår, blå ögon, långlagt koppärrigt ansikte
Meijer 22 år gammal, 5 fot 9 tum, ljust hår, blå ögon, trint ansikte
11:o Tjuvar har slagit sönder ett fönster nära kyrkdörren i Åtvids kyrka, Linköpings län och
sedan brutit upp Adelsvärdska graven i koret och järndörren till sakristian. Där bröt de upp
kistor och skåp, dock utan att hitta det väl undangömda kyrksilvret. De fick endast med sig
löspengar mest runstycken och gamla mynt.
Vid Olands Urtima Tingsrätts beslut i rannsakningsmålet rörande den för stölder
tilltalade torparen Carl Jansson Bennbom kungöres att åtskilliga persedlar tillvaratagits, där
ingen ägare anmält sig.
Uppsala den 16 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1820 (lösöresauktion vid Kvarnbolunds
värdshus, nära Uppsala)
Varjehanda lösegendom säljs på auktion 10 och 11 januari vid Kvarnbolunds värdshus, bl
a: guldur, spanskrör med guldknopp, karneolsring, silver, möbler, speglar, kökssaker, linne
och sängkläder, Berlinervagn med sufflett, schäs, bredsläde, kappsläde, väggur med
slagverk, åtskilliga nya ljusstakar av malm och tenn, bryggpanna av koppar, imkylare med
metallkran.
Auktionsstället innehåller 7 inredda rum med tapeter och kakelugnar samt ett större parti
spannmål.
Uppsala den 16 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 16 december 1820 (inbrott i Grans Gästgivargård, stöld av
brännvinsredskap)
Kronobefallningsman i detta läns Första Fögderi, Välbetrodde M Groth har rapporterat, att
tjuvar genom att bryta upp dörren till en bod vid Grans Gästgivargård, natten till den 10
dennes, stulit 2 större brännvins lyftpannor av koppar med tillhörande pipor och hattar. Den
ena var tagen i mät för obetalda kronoräntor och den andra har blivit funnen oförseglad hos
en person, som inte hade rätt att bränna och således varit konfiskerad.
Samma natt stals en större brännvinspanna av samma slag, som sedan den hos torparen
Quarnström på Väppeby ägor i Kalmar socken av kronobetjäningen blivit tagen i beslag och
nedsatt vid Hagalund i Yttergrans socken.
Krono- och stadsbetjänter i länet befalls anställa sorgfällig efterspaning på tjuvarna och
genast gripa och till Slottshäktet insända dem samt tillvarata redskapen. Var och en som
äger vetskap om tjuvarna och stöldgodset skall för att undvika laga ansvar på det
allvarligaste åtvarnas att uppgiva sin kunskap.
Överståthållaren och befallningshavande i riket anmodas utfärda samma efterlysning.
Uppsala den 16 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1820 (värvning)
Korpralen vid Bergenstråles Kompani, N:o 50 Anders Eric Åhgren, har för kompaniets
behov inom länet att till den 1 maj anställa värvning.
Uppsala den 16 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1820 (exekutiv auktion Tibble by, Balingsta
socken Hagunda Härad)
För att gälda bonden Olof Janssons i Tibble domfästa skulder på 675 riksdaler 25 skilling 4
runstycken kommer hans i mät tagna fastighet ¼ mantal kronoskatte i Tibble by, Balingsta
socken, Hagunda Härad att säljas genom offentlig auktion vid Säva Gästgivargård.
Hemmanets värde är 1.402 riksdaler 16 skilling och säljs i befintligt skick med sått
höstsäde utan inventarier. Enligt värderingsinstrumentet är en av Olof Jansson med flera
utgiven och vid Häradsrätten bevakad avhandling några hus och gärdesgårdar samt en
odling på Tibble bys ägor dels sålda och dels förpantade.
Uppsala den 16 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1820 (tid och plats för avlöningsmöte vid
Upplands Regemente)
I slutet av januari förrättas avlöningsmöte med de olika kompanierna vid Upplands
Regemente oftast på gästgivargårdarna.
1:o Regementets räntegivare, vilka är innehavare av Reserv- och Beneficie samt
Löningshemman jämte Boställs arrendatorer skall inställa sig för att erlägga lösen för
räntepersedlarna och att överenskomma om räntespannmålen skall betalas in natura eller
lösas med pengar
2:o Gratialister som njuta underhåll avKkrigsmanshuskassa och Pensionärer i Regementets
Korprals- och Soldatkassa skall också infinna sig för att mottaga vad dem tillfaller
3:o Rotemästaren skall betala beklädnadsbidragen för 1819 och 1820 tillsammans 9
riksdaler 15 skilling 7 ½ runstycke på varje rote.
Uppsala den 16 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 16 december 1820 (entreprenadsauktion för underhållet till
regementsmötena)
För att skaffa entreprenörer som till lägsta pris vill åtaga sig underhållet av Livregementets
Dragonkorps och Upplands Regementes samt länets Beväringmanskaps möten på de
vanliga mötesplatserna, anställs auktion på Landskansliet den 8 januari.
Uppsala den 16 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 21 december 1820 (hospitalets överskotts kronotionde
spannmål)
Serafimer Ordens Gille har tillkännagett att Hospitals överskotts kronotionde spannmål
kommer att lösas efter markegång med 6 skillingar i forlön för 1 tunna.
Uppsala den 15 december 1820
Kungörelse, Uppsala den 21 december 1820 (ändring av tiden då salpetergärden
mottas)
Dagarna för mottagande av innevarande års salpetergärd har ändrats.
Uppsala den 21 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1820 (exekutiv auktion Vallby by, Långtora
socken)
För gäldande av skulder säljer bonden Carl Mattson och hans hustru deras i mät tagna
fastighet, hemmanet N:o 1 Vallby by, Långtora socken uppskattad till 175 riksdaler.
Fastigheten säljs i befintligt skick med utsådd höstsäd och utan inventarier.
Uppsala den 28 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1820 (genom tryckfel har auktionen i Tibble
by fått fel datum)
Bonden Olof Janssons i Tibble by, Balingsta socken, auktion skall förrättas den 4 april och
inte som tidigare angivits den 14:de.
Uppsala den 28 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1820 (uppbördsmöte Livregementets
Dragonkorps)
Uppbördsmöte med Majorens samt Norra Upplands Skvadroner av Livregementets
Dragonkorps hålls den 23 - 25 januari i Balingsta by, Korskrogen i Fröslunda och
Enköpings stad samt här i staden.
Samtliga räntegivare skall infinna sig för att erlägga årliga penningräntan samt lösa
avradsspannmålen efter markegångspris med forlön.
Gratialisterna vid samma Skvadron skall inställa sig med prästbevis för att erhålla sina
gratialer.
Uppsala den 28 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse Uppsala den 28 december 1820 (förnyad auktion Klomsten eller
Lugnhamn, Sollentuna Härad)
Förre skogvaktartorpet Klomsten eller Lugnhamn, på Sollentuna Häradsallmänning
kommer genom ytterligare auktion att säljas den 16 januari. Arrendet omfattar 30 år och
borgen krävs för de första 5 åren.
Uppsala den 28 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 28 december 1820 (värvning)
Sekundchefs Ämbetet vid Svea Livgardet har förordnat gardisterna vid 3:dje Majorens
Kompani N:o 77 Joh Eklund och N:o 51 M Forn att för kompaniets behov värva målfylligt
och välfrejdat manskap.
Uppsala den 28 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 28 december 1820 (2 personer anhållna för mord)
Den för delaktighet i mord, till livstidsarbete på Norrköpings Kronospinnhus dömda, Hustru
Ingeborg Svensdotter, som klädd i brun vadmalströja, randig kjol och förkläde, vita
uppstrumpor, skor, blångarnslintyg, vitt huvudkläde, under transport från Karlskrona till
Linköping vid nattlägerstationen i Stockatorp, Jönköpings län, fått tillfälle att komma på
flykten samt
Manspersonen Johan Wippa som senaste sommaren uppehållit sig i Överkalix socken och
där misstänks för ett nyligen förövat mord på en karl från Kejserliga Ryska sidan. Han har
avvikit från sitt tillhåll vid Lemmingo. Han är 40 år gammal, liten till växten och talar endast
finska.
Uppsala den 28 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1820 (oavslutade skuldfordringsmål)
Enskilda skuldfordringsmål, som på grund av uteblivna förklaringar inte blivit avslutade
skall till följd av Brevet av den 16 maj 1767 fullföljas innan januaris utgång. Eljest anses de
som förlikta eller förfallna och avskrivna ur diarierna.
Uppsala den 28 december 1820 J A CARLSSON A WISTRAND
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelse 1821
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003, UKF 13 januari . 22 juni 1821
Kungörelse, Uppsala den 13 januari 1821 (tillsättning av vakanta rotenummer vid
Uppland Regemente)
I samråd med Chefs Ämbetet för Upplands Regemente har Landshövdinge Ämbetet kallat
rekryteringsskyldiga för att tillsätta vakanser. De skall den 1 februari här på slottet uppvisa
målfylliga och antagliga karlar.
Uppsala den 13 januari 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 januari 1821 (arrendeauktion Söderby hemman, Lovö
socken, Färentuna Härad)
Vid auktion kommer arrendet på Söderby hemman, Lovö socken, Färentuna Härad att säljas
på 25 år. Borgen för de första 10 åren.
Uppsala den 13 januari 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 januari 1821 (förnyade exekutiva auktioner i Grillby,
Villberga socken)
N:o 1 Grillby kronoskatte tillhörigt bonden Anders Ersson,
N:o 2 i Långarna tillhörigt bonden Anders Jansson därstädes,
N:o 1 Markeby, Härkeberga socken tillhörigt Jan Jansson därstädes,
N:o 1 i Stads Gängsta, Boglösa socken tillhörigt bonden Jan Jansson därstädes,
N:o 4 i Kälsta, Litslena socken, tillhörigt Jan Olofsson i Saflinge
Uppsala den 13 januari 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1821 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Magasinsdirektionen meddelar att under oktober, november och december var medelpriset
på en svensk silverriksdaler i förhållanden till växelkursen på Hamburg 2 riksdaler 32
skilling 1 runstycke bankosedlar och ett lod kontrollerat omyntat silver 1 riksdaler 5
skillingar 4 runstycken banko. Detta till rättelse för dem som vill betala med silver för
erhållen kredit på undsättningsspannmål.
Uppsala den 25 januari 1821
Efterlysning, Uppsala den 25 januari 1821 (personer som inte betalt sina
kronoutskylder)
Personer som flyttat från skattskrivningsorten utan att ha betalt sina skatteskyldigheter eller
böter, uppräknade efter fögderierna med namn, gårdsnamn, socken och summa på skulden.
Uppsala den 25 januari 1821
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Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1821 (beredningskommitté för skatten)
På de dagar och ställen efterföljande förteckning visar, skall beredningskommittén
sammanträda för att upprätta förslag till blivande Bevillningstaxering. Alla löner, räntor,
persedlar och spannmål skall vara uträknade efter förra årets markegång.
Den som inte lämnar korrekta uppgifter bötar 2 riksdaler till socknens fattiga. Allmogen
eller mindre skrivkunniga får lämna sina uppgifter muntligt.
Genast efter denna kungörelses uppläsande skall sockenstämman samlas för att välja
beredningskommitté såsom Bevillningsstadgan bestämmer. De valda skall sedan med hjälp
av mantalslängderna, som förvaras hos prästerna, beräkna vad varje skattskyldig skall
debiteras. De skall meddela om någon anses oförmögen att betala skatt och orsakerna
härtill.
Uppsala den 25 januari 1821 B W FOCK
Följer förteckning utvisande tid och ställen för sockenberednings kommittéernas
sammanträden för år 1821 (fel inbundet)
Kungörelse, Stockholm den 30 januari 1821 (brev från Carl Johan angående
odlingsresultat)
Konungen har sänt mig följande skrivelse:
På förekommen anledning och för att Vi skall komma i tillfälle att lära känna tillväxten
och förkovran i avseende på jordbruket och näringarna i varje län, anbefaller Vi att Ni vid
varje års slut inkommer med en fullständig berättelse om alla odlingsföretag som ägt rum
under året.
Stockholms slott den 30 januari 1821 CARL JOHAN
För att kunna uppfylla denna Nådiga föreskrift anbefalls samtliga Kronofogdar i länet
att var och en för sitt fögderi innan mitten av december insända detaljerade berättelser om
alla odlingsföretag som ägt rum under året samt uppgifter om förhållandet med lantbruket
och näringarna.
Uppsala den 23 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1821 (konkursboet Brunsta, Övergrans socken
säljs på auktion)
Bonden Johan Johanssons i Brunsta, Övergrans socken gäldbundna bo kommer på begäran
av kuratorerna att säljas vid Grans Gästgivargård för konkursmassans räkning.
Åkerjorden består av lera och årligen sås 7 ½ tunnor säd, ängen ger 18 lass hö,
humlegård om 13 kupor, planteringsland för kål- och jordfrukter, skog tillräcklig för
hemmanets behov av byggnadsmaterial, gärdsel, bränsle och lövtäkt, fördelaktigt mulbete i
instängda hagar samt fiske i Mälaren. Egendomen har försvarlig och tillräcklig åbyggnad.
Köpesumman skall inbetalas med 825 riksdaler genast vid auktionen, tillträde den 14
mars 1822, resten av pengarna betalas innan årets slut.
Uppsala den 31 januari 1821 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 31 januari (8 personer, varav en sedelförfalskare, häst och
besittningsbrev)
1:o Tjuven F Malmgren och kvinnspersonen Maria Nyberg eller Lindquist har rymt ur
Timmelheds häradsfängelse, Vänersborgs län. Han är 23 och hon 22 år gamla.
2:o Arbetsarrestanten Gustaf Borg har rymt från Vadstena Kurhus och tillgripit en del
kläder. Han är tidigare straffad för stöld, 23 år gammal, 5 fot 6 tum lång, blå ögon.
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3:o Resehandelsbetjänten Gustaf Jansson från Ulricehamn, tilltalad för att innehaft ett falskt
varupass, har rymt från Norrköpings stads häkte. Han är 23 år gammal, medelmåttigt växt,
trint ansikte, mörkt hår och polisonger, ser under lugg.
4:o Kvinnspersonerna Anna Catarina Larsdotter från Gottland och Anna Lisa Danielsdotter
från Skaraborgs län har rymt från Norrköpings Kronospinnhus. Larsdotter är 28 år gammal,
kort till växten med mörkt hår, koppärrig, Danielsdotter är 29 år gammal kort och
undersättsig till växten, ljust hår, trint ansikte.
5:o Kringstrykande ynglingen Carl Gustaf Didric Rylin från Kruker, Ny socken, Värmland,
är passlös och misstänkt för att deltagit i den stöld gossen Gustrin i Sör Salbo, Västmanland
blivit gripen för men som sedan rymt
6:o Kläder har blivit stulna från en förstuga i Falun.
7:o Bergsmansänkan Stina Jansdotter Fallström har förlorat sina äganderättshandlingar till
hemmanet Fallbyn i Söderbärke socken. Vedergällning lovas
8:o Jan Jansson i Brunnby, Skuttunge socken har här i staden blivit bestulet på ett 11 årigt
sto, en blåmålad spjällåda med en gammal omålad stol, 10 riksdalers vedergällning.
Vid förhör i Malmöhus län med de för efterapning och utprångling av falska sedlar tilltalade
Underofficerskonstapeln F Hellström och Handlanden P Lewenhagen, har de uppgivit att en
person med namnet Carl Fredrik Nordvall försedd med pass av poliskammaren i
Köpenhamn kommit hit till riket. Av Befallningshavande fick han pass för resa till
hemorten inom Örebro län. Han skall ha innehaft de kopparplåtar som använts vid sedlarnas
förfärdigande.
Man har anledning misstänka att det är samma studerande Nordvall som i Brukspatron
Litströms namn förfärdigat och utprånglat fler invisningar och blivit av Kongl Maj:ts Utslag
den 30 juli 1818 förklarad ärelös och i Falu läns Häkte undergått 12 dagars fängelse på
vatten och bröd samt därefter återförts till sin födelseort i Linköping stad.
Han är 24 år gammal, smal, blå ögon, ljust hår. Han har försedd med en liten kappsäck
begivit sig gående från Malmö
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i nästgränsande län anmodas att
låta efterlysa hästkreaturet och åkdonet, som nämns i N:o 8.
Uppsala den 31 januari 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1821 (personer som inte betalt skatt)
Ett antal uppräknade personer från Andra och Tredje fögderierna samt Uppsala Stad har
inte betalt kronoutskylder eller böter och flyttat från skattskrivningsorten.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavandena i riket anmodas att eftersöka
dessa personer och när de påträffas genast uttaga och hitsända de påförda medlen. Kan de
inte betala skall vederbörligt bevis härom insändas.
Uppsala den 1 februari 1821
Kungörelse, Uppsala den 2 februari 1821 (snöhinder)
Räntegivare i Tredje Fögderiet, som blivit hindrade av snöfall att leverera Kronoavrads- och
Tiondespannmålen till Slottsmagasinet har fått nya tider den 19 - 22 februari
Uppsala den 2 februari 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1821 (entreprenadauktion för reparation av
höladan vid Korsängs Kronoäng i Näs socken)
För reparation av höladan vid Korsängs Kronoäng i Näs socken (Stockholms Näs) utbjudes
detta arbete till minstbjudande. Borgen krävs för det förskott som kan komma att beviljas
och för arbetets fullgiltiga verkställande.
Uppsala den 20 februari 1821
Kungörelse, Uppsala 20 februari 1821 (försäljning av Uppsala Hospitals
överskottssäd)
Till högstbjudande säljs 11 tunnor 14 kappar säd, Uppsala Hospitals Överskotts
Kronotionde Spannmål, med rättighet att få spannmålen utförd på laga avstånd från
Kronotiondegivarnas hemvist.
Uppsala den 20 februari 1821
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1821 (restrannsakning av kronorestantier i Bro)
Då betydande kronorestantier ännu utestår i Håbo och Bro samt de fem socknar av Trögds
härad som hör till Första Fögderiet på panters försäljning för 1819 och föregående år har jag
ansett mig behöva göra restrannsakning. Förrättningen sker på Grans Gästgivargård den 14
mars klockan 9.
Det åligger alla restskyldiga, som är uppförda till kronoräntor eller utskylder, sakören
och viten, avrads och kronotiondelösen för år 1819 att infinna sig. Även de som har gjort
avbetalningar på skulden skall uppvisa kvittens på det inbetalda beloppet.
Det som är upptaget i restlängderna kan sedan inte rättas utan beloppet kommer att
infordras genom utmätning.
Uppsala den 20 februari 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1821 (yttrande över By ordningen)
Efter det alla landsförsamlingarna utom några få socknar inom Andra Fögderiet inkommit
med yttrande över den av mig föreslagna By ordningen, har tryckningen skett och
exemplaren kommer att distrubieras till ett pris av 2 skilling för arket eller 10 skilling för
varje hopfästat exemplar.
Med verklig tillfredsställelse har jag inhämtat att de flesta församlingarna redan antagit
eller förklarat sig benägna att anta denna By ordning. Jag hoppas att flera av de socknar
som ännu inte insett vikten av dess ändamål, skall i framtiden övertygas om att "Ordningen
är välmågans moder", genom en överenskommelse som bevakas av Byamännen själva.
Slutligen vill jag erinra att det är församlingarnas beslut, som ger By ordningen kraft och
förbinder till efterlevnad, så snart alla byamännen tagit del därav. De församlingar som så
önska kan vända sig till befallningshavande för att vinna fastställelse därpå.
Exemplar av By ordningen finns hos Akademi Bokhandlare Bergslunds Boklåda här i
staden.
Uppsala den 21 februari 1821 B W FOCK

4 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\Kyrk 75r 1821-a.doc Skapat den 03-10-10 16:55
Senast utskrivet 03-10-10 17:45

Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1821 (teckningslista för Svenska Stenkolsgruvan
i Höganäs)
Nya Bolaget för bearbetande av Svenska Stenkolsgruvan i Höganäs i Skåne har sänt
subskriptionslistor för deltagande i detta Bolag. De finns att tillgå hos
Kronobefallningsmännen i länet.
Hans Maj:t Konungen har, med vanligt ömt deltagande i allt vad som kan bidraga till
fäderneslandet uppkomst och väl, inte endast nådigt behagat förklara särdeles välbehag för
de patrioter, som medverkat till detta gagnande företag, utan också själv köpt aktier.
Detsamma har Kronprinsen och Prinsessan gjort. Redan innan subskriptionslistorna kommit
ut har 2.000 aktier sålts
Uppsala den 21 februari 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1821 (värvning)
Avskedade underofficeren Anders Sten, har förordnats att anställa värvning för Andra
Livgardet. Jag har inte ansett mig kunna vägra att kungöra villkoren för dem som vilja taga
tjänst vid Livgardet.
Uppsala den 21 februari 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1821 (exekutiv auktion Kjettslinge By, Jumskils
socken)
För att gälda skuld, stor 2.000 riksdaler säljer bonden Pehr Olsson frälseskatte hemmanet
N:o 4 i Kettslinge By, Jumskil socken, Bälinge Härad, värderat till 1. 987 riksdaler 24
skilling.
Hemmanet säljs utan inventarier men med växande gröda om säljaren så önskar, vilket
kungörs vid auktionen. Utmätningssökande skall i laga tid lämna inteckningshavarna
kunskap.
Uppsala den 22 februari 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1821 (auktion på Ventholms hovstalläng och
flera ängar under Strömsholm)
Auktion den 3 april på Ventholms Kungsgård för arrende på Ventholms Hovstalläng,
Hillersjö socken, Färentuna Härad på 26 år
Den 29 maj vid Vallentuna Härads Tingsställe, Åbyholm till utarrenderandet av
Norrsätra Kronohemman i Fresta socken, Vallentuna härad på 30 år
Den 26 juni vid Rådmansö Kungsgård, samma Kungsgård belägen i Frötuna socken
Rådmansö Kapell av Färentuna Skeppslag på 30 år
De till Strömsholms Stuteri Inrättning hörande ängslägenheterna
Sandholmen, Strömsholm, Älg-, Kvig- och Appolihagen, Myskhagen, Grönhagen,
Mellanhagen, samt lotterna N:o 63 och 64 av Husbondhagen och holmen Harsten vid
Kungsör utbjuds till arrende på 21 år den 13 mars vid Kammar Kollegium och på Västerås
landskansli.
Kammar Kollegium prövar anbuden. Godkänd borgen krävs för de första 10 åren.
Uppsala den 22 februari 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 februari 1821 (uppköp av säd till magasinen från mindre
bemedlade jordbrukare)
Kongl Maj:t har i Brev av den 7 dennes anbefallt att de Allmänna Magasinen skall i mån av
tillgångar köpa upp torkad säd i smärre partier av mindre bemedlade jordbrukare. Kongl
Maj:t överlämnar till Direktionen att bestämma priset efter skälig jämkning mellan
markegångsprisen och de i orten gångbara.
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Enligt tidigare Resolution på Allmogens Besvär skall riad betalas med en tiondel mer än
oriad. Här i Uppsala län kommer priset att vara 8 riksdaler 16 skillingar per tunna för råg, 5
riksdaler 16 skilling för en tunna korn. En tunna råg väger 13 lispund 10 marker och korn
12 lispund.
Av varje försäljare får mottas högst 5 tunnor. Säljaren skall kunna bevisa att säden är
torkad. Magasinsförvaltaren har ansvar för att inte bränd eller skadad säd tas emot.
Kronomagasinet är öppet för detta ändamål alla söckendagar utom tisdagar och lördagar.
Uppsala den 24 februari 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, (fel inbindning rån i Kville socken, Göteborg)
Natten till den 2:dra dennes kom 3 okända karlar in på hemmanet Nyborg, Vrems säteri,
Kville socken, Göteborgs län, och släckte det brinnande ljuset samt angrep sönerna i huset,
Lars och Peter med knivar. De tillfogades flera farliga sår, men när de ropade på hjälp, tog
angriparna till flykten och efterlämnade 2 gamla hattar och 2 stora käppar.
Två av dem var gråklädda och den tredje blåklädd. Man förmodar att anföraren varit
hästskojare Wilhelm Roos.
Samtidigt efterlyses underofficeren vid lantvärnet Pehr Ersson Grandell, vilken är
angiven för stöld och förfalskningsbrott och försvunnit från Säters stad.
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1821 (efterlysning av 3 okända män, som under
våldsamheter bortrövat ett skrin)
Den 19 dennes på kvällen bröt sig tre okända män in hos förre frälsefogden Erik Granbergs
hem på Söderby ägor, Allmunge socken, Stockholms län. Under grova våldsamheter
bortrövade de ett blått skrin, som innehöll 1000 riksdaler i sedlar, 120 riksdaler i
silverpengar, skuldsedlar, åtskilliga guldringar, ett par långa örbucklor av guld, en
silversvampdosa, ett av rubin gående silverur med dubbla fodral, det yttre med drivet arbete
föreställande människobilder, 3 andra ur, förgylld silverpokal, flera andra pokaler och
brännvinsglas, förläggsslev med ebenholts skaft, 12 matskedar, 6 teskedar, servetter, flera
silkesschalar, tre plånböcker en med namnet Johan Granberg inpressat, penningpungar,
rakknivar.
Två av våldsverkarna var av medelmåttig växt, medan den tredje, som fruktade att visa
sitt ansikte var något mindre. Alla var mellan 20 och 30 år. Två klädda i blå surtouter samt
svarta hattar.
De lastade in det rövade i en släde förspänd av en stor röd häst.
Den, som äger den minsta kännedom om de missdådare, som denna för allmänna
säkerheten så grovt våldförande gärning förövat eller har kännedom om den bortrövade
egendomen, antydes härigenom på de allvarligaste för att undvika laga ansvar, att genast
meddela ortens Kronobetjäning. Belöning på 100 riksdaler utlovas.
Uppsala den 28 februari 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1821 (befrielse för Ulleråker och Ärlinghundra att
bygga och underhålla Flottsunds färja)
Kongl Maj:t har den 30 januari behagat befria Ulleråker och Ärlingtuna häradsbor från att
bygga och underhålla Flötsunds (Flottsund) Färja, mot att de erlägger färjepengar vid varje
överfart.
Auktion för utarrendering av färjebesväret och tillstånd att hålla krog sker den 10 april.
Arrendet gäller 30 år.
Uppsala den 3 mars 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1821 (förnyad auktion Gånsta, Boglösa socken)
Vid exekutiva auktionen av bonden Jan Janssons kronoskattehemman N:o 1 Gånsta,
Boglösa socken uppgavs inga antagliga anbud, varför ny auktion kommer att ske 14 april.
Uppsala den 3 mars 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1821 (förnyad auktion Brunsta, Övergrans socken,
Håbo Härad)
Då vid den förut utlysta auktionen till borgenärernas förnöjande av bonden Jan Janssons
hemman i Brunsta, Övergrans socken, Håbo Härad inte gick att sälja, förrättas ny auktion
den 2 april
Uppsala den 3 mars 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 3 mars 1821 (4 personer, borttappat gods)
1:o Soldaten vid Dalregementet Eric Andersson Gröning har avvikit från sin hemvist. Han
är född 1791, är 5 fot 10 ½ tum lång, ljushårig. Han var klädd i grå surtout, mörkblå jacka
och väst, läderhalsduk, vita ullstrumpor, svenska skor och svart hatt. Han medförde sina
släpmonderingsbyxor med röda lister, skjorta, strumpor och skor.
2:o Arbetsarrestanten vid Vadstena Korrektionsanstalt N:o 10 Gustaf Bergström är 35 år
gammal, 11 kvarter 2 ½ tum lång, ljust hår, långlagt ansikte, långfingret på högra handen
avhugget efter första leden. När han avvek var han var klädd i grå päls med skinnfoder, väst
av randigt engelskt tyg, nattkappa och rutig halsduk samt av fångbeklädnaden grå
vadmalsbyxor, vita ullstrumpor och svart hatt utan nummer.
3:o Arbetsarrestanten N:o 91 Hans Sabel är 23 år gammal, 11 kvarter 5 tum lång, mörk, blå
ögon och trint ansikte. Han avvek tillsammans med Bergström och torde bytt kläder med
honom. Av monderingen har han bl a en svart hatt med nummer målat i oljefärg. De stal
dessutom en blå fruntimmerskolt av vadmal, en handduk och en täljkniv.
4:o Arbetsarrestanten Lars Joh Orre är 25 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, mörk, blå ögon
och trint ansikte. Han hade av Stadsfiskal Sjöblom blivit uttagen till årstjänst, varifrån han
olovligen avvek den 18 februari. Han var klädd i tröja och pantalonger av grovt kläde, väst
av finare kläde, randiga ullstrumpor, lärftsskjorta med löskrage, vända skor samt svart hatt.
Han misstänks ha tagit med sig 3 större röda och vita bomullshalsdukar och en snibb av
samma slag samt ett oöppnat brev med 10 riksdaler.
5:o Mellan Alsike Gästgivargård och Kvarnbo Värdshus har förlorats en
skälskinnskappsäck innehållande en levantinsklänning, en vit kambricksklänning med
utsydd bård, en vitrandig garnerad bomullsklänning, en silkesschalett, ett par svarta
trikoärmar, två par fruntimmerskängor, en snusdosa, ett par rakknivar i fodral, 5
medvurstar, 7 limpor, och andra matvaror. Vedergällning för den som återskaffar och
avlämnar dessa saker hos guldsmed Fondelius här i staden.
Uppsala den 3 mars 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 7 mars 1821 (stöld i Ramsjö Kvarn)
Natten mellan 5 och 6 mars gjordes inbrott i Byggmästare Axel Magnus Bångs kvarnhus i
Ramsjö kvarn, Björklinge socken. Där stals ett blåmålat skrin med 6 teskedar, en matsked,
6 nya teskedar, 1 förläggssked i silver, 5 tumlare, 1 bägare, 1 sockertång, 1 strösked, två
silversaltkar, en guldring, 26 riksdaler, reverser, ritningar på vagnar och tröskmaskiner,
cirkelbestick, lantmäterilinjal, vinklar allt i ett svart fodral, 1 ankare brännvin, 1 halvt
ankare ur en annan lår, som blivit sönderbruten, 13 riksdaler som förvarades i en mjölsäck,
en papperspåse med 8 skålpund rysstalg och en påse snus.
Samma natt stals från drängen Anders Andersson även vid Ramsjö kvarn genom inbrott i
en stuga på gården ur en koffert, som blivit utburen på ån och uppbruten där, 18 riksdaler
varav en sedel var alldeles ny, 10 riksdaler i riksgäldssedlar, 1 fjärding snus, en kista
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tobakskarduser omkring 46 skålpund. Ur en annan kista, som brutits upp försvann 30 - 40
riksdaler i kopparslantar, en guldring tillhörande dagsverkskarlen Pehr Larsson och hans
hustru i Ramsjö, en guldring tillhörande drängen på gården, ett silverur utan glas med
kopparboett, något brukade silkesnäsdukar.
Uppsala den 7 mars 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1821 (värvning)
Korpralen vid Livkompaniet vid Svea Livgarde N:o 44 J Pousette har förordnats att för
samma regemente värva målfylligt och välfrejdat manskap.
Uppsala den 7 mars 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1821 (cirkulär från Magasinsdirektionen)
I Cirkulär från Magasins Direktionen av den 8 mars meddelas följande.
1:o Upphandlingspriset har efter skälig jämkning mellan länets markegång blivit fastställt
till 7 riksdaler för 1 tunna oriad råg och 4 riksdaler 32 skilling för 1 tunna oriat korn.
2:o Den oriade spannmålen, som levereras till Kronomagasinet bör vara väl rengjord, strid
och magasinsgild samt fasta tunnan råg väga 13 lispund 10 marker och fasta tunnan korn
väga 12 lispund
3:o För att nå ändamålet med upphandlingen får endast smärre partier uppköpas av mindre
bemedlade jordbrukare, aldrig mer än 5 tunnor av varje
4:o Kontrollen sker som stadgas i Allmänna Magasins Direktionens Cirkulär av den 15
oktober 1818.
Uppsala den 9 mars 1821
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1821 (arrendeauktion på kaptensbostället Ekeby,
Torsvi socken)
Den 16 maj kommer arrenderättigheten på kaptensbostället Ekeby, Torsvi socken att
utbjudas på auktion.
Uppsala den 9 mars 1821
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1821 (entreprenad på ett skåp att förvara stämplat
papper i)
Till följd av Kammar Kollegiets och Statskontorets skrivelse kommer ett skåp att förvara
stämplat papper i att anskaffas. Till verkställigheten efter förslag och ritningar erbjuds
entreprenadauktion den 21 april. Borgen för förskott om sådant beviljas och arbetet skall
ställas.
Uppsala den 9 mars 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 mars 1821 (frivillig auktion Molnebo Säteri, Lövsta
socken, Västerås)
Vid frivillig auktion säljs åtskillig egendom och kreatur vid Molnebo säteri, Lövsta socken,
Västerås län. Säkra köpare har anstånd till december.
Uppsala den 13 mars 1821 B W FOCK

Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1821 (ytterligare auktioner på boställen Sävsta,
Navesta, Kolsta och Brunna)
Den 16 april hålls ytterligare auktion på Fältväbels bostället Sävsta, Piparboställena
Navesta, Kolsta och Brunna.
Uppsala den 20 mars 1821
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Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1821 (entreprenadauktion på bröstvärnet på
slottet)
Entreprenad utbjudes för nybyggnad av bröstvärnet vid Slottsbacken. Kostnadsförslag
finns och auktionen hålls den 9 april.
Uppsala den 20 mars 1821
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1821 (ytterligare auktion på överskottssäd)
Ytterligare auktion på 11 tunnor 14 kappar Uppsala Hospitals överskotts kronotionde
spannmål.
Uppsala den 20 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (rekryteringsmöte med Upplands Regemente)
Den 14 april klockan 10 kommer rekryteringsmöte att förrättas för Upplands Regemente.
Det åligger rotehållare att för sina lediga nummer insätta målfylliga och välfrejdade karlar
vid ett vite av 3 riksdaler 16 skilling.
För att undvika hinder och uppehåll skall rotehållaren inställa sina rekryter samma dag
klockan 9 hos Överfältläkaren Doktor Edgren, som bor i Färgare Welanders hus på
Kungsängsgatan för besiktning och att få läkarattesterna.
Uppsala den 23 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (befälsmöte)
Med Livregementets Dragonkorps hålls befälsmöte 2 - 13 maj.
Rekryt och remontmöte med 150 hästar 2 - 16 maj på Drottningholm och 16 maj -1 juni på
Ladugårdsgärdet i Stockholm
Skvadronsmöte till fots 16 - 21 maj
Regementsmöte under 25 dagars övningsläger på Ladugårdsgärde.
Med Upplands Kongl Regemente hålls befälsmöte 14 - 28 maj
Bevärings- och rekrytmöte 29 maj - 9 juni
Uppsala den 23 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (beväringsmanskapets mönstring och
vapenövning)
Enligt skrivelse av den 13 februari befaller Kongl Maj:t att beväringsmanskapet
innevarande år skall sammandragas till vapenövning och de vanliga mönstringarna med
detta års första klass, de som är födda 1800, skall av Befallningshavande med biträde av
Regementets ombud förrättas. Även de som inte bevistade förra årets mönstring eller står på
tillväxt skall infinna sig för att slutligen bli kasserade, stå kvar på tillväxt eller antagna i
rullorna.
De förestående vapenövningarna kommer att vara 12 dagar in- och utmarsch
inberäknade. Beväringarna skall förplägas av Krigs Kollegiet. De som önska använda egna
skjortor, strumpor och skor erhåller 1 riksdaler i slitpengar.
Den 28 maj kommer här på slottet approbationsmönstringar med samtliga i länet boende
beväringar att ske, med början klockan 6 på morgonen. De kommer att samlas sockenvis av
Kronolänsmännen och vid 10 riksdalers vite för den som utan laga förfall försummar att
infinna sig.
Beväringar från Bro, Håbo, Trögds och Åsunda Härader samlas vid Litslena
gästgivargård den 25 maj klockan 6 på aftonen, där de slår nattläger. Andra natten stannar
de i Säva. Vidare redogörs för alla Häraders övernattningar.
Från dessa distriktsamlingsställen ledsagas manskapet av kronobetjäningen till slottet.
Först inställer sig de som stått över från förra året.
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Efter mönstringen inrycker manskapet i lägret den 29 maj och börjar dagen därpå sin
vapenövning, vilken slutar den 8 juni. Den 9 juni återlämnas kläder och beväringspersedlar
till Regementskvartermästaren och manskapet återvänder ledsagat av nödvändigt
militärbefäl till sina distriktssamlingsplatser. Där mottas de av Kronobetjäningen som för
dem under ständig uppsikt, så att ingen oordning uppstår till sina hemsocknar.
I övrigt erinras om att ingen kan undandra sig beväringsplikten som inte redan är i
krigstjänst, eller har skador som gör honom oduglig, som är lotsar och postiljoner.
Man har rätt att sätta man i sitt ställe. En sådan karl skall vara från länet, vara känd för
god frejd och kunna uppge betyg därom.
De föräldrar som vill ingå i denna överflödiga kostnad att leja karlar för sina söner, för
att uppfylla den numera varje svensk mans åliggande plikt att deltaga i fäderneslandets
försvar, varnas dock för att innan den lejde blivit antagen vid mönstringen ge honom
pengar.
Uppsala den 23 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (meddelande om norsk sill och norska
saltvaror)
Befallningshavanden underrättar länets innevånare att enligt Norska Regeringens uppgift,
förhåller sig Norska och Svenska silltunnor som 12 till 13. När den norska håller 120 utgör
den svenska 130 norska mått.
Uppsala den 23 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (höjt belopp på hö, halm, kol, kalk m m )
Överståthållarämbetet i Stockholm kungör att mätarpengar för ved, hö, brännkol, halm,
kalk, stenkol och krita enligt Kongl Resolution av den 5 juni 1812 förhöjs och byter namn
till parm-, bro-, torg och renhållningsavgift. Avgifterna erläggs som tidigare vid hamnen
eller torget och gäller även för på landet redan tingade varor. Undantag är varor för eget
bruk, men då bör formannen var försedd med bevis däröver.
Uppsala den 23 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (värvning)
Postmästaren i Älvkarleby, Carl Henric Lundholm har av sekundchefsämbetet för
Konungens Andra Livgarde förordnats att här i länet anställa värvning för samma
regemente.
Uppsala den 23 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, Stockholm den 28 mars 1821 (brev från Carl Johan angående rekryternas
längd)
Kongl Maj:t har avlåtit följande skrivelse:
Hemställan har gjorts om inte rekryternas längd kunde fastställas till 5 fot 8 tum, eftersom
en karl av mindre längd i anseende till hästens höjd får svårighet att sitta upp, packa och
sadla.
Vi har inte funnit lämpligt anbefalla någon ändring i gällande Författningar, men då Vi
funnit det vara nyttigt för kavalleritjänstgöringen att karlen äger denna större längd, har Vi
velat tillkännagiva att rusthållare vid framtida rekryteringar bör anskaffa karlar av minst 5
fot 8 tums längd, men inte kassera dem som är kortare, då de inneha det i Författningarna
föreskrivna mål.
Stockholm den 28 mars 1821 CARL JOHAN
Vilket till vederbörandes kännedom härmed kungörs.
Uppsala den 12 maj 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1821 (förnyad utmätningsauktion Kumla, Säby,
Danmarks socken)
Vid den 21 dennes utlysta utmätningsauktionen på bonden Anders Anderssons i Kumla
ägande delar av N:o 3 i Säby värderat till 154 riksdaler samt 1/12 mantal kronoskatte i
Kumla värt 577 riksdaler samt kronoskatte N:o 1 i Säby uppskattat till 288 riksdaler, alla
belägna i Danmarks socken, Vaksala Härad inte kunnat säljas, kommer ny auktion att ske
24 maj.
Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1821 (exekutiv auktion Litslena Gästgivargård)
Litslena gästgivargård belägen i Litslena socken, Trögds Härad har tagits i mät för skulder,
1.100 riksdaler banko. Rikets Ständers Bank, där inteckningen finns försäljer nu fastigheten
på exekutiv auktion. Fastigheten är värderad till 13.333 riksdaler 16 skilling och säljs i
befintligt skick utan gröda och inventarier.
Uppsala den 30 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1821 (befälsmöte till häst på Drottningholm)
Livregementets Dragonkorps har befälsmöte till häst 2 - 13 maj vid Drottningholm,
Skvadronsmöte med Majorens Skvadron vid Grans Gästgivargård 16 - 21 maj samt med
Norra Upplands Skvadron vid Husby.
Rekryt- och remontmöte vid Drottningholm 2 - 16 maj samt sedan vid Ladugårdsgärde till
och med den 1 juni med 38 man av Livskvadronen, 38 ur Majorens skvadron och 37 av
Norra Upplands Skvadron
Samlingsställen är Tibble och Nyby. En dags kapitulationsfourage kvarlämnas för att
användas vid återfärden.
Rotehållare skall visa karl- och hästmonderingarna i fullgott skick. Inkvarteringarna på
de olika ställena skall ombesörjas genom Kronobetjäningen, så att alla nödvändighetsvaror
till truppernas förplägning finns att tillgå mot kontant betalning. Kronolänsmännen skall
finnas på plats vid samlingsställena för att kunna skaffa fram om något skulle saknas.
Ådermöten hålls vid samlingsplatserna, då de rustande skall vara tillstädes själva eller
genom ombud.
Uppsala den 30 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1821 (värvning)
Stadsuppsyningsman här i staden J P Drougge har förordnats att för Överstelöjtnant
Lovisins Kompani av Svea Livgarde anställa värvning under 6 månader.
Uppsala den 30 mars 1821 B W FOCK
Kungörelse, 31 mars 1821 (exekutiv auktion Lejondahl, Bro socken, Bro Härad)
För gäldande av skulder kommer assessor S Landströms ägande Frälse Säteri Lejondahl,
om 3 mantal med underlydande torp, beläget i Bro socken, Bro Härad att säljas på auktion
den 18 juli på Häradets Tingsställe Tibble Gästgivargård. Egendomen är vid
utmätningsvärdering uppskattad till 37.125 riksdaler banko och säljs i befintligt skick, men
utan gröda och inventarier. Köpeskillingen skall betalas senast en månad efter auktionen.
Köparen måste ställa borgen och ansvara för räntan från auktionsdagen.
Upplysningar finns hos auktionsförrättaren Kronobefallningman M Groth på Väst Tibble
i Tibble socken.
Uppsala den 31 mars 1821 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 7 april 1821 (flera exekutiva auktioner bl a i Boglösa)
Vid Tingsstället i Litslena Gästgivargård kommer vid offentlig auktion för gäldande av
skulder att säljas:
1:o Bonden Olof Janssons halva mantal i Håningby, Vallby socken utgörande ¼ i rusthållet
N:o 66 vid Majorens Kompani av Livregementets Dragonkorps, uppskattat till 1983
riksdaler banko
2:o Bonden Gustaf Pehrsson ägande 9/32 mantal av frälsehemmanet N:o 4 i Svallby,
Boglösa socken uppskattat till 1391 riksdaler 32 skillingar banko
3:o Bönderna Jan Pehrssons och Jan Janssons ägande 1 öres 20 penningland i frälseskatte
hemmanet N:o 1 Kumla, Boglösa socken uppskattat till 393 riksdaler 24 skilling
4:o Bonden Pehr Anderssons ägande 1/8 mantal frälseskatte hemmanet N:o 4 i Kumla,
Boglösa socken uppskattat till 169 riksdaler.
Köpeskillingen för dessa hemman inbetalas hit senast en månad efter auktionen, då
köparen betalar 6 % ränta från auktionsdagen. Är han inte känd för full vederhäftighet skall
han ställa nöjaktig borgen för sitt inrop.
Uppsala den 7 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse Uppsala den 7 april 1821 (förnyad auktion Söderby hemman,
Drottningholms Kungsgård, Lovö socken)
Vid auktionen den 8 februari på Söderby hemman vid Drottningholms Kungsgård i Lovö
socken, kunde inte Kammar Kollegiet anta något anbud, utan ny auktion görs den 8 maj.
Arrendet är på 24 år och borgen krävs på de första 10 åren.
Uppsala den 7 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1821 (stobetäckning vid Strömsholms Stuteri)
De som önskar få sina ston betäckta av de till Strömsholms Stuteri tillhöriga 6 hingstar, som
finns här vid Akademiens stall, skall anmäla till Hovstallmästare D Malmerfeldt, och för 2
riksdaler erhålla språngsedlar.
Likaledes kan de som så önska få sina ston betäckta av Skvadronshingstarna vid Norra
Upplands Skvadron av Regementets Dragonkorps. De anmäler till Hovstallmästaren eller
Ryttmästare Rudbeck på Husby, Staby socken för att få språngsedlar utan avgift.
Uppsala den 7 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1821 (kallelse till beväringsmöte med Dalregementet)
De beväringsskyldiga som tillhör Kopparbergs län, men befinner sig här i länet och saknar
kunskap om tid och plats för besiktnings- och approbationsmönstringar, meddelas följande:
Den 15 maj i Hedemora
Den 17 maj i Norrbärke
Den 5 juni i Leksand
Den 9 juni i Mora
Den 12 juni i Färna på förmiddagen och på eftermiddagen i Floda
Den 14 juni i Stora Tuna
Övningsmöte med dem som blir antagna vid Dalregementet den 15 juni på Rommehed
och de som kommer att tillhöra Västmanlands Regemente den 29:de på Salbohed.
De som inte hinner till de bestämda mönstringarna skall vid vite av 10 riksdaler infinna
sig på Rommehed och där genomgå mönstring.
Uppsala den 7 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 7 april 1821 (betäckning av ston på Strömsholm)
På Stuteri Överstyrelsens begäran tillkännages att den som önskar få ston betäckta vid
Strömsholms Stuteri skall ofördröjligen anmäla hos Direktör Schensson för att erhålla
språngsedel. Stona får inta ha ärftliga lyten eller sjukdomar och måste vara fulla 9 kvarter
höga.
Uppsala den 7 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1821 (remonteringsmöte vid Livregementets
Dragonkorps)
Den 24 dennes kommer remonterings möte för Livregementets Dragonkorps att förrättas på
slottsgården. De rustande som har hästvakanser skall ofelbart uppvisa antagliga remonter.
De rusthållare som rekvirerat hästar från Skåne skall mottaga dem och erlägga full
betalning.
Uppsala den 11 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 27 april 1821 (fel inbindning, 6 personer)
1:o Rekryten vid Fältkompaniet vid Svea Artilleriregemente Johan Eric Waxell har avvikit.
Han är 5 fot 7 ¼ tum lång, undersättsig, mörk och var vid avvikandet klädd i svart hatt, grön
surtout, stövlar och grå långbyxor.
2:o Gardisten vid Första Livgarde och 4:de Kompaniet N:o 62 Has Jan Andersson från
Fäggeby i Stora Skedvi socken är angiven för att ha burit våldsam hand på sin fader Mix
Anders Jansson i Ansta. Han greps, men lyckades ta till flykten. Han är 33 år gammal, lång
och ljus.
3:o Volontären Petterson, som förut rymt från Vadstena Allmänna Arbetsinrättning och för
tjuvnad och våld blivit gripen i Västerås län, har kommit på flykten. Han är lång och smal,
svart hår, och avlångt rödlätt ansikte.
4:o Allmänna arbetskarlarna vid 1:sta Kompaniet N:o 41 Jon Bengtsson Bom och N:o 45
Carl Petter Silverlås, som även kallar sig Sivard har berett sig tillfälle att fly från Karlskrona
Bom är 29 år gammal 5 fot 11 tum lång, med långt trint ansikte.
Silverlås är 33 år, 5 fot 11 tum lång, trint ansikte, blå ögon, mörkt hår.
En belöning på 6 riksdaler 32 skilling till den som griper någondera av dessa rymmare.
5:o Artilleristen vid Göta Artilleriregemente Jonas Hedin har olovligen avvikit från
tjänstgöringen. Han är född 1790. 5 fot 9 tum med rödlätt ansikte och mörkt hår.
Uppsala den 27 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 (lagmansting)
Ordinarie Lagmansting med Upplands Lagsaga hålls den 4 juni i Enköping.
Uppsala den 27 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 (auktion hovstalläng i Vallentuna)
Den 29 maj anställs auktion vid Vallentuna Tingsställe, Åbyholm på lotten N:o 7 av
Mållösa Hovstalläng i Vallentuna socken för 21 års arrende, som beräknas i hö efter
markegångspris. Borgen för 10 första åren krävs.
Uppsala den 27 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 (rekryteringsmöte)
I samråd med Regementschefen har Landshövdingeämbetet bestämt den 26 maj för
rekryteringsmöte med Upplands Regemente där1 nummer vid Livkompaniet, 1 nummer vid
Överstelöjtnantens Kompani, 5 nummer vid Andra Majorens Kompani, 2 för Tredje
Majorens Kompani och 2 för Rasbo Kompani är vakanta. Vakanserna skall fyllas med
välfrejdade och målfylliga rekryter som visas upp här på slottet.
Uppsala den 27 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 (förnyad exekutiv auktion Vallby, Långtora)
Vid Bonden Carl Mattsons auktion på hans ägande 5/136 mantal i Vallby, Långtora socken,
fanns inga köpare, varför ny auktion äger rum den 6 juni vid Tunalunds Gästgivargård.
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 (förnyad auktion på Brunsta, Övergrans
socken)
Bonden Jan Janssons i Brunsta, till borgenärernas förnöjande avstådda enskiftade fastighet,
N:o 3 i Brunsta by Övergrans socken, Håbo Härad kommer enligt kreditorernas beslut att
säljas på auktion vid Grans Gästgivargård den 18 maj. Samma villkor som vid den 31
januari utfärdade kungörelsen.
Uppsala den 27 april 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 1 maj 1821 (arrendeauktion på spannmål vid Danviks
Hospitalshemman Rävslösa)
Vid öppen auktion så väl vid Inspektorshuset vid Danviken och här på Landskontoret
kommer till mestbjudande i spannmål på 25 års tid, arrendet att säljas vid
Hospitalshemmanet Rävslösa, Näs socken, Åsunda Härad. Köparen skall vara försedd med
tvenne som för egen förbindelse undertecknad och av Befallningshavande eller domare i
orten prövad och godkänd borgen för de första 5 arrendeåren, även om arrendatorn skulle
avlida.
Uppsala den 1 maj 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1821 (personer som inte betalt skatt)
Personer tillhörande Tredje Fögderiet, som flyttat från mantalsskrivningsorten utan att ha
betalt skatt.
Uppsala den 10 maj 1821
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1821 (tid och plats för bevillningstaxeringar)
Under juni kommer bevillningstaxeringar att äga rum vid Grans Gästgivargård för Bro och
Håbo samt 5 socknar av Trögds Härad.
Vid Enköpings rådhus med Åsunda och några socknar av Trögds härad
Vid Säva Gästgivargård med Lagunda, Hagunda och Ulleråkers Härad
Vid Yfre Gästgivargård med Örbyhus och Norsunda
Vid Högsta Gästgivargård med Bäling, Vaksala och Rasbo Härader
Vid Bro Gästgivargård i Films socken med Olands Härad, Dannemora och Löfsta Tingslag
Vid rådhuset i Uppsala
Vid rådhustet i Enköping
Ledamöterna i de särskilda Berednings kommittéerna samlas på utsatta tider och platser
för att välja ledamöter till Taxerings kommittén. De skall medföra sina förordnanden eller
sockenstämmoprotokoll.
Uppsala den 10 maj 1821 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1821 (exekutiv auktion Fittja, Fittja socken,
Lagunda)
För att gälda fordringar hos Rusthållare C S Ruth och hans hustru Greta Tenglin kommer
deras rusthåll N:o 1 i Fittja by, Fittja socken, Lagunda Härad att säljas på auktion den 29
augusti vid Tunalunds Gästgivargård.
Hemmanet värderas till 1930 riksdaler 37 skilling 4 runstycken och säljs i befintligt
skick utan gröda och inventarier.
Uppsala den 12 maj 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 12 maj 1821 (4 personer)
1:o Arbetsarrestanten vid Vadstena korrektionshus N:o 22 Gustaf Metroff är 11 kvarter 1
1/4 tum lång, ljus, ljusblå ögon, märkt på vänstra handen med en instucken krona och på den
högra bokstäverna G S M har, medan han varit utlämnad i staden för sotningsarbete lyckats
komma på flykten
2:o Drängen Gustaf Jansson i Brandsätter, Linköpings län, som tidigare varit
förstärkningskarl under namnet Björn, har olovligen avvikit efter att ha bestulit sin
husbonde på en kopparkruka och en korg med matvaror.
3:o Drängen Carl Sederlöv har genom inbrott hos sin farmoder i Lönås socken Linköpings
län stulit 30 lod silver. Han har vid tidigare inbrott hos hållkarlen Nils Jönsson i Mjölby
tillgripit en silverklocka med kedja och nyckel. Han är 20 år gammal, 5 fot 6 tum lång med
vitt hår.
4:o Soldaten N:o 2 vid Willands Kompani av Norra Skånska Infanteriregementet, Lars
Lång har olovligen avvikit från roten. Han har svart hår, koppärrigt och fräknigt ansikte
.Uppsala den 12 maj 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1821 (kassationsmönstring av hästar)
Greve H Mörner har utsetts att förrätta Approbations- och Kassationsmönstring av
Livregementets Dragonkorps hästar.
Uppsala den 19 maj 1821 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1821 (flera exekutiva auktioner)
Genom Kronobefallningsmännen i orterna kommer offentliga auktioner för gäldande av
domfästa skulder, att säljas.
1:o Skyttebo, Tillinge socken tillhörigt Birger Smedberg samt N:o 1 i Nibble, Tillinge
socken tillhörigt bonden Olof Andersson i Hafdesta
2:o Edsta, Villberga socken tillhörigt bonden Erik Ersson, numera boende i Adelsö socken
3:o Jällsta, Alunda socken tillhörigt änkan Maja Jansdotter uppskattat till 777 riksdaler 37
skillingar 4 runstycken
4:o Tibble i Balingsta socken tillhörigt bonden Olof Jansson vilken hemmansdel förut varit
utlyst för exekutiv försäljning
Uppsala den 19 maj 1821 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1821 (värvning)
Föraren vid Livregementets Grenadjär Korps, C A Beckmark, har under loppet av
innevarande år erhållit uppdrag att för Första Majorens Kompani anställa värvning inom
detta län av ungt, välfrejdat och målfylligt manskap.
Uppsala den 19 maj 1821 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
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Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1821 (strömrensning)
I likhet vad som skett föregående år, får Landshövdingeämbetet erinra innevånarna om den
stora angelägenheten att verksamt fullfölja Förordningen av den 20 februari 1764, där
anbefalls årliga rensningar av strömmar, bäckar och åar, så att de hålls inom sitt naturliga
lopp och inte dränker odlingsbar mark.
Landshövdingeämbetet förväntar att länets Kronobefallningsmän inberättar vad som
skett av detta viktiga arbete under sommaren.
Uppsala den 19 maj 1821 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1921 (auktion Veckholms Hospitalshemman)
Den 29 augusti kommer arrendet på 25 år vid Veckholms hospitalshemman, Tomta att
säljas på auktion inför så väl Serafimer Ordens Gillet som här på Landsarkivet.
De årliga arrendeutgifterna är 25 tunnor spannmål, 1 tunna ärter, 1 lispund 15 marker
smör och 10 marker ull m m.
Uppsala den 30 maj 1821
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1821 (personer som inte betalt skatt)
Personerna har avflyttat från skattskrivningsorterna utan att ha betalt sina utskylder. Gäller
2 personer inom Tredje och Fjärde Fögderiet.
Kronobetjäningen inom länet anmodas vänligen att eftersöka dessa personer och när de
anträffas skyndsamt uttaga den påförda skulden. Är de utan möjlighet att betala skall bevis
härom insändas.
Uppsala den 30 maj 1821
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1821 (inställt uppköp av spannmål för
Kronomagasinet)
På grund av byte av magasinsföreståndare och brist på magasinsutrymme kommer
upphandling av spannmål vid Uppsala Kronomagasin att tills vidare inställas.
Uppsala den 30 maj 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 juni 1821 (felaktigt uppköpt säd till Krono Magasinet)
Jag har haft skälig anledning att misstänka att säd köpts från andra orter och sålts till
Uppsala Krono Magasin och att för samma ändamål säd från socknarnas Fattigmagasin
inkommit. Detta är inte vad Kongl Maj:t åsyftat med spannmålsupphandlingen
.
Efter inventering kommer nu upphandlingen att fortsätta på vanliga dagar och till förut
kungjorda priser, men med den största inskränkning så att endast de minst bemedlade
jordbrukarna får sälja. De skall ha kronofogdens eller pastors betyg över sitt behov att få
avyttra sin säd.
Uppsala den 5 juni 1821 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1821 (auktion Grän, Rasbo socken)
Greve David Frölich och hans hustru grevinnan Carolina Frölich född friherrinnan
Cederström kommer genom öppen och frivillig auktion att sälja Grän, 2 mantal i Rasbo
socken, den 30 juni. Uppgift om betalningsvillkoren och tillträdestiden meddelas om denna
egendom, som på livstid innehades av nu avlidne Överste Löjtnanten C U König
Denna sätesgård omfattar, enligt 1773 års karta 21 tunnland 7 kappland åker, ängar,
täppor, ängsbackar och skogsängar till 106 tunnland 15 kappland, skog, lövträd, gran och
tall till 229 tunnland 30 kappland. Egendomen har 2 dagsverkstorp som vardera med egen
kost utom vid bärgningstiden utgör 114 dagsverken om året.
Sätesbyggnaden har sal och 6 rum, rymlig vind och källare, finns inom staket 2
flygelbyggnader, varav den ena s k bondbyggningen är något förfallen och består av sal,
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kök och 3 kamrar, vagnshus med mindre stall, visthusbod med två våningar samt en utom
gården överbyggd källare, 2 spannmålsbodar i 2 våningar och för övrigt tillräckliga uthus
för så väl den åbo som hittills skött större delen av egendomen som Disponenten, vilken
haft för sig några tunnland undantagna.
Gården omges av en nyanlagd trädgård med ett ansenligt antal vilda och planterade
fruktträd.
Uppsala den 7 juni 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1821 (exekutiv auktion Nibble, Tillinge)
Bonden Eric Olsson i Nibble, Tillinge socken säljer sitt ägande kronoskattehemman för
gäldande av domfästa skulder.
Förnyad auktion på bonden Anders Ersson i Grillby, Villberga socken. Samma villkor
som Landshövdingeämbetet kungjorde den 13 januari.
Uppsala den 16 juni 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1821 (avstängning av bro vid Örby by och några
andra broar)
Ombyggnad av Örby Strömbro vid Örby by i Rasbo socken samt reparation på 3 andra
broar på allmänna vägen mellan Uppsala och Håfs Gästgivargård planeras mellan 2 juli - 7
juli. Under den tiden kan inte broarna begagnas till överfart, utan resande mellan Uppsala
och Håf skall taga vägen genom Svartbäckstullen förbi Gamla Uppsala Kyrka, Ekeby
kvarnar samt genom Årby och Ängsby byar i Lena socken till Iggelsgrinden i Rasbo, där
stora landsvägen åter tar vid.
En genare men mindre brukbar byväg kan brukas, om man vid Rasbo fattigstuga tar av
till vänster förbi kyrkan, Gåvesta, Stymminge och Gränsbo. Resande från Uppsala genom
Vaksalatullen tar till höger vid Torpet Lugnet.
Uppsala den 16 juni 1821 JA CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala 16 juni 1821 (10 personer, många ur och återfunnet silver)
1o Drängen Axel Rosengren är 18 år gammal, undersättsig och med glest vitt hår. Han har
avvikit från torparen Daniel Ringdahl, som tagit honom i tjänst från Norrköpings
Kronospinnhus.
2:o Gossen Johan Abraham Åberg är 16 år, liten till växten, trint ansikte, blå ögon har för
tredje gången rymt från Skällebod i Skönberga socken.
3:o Elias Ericsson är 14 år gammal, ljust hår, blå ögon, trint ansikte, kort växt och
4:o Gustaf Jansson eller Granat, 16 år gammal liten till växten, ljus, blå ögon, trint ansikte
och
5:o Peter Rulin, 16 år och mycket liten till växten, mörkt hår, blå ögon, trint och mörkt
ansikte, vilka alla rymde från Kronospinnhuset i Norrköping den 8 maj
6:o Arbetsarrestanten vid Vadstena N:o 111 har rymt. Han är 29 år, född i Örebro län, 11
kvarter 1 tum lång, ljust hår, blå ögon samt överläppen mycket kluven eller harmynt. Vid
avvikande var han i tjänst hos Kamrerskan Dahlström i Vadstena och stal från hennes dräng
33 riksdaler 16 skilling banko, ett franskt ur, 2 vita bomullsvästar, 1 randig ullväst, flera
skjortor och nattkappor, strumpor, rakknivar, vadmalsbyxor, bockskinnsbyxor,
vadmalströja, skor, svart läderkaschett en stor täljkniv och av kronopersedlarna medtog han
ett par vita ullstrumpor.
7:o Bokbinderilärlingen Gustaf Bergsten är 19 år gammal, kort till växten, mörkt hår, bruna
ögon. Han avvek olovligen från Västerås.
8:o Johannes Hök är 23 år gammal, 5 fot 8 tum, ljust krulligt hår, runt ansikte, blå ögon har
avvikit och medtagit alla sina monderingspersedlar.
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9:o Volontären N:o 9 vid Göteborgs Eskadern Pehr Anders Rapp är omkring 24 år gammal,
5 fot 8 ½ tum lång, mager med blå ögon. Han var klädd i uniformsjacka, långbyxor, rund
svart hatt, strumpor och skor, när han avvek från stationen.
10:o För tredje resan stöld och dömd till 3 års straffarbete på Malmö Fästning är Anders
Petersson från Ljungby. Han är undersättsig, svart hår. Under transport från Nimle
Tingsställe till Varbergs Fästning tog han till flykten,
11:o Från urmakare Dahlgren på Kelltorp, Vänersborgs län stals 1 guldur tillverkat av
Gustaf Undén i Stockholm med guldnyckel i form av en grov ring, 1 franskt ur med
vidhängande guldbeslagen hårkedja, 1 litet fruntimmersur, 1 repeterur med namnet C E
Dahlgren, Trollhättan N:o 6 på tavlan, 1 cylinderur med sekundvisare och lika inskrift men
N:o 8, 1 tyskt silverur med datumvisare samt 16 - 18 andra silverur av olika sorter samt en
emaljerad snusdosa med graverat pärlemolock föreställande en varg och en herde samt
överskrift: så man sår, så man skär.
12:o Orgelnisten Öhrnell har förlorat en sedelbok som utom 30 riksdaler i sedlar även inne
höll en skuldsedel av den 6 maj 1818 utgiven av orgelnisten Pehr Stylin i Dagsberg till
dåvarande drängen, nuvarande bonden Eric Larsson i Väsby på 300 riksdaler. 116 riksdaler
32 skilling har blivit avbetald med 1 års ränta. Denna skuldsedel, i vems hand den än
befinner sig, är förklarad död och utan gällande kraft.
I händelse Inspektoren Jöns Bengtsson Fanesköld vistas i länet skall han inom 9 veckor
avge redogörelse för sin förvaltning av avlidne kapten H S Sparres konkursmassa hos
Befallningshavande i Kristianstads län.
För att rätta ägaren skall återfå det silver som hittats hos torparna Bengt Larsson och Jon
Larsson i Augshults torp, tillsammans utgörande 400 lod, skall den som kan styrka ägandet
anmäla sig hos Befallningshavanden i Kristianstads län.
Uppsala den 16 juni 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1821 (exekutiv auktion Ängelsta, Vaksala)
För att kunna betala domfäst fordran kommer bonden Pehr Andersson i Ängelsta, Vaksala
socken, Vaksala Härad att sälja sitt i mät tagna 5/8 mantal därstädes.
Uppsala den 22 juni 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1821 (exekutiv auktion Skornome, Hagby socken,
Hagunda)
Bonden J S Rytträus i Brunna säljer sin i mät tagna fastighet 1/6 mantal skattefrälse i
Skornome, Hagby socken Hagunda Härad på offentlig auktion vid Säva Gästgivargård.
Köpeskillingen erläggs genast eller senast efter en månad, varvid ränta uppgår till 6 %.
Uppsala den 22 juni 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1821 (arrendeauktion Söderby, Drottningholm och
Hovstalläng i Vallentuna)
1:o Söderby hemman under Drottningholms Kungsgård kommer att arrenderas ut på 24 år
2:o Lotten N:o 9 av Mållösa Hovstalläng i Vallentuna socken arrenderas ut på 21 år
3:o Flera jordskiften under Karlsbergs Kungsgård utarrenderas på 30 år tillika husbehovs
brännvinsbrännings rättigheten för 4 mantal. Arrendatorn till bränningen måste bo på någon
av Karlbergs ägor.
Uppsala den 22 juni 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 22 juni 1821 (7 personer, stödgods, häst)
1:o Koldrängen Carl Peter Lindquist har olovligen bortgått från sin husbonden
hammarsmedsmästaren Funke vid Grytjäls Bruk i Linköpings län. Lindquist är född 1787,
medelmåttigt växt, svart hår och långlagt ansikte.
2:o Kvinnspersonen Ulrica Helmer är 22 år, lång och smal, ljust hår och koppärrigt ansikte.
Hon har rymt från Norrköpings Kronospinnhus.
3:oTjuvarna Gustaf Bergman eller Barl och Olof Palmgren har berett sig tillfälle att fly från
arresten i Eksjö
Bergman är 30 år gammal, rödlätt ansikte, rött hår och skägg
Palmgren vars utseende inte är beskrivet var klädd i blå tröja, randig väst, röd halsduk,
svartgrå byxor, vita strumpor, sko och svart hatt
4:o En i Strömstad för passlöshet och i övrigt misstänkt person, som anhållen skulle föras
till Göteborg, har på Sönnerrödsskogen skilt sig från fångbevakningen och tagit till flykten.
Han påstår sig heta Jon Svensson och vara född i Småland, 28 år gammal, 5 fot 6 tum lång
med blå ögon och ljust hår.
5:o Utstrukne soldaten Jonas Spets har blivit inkallad till vårtinget med Ljusdals Tingslag
för att stå till ansvar för begånget brott. Innan tingets början avvek han från sin tjänst och
från orten. Han är 30 år gammal av medelmåttig längd och undersättsig.
6:o Drängen Pehr Pehrsson från Hytteby by har även han avvikit, sedan han blivit tilltalad
vid Häradstinget i Färla. Han är lång och stadig till växten med mörkt hår och ljusblå ögon.
7:o Bonden Eric Andersson i Narsta samt Nämndeman Olof Olsson i Hallsta har genom
inbrott och dels ute på marken blivit bestulna på åtskilliga persedlar. Bl a 1 silverskål, 1
förläggsslev, ring, spänne, armknappar, 1 snörnål, skål och 3 matskedar av tenn, ett såll,
nåckad rya, några skjortor, lintyg av lärft, bomullsvantar, förkläden, silkesdukar, 1
kannsbutelj, 1 låda, pengar, 6 ullgarnshärvor och yllevantar.
8:o Vid inbrott i torpet Fållen i Vänersborgs län stals flera märkta silverbägare,
förläggssked, 5 matskedar, 7 teskedar, 2 dussin metallskedar, 1metallkran, 2 skjortor av
treskaftsväv samt pengar till ett belopp som inte kunnat uppgivas.
9:o Ur en beteshage vid Östborn i Kopparbergs socken stals en häst från bergsrådmannen
Carl Troilli. Hästen är brun med svart man och svans, medelmåttigt stor och omkring 10 12 år gammal. 20 riksdaler i vedergällning till den som återskaffar hästen.
Uppsala den 22 juni 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1821 (varutransport på Mälaren, fel inbindning)
Efter anmälan från befallningshavanden i Malmö om att hinder lagts för varutransporter på
Mälaren har Kongl Maj:t den 23 maj stadgat, att innehållet i det privilegium som utfärdades
den 5 mars 1806 för kanalbolaget uttryckligen gäller. Efter byggnadens fullbordan skall
denna kanal och skeppsfart vara fullkomligt fri, öppen och oinskränkt för alla inhemska
som i deras sjöfart och handel inrikes städer emellan vill begagna sig av denna väg. Detta
privilegium gäller och andra gamla åberopade författningar och resolutioner har endast gällt
innan Södertälje kanal och slussverk kom till.
Stadgas nu att inhemska fartyg som ingått genom kanalen till Mälaren och Hjälmaren
har rätt att lossa sina laddningar i vilken stad de önskar och inta vilken last de vill och
återgå till sina bestämmelseorter genom kanalen, vilket härmed kungörs.
Uppsala den 22 juni 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1821
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-08-06

10 juni - 15 oktober 1821

Kungörelse, Uppsala den 10 juni 1821 (salpetersjudning)
Sjudning ur de vid Staby gård i Giersta socken befintliga salpeterlador kommer att ske med
början 1 augusti. De som är hugade att inhämta kunskaper om sjudningssättet, har möjlighet
att göra det under pågående sjudning.
De socknar som har tillfälle till sjudning, men saknar skickliga sjudare kan
överenskomma med någon nykter och välfrejdad karl, som har lust för detta yrke och vill
biträda sin församling Han kan infinna sig vid Staby och få undervisning. Fri kost och
husrum.
Uppsala den 10 juli 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Stockholm den 29 juni 1821 (skrivelse angående hammarskatten)
Skrivelse från Kammar- och Bergs Kollegierna samt Statskontoret.
För att förstärka Bankens reella fond, kommer hammarskatten som inte betalas in natura,
att utgå i silver efter medelkursen på börserna i Stockholm och Göteborg under
nästföregående kvartal.
Redogörs för de olika brukens lösningspriser för kronans Hammarskatt- och Tiondejärn
Tionde avgiften för masugnarna kommer att vara oförändrad, 7 riksdaler 20 skillingar.
Kammar- och Bergs Kollegierna har beslutat att de bruksägare, som vill betala in natura
gör det med 1 ¾ tum plattjärn eller 7/8 tum fyrkant av brukets egen tillverkning.
Stockholm den 29 juni 1821 E ROLÉN L FÄGERSTEN M FL
Kungörelse, Stockholm den 2 juli 1821 (ny skrivelse angående järnskatter - betalning i
växlar)
Sedan brevet den 29 juni har Kongl Maj:t beslutat, att efter hemställan från järnkontorets
Fullmäktige, där de önskar betala innevarande års skatter med växlar eller bankosedlar efter
fastställd kurs, avslå deras begäran. Skatten skall betalas med silver eller in natura.
Undantag de mindre ämneshamrarna. De får som tidigare betala med bankosedlar.
Detta skall Landshövdingeämbetet kungöra liksom att lösenpriset på Kronans
hammarskatt av ämneshamrarna för året blivit fastställt till 16 riksdaler 16 skillingar per
skeppspund.
Stockholm den 2 juli 1821 E ROLÉN L JULIN M FL
Vad sålunda förordnat blivit är härigenom kungjort.
Uppsala den 16 juli 1821
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1821(förnyad auktion på boställena Edeby, Kolsta
och Navesta)
Den 14 mars 1822 kommer arrendet på kaptensbostället Edeby samt piparebostället Kolsta
och Navesta vid Upplands Regemente att säljas. Vid senaste auktionen förblev de osålda.
Uppsala den 16 juli 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Stockholm den 17 juli 1821 (brev från Carl Johan angående skatt på
husbehovskvarnar)
Skrivelse från Carl Johan.
I brev av den 5:te dennes har Ni anmält, att inom Ert anförtrodda län, finns många
husbehovs- och sågkvarnar som är anlagda utan behörigt tillstånd. Ni framhåller att en
undersökning som enligt lagen skulle göras, kostar mycken tid och pengar för det
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obetydliga kvarnarnas värde. Skattläggningen av berörda kvarnar i den ordning
författningarna bestämma skulle drabba de fattigare innevånarna.
Ni anhåller således i underdånighet för att avhjälpa de olägenheter och till allmogens
betydande lättnad, att Ni vid en viss dag efter tidig kungörelse, kalla alla kvarnägare och
andra som kan ha intresse av det och göra undersökningar och skatteläggningar, som sedan
prövas av Kammar Kollegiet. Vi täckes i Nåder tillåta Er detta.
Skulle omständigheter uppstå vilka inte på stället kan utredas, åligger det er att besörja
att laga syn och besiktning anställs. Om det endast gäller räntan och inte tvist om kvarnens
bestånd eller vattenuppdämningar skall Kronofogden med två Nämndemän förrätta
undersökningen och föreslå räntan, varefter Ni äger att besluta och insända Ert beslut till
Kammar Kollegiet för prövning.
Detta länder Er till nådigt svar och behörig efterrättelse. I likhet med flera andra län
beviljar Vi, vad Ni i underdånighet hemställt och befaller eE Gud Allsmäktig Nådeligen.
Stockholm den 17 juli 1821 CARL JOHAN
Vilket Nådigt Stadgande härigenom till vederbörande underdåniga efterrättelse kungörs.
Uppsala den 1 oktober 1821
Kungörelse, Stockholm den 24 juli 1821 (motion angående båtsmän i Blekinge)
Till Kongl Maj:ts Befallningshavande i Uppsala län.
Sedan motion väckts om lindring i Båtsmans Indelningen i Blekinge, har rikets Ständer vid
1815 års riksdag anhållit att en närmare reglering med Indelta armén och dess organisation
ansetts nödvändig. Kongl Maj:t har låtit göra en undersökning rörande detta i hela riket.
Sedan Befallningshavandena, Regementscheferna och Krigs- och Kammar Kollegierna
och Förvaltningen av Sjöärenden avgivit utlåtande, har det vistat sig flera ojämnheter
mellan rusthåll och rotar och att en del län är mer betungade än andra med rustnings- och
rotebesvär
Det har sin grund i dels själva indelningen men också att flera hemma undergått
förändringar med odling och hävd genom tiderna.
Kongl Maj:t har inte funnit att någon sådan undersökning är av nöden eller att någon
förändring av den gamla indelningen bör ske.
Stockholm den 24 juli 1821 CARL AXEL LÖWENHJELM
Uppsala den 1 oktober J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1821 (ledamöter till prövningskommittén)
Till länets allmänna prövningskommitté för att granska taxeringsärenden har följande
erfarna och kunniga herrar och män kallats:
Baron E De Geer, Major von Post, Löjtnant G von Heydenstam
Prosten Hallgren, Prosten Bergström, Prosten J Wikman Casperson
Direktör E Haeger, Handelsman E Erengren, Handelsman J Winblad
Förre riksdagsman Anders Jonsson i Måsta, Nils Mattson i Söderby, Erik Jansson i Risby
samt Brukspatron Tamm, Brukspatron C Tottie, Kammarrättsrådet Hjerpe.
De skattskyldiga, som önska någon rättelse av kommittén skall skriftligen ingiva sina
anmärkningar med skälen till att rättelse söks och vad mera som till upplysning och
bestyrkande kan tjäna.
Uppsala den 25 juli 1821
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Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1821 (arrendeauktion på Almunge kyrkoängsfjäll)
Öppen auktion på spannmål under 15 års tid kommer att bortauktioneras till mestbjudande
av Uppsalas Hospitalslägenhet, Almunge Kyrkoängsfjäll, i Almunge socken, Stockholms
län.
Serafimer ordens Gille prövar anbudet.
Uppsala den 25 juli 1821
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1821 (priset på en svensk silver riksdaler)
Magasinsdirektionen ger tillkänna att under nästföljande april, maj och juni månader
kommer medelpriset på en svensk silver riksdaler i förhållande till växelkursen i Hamburg
att vara 2 riksdaler 24 skillingar bankosedlar och ett lod kontrollerat omyntat silver 1
riksdaler 2 skillingar banko.
Vilket jag härmed kungör till rättelse för dem som önska avbetala för kredit på erhållen
spannmål.
Uppsala den 27 juli 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Stockholm den 31 juli 1821(skrivelser från Kungen och Kammar
Kollegiet angående jordrannsakningar)
Skrivelse från Kongl Maj:t och Kammar Kollegiet.
Bondeståndet har vid senaste riksdag gjort hemställan rörande sättet för jordrannsakningars
verkställande i länen till jordböckernas rättelse. De har anhållit att Kongl Maj:t täckes
anbefalla samtliga Landshövdingar att vid sådana jordrannsakningar undersöka, hur de till
soldat- och båtsmanshåll roterade hemman, som för en och samma soldat är inroterad. För
närvarande på flera ställen ligger de 2 - 3 mil från varandra. De borde lämpligen kunna
bytas och varje rote så jämkas att de närmast liggande hemmanen kunde förenas om en
soldat. Då fick inte roten sin soldat boendes i en annan socken.
Kongl Maj:t förklarar att sådana jämkningar inte bör äga rum, där de inte redan funnits
nödvändiga.
Stockholm den 31 juli 1821 G W af TIBELL GABR STOLPE M FL
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (auktion på Ventholms Hovstalläng, Hillersjö
socken, Färentuna Härad)
Ventholms Hovstalläng kommer att utarrenderas på 25 år samt
Lotten N:o 7 av Mållösa Hovstalläng.
Uppsala den 3 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (värvning)
Korpralen Johan Pousette och Gardisten N:o 60 Örn har för Svea Livgarde erhållit uppdrag
att värva målfylligt och välfrejdat manskap. Pousette på 6 månader och Örn till den 10
september nästa år.
Uppsala den 3 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (inväxling av danska kurantsedlar)
På anmodan av Kongl Norska Arméns kommissionär O P Wiger, underrättas allmänheten
att de gamla blå danska kurantsedlarna samt skattkammarebevis på 2 och 20 riksdaler
inväxlas av nämnda kommissionär. Han bor 3 trappor upp i Hazelii hus vid hörnet av
Drottninggatan och Fredsgatan i Stockholm. Gäller till denna månads slut.
Uppsala den 3 augusti 8121 A WISTRAND C O S LIND
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Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (handelsavgifter i Västerås)
Magistraten i Västerås meddelar att de hamn-, bro-, mätare- och viktualievågpengar som
förut blivit upptagna i tullarna, skall hädanefter efter taxa uppbäras av handlanden Johan
Forssman vid stadens Stora Torg samt av rådman Carl Gudmund Hülphers.
Samtidigt inför Magistraten ett vite på 1 riksdaler 32 skilling att delas mellan stadens
fattiga och angivaren, för den som försöker undansnilla dessa avgifter.
Uppsala den 3 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (exekutiv auktion Ängelsta Utjord, Tibble
socken, Hagunda Härad)
Bonden Eric Erssons till sina borgenärers förnöjelse avstådda hemman Ängelsta utjord
kommer att försäljas till högstbjudande på auktion den 22 denna månad på begäran av
Kuratorerna i Eric Erssons konkurs.
Hemmanet skall ha 10 tunnor utsäde i god jordmån, minst 24 lass dels hårdvallshö, dels
starrhö, skog till husbehov, försvarlig åbyggnad och tillräckligt mulbete.
Uppsala den 3 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Efterlysning, Uppsala den 3 augusti 1821 (12 personer, kyrkstöld, upphittad häst)
1:o De intagna på Vadstena Arbetsinrättning, men kommenderade till arbete på Vanås
Fästning, N:o 26 Jonas Berg och N:o 83 D Eriksson Fyhr har olovligen avvikit från
Fästningsbyggnaden
Berg är 11 kvarter 2 ½ tum lång, 26 år gammal, ljus, trint ansikte och ett ärr på näsan
Fyhr är 26 år gammal, 10 kvarter 2/3 tum lång, rödbrunt hår, långlagt ansikte med ett ärr på
ena sidan.
6 riksdaler 32 skilling i belöning till den som anhåller och avlämnar på behörigt ställe
var och en som rymmer från denna Fästning.
2:o Smideshandlare Carl Troneus från Eskilstuna hade ingått i handel om lärfter och ett
hästbyte med bonden Johan Wedin i Bräcke, Nätra socken, Ångermanland. Han betalade
med en falsk revers på 400 riksdaler.
Troneus, som skall vara försedd med en mängd fina kläder, vilka han ofta byter om, är
22 år gammal. Han har god kroppsstyrka, trint ansikte och rödaktigt hår. Vid avresan från
Nätra hade han en egen, något ostyrig häst och en s k Västgötavagn lastad med åtskilliga
manufakturvaror av Eskilstuna tillverkning
3:o En man försedd med pass till Gävle från Befallningshavanden i Blekinge och var
permitterad från Arbetsinrättningen i Karlskrona, N:o 55 Peter Hwenström, vilken sedan
han erhållit sysselsättning hos lantbrukaren Swan i Kalmar län, har rymt efter att ha bestulit
Swans dräng på åtskilliga klädespersedlar, en yxa, en hovtång och 20 skilling
4:o Från Varbergs Fästning uttagna och anklagade för stöld i staden arrestanterna Niklas
Månsson och Johan Lindberg har brutit sig ur arresten och rymt.
Månson är 28 år gammal, medelmåttig till växten, svart hår, runt ansikte
Lindberg är 37 år gammal, född i Österby Bruk här i länet, lång och stark med mörkt
hår.
5:o Arrestanten Anders Johansson är 28 år gammal. Vid transporten skilde han sig från sin
fångvaktare vid den s k Klockrike skogen
6:o Arrestanten vid Vadstena Korrektionsinrättning N:o 20 Johan Er Berg är 29 år gammal,
11 kvarter 4 ½ tum lång, trint ansikte, ljusbrunt hår. När han tagits ut till arbete lyckades
han komma på flykten
7:o Förre stadssoldaten Carl Peter Lindquist är 34 år gammal, 5 fot ½ tum lång, blekt ansikte,
ljust hår och något hjulbent. Han är tilltalad för grövre brott, men har avvikit.
8:o Från garnisonen i Karlskrona har olovligen avvikit sjöartilleristerna
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Peter Wimmerstedt 20 år gammal, 5 fot 6 tum lång med långt magert och mörkt ansikte,
svart hår
Anders Pettersson är 30 år, 5 fot 9 tum, rött hår och fylligt ansikte
Fredrik Wilhelm Ek är 22 år gammal, 5 fot 6 tum lång smal med mörkt hår
Samuel Peter Andersson är 29 år, 5 fot 9 tum, smal med mörkbrunt hår, trint ansikte.
9:o Ifrån Hed kyrkas sakristia, Västerås län, har ur en med tre lås försedd järnkista blivit
stulet en silverkanna med inskription: Från Nyhammars Bruksintressenter, skänkt år 1738, i
testamente efter herr Brukspatron Julin och hans fru. En förgylld kalk skänkt av biskop
Svedberg, flera andra silversaker skänkta av biskopen och J L och F Wretman.
Belöning på 13 riksdaler 16 skillingar till den som upptäcker tjuvarna.
På en vid Brandholmssunds gård i Torsvi socken, underlydande holme i Björkfjärden, har
ett hästkreatur tillvaratagits. Det är brunt med stjärna i pannan. Återfås mot ersättning för
hästens kost och skötsel.
Uppsala den 3 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (anmälan om ny skärslipare i Uppsala)
På begäran av den nyligen antagne skärsliparen och instrumentmakaren Carl Gustaf
Sahlquist underrättas allmänheten, att han bor vid Vaksala gatan i änkan Lindbergs hus.
Han erbjuder sig att mot billig betalning slipa och reparera alla sorters rakknivar,
pennknivar, saxar och fältskärsinstrument. Han förmodar att han genom skicklighet i sitt
yrke skall tillvinna sig förtroende.
Uppsala den 3 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Efterlysning, Uppsala den 7 augusti 1821 (efterlyses personer, som inte betalt sin
skatt)
6 personer från andra till sjätte Fögderiet efterlyses, då de flyttat från skattskrivningsorten
utan att betalt sina kronoutskylder. De skall noga eftersökas.
Uppsala den 7 augusti 1821
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1821 (berättelse om årsväxten)
Efter de berättelser, som inkommit angående skörden, kan man misstänka, att med den
närvarande väderleken den växande rågen inte hinner mogna, innan höstrågen bör sås.
En eller annan jordbrukare kan vara i förlägenhet om att inte ha utsädesråg.
Jag tillkännager därför att man gjort försök med rågen i Krono Magasinet och sett att den
är fröbar. Den får köpas mot kontant betalning av 8 riksdaler banko för fasta tunnan.
Uppsala den 8 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 11 augusti 1821 (upphandling av årets skörd till Krono
Magasinet kommer att upphöra)
Enligt ankommen skrivelse från Allmänna Magasinsdirektionen, kommer upphandling vid
Krono Magasinen av årets skörd att upphöra.
Uppsala den 11 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1821 (prövningskommitténs sammanträde
uppskjutet)
Av protokollet har jag sett att Taxeringskommitténs arbete påbörjats den 16 juni och inte
avslutats förrän den 19 juli. Bevillningsförordningen stadgar uttryckligen, att
prövningskommitténs arbete inte får börjas förrän två månader efter taxeringarna är gjorda;
alltså uppskjuter jag Prövningskommitténs sammanträde till 11 oktober.
Uppsala den 20 augusti 1821 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1821 (approbations- och kassationsmöte med
Livregementets Dragonkorps)
Med Livskvadronen vid Århusby gästgivargård den 12 september
Med Roslags Skvadron vid Rimbo Gästgivargård den 13 september
Med Norra Upplands Skvadron här i staden den 14 september
Med Majorens Skvadron vid Litslena Gästgivargård den 15 september
Remonteringsmöte hålls samma dagar klockan 9, då de rustande bör komplettera sina
hästvakanser.
Uppsala den 22 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1821 (avgift för rusthåll)
Uppbördsmöte med de rustande vid Majorens Skvadron av Livregementets Dragonkorps,
som ännu inte betalt sina avgifter för tillträde till rusthåll, hålls den 26 september i assessor
Didrons gård vid färjan här i staden. Åtkomsthandlingar skall medtagas.
Uppsala den 22 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1821 (rödsot)
Man har anmält att rödsot yppat sig i länet. Mot denna mycket smittsamma sjukdom, som
gynnas av årstiden, bör allvarsammaste åtgärder vidtas, då den annars kan bli folködande.
Vad som står i Kongl Maj:t Nådiga befallning år 1813 och som utdelats till alla kyrkor,
nämligen: underrättelser om vad iakttagas bör till förekommande av smittsamma sjukdomar
och farsoters utbredande, bör noga efterlevas.
Länets Kronobetjänter åligger det att ansvara för att så snart smittsam sjukdom
uppträder i deras distrikt, anmäla till Kronofogden. De meddelar om läkare tillkallats.
Landshövdingeämbetet förväntar sig också att prästerskapet på det kraftigaste tillhåller
sexmännen i rotarna samt föräldrar och husbönder att utan minsta dröjsmål anmäla om
någon blivit sjuk, så att skyndsam läkarhjälp kan skaffas.
Föreskrifter, som största renlighet i sjukrummet och annorstädes samt att den sjuke
avhåller sig från njutning av öl och svagdricka och att det som avgår från den sjuke genast
grävs ned, skall noga följas.
Uppsala den 22 augusti 1821 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1821 (personer som inte betalt skatt)
Från Andra Fögderiet efterlyses 3 personer, som flyttat från skattskrivningsorten utan att
betalt skatt.
Uppsala den 1 september 1821
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1821 (kallelse till markegångssättning)
1 oktober kommer markegångsförrättning att börja klockan 10 här på slottet.
14 dagar efter denna kungörelses uppläsande anmodas Adeln och Ridderskapet att
insända sina vota till Befallningshavande.
De av bondeståndet, som äger rätt att delta i förrättningen, skall ofördröjligen i varje
socken utvälja en eller flera ombud, som på domhavandes kallelse vid
markegångssättningen väljer 3 personer.
Domkapitlet och magistraten väljer som stadgarna föreskriver.
Kronofogden skall insända priskuranter på alla varor upptagna i
Markegångsförteckningen till de priser som är gångbara i socknen.
Uppsala den 5 september 1821 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 19 september (18 personer, 1 för arv, 1 för
äktenskapsskillnad)
1:o Handlanden i Norrköping Carl Johan Wikström har avrest från orten och inte hörts av
inom den tid konkurslagen föreskriver, varför konkursrättegång är anställd av borgenärerna.
2:o Anna Britta Österberg, 28 år gammal, mörkt hår, blå ögon, trint och pussigt ansikte,
talar illa och otydligt i näsan.
3:o Anna Stina Smålänning, 31 år gammal, mörkt hår, blå ögon, trint ansikte och nedplattad
näsa.
4:o Brita Beata Boström är 40 år gammal, svart hår, blå ögon, trint ansikte, och undersättsig
5:o Anna Britta Ekberg eller Örberg är 36 år gammal, bruna ögon, trint ansikte, platt näsa.
6:o Anna Maria Berglund är 21 år gammal, ljusbrunt hår, ljusblå ögon, långlagt ansikte
Alla dessa kvinnspersoner har rymt från Kronospinnhuset i Norrköping natten till den 26
augusti.
7:o Drängen Anders Larsson från Norbergs by har med hugg och slag överfallit änkan
Arosell samt innehaft dyrkar. Han blev gripen, men lyckades rymma från fångbevakningen
i Karbennings socken, Västmanland. Han är 30 år gammal, tjock och undersättsig med trint
ansikte.
8:o En i Örebro för inbrottstöld häktad okänd person har rymt från fångbevakningen. Sedan
han fråntagits de stulna 113 riksdalerna 23 skilling, kvarlämnade han en del kläder och ett
förfalskat respass för Carl Sahlin och troligen ett förfalskat prästbevis för Carl Fr Grönblad.
Denna person som tros kalla sig Kastholm är av ordinär växt och med ljust hår.
9:o Korpralen vid Konungens Andra Livgarde A E Ågren, är 30 år gammal, 5 fot 9 tum
lång, med mörkt hår, har inte återkommit efter sin permission
10:o Från Vadstena Arbetsinrättning kommenderade till arbete på fästningsbyggnaden i
Vanås har avvikit, N:o 231 Anders E Mod och N:o 234 Gustaf Berg,
Mod är 20 år gammal, 11 kvarter 1 tum lång, ljust hår, blå ögon och magert ansikte
Berg, som 2 gånger varit straffad för stöld är 24 år gammal, 11 kvarter lång, ljut hår, blå
ögon.
11:o Stortjuven Carl Gustaf Lundblad, som också kallar sig Rosendahl har varit dömd
ärelös, att straffas med 40 par spö, uppenbar kyrkoplikt och livstids fästning, lyckades
rymma från Uddevalla stads häkte. Han är 35 år gammal, 10 kvarter lång, smal och klen till
växten med små händer och fötter, ljust hår och enögd, talar även norska och tyska.
12:o Soldaten vid Norra Skånska Infanteriregementet Carl Klo har avvikit från roten. Han
är 31 år gammal, 5 fot 6 tum
13:o Soldaten vid Älvsborgs Regemente Skött är 38 år gammal, 5 fot 10 ½ tum lång, ljust
hår, trint ansikte avvek från lägret vid Fristads Hed och medtog av Kronomonderingen ett
par strumpor och skor samt en svar klädeshalsduk.
14:o Drängen Jonas Larsson eller som han kallar sig Täpp är 38 år gammal och straffad för
tjuvnads- och förfalskningsbrott har i Älvsborgs län olovligen avvikit från sin tjänst
15:o Kvinnspersonen Anna Fredrica Linderholm född i Enköping, misstänks för delaktighet
i pigan Anna Stina Ambergs här i staden begågna tjuvnadbrott.
16:o Förre soldaten Eld vilken av Kämnärsrätten här i staden är anklagad för förskingring
av anförtrott gods, har inte kunnat påträffats.
17:o Bokbindarlärlingen Anders Högblom är 15 år gammal, född vid Högbo Bruk i
Gästrikland. Han har avvikit från sin mästare här i staden, bokbindare Dahlbom.
18:o I Normlösa prästgård, Linköpings län stals 1 stor silverdosa med pärlemolock, 1
silverbeslagen sjöskumspipa, 1 kapprock med dubbel krage, 1 termometer, 5 rakknivar, 2
vaxljus, 1 eldstål, pengar, flera par ärmknappar. Stölden förövades av två medelmåttigt
stora karlar klädda i grå rockar.
19:o Vid inbrott i Baron Brändströms rum vid Medevi Brunn stals 1 guldur tillverkat i
Stockholm av Örlin, 625 riksdaler
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20:o Vid inbrott i Bageribyggnaden på Malmslätt stals 1 guldur med hårkedja, en bredflätad
hårkedja med guldbeslag, åttkantiga guldringar med karneoler, sigill, 1 fruntimmers
halskedja av 1/6 alns längd.
20 riksdaler till den som avlämnar guldstyckena hos handlandena Beckström och
Vestman i Linköping.
Efterlyses drängen Johan Larsson Höglund, som av sin husbonde Rådmannen i Säter A G
Wickman mottagit varor järn- och kopparsmide till försäljning, men utan att redovisa
avvikit med pengarna.
Befallningshavande i Västerås tillkännager att en röd saffiansplånbok, ett silverfickur med
två nycklar, en ny grå kapprock och en sjöskumspipa har blivit tillvaratagna hos en för
häststöld tilltalad okänd mansperson, som kallar sig Eric Sjögren. Han är misstänkt för att
ha stulit dessa saker och den rätta ägaren bör anmäla sig hos Befallningshavande inom natt
och år.
20 årige ynglingen Nils Jönsson Hesselgren, som för flera år sedan avvikit från Roglösa
socken i Dahls Härad, Linköpings län efterlyses och om han skulle befinna sig i livet och
vistas här i länet, skall han ofördröjligen och sist inom natt och år, anmäla sig hos sin
förmyndare Rusthållare Eric Jonsson i Bålstad, annars utesluts han från sitt arv.
Arbetskarlen Eric Cedervall, som är straffad för tjuvnadsbrott och övergivit sin hustru
Elisabeth Charlotta Jönsson, skall om han befinner sig här i länet, skyndsamt anmäla sig hos
Domkapitlet i Göteborg för att få hustruns ansökning om skillnad i äktenskapet och förklara
sig däröver inom 6 månader vid 16 riksdalers 32 skilling vite
Uppsala den 14 september 1821 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, odaterad (exekutiva auktioner i Boglösa, Tillinge, Fittja och Balingsta)
För gäldande av domfästa fordringar säljs följande fastigheter på auktion:
1:o Bonden Olof Janssons ägande i Håningby, Vallby socken, utgörande ¼ av rusthållet
N:o 66 vid Majorens Kompani
Bonden Gustaf Pehrsson N:o 4 i Svallby, Boglösa socken
Bönderna Jan Janssons och Jan Pehrssons ägande N:o 1 i Kumla, Boglösa socken
Bonden Pehr Andersson N:o 4 i Kumla, Boglösa socken
2:o Skyttebo, Tillinge socken, tillhörigt Birger Smedberg
N:o 1 i Nibble, Tillinge socken ägs av bonden Olof Andersson i Hadesta
N:o 1 i Nibble, ägs av Bonden Eric Olofsson i Nibble, Tillinge socken
3:o Rusthållare J G Ruths i Fittja by ägandes rusthåll
Bonden Olof Janssons i Tibble Balingsta socken ägandes ¼ mantal kronoskatte.
Kungörelse, Uppsala den 7 september 1821 (markegångssättning)
Innevarande års markegångssättning sker här på slottet med början den 1 november klockan
10.
Uppsala den 7 september 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 14 september 1821 (förnyad auktion på Kumla)
Bonden Anders Anderssons i Kumla ägande 2 hemmansdelar i N:o 3 Säby värderat till 577
riksdaler samt
Bonden Jan Andersson tillhörigt N:o 1 Säby värderat till 288 riksdaler. Alla belägna i
Danmarks socken, Vaksala Härad kunde inte säljas vid den senaste utlysta auktionen.
Ny auktionsdag blir den 22 november.
Uppsala den 14 september 1821 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1821 (rusthästar tas in för vintern)
Till åtlydnad av Kongl Maj:ts Brev av den 28 april 1819, förständigas den rustande vid
Livregementets Dragonkorps, att deras rustningshästar må till oktober månads slut få nyttja
gräsbetet på dagarna, om ägarna själva finner det lämpligt, utan att det skadar kreaturen. De
får gå på betet nattetid endast till den 1 oktober.
Uppsala den 14 september 1821 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1821 (ny tid för extra rotehållare)
Det av Kongl Maj:t anbefallda sammanträdet med extra rotehållare har genom tryckfel fått
fel datum. Det rätta är 12 oktober.
Uppsala den 14 september 1821 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Efterlysning, Uppsala den 14 september 1821 (9 åring)
Krono- och Stadsbetjänterna åligger att efterspana och hit under tjänlig tillsyn föra gossen
Anders Gustaf Karlbom som den 10 dennes olovligen bortgått från sin husbonde Traktören
Rydberg här i staden.
Gossen är 9 år gammal, blekt ansikte, ljust hår. Han var klädd i brun frack, grå
tygbyxor, gul väst, läderkängor och kachett
Han skall efterlysas även i angränsande län.
Uppsala den 14 september 1821 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1821 (kassakista till Lantränteriet)
Till följd av Kongl Maj:ts och Kammar Kollegie och Statskontorets skrivelse kommer en
kassakista samt fönsterluckor av järnplåtar att anskaffas till Lantränteriet.
För verkställighet av detta förslag utbjudes till entreprenadauktion den 17 oktober.
Inroparen skall vara försedd med borgen både för förskott och arbetet.
Uppsala den 15 september 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1821 (auktion Ventholms Hovstalläng)
Den 10 oktober anställs auktion på 26 års arrende för Ventholms Hovstalläng vid
Ventholms Kungsgård.
Uppsala den 15 september 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1821 (flera exekutiva auktioner)
1:o N:o 1 i Grillby, Villberga socken, tillhörigt bonden Anders Ersson, uppskattat till 650
riksdaler
2:o N:o 2 i Långarna Villberga socken, tillhörigt bonden Anders Jansson, uppskattat till
883 riksdaler
3:o N:o 1 i Markeby, Härkeberga socken tillhörigt bonden Jan Andersson, uppskattat till
1250 riksdaler
4:o N:o 1 i Stadsgånsta Boglösa socken, tillhörigt bonden Jan Jansson, uppskattat till 1500
riksdaler
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5:o N:1 i Håningby, Boglösa socken tillhörigt bonden Olof Jansson i Nederby, uppskattat
till 870 riksdaler
6:o N:o 4 i Kjälsta, Litslena socken tillhörigt bonden Jan Olosson i Saflinge, uppskattat till
766 riksdaler 32 skilling
Värderingsinstrument och upplysningar finns hos auktionsförrättaren
Kronobefallningsman U S Norén i Enköping.
Uppsala den 15 september 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 15 september 1821 (kyrksilver, stöld, 4 personer)
Efter inbrott genom 3 starka lås, har Hagby sockens kyrka i Hagunda Härad natten till den
14 dennes blivit bestulen på en förgylld kanna om 44 lod tillverkad av guldsmed Fahlberg i
Uppsala, en silverflaska i drivet arbete i botten försedd med sekreteraren Claes Liljeströms
vapen, patén, oblatask och en del pengar. Kistan som sakerna förvarades i hittades
uppbruten ett stycke från kyrkan.
Vid laga ansvar skall var och en som har någon upplysning, som kan lända till att
tjuvarna grips och stöldgodset återfås, ofördröjligen anmäla detta.
Även efterlyses tre brännvinsbägare med höga fötter, 2 tumlare, pengar, silverbeslagen
tobakspipa, läderstövlar, smör, 5 skarpostar. Detta stals vid middagstiden den 8 dennes från
bonden Anders Nilsson i Brokbohl, Skefshammar socken, Olands Härad under tiden
husfolket arbetade på ägorna.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavanden i riket anmodas att
kungörelse om dessa stölder utgår.
Flickan Maria Pehrsdotter, som blivit mottagen för vård hos torparen Jan Carlsson på
Kåhlsta ägor, Tortuna socken, har bortgått. Hon efterlyses av Befallninghavande i Västerås.
Vid försvinnandet var hon klädd i tröja och kjol av grått ylle med röda ränder samt en vit
linneduk på huvudet. Hon är född 1808.
Från Allmänna Arbetsinrättningen i Vadstena har rymt N:o 109 Lars Gabriel Wallin, 43 år
gammal, 5 fot ½ tum lång, mörkt hår, blå ögon och fylligt ansikte
N:o 81 Lars Jakobsson Rask, 31 år gammal, 5 fot 6 tum svart hår och långlagt ansikte
N:o 82 Claes Dahlman 30 år gammal, 5 fot 10 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon och
långlagt ansikte.
Alla var klädda i Inrättningens mondering.
Uppsala den 15 september 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 20 september 1821 (inbrott hos assessor Didron)
Vid inbrott genom ett fönster till ett rum i Hallqued gård i Funbo socken, detta län, har hos
Assessor Didron efter uppbrytande av flera lådor och byråar stulits 4 förseglade paket
adresserade till Herr Er Öberg i Västerås och ett paket adresserat till Hovrättsrådet
Heijkenschöld innehållande 200 - 250 riksdaler i sedlar av olika valörer.
Vid samma tillfälle stals 2 skuldsedlar á 5000 riksdaler intecknade i Fredriksbergs Bruk,
ett sammankomstprotokoll och en överkorsad skuldsedel på 2700 riksdaler utgiven av Abr
Hülphers, ett respass för Grosshandlare Horneman med fru och betjänt, två små trädosor, en
liten pappask, ett fodral med rakknivar, en sax, 2 små tandborstar och en rakborste, två
silveraskar, två knäbandsspännen varav det ena hittats, en påse slantar, en almanacka, ett
schatull, som återfunnits ett stycke från gården i en hage.
Överståthållarämbetet i Stockholm och rikets övriga Befallningshavande anmodas vänligen
att utfärda en likalydande efterlysning.
Uppsala den 20 september 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 22 september 1821 (exekutiv auktion Ängelsta, Vaksala
socken)
Bonden Jan Larssons kronoskatte N:o 1 i Ängelsta, Vaksala socken, kommer att försäljas
till högstbjudande på auktion den 2 januari
Hemmanet är värderat till 6.388 riksdaler 42 skillingar 8 runstycken.
Uppsala den 22 september 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 september 1821 (värvning)
Genom utfärdat patent är fältväbeln vid Upplands Regemente, Lars Lidman, förordnad att
anställa värvning av ungt, målfylligt och välfrejdat manskap till Kongl Maj:ts Andra
Livgarde och Kapten von Hohenhausens Kompani.
Uppsala den 22 september 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 22 september 1821 (6 personer, stöldgods)
1:o Frimurare Barnhusbarnet N:o 7340 Johan Hasselgren född den 10 september 1809 i
Östergötland, har olovligen begivit sig ifrån barnhuset i Stockholm. Han var klädd i grå
klädes långbyxor, randig bolstervarsjacka och kängor, men utan hatt. Han är ljushårig, med
blå ögon och är kvick och listig.
Börande denna gosse när han anträffas, tagas under öm vård och ofördröjligen anmälas,
så att han kan återföras till inrättningen.
2:o Pigan Brita Lotta Hasselgren, som hos inhysesmannen Lars Janssons i Gränby, Vaksala
socken, nu avlidna hustru lämnat ett nu 4 år gammal barn. Lars Jansson kan inte längre i sitt
utfattiga tillstånd draga försorg om barnet och önskar att modern, vars hemvist är okänd,
hämtar sitt barn. Hon förständigas härmed sin plikt att se barnet till godo.
3:o Artilleristen vid Vendels 5:te Fältkompani N:o 7 Pehr Segel är 39 år gammal, 5 fot 10 ½
tum lång, och av stark växt har rymt från garnisonen i Kristianstad.
4:o Drängen Anders Frisk är 21 år gammal, lång och smal med ljust hår har avvikit från sin
husbonde Pehr Ersson i Öster Nyland, Skellefteå, Ångermanland
5:o Pigan Anna Cajsa Nilsdotter Åkerdahl, är 20 år och liten till växten, något skelögd med
rödlätt ansikte. Hon avvek från sin husbonde Länsman Wiklander efter att ha tillgripit några
silverskedar och kläder. Troligtvis använder hon det pass som hon kom till orten på förra
året.
6:o Drängen Johannes Kempe, omkring 18 - 19 år gammal, medelmåttig till växten, mörkt
hår och ett djupt ärr efter hugg i ena benet. Han var tilltalad för slagsmål och rån vid
Skånings Häradsrätt i Skaraborgs län men avvek innan han hunnit inställa sig vid
domstolen.
7:o Vid inbrott hos greve Wachtmeister på Säteriet Lilla Våxnäs i Karlstads län stals ett
terrinslock av silver, bordssilver, en bål av ostindiskt porslin, två sängomhängen av rutigt
siden, 20 alnar kattun, två trådflor, två engelska kattuner, 18 stolsöverdrag, 6 alnar
mörkblått kläde, ett soffkläde, ett sadelschabrak broderat med stråpärlor, ett pälsfoder av
sibiriska lammskinn, en fruntimmerspäls, en svart sidensarge päls, en päls av gredelint
levantin med filfras (järv) bräm, en kappa av vadmal tjockt stoppad, en grön taftklänning, 5
par vita nettelduks- och trådflors fönstergardiner, 2 röda merlinoklänningar, en siden
sargesklänning, en taftklänning, en svart sammetsklänning, silkesschalar, näsdukar, 10
bordsdukar av damast och dräll, 2 dussin fina damastservetter med invävt vapen, 6 dussin
fina damastservetter, 2 dussin grövre handdukar, flera lakan, åtskilliga buteljer fyllda dels
med brännvin dels med likörer samt 50 - 60 skålpund socker i toppar och diverse specerier.
50 riksdaler i belöning.
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Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i riket anmodas att kungöra
pigan Hesselgren om skyldigheten att motta och vårda sitt barn.
Uppsala den 22 september 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 september 1820 (auktion Ulriksdals Kungsgård)
13 lotter av Ulriksdals Kungsgård kommer att utarrenderas på 30 år den 31 oktober vid
Ulriksdals Värdshus nämligen:
1:o Överjärva med Damtorpet
2:o Överjärva med Brotorpet
3:o Ulriksdals åker och betesmark med Sörentorp
4:o Halva Kymlinge hemman
5:o Andra halvan av Kymlinge
6:o Killingtorpet
7:o Linvävartorpet
8:o Nykrogen
9:o Gumsarboda och Läderbacka
10:o Agnetsberg eller Lurbacka
11:o Bagaretorpet
12:o En del av Mörby hemman
13:o Den övriga delen av Mörby hemman
Kammar Kollegium prövar och 5 års borgen krävs.
Nykrogens arrendator har förmånsrätt.
Uppsala den 23 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 23 september 1821 (6 personer, upphittad sedel)
1:o Från Vadstena har rymt arrestanterna N:o 80 Johan Carlsson, N:o 2 C F Malmgren, N:o
200 Sven Österberg, N:o 205 Petter Haggren
Carlsson är 19 år 11 kvarter 2 ½ tum lång, blå ögon, mörkt hår.
Malmgren är 22 år trint ansikte, blå ögon, mörkt hår
Österberg är förpassad från Göteborg. Han har rödlätt ansikte, blå ögon, mörkt hår
Haggren är 24 år gammal blekt ansikte, blå ögon, mörkt hår
Alla var klädda i Arbetsinrättningens mondering.
2:o Försvarslösa manspersonerna förre volontären Anders Jansson Krubbe och skräddaren
Anders Jonasson har under fångtransport mellan Halmstad och Varberg lyckats rymma från
fånggevaldigern.
Krubbe är medelmåttigt växt med mörkt hår och ovalt ansikte.
Jonasson är medelmåttigt växt, ovalt ansikte och ljust hår.
Dessutom kungörs att de paket som stals från Hallqued gård, Funbo socken och redan
genom min kungörelse av den 20 dennes fortfarande efterlyses. Det ena paketets omslag har
hittats och däri låg en ny 12 skillingsedel med ordningsnumret 12.101, vartill man kan anta
att de ännu saknade 12 skillingsedlarna har numren 12.102 till 12.020
Uppsala den 23 september 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 1 oktober 1821 (personer i Uppsala, som inte betalt skatten)
Nedannämnda personer har avflyttat från skattskrivningsorten utan att ha betalt sina påförda
utskylder. Gäller 10 personer i Uppsala stad.
Uppsala den 1 oktober 1821
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Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1821 (exekutiv auktion Svista, Ramsta socken,
Hagunda
Bonden Anders Janssons ägande ½ mantal kronoskatte i Svista, Ramsta socken, Hagunda
kommer att säljas på auktion vid Säva gästgivargård den 19 januari 1822. Hemmanet är
uppskattat till 700 riksdaler. Upplysningar hos auktionsförrättaren Kronobefallningsman J
Sahlman i Gottsunda. Köpeskillingen erläggs senast efter en månad och ränta beräknas då
från auktionsdagen.
Uppsala den 6 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala 6 oktober 1821 (8 personer, kyrksilver, hästar, stöldgods)
1:o Gossen Carl Fredrik är 10 år gammal och född i Uppsala. Han var klädd i en gammal
grårandig rock, skinnbyxor och läderkaskett men utan strumpor och skor, när han avvek
från sin morbror, torparen Gustaf Pehrsson i Skinnlutan, Ramsta socken
2:o Korrektionshjonen N:o 66 Olof Holm och N:o 237 Nath Lundberg eller Lund är intagna
på Vadstena Allmänna Arbetsinrättning. Då de var kommenderade till arbete på Vanås
Fästningsbyggnad lyckades de fly.
Holm är straffad två gånger för stöld. Han är 32 år gammal, 11 kvarter 3 ½ tum lång,
ljust hår, askgrå ögon, långlagt ansikte, samt två ärr i ansiktet
Lundberg är också straffad för stöld. Han är 32år gammal, 11 kvarter 1 ½ tum lång,
mörkt hår, blå ögon och ovalt ansikte
3:o Fältjägaren vid Värmlands Fältjägare Regemente N:o 23 Olof Jansson Damm har
avvikit från regementsmötet vid Varpenäs. Han är 5 fot 6 tum lång med ljust hår.
4:o Pigan Kjerstin Olsdotter har olovligen avvikit från sin lagstadgade tjänst inom Karlstads
län. Hon är 22 år gammal.
5:o Drängen Lars Rydberg från Norsholm är 20 år gammal, lång och smal, med magert
ansikte och svart hår. Han var häktad för kringstrykande och insänd till Linköpings
Slottshäkte, när han kom på flykten
6:o Drängen Jan Månsson är 25 år, liten till växten, ljust hår, trint ansikte och blå ögon. Han
har varit straffad för stöld, avvek från sin tjänst hos orgelnisten Bergman i Svinsta socken.
6:o Manspersonen Lars Larsson är 44 år gammal från Gråheden, Lima socken, Falu län.
Han är stor och reslig, med ljust hår, bruna polisonger. Han misstänks för att ha stulit ett sto
från betet hos bonden Bondas Olof Olsson i Torgås, Lima socken.
Stoet är 3 år gammalt, stort och vackert, brunt till färgen med stjärna i pannan, svart man
och svans.
7:o Vid inbrott i Söderhamns stads kyrka stals åtskilligt kyrksilver med givarnas
inskriptioner samt 40 - 50 riksdaler.
8:o Vid inbrott i Katrineholm i Hamrånge socken stals märkta silverskedar, 6
silkeshalsdukar, 3 bomullsschaletter, 2 Faluhalsdukar med blommig bigärning, 3 märkta
ringar, fyrkantiga silverskospännen, bomullsstrumpor, karlstrumpor, korta blå
vadmalsbyxor och brunrandig väst.
9:o Vid inbrott hos Kronofjärdingsman Anders Holmberg i Aspesta, Kjula socken,
Nyköpings län stals 800 riksdaler av kronomedel samt uppbördshandlingar och restlängder.
10:o Från en resande vid Kumla gästgivargård i Linköpings län stals en skinnöverklädd
beslagen koffert, som innehöll åtskilliga fina kläder, ett stålsigill med bokstäverna E M P,
åtskilliga dokument bestående av brev, priskuranter och räkningar samt ett bevis, utgivet av
J P Heddom i Stockholm varemot får lyftas en lott i de 7 godsen, som bortspelas i Wien den
1:sta oktober, en bröstnål av guld med en äkta pärla, 2 riksdaler i löspengar
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11:o Från betet vid Öst Åby, Torrtuna socken, Västmanlands län, stal från bonden Pehr
Jansson ett sto, svartbrunt till färgen, 5 år gammalt, svart svans och hängman åt båda
sidorna.
12:o I handlande Gisslens gård vid Kungsängsgatan här i staden stals en 9 årig häst från
bonden Olof Pehrsson Kysterby, Samme socken, Frykdalen i Karlstad län. Torde detsamma
när det återfås hämtas hos Nämndeman Samuel Andersson i Skälsta, Vaksala socken.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavanden i riket ombeds efterlysa
gossen i N:o 1 och de båda kreaturen.
Uppsala den 6 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1821 (exekutiv auktion på gård i Uppsala)
För Handlanden, Fänrik S A Huldbergs konkursmassas räkning, säljs gården N:ris 6, 7, och
8 i Slottskvarteret och Fjärdingroten här i staden 1 november. Tillträde 1 april nästa år.
Uppsala den 6 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1821 (approbations- och kassationsmöte med
Livregementets Dragonkorps)
Tid och plats för de olika skvadronerna inom Livregementets Dragonkorps anbefallda
approbations- och kassationsmönstringar.
Remonteringsmöte anställs för varje skvadron klockan 9 på mönstringsdagen.
Uppsala den 13 oktober 1821 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 13 oktober 1821 (2 personer)
1:o Kvinnspersonen Johanna Catharina Wiberg, vilken för passlöshet och obehörigt
kringdrivande i länet blivit anhållen, men för sjukdom måst tas in på länets lasarett har
natten till den 2:dra dennes olovligen avvikit. Hon tog en snusdosa märkt E J med krusig
rand runt kanten, en brun kattunsschal, 2 schaletter, en ny röd bomullsklänning, en
bomullshalsduk och 4 riksdaler
Hon var troligen klädd i den stulna bomullsklänningen och bruna kattunsschalen samt
nya kängor, som hon om morgonen tillhandlat sig hos skomakare Gierz här i staden.
2:o Kringvandrande tiggargossen Pehr Gustaf Kjellman är omkring 16 - 17 år gammal,
klädd i ljusblå vadmalsbyxor och mörk, trasig tröja. Han är misstänkt för stöld och sattes i
stadens häkte, men lyckades fly. Han uppges vara född i Norrbärkes Bergslag
Överståthållarämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavanden i riket ombedes
utfärda likalydande efterlysningar.
Uppsala den 13 oktober 1821 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 15 oktober 1821 (personer som inte betalt skatt)
Följande personer boende i Låssa och Bro socknar har avvikit från orten utan att betalt
skatt, nämligen:
Arbetskarlen Petter Morin, Dävensö kronoutskylder 2 riksdaler 24 skilling
Fru Åkerström, Sanda 1 riksdaler 32 skilling
Fiskaren Sahlström, Lindormsnäs 3 riksdaler 30 skilling
Arbetskarlen Jan Jansson, Lindhagaberg 2 riksdaler 36 skilling 4 runstycken
Flera andra från andra socknar efterlyses också.
Uppsala den 15 oktober 1821
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Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1821 (auktion löjtnantsbostället i Skuttunge by)
Arrendeauktion på löjtnantsbostället i Skuttunge by vid Upplands Regementet, 3/4 mantal i
Skuttunge socken. Arrendet gäller 16 år.
Uppsala den 15 oktober 1821
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1821 (vid krig avlämna häst istället för karl)
Till sammanträdet den 12 oktober, där enligt Kongl Maj:ts skrivelse, extra rotehållare skulle
yttra sig om det vore lämpligt att vid krig avlämna häst istället för karl, uteblev åtskilliga
extra soldatrotar bl a från Bro socken och Bro Säteri, Husby och Lejondahl. Det var
nummer 92 - 96 som fattades.
Som Befallningshavande å ena sidan inte kan anse detta stillatigande som ett
medgivande att anskaffa hästar, men å andra sidan enligt konungens befallning krävs att alla
extra rotar hörs, anmanas de yttra sig inom fjorton dagar, antingen hos kronofogden i orten
eller genom skriftligt svar hit eller muntligen hos Befallningshavanden.
Det ankommer alltså på Rotehållarna vilken utväg de anser bekvämligast.
Uppsala den 15 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1821
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003 UKF 16 oktober - 28 dec 1821
Kungörelse, Stockholm den 16 oktober 1821 (brev från Carl Johan angående salpeter)
Efter tillståndet till salpeter tillverkarna i landet att leverera överskotts salpetern till fastställt
pris till Oss och Kronan, har det medfört ganska fördelaktig verkan på salpeter
framställningen.
Därför kommer Vi framgent tills Vi annat beslutar, att tillåta försäljning av överskotts
salpeter till Oss och Kronan, men villkor att intyg uppvisas från sockenstämman och
salpeter styrelsemannen, om att salpetern är framställd vid leverantörens hemvist.
Betalningen blir 7 riksdaler 24 skilling för lispundet antingen kontant eller insatt i
Lantränteriet.
Salpetergärden blir 7 riksdaler 24 skilling lispundet med avdrag för 1 riksdaler 8 skilling
som tillverkningsersättning.
Stockholms slott den 16 oktober 1821 CARL JOHAN
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober (parad vid avtäckandet av Carl XIII:s bildstod)
Kongl Maj:t har befallt att 300 beridna dragoner oräknat underofficerare och spel, skall
uppbryta från rusthållen den 2 november, för att inställa sig i Stockholm den 5:te. De skall
paradera vid avtäckningen av Carl XIII:s bildstod, varefter de återgår hem den 6:te.
Manskapets underhåll är fastställt till 12 skillingar om dagen och Krigs Kollegiet
ombesörjer fourageringen.
Uppsala den 20 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1821 (exekutiva auktioner i Övergran)
För domfästa skulder kommer bönderna Jan Janssons i Eneby och Eric Janssons i Säby
egendomar Nibbelbacka och Säby, belägna i Över Grans socken, Håbo Härad, att säljas
genom offentlig auktion.
Nibbelbacka är värderad till 590 riksdaler 5 skilling.
Säby värderad till 602 riksdaler 5 skilling.
Uppsala den 20 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1821 (exekutiv auktion Brunna by, Hagby
socken, Hagunda Härad)
Kronoskattehemmanet N:o 1 i Brunna by, säljs för domfästa skulder på auktion. Hemmanet
ägs av avlidne bonden Anders Erssons änka, Anna Christina Larsdotter. Detta hemman är
uppskattat till 1688 riksdaler och säljs i det skick det befinner sig utan inventarier och
gröda.
Värderingsinstrument finns hos auktionsförrättaren Befallningsman Välbetrodde Jöns
Sahlman i Gottsunda.
Uppsala den 20 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 20 oktober 1821 (6 personer, stort rån)
1:o Manspersonen Hans Christian Berg är 36 år gammal, stor till växten, svart hår och röda
polisonger. Han var avstraffad för tjuvnadsbrott och skulle föras från Västerbotten till
Bergen i Norge. Vid nattlägerstället vid Äskja Gästgivargård i Härnösands län lyckades han
fly.
2:o Förre båtsmannen Jonas Pehrsson Löth, avskedade reserv båtsmannen Eric Unger,
utstrukne soldaten Jonas Snäll har under den s k utsläppningen vid Gävle stadshäkte tagit
till flykten.
Löth är omkring 30 år, medelmåttig men stark kroppsbyggnad, ljuslätt ansikte med
koppärr.
Unger är 40 år, liten men stark, rödlätt och något svartlagt ansikte.
Snäll 29 år, lång och reslig med stark kroppsbyggnad, med ljust inte obehagligt
utseende.
3:o Tjuven Johan Fredric Ekman, ordinär kroppsbyggnad, mörklagd och med lömskt
utseende, är numera tämligen väl klädd i brun surtout med en rad knappar och svart
sammetskrage. Han misstänks för att ha begått rån och mord vid Hospitalslägenheten
Skarpan i S:t Lars socken, Linköpings län.
Enligt hans fasttagna medbrottslingar Norrmans och Schedins utsago, sällade sig en liten
mörk, undersättsig man klädd i grå rock till dem. Han kallade sig Wålin, men misstänks
vara den från Linköpings Slottshäkte rymde och efterlyste Johannes Hercules.
4:o Natten till den 24 september bröt sig 5 personer in i hemmanet Vassdalen i Skaraborgs
län. De sårade den i rummet varande hushållerskan, hotade att genomborra det övriga
husfolket med knivar och stal åtskilliga värdefulla kläder, 7 alnar ylletyg, 12 lärftsskjortor.
12 nattkappor, en fin drällduk, ett par fina hollandslärftslakan, örngott och servetter,
åtskilliga schalar, en tennljusstake, 6 nya silver matskedar, 6 teskedar, en strösked med
guldsmeden Malmstedts i Göteborg namnstämpel, ett cylinderur tillverkat av Fredr.
Beckman i Göteborg, en pipa med silverbeslag, och pengar
5:o Manspersonen Anders Thorstensson Bom är skäligen misstänkt för att ha varit i sällskap
med de 6 - 8 förklädda manspersoner, som klockan 11 natten till den 30 september brutit sig
in hos Prosten Doktor Kullman på Vårgårda i Siene socken, Älvsborgs län.
Efter att ha krossat flera fönster och dörrar samt på ett rysligt sätt överfallit och
misshandlat så väl prosten som hans fru och tjänstehjon, stal de pengar och åtskilliga
silverpjäser. Pengarna har återfunnits.
Bom är 27 år gammal, medelmåttig till växten, ljust hår, blekt ansikte och klädd i grå
rock, långbyxor, skor och svart hatt.
Uppsala den 20 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1821 (priset på en svensk silverriksdaler)
Magasinsdirektionen tillkännager att under juli, augusti och september har medelpriset på
en svensk silver riksdaler i förhållande till växelkursen i Hamburg varit 2 riksdaler 25
skilling 11 runstycken.
Ett lod kontrollerat omyntat silver är 1 riksdaler 2 skilling 10 runstycken.
Uppsala den 20 oktober 1821
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1821 (medaljpensionärer skall lämna
pensionsbrevet)
Avskedade underofficerare och soldater som blivit benådade med medaljpension skall
erhålla hela beloppet en gång om året. De skall senast 15 december inlämna prästbevis på
att de leva och äger god frejd samt uppge numret på pensionsbrevet, så att beloppet kan
sändas till kronobetjäningen för att mot kvittens bli utdelade.
Uppsala den 20 oktober 1821
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Kungörelse, Uppsala den 20 oktober (entreprenadsauktion för att skaffa bröd till
fångarna i slottshäktet)
Den 15 december tas anbud emot för att till billigaste pris skaffa bröd till fångarna på
slottshäktet.
Uppsala den 20 oktober 1821
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1821 (hö och halm till Hovstallet i Stockholm)
Arrende- och räntegivare skall vara beredda att leverera hö och halm till Hovstallet i
Stockholm
Uppsala den 25 oktober 1821
Fortsättning på förteckning på mantalsterminerna för år 1822.
Uppsala den 25 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1821 (pris på avradsspannmål)
I skrivelse har Allmänna Magasinsdirektionen tillkännagivit, Kronans avradsspannmål och
Kronotionde spannmål i Uppsala län, får lösas efter markegångspriset utan forlön. Den som
önskar betala in natura har rätt till det och levererar till magasinen på fastställda dagar.
Där Kronan har valrättighet skall avraden i år lösas med pengar. Redovisningen sker före
1 maj.
Uppsala den 27 oktober 1821
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1821 (auktion på tullhusen i Uppsala)
Efter Tulldirektionens förordnande hålls auktion på tullhusen vid Sjötullen och
Kungsängsporten i Uppsala stad den 19 december.
Om husens beskaffenhet och tomternas natur erhålls upplysning hos magistraten.
Uppsala den 27 oktober 1821
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1821 (auktion på kasserade persedlar ur
beväringsmanskapets förråd)
Efter Kongl Maj:t och Krigs Kollegiets förordnande kommer åtskilligt ur
beväringsmanskapets förråd här på slottet att säljas på auktion.
Kasserade trummor av mässing, beklädnads-, remtyg-, tross- och utredningspersedlar
säljs den 27 november till högstbjudande mot kontant betalning
Uppsala den 27 oktober 1821
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1821 (salpetergärdens mottagande)
I Uppsala stad mottas salpetergärden mellan 21 - 15 januari med Hagunda, Ulleråkers,
Bälinge, Vaksala, Rasbo, Örbyhus, Norunda härader och Dannemora och Löfsta tingslag.
Vid Staby gård mellan 28 - 30 januari de övriga socknarna.
Uppbörden börjar klockan 9 på morgonen, varefter kvittenserna meddelas på
eftermiddagen vart efter de hinner expedieras. Här erinras vederbörande hemmansägare,
sjudare och leverantörer att salpetern skall vara väl renad och torr till undvikande av
rabatter
De som har salpeter till försäljning skall infinna sig dessa dagar, försedda med
sockenstämmoprotokoll inrättat efter det formulär pastorerna tillhandahåller, för att styrka
att salpetern är av inhemsk tillverkning.
Om socknar eller possessionater som gemensamt lämna större partier har dubbla
reversaler, vinns den bekvämligheten, att ena exemplaret kan kvitteras och återtagas. Det
skall lämnas till Kronofogden.
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Detta på begäran av salpeteruppsyningsmannen Major Silversparre, vilket härmed
kungörs.
Uppsala den 27 oktober 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 1 november 1821 (markegångstaxa)
1821 års markegångstaxa för Uppsala län, upprättad och fastställd av därtill valda och
kallade Deputerade av all Fyra Riks-Stånden, på sätt Kongl Maj:ts Nådiga kungörelse, den
1 oktober 1810, och Kongl Maj:ts Nådiga Förordning den 20 september 1815 föreskriver.
Följer detaljerad uppräkning av olika produkter och deras pris i Banko Specie och
riksgäldssedlar.
Matvaror, hösorter, ved, garn, årligt dagsverke, indelta infanteriregementets
beklädnadspersedlar, båtsmansbeklädnad, beklädnads persedlar, handräckningspersedlar,
ljus, skogseffekter, provianteringsstaten.
Priset på spannmålen är beräknat på god, strid säd med sina kappar på tunnan, varifrån
agnar och damm måste vara väl avrensade. Avrads- och tiondegivare skall taga noggrann
efterföljd samt i övrigt angående räntepersedlarna ställa sig till underdånig efterlevnad vad
Kongl Maj:ts Förordning av den 20 september 1815 föreskriver.
Uppsala den 1 november 1821 B W FOCK
Denna taxa uppläses före Tomasdagen från predikstolarna i Uppsala län till hela dess
innehåll.
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1821 (förnyad auktion på Litslena
Gästgivargård)
I brist på anbud kunde inte Litslena Gästgivargård säljas vid den exekutiva auktionen som
var utsatt till 14 juli. Ny auktion förrättas den 16 februari 1822.
Uppsala den 8 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1821 (förnyad auktion Högby, Långtora socken)
Som på flera utmätnings auktioner för gäldande av skuld, förre handelsbetjänten
rustmästaren J P Hedbergs, ägande ¼ mantal rusthåll i Högby, Långtora socken och
Lagunda härad inte kunnat säljas, kommer ny auktion att förrättas den 19 december.
Uppsala den 8 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 8 november 1821 (5 personer, stöldgods, förlorade pengar)
1:o Arbetsarrestanterna vid Vadstena Korrektionsinrättning N:o 46 Lars Wilhelm Bruhn,
N:o 3 Anders Skog eller Bergström, som var uttagna till arbete, lyckades komma på flykten
Bruhn är 49 år gammal, 10 kvarter 5 tum lång, ljust hår, blå ögon och runt ansikte
Skog 36 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, brunt hår och blå ögon
2:o Drängen Jonas Jonsson Trogen eller Sandberg är 21 år gammal, medelmåttig till växten
med rött ansikte, ljust hår, ser under lugg och talar långsamt, har avvikit från sin husbonde
på Hatteshöga i Staka socken, Linköpings län. Han är misstänkt för flera stölder i socknen.
3:o Bonden Måns Johansson i Gölghult, Jönköpings län, som var häktad för flera
kreatursstölder ute på marken, lyckade rymma. Han är kort och undersättsig, har trint och
blekt ansikte och mörkt hår.
4:o Sekreterare G A Lund, som fört förbjudna varor inom riket och blivit häktad härför av
Sjötullrätten i Nyköping, har samma dag lyckats komma på flykten. Han är kort, blek med
ljust hår och bryter på tyska.
5:o Drängen Johannes Andersson i Kälaby, Redvägs Härad. Vänersborgs län, är misstänkt
att tillsammans med åtskilliga andra personer ha deltagit i stortjuven Christian Larssons från
Käppan förövade dråp. Han är liten till växten, trint rödlätt ansikte, ljust hår.
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6:o Från bonden Jan Pehrsson i Nosjötorp under Edsberg i Stockholms län stals vid
Löfstaholms krog en kärra med en förspänd röd häst
7:o Från Johan Söderlund i Gryta, Vallentuna socken, stals vid inbrott örhängen, några
skedar, en plånbok med pengar.
8:o Vid Ensta Gästgivargård stals ur ett skrin, ett paket innehållande 99 riksdaler, två
böcker postpapper, 3 stänger lack, ett uns rabarberpulver och en del kläder
9:o Vid inbrott hos bergsmannen Daniel Jansson i Brunsbo, Stora Tuna, stals en sedelbok i
röd saffian med 20 riksdaler, skedar, bägare, ett silverglas, tre tennskedar, åtskilliga kläder
och skor, en spegel, ett par nya glasögon samt två fällknivar.
11:o En banko transportsedel på 200 riksdaler med nummer 22967 ställd på Herr Ålander
samt 30 riksdaler i smärre sedlar har blivit borttappade här i staden. Hederlig vedergällning
utlovas om de skaffas tillrätta och avlämnas hos Stadsfiskal Elfström.
Överståthållarämbetet i Stockholm efterlyser överstelöjtnant Diedrik Sack för obetald skuld
på 1400 riksdaler till Göteborgs före detta Diskontoverk. Löftesmännen E U Kock och
brukspatron J Gillberg eftersöks också, då de alla gjort sig oanträffbara.
Uppsala den 8 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1821 (auktion Gela, Alunda socken, Olands
Härad)
Änkan Brita Ersdotters och hennes omyndiga barns hemman Gela, Alunda socken, säljs på
stället till högstbjudande, den 28 denna månad. Undantaget är ett skattlagt torp.
Hemmanet består av 8 tunn- och 5 kappland åker av god lera med någon mylla och
klapper, 4 tunn - 7 kappland äng, dels starr och dels hårdvall, som i medelmåttigt goda år
ger 16 lass hö. 17 tunn- och 7 kappland inhägnad utmark och skog med tillräckligt ved och
gärdselfång samt betestillgång.
Vid hemmanet, som är försett med dels ny och dels välhållen åbyggnad samt fiske i
Olandsån, njuter en ålderstigen kvinna för sin återstående livstid 2 tunnor spannmål, 1 lass
hö, 1 lass halm samt 2 små täppor
Uppsala den 8 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1821 (förnyad auktion piparbostället Kolsta)
Krigs- och Kammar Kollegierna utlyser ytterligare auktion på piparbostället Kolsta den 5
februari 1822.
Uppsala den 10 november 1821
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1821 (efterlysning för obetalda böter)
Gårdsskomakare J J Bromark, som uteblivit från laga vintertinget med Trögds Härad,
sakfälldes till 32 skillingars böter. Han har inte kunnat påträffats vid sin uppgivna hemvist i
Kungshusby socken och ingen känner till var han vistas. Han är härmed allmänt efterlyst.
Överståthållarämbetet och befallningshavanden i riket anmodas vänligen låta
likalydande efterlysning utgå.
Uppsala den 10 november 1821 ( J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 13 november 1821 (14 farliga rymlingar från Karlskrona
Fästning)
Natten till den 2 dennes har nedanstående personer, som varit livstidsdömda på Karlskrona
Fästning för mord, rån, kyrkostölder och andra tjuvnader lyckats bryta sig ut ur
Amiralitetets Arrestrum eller de s k Numrorna. De har hittills inte kunnat ertappas.
1:o Lars Abrahamsson är 39 år gammal, född i Stockholms län, tjock och undersättsig
2:o Anders Hammar är 40 år gammal, född i Älvsborgs län, lång och mager
3:o Nils Andersson 29 år gammal, född i Lindörns socken, medelmåttigt växt
4:o Nils Hollander är 24 år gammal av ordinär växt
5:o Mats Samuelsson är 27 år gammal, född i Värmland av ordinär växt
6:o Anders Winberg är 35 år gammal, född i Skåne lång och undersättsig
7:o Efraim Sjöberg är 27 år gammal, född i Finland av ordinär växt
8:o Göran Andersson är 23 år gammal, född i Småland, kort och undersättsig
9:o Lars Kilberg är 39 år gammal, född i Värmland, kort och undersättsig
10:o Johan Peter Johansson är 25 år gammal, född i Västerbotten, lång och undersättsig
11:o Anders Björnås är 30 år gammal, född i Härnösand av ordinär växt och brunögd
12:o Nils Olsson är 37 år gammal, av ordinarie växt med blekt ansikte
13:o Allmänna arbetskarlen Nils Johan Ström är 28 år gammal, av ordinär växt och
bleklagd
Dessutom har allmänna arbetskarlen Fredric Häggblad den 25 oktober simmande rymt
från Sjökastellet Kungsholmen vid Karlskrona. Han är född i Skaraborgs län, 29 år, 5 fot 11
tum lång med mörkt hår, långt ansikte och blå ögon.
Landshövdingeämbetet skyndar att underrätta länets innevånare om denna olyckliga
händelse, på det att var och en må kunna vidtaga alla de i lag medgivna försiktighetsmått
för att trygga sin persons och egendoms säkerhet mot angrepp från dessa från samhället för
alltid avskilda missdådares oförmodade befrielse från deras fångenskap.
Alla varnas på det allvarligaste att genast, då någon kringstrykande, okänd eller
misstänkt person uppehåller sig i orten anmäla till närmaste Kronobetjänt eller Stadsfiskal
och med klokhet och verksamhet bidra till rymmarnas upptäckt och fängslande.
Den som på något sätt hyser, döljer eller fortskaffar rymmaren eller inte upptäcker hans
tillflyktsort, gör sig förfallen till det i lag stadgade stränga ansvar för ett sådant brott.
Kronobetjäningen skall vid tjänsteansvar använda oförtruten omtanke och vaksamhet
och drift för att fånga dessa ytterst farliga missdådare. Så snart någon av dem anträffas,
skall han gripas och under säkraste fängsliga vård av fullt pålitliga personer inbringas till
slottshäktet.
Livade av omtanken att bringa ordning, sedlighet och säkerhet har flera Församlingar i
länet redan antagit den av Befallningshavande nyligen föreslagna Byordningen.
Ordningsmännen i dessa socknar anmanas att genom noga iakttagande av Byordningens
föreskrifter räcka kronobetjäningen en hjälpsam hand att upptäcka efterlysta förbrytare.
Länet har att frukta besök av den för rån och mångfaldiga stölder här i orten allmänt
beryktade Lars Abrahamsson även känd under namn av Lindblad, Kallerström, Petterson
och flera andra namn. Befallningshavandens i Karlskronas beskrivning rättas härmed.
Abrahamsson är född i Norberg i Västmanlands län, 35 år gammal, har skarpa blå
ögon, ljust hår och av medelmåttig storlek. Han talar lätt och muntert, är händig i flera
slöjder, kan skriva och har av sådan orsak mer än en gång lyckats att med falska attester och
orlovssedlar bedraga prästerskapet och enskilda personer, som på slika betyg mottagit
honom i tjänst, trots att han varit dömd till livstids fångenskap, varifrån han dock, då som
nu, undkommit.
Uppsala den 13 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 13 november 1821 (inställd auktion i Fittja)
Auktionen på bonden C O Ruths fastighet i Fittja By är härmed inställd.
Uppsala den 13 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1821 (spannmål till Danviks Hospital)
Den spannmål som tillkommer Danviks hospital skall levereras dit inom mars månad och in
natura. Tredskande får en förhöjning av 1 riksdaler över medelpriset.
De hemmansinnehavare som har skyldighet att göra körslor till Hospitalet skall på
vinterföret köra 72 lass sand på ett helt mantal eller erlägga 12 skillingar för varje lass till
Hospitalets kassa.
Uppsala den 32 november 1821
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1821 (förnyad auktion Edeby, Torsvi socken)
Förnyad arrendeauktion på kaptensbostället 1 mantal Edeby, Torsvi socken hålls 5 februari
1822.
Uppsala den 23 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1821 (flera exekutiva auktioner i bl a Tillinge,
Sparrsätra, Villberga)
1:o Kronoskattehemmanet N:o 1 Uddala i Tillinge tillhörande bonden Lars Ersson i Säby,
Björksta socken. Värderat till 200 riksdaler
2:o Frälseskattehemmanet N:o 3 Ändesta, Tillinge tillhörigt bonden Lars Jonsson därstädes.
Värderat till 600 riksdaler.
3:o Frälseskattehemmanet N:o 5 i Sparrsätra by, Sparrsätra socken tillhörigt komminister
Hessling. Värderat till 900 riksdaler
4:o Frälseskattehemmanet N:o 5 Söder Rekasta, Vårfrukyrko socken tillhörigt bönderna
Eric Ersson, Jan Ersson och Lars Andersson Torell. Värderat till 950 riksdaler
5:o Rusthållet Blacksta i Boglösa, Villberga socken tillhörigt bonden Anders Ersson,
Villberga by. Värderat till 1133 riksdaler 16 skillingar.
6:o Kronoskatte Gästgiverihemmanet Edsberga i Bred socken och Åsunda Härad tillhörigt
bonden Gustaf Gustafsson därstädes. Värderat till 500 riksdaler
Dessa hemmansdelar säljs var för sig utan inventarier och gröda. Upplysningar fås hos
kronobefallningsman Morén i Enköping.
Uppsala den 23 november 1821 j A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 23 november 1821 (3 personer, stöldgods, återfunnen
sedelbok)
1:o Korrektionisten N:o 9 I Sellholm, 6 fot 3 tum lång, mörkt hår, blå ögon, koppärrigt
långlagt ansikte. Han är straffad två gånger för stöld och har nu rymt från Fästningsbygget i
Vanås.
2:o Hos nämndeman Pehr Nilsson i Hammarby, Rasbo socken, stals en märkt dricksbägare
om 30 lod silver, häcklat lin, glasflaska, ett slipat brännvinsglas, en porslinstallrik samt
något smör och bröd.
3:o Vid inbrott i Väster Våla kyrkas sakristia den 5 dennes stals en större kalk märkt, "
Olaus Eric Willman, Chat Willman in nominis Divini gloriam", en stor och en liten patén,
en kanna med ett krusifix på sidan, oblatask, ljusstakar, en oblatask skänkt av änkefru
Lundström, född Rothoff, en bankotransportsedel 50 riksdaler stor, transporterad på E
Bettersten samt 34 riksdaler i löspengar.
4:o Vid inbrott i Livkompaniets vid Västgöta Regementes trossbod belägen vid Överste
sätet, Göthala stals 2 tomma krutsäckar av läder, 12 packstreck skurna ur packsadlarna, 2
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kokkittlar av koppar, en yxa, 3 tunnsäckar av buldan, 3 par klädesbyxor, 6 skjortor, 6 par
ullstrumpor, 1 par stövlar, 2 par skor
5:o Vid Åtvids marknad greps en lösdrivare, som kallade sig Anders Stark, men troligen
heter Berggren och är sjöartillerist i Karlskrona. Under transporten till Linköpings
slottshäkte lyckades han rymma. Han är mellan 30 och 40 år gammal, lång och smal till
växten, med långlagt magert och något koppärrigt ansikte, långt ljust hår. Vid gripandet hade
han en sedelbok med 46 riksdaler i pengar och några andra papper och saker. Troligen är
det stöldgods och rätta ägaren kan återfå dem hos Landskansliet i Linköping.
6:o Från Vadstena korrektionshus rymde arbetsarrestanten N:o 172 Jöns Peter Liebstein.
Han är 11 kvarter 1 tum lång, mörkt hår, blå ögon, trint ansikte och klädd i
kronomonderingen.
Vidare efterlyses torparen Jan Andersson i Asptorp, Enköpings Näs socken, som är 45 år
gammal av medelmåttig längd, undersättsigt växt och har svart hår. Den 14 oktober
bortgick han från sitt hemvist utan att något sports om honom.
Befallningshavande i angränsande län anmodas låta efterlysa honom och om hans
vistande är känt anmäla detta.
Uppsala den 23 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1721 (pålitlig landbonde sökes)
Till gård nära Uppsala söks en pålitlig och säker landbonde, antingen på hälftenbruk eller
arrende. Gården är förmedlad 5/8 mantal och av kronoskatte natur. Den har över 30 tunnors
årligt utsäde i god och bördig jord. Denna höst är 14 tunnor dels ny och dels gammal råg
sådd, 2 tunnor gammalt vete. Vårsädeslanden är tillbörligen tillredda. Blivande jordägaren
skall försträcka utsädeskornet om så skulle åstundas.
Vidare underrättelser fås hos Rådman Rinmans adresskontor på Dragarbrunnsgatan här i
staden.
Uppsala den 23 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1821 (förnyad auktion Säby, Danmarks
socken)
Bonden Jan Anderssons 1/8 mantal kronoskatte N:O 1 Säby, Danmarks socken kunde inte
säljas vid tidigare auktion. Ny auktion den 5 januari 1822.
Uppsala den 23 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Stockholm den 29 november 1821 (brev från Carl Johan angående
återbetalning av undsättningssäd)
Magasinsdirektionen hemställer att den i Brevet av den 28 mars tillåtelse, att betala
undsättningssäd tunna för tunna nu borde upphöra. Då Vi erfarit att endast de mest
nödlidande bland undsättnings mottagarna nu mera bör ha skulder för spannmåls lån från
förra åren, finner Vi skäligt att rättigheten, att med säd in natura betala ena hälften av
undfångne spannmål bör upphöra
Stockholm den 29 november 1821 CARL JOHAN
Denna skrivelse är till vederbörandes efterrättelse allmänneligen kungjord.
Uppsala den 11 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND.
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Kungörelse, Uppsala den 30 november 1821 (auktion för skulder i Hållberga by,
Dalby socken, Hagunda Härad)
För skuld till intendenten Gustaf Poignants på 666 riksdaler 32 skilling jämte ränta, kommer
änkan Chatarina Andersdotters, hennes måg, bonden Olof Anderssons och hans hustru
Greta Larsdotters gemensamt ägda kronoskattehemman N:o 2 om 5/8 mantal i Hållberga
by, Dalby socken, Hagunda härad utan gröda och inventarier, att säljas den 11 mars 1822.
Kronofogde J Sahlman i Gottsunda, Bondkyrko socken har underrättelser om
hemmanet.
Uppsala den 30 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1821 (auktion på 2 hemman i Ransta, Gryta
socken)
Bonden Eric Gustaf Rundblads och hans hustrus ägande 15/32 mantal samt bonden Jan Eric
Erssons och hans hustrus ägande 15/64 mantal i augumentshemmanet Ransta, Gryta socken
kommer att säljas på offentlig auktion den11 mars nästa år.
Uppsala den 30 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1821 (exekutiva auktioner Långtora,
Sparrsätra, Vårfrukyrka och Hagby socknar)
1:o Bonden Eric Andersson säljer 1/8 mantal frälseskatte N:o 2 Korkesta, Sparrsätra
socken, Åsunda Härad värderat till 200 riksdaler
2:o Bonden Eric Ersson, säljer 11/17 mantal kronoskatte N:o 2 i Brunnby, Sparrsätra
socken, Åsunda Härad värderat till 450 riksdaler
3:o Bonden gamla Lars Ersson säljer ¼ frälseskatte i Jädra, Långtora socken, Lagunda
Härad, vilket flera gånger varit utbjudet utan att kunna säljas.
4:o Bonden G Rytträi säljer 1/6 mantal frälseskatte i Skornome, Hagby socken, Hagunda
Härad, vilket inte kunnat säljas vid tidigare auktion
5:o Bonden Pehr Larsson säljer ½ mantal frälseskatte N:o 5 i Jung, Vårfrukyrka socken,
Åsunda Härad värderat till 825 riksdaler
Upplysningar finns hos kronofogden inom det fögderi fastigheterna är belägna.
Uppsala den 30 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1821 (värvning)
Patent har utfärdats för fanjunkare Edvard Åsbrink att här i länet anställa värvning för
Andra Livregementets behov.
Uppsala den 30 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1821 (gripna fästningsfångar från Karlskrona)
De fästningsfångar som rymde från Karlskrona den 2 november och efterlystes den 13:de
har gripits, utom Ephraim Sjöberg, vilket Landshövdinge Ämbetet ansett sig böra kungöra
för länets innevånare.
Uppsala den 30 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Uppsala den 30 november 1821 (markegångstaxa)
Genom skrivelse den 27 november har Kongl Maj:t och Kammar Kollegiet tillkännagivit,
att den av deputerade för samtliga riksstånden för Uppsala län upprättade markegångstaxa
blivit fastställd.
Uppsala den 30 november 1821 J A CARLSSON A WISTRAND

9 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\Kyrk 77r 1821-c.doc Skapat den 03-08-19 15:43 Senast utskrivet 0310-10 18:55

Kungörelse, Uppsala den 8 december 1821 (råghalm för Hovstallet)
Upphandlings auktion hålls på Statskontoret den 19 december för att få erforderlig kvantum
råghalm till Hovstallet.
En del av halmen skall levereras till Kongl Hovstallet inom januari månad och resten på
första öppna vatten, dock senast inom juni månads slut. Varje kärve skall väga 2 lispund.
Hur mycket som skall upphandlas uppges vid auktionen.
Uppsala den 8 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1821 (tid och plats för avlöningsmöte med
Upplands Regemente)
Dagar och tider under januari 1822, då avlöningsmöte skall hållas. Mötesplatser är
gästgivargårdarna.
1:o Räntegivare, där också inbegripes innehavare av reserv - och beneficie samt
löningshemman skall infinna sig för att få veta vem räntan för året skall tillfalla och betala
lösen för räntepersedlar, de s k årliga penningarna.
2:o Rotemästarna skall betala beklädnadsbidraget, vilket som regel är 4 riksdaler 31 skilling
11 runstycken per soldat. Vissa rotar har särskilda kontrakt med sina soldater och då är
summan annorlunda.
Erinras att de betalande skall ha jämna pengar, så att inte växling skall uppta tiden.
Rotehållare som inte infinner sig nu, får själva vidkännas de kostnader som ett nytt
uppbördsmöte kostar.
3:o Gratialister som njuter underhåll av Krigsmanshus kassan, Regementets Korpralsoch Soldat Pensionskassa skall förete prästbevis för att antingen själva eller genom ombud
får sina pensioner.
Uppsala den 8 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1821 (uppbördsmöte med Norra Upplands
Skvadron av Livregementet Dragonkorps)
Räntegivarna skall betala den årliga räntan vid uppbördsmöte med Norra Upplands
Skvadron av Livregementets Dragonkorps och överenskomma om leveransen om
spannmålens forslande eller lösande. Det gäller även dem, som har ständig vaccansrätt, då
de annars mister samma förmån.
Gratialisterna skall inställa sig försedda med prästbevis för att få sitt underhåll.
Uppsala den 8 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1821 (ytterligare auktion av ängslägenheter
hörande till Strömsholms stuteri)
Ängslägenheterna Sandhagen, Äng-, Kvig- och Apollihagen, Myskhagen, Lotterna N:o 63
och 64 av Husbondhagen samt holmen Harsten och Lotten N:o 45 av södra Tallholmen
kommer att arrenderas ut på 20 år vid en ytterligare auktion.
Uppsala den 8 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 12 december 1821 (överfall på allmän landsväg)
Gårdfarihandlanden västgötadrängen Gustaf Fredric Lindberg har anmält, att han i går afton
mellan klockan 9 -10, blivit överfallen på allmänna landsvägen vid torpet Nöden, nära
staden.
Han blev med våld fråntagen sina pengar, 216 riksdaler 32 skilling, som han förvarade i
två taskböcker. Den ena av svart vaxläder och den andra av fint rött skinn. Dessutom
förlorade han en anteckningsbok med annotationer på utborgningar, en väst, en mörkblå
syrtut med överklädda knappar, två par gula skinnbyxor, ett par mörkblå strumpor, två par
vita dito, en svart hatt med hattmakare Billgrens i Skara namnstämpel, en röd halsduk, en
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vanlig västgötasäck, två lådor sy- och knappnålar, en ny röd silkeshalsduk, en ljusblå jacka
med blanka vita knappar, en ljusblå väst, samt ett av Magistraten i Borås utfärdat pass för
Lindberg. Det räcker till slutet av nästa september och beviljar Lindberg, att i handlanden
Sandbergs ärenden kringresa under ett halvt års tid.
De tre okända karlarna skall ha kommit från staden och enligt vad Lindberg kunde
urskilja var två klädda i blå långbyxor med vita ränder, blå jackor, blå västar och vita
tofflor samt den tredje haft blå jacka och vita trasiga byxor, trasiga skor och hatt men saknat
väst och halsduk.
Missdådarna och den rövade egendomen är härmed efterlyst, med strängaste varning till
var och en, som har eller får sig något bekant om detta brott, att genast vid laga ansvar
anmäla.
Kronobetjäningen i länet skall ha noggrann uppsikt över kringstrykande personer och
förfara med dem med all laglig allvarsamhet, på det att allmänna säkerheten inte skall
störas.
Dessutom efterlysas de genom inbrott i Länsmansbostället i Balingsta, Balingsta socken
stulna saker och pengar, nämligen 13 räfflade silverskedar, 4 teskedar, 2 silvergafflar, en
dukat med Konung Gustaf III:s bröstbild samt 42 riksdaler. Ägaren har utlovat hederlig
vedergällning.
Befallningshavande i övriga län och Överståthållarämbetet i Stockholm anmodas sända
ut samma efterlysning.
Uppsala den 12 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1821 (auktion Kroby, Vallby socken)
Bonden Anders Johanssons ägande ¼ mantal kronoskattehemmanet N:o 2 Kroby i Vallby
socken, Trögds Härad säljs på auktion den 29 mars nästa år. Hemmanet är värderat till 1079
riksdaler 7 skilling.
Uppsala den 15 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1821 (förnyad auktion i Vaksala, Vallby och
Tillinge)
Förnyad försäljning av nedan nämnda hemman, som inte kunnat säljas vid tidigare
auktioner.
Bonden Pehr Anderssons och hans hustrus Brita Erdotters ägande Ängelsta, Vaksala
socken, Vaksala Härad
1:o Bonden Olof Janssons ägande Håningby, Vallby socken
2:o Bonden Gustaf Pehrsson ägande Svallby, Boglösa socken
3:o Bonden Jan Janssons ägande N:o 1 Kumla, Boglösa socken
4:o Bonden Pehr Anderssons i samma by N:o 4
1:o Birger Smedbergs äganden Skyttebo i Tillinge socken
2:o Bonden Olof Anderssons ägande i Hafdesta N:o 1 Nibble, Tillinge socken
Uppsala den 15 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 15 december 1821 (7 personer, upphittad silverbägare,
stöldgods)
1:o Drängen Daniel Ekroth, som är anklagad för stöld lyckades fly vid Peder Myndes
Backe, när han skulle flyttas från Smedjegårdshäktet till Stadshushäktet i Stockholm. Han
är lång och undersättsig, klädd i mörkblå surtout med en knapprad, mörka långbyxor,
stövlar och svart hatt.
2:o Tjuven Olof Hytterberg, dömd för första resan stöld, lyckades rymma från arresten vid
Husbyfjöhls Tingställe, Linköpings län. Han är av medelmåttig längd, stark kroppsbyggnad,
och långt magert ansikte.
3:o Förre stadssoldaten sedermera volontären Carl Peter Widholm, som också kallar sig
Skånberg, är tilltalad för stöld, men har rymt ur Norrköpings stadshäkte. Han är 33 år
gammal
4:o Drängen Anders Larsson, som var antagen som stockmakarlärling vid Norrtälje
Gevärsfaktori, har avvikit. Han råkade i skuld till Faktoriet på 36 riksdaler 44 skilling.
5:o Avskedade gardisten Carl Häger, vilken är rubbad till sina sinnen och intagen på
Södertälje lasarett, har avvikit därifrån
6:o Ett cylinderur av guld, tillverkat av Jacob Wallström i Stockholm med nummer 188, och
en snusdosa av sköldpadd stals i Vadstena. Hederlig vedergällning är utlovad.
7:o Inga Christina Sundin, som enligt uppgift är född i Vasa, är 18 år gammal. Hon har
brunt hår, trint ansikte och är kort till växten. Hon avvek från sin tjänst hos traktören Sven
Norberg vid Flottsund, efter att ha tillgripit 11 riksdaler 40 skilling, ett nytt lärftstyg, samt
en blå och vitrandig bomullsklänning.
Dessutom meddelas att en silverbägare märkt I M B M och av ungefär ett stops rymd blivit
funnen på marken nära Halmby By i Funbo socken. Bägaren hittades i samband med
rannsakningen efter Inspektören Granbergs i Almunge socken rånade gods, men varken
Granberg eller de tilltalade för rånet vidkänns den. Förvaras hos Stadsfiskalen Ekström här i
staden.
Två okända karlar vid pass 30 års ålder och vanlig storlek, den ena klädd i blå rock och den
andra i grå fråntog gamle mannen Anders Andersson från Grindstugan under Vrå i Tibble
socken hans pengar, till ett belopp av 72 riksdaler 4 skilling.
Var och en och särskilt kronobetjäningen uppmanas att allvarsamt efterspana dessa
missdådare och utfärdas efterlysning över hela landet.
Uppsala den 15 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1821 (uppbördsmöte med Majorens Skvadron)
Uppbördsmöte med Majorens Skvadron av Livregementets Dragonkorps förrättas den 24 i
Balingsta, den 25 vid Korskrogen i Fröslunda och den 26 i Enköpings stad.
Räntegivare skall inställa sig och betala årliga räntan samt komma överens om var
avradsspannmålen skall forslas eller betalas. Även gratialisterna skall infinna sig med
behörigt prästbevis för att få sina gratialer.
Uppsala den 15 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1821 (återbetalning av undsättningssäden)
Enligt skrivelse av den 29 november tillåter Kongl Maj:t att undsättnings tagarna har rätt att
betala av sina skulder tunna mot tunna t o m nästa februari.
Säden som levereras till Kronomagasinet bör vara ren, strid- och magasinsgilld för att få
mottagas.
Uppsala den 18 december 1821 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 22 december 1821 (exekutiv auktion Vallgeby, Härkeberga
socken)
N:o 1 Bonden Anders Ersson i Härkeberga by säljer 1/4 mantal kronoskatte N:o 1 i
Vallgeby, Härkeberga socken, uppskattat till 900 riksdaler
2:o Bonden Jan Pehrsson säljer 1/10 mantal kronoskatte hemman N:o 4 i Vallgeby.
Hemmanet är obebyggt och uppskattat till 300 riksdaler
Värderingsinstrument finns hos auktionsförrättaren Norén, som bor i Grillby.
Uppsala den 22 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 22 december 1821 (6 personer, rån, stöldgods)
1:o Volontären vid Göteborgs Eskaders Sjöartilleri Regemente samt Majoren Nordbergs
Kompani N:o 49 Johannes Carlsson, har olovligen avvikit från sin garnisonstjänstgöring.
Han är född i Älvsborgs län, 5 fot 11 tum lång, smal till växten, ljust hår, magert något
koppärrigt ansikte och ljusblå ögon
2:o Stortjuven Jan Arvidsson Kanberg, kallar sig också Bonapart, som var dömd till 40 par
spö och livstidsarbete på fästning av Askims Häradsrätt, rymde från Göteborgs läns häkte,
där han var insatt. Han var 30 år, medelmåttigt växt men stark, 5 fot 7 tum lång, har brunt
kortklippt hår, lugg, ljusblå ögon trubbig näsa, magert ansikte med ärr på övre läppen efter
ett sabelhugg, samt märken på armarna efter handbojor och på benen efter järnblack.
Vid rymmandet var denna för säkerheten högst farliga person klädd i svart hatt, grå rock
och byxor, luden fårskinnströja, vita ullstrumpor och halvstövlar.
3:o Lejde beväringskarlen Pehr Forssman från Sidensjö socken, Härnösands län avreste till
Umeå i juni för att indriva en fordran och har därefter inte återvänt till hemorten. Han 30 år
gammal, liten till växten, med glatt ansikte och mörkbrunt hår.
4:o Gardisten vid Andra Livgardet och Överstelöjtnant Påhlmans Kompani N:o 101 Lars
Larsson Plikt har avvikit från regementet. Han är 32 år gammal, född i Folkärna, 6 fot 1 tum
lång.
Han har tidigare under namn av Berg haft tjänst vid Västmanlands Regemente
5:o En kringstrykande mansperson vid namn Johan Eric Rosendahl, har rymt, då han skulle
föras till Falu läns häkte efter att ha blivit anhållen i Stora Tuna. Han har begagnat sig av
falskt prästbetyg och respass.
Han är född här i staden, 35 år gammal av medelmåttig växt, runt ansikte, blå ögon,
mörkt hår. Han var klädd i blårandig linnerock med dubbla slag, livstycke, mellanblå
långbyxor och tyska skor.
6:o En gosse vid namn Petter, som av skeppare Arvid Ellström blivit hyrd till båten
Neptunus, har rymt därifrån på resa mellan Lilla Edet och Göteborg. Han stal 70 riksdaler
från skepparen.
7:o 100 riksdaler stals från Eric Göransson i Hjällsta by ur ett skrin i hans stuga. Efter
stölden återfanns skrinet med andra handlingar utanför gården.
8:o Från häradsdomare Anders Hansson i Gränberga, Bondkyrka socken stals 18 riksdaler
samt ett engelskt ur av silver. Dessutom stals två till honom utgivna skuldsedlar, den ena på
20 riksdaler av mjölnare Anders Sjölander vid Ulvansvad och den andra av Överstelöjtnant
af Sillén på 16 riksdaler, vilka förvarades i ett skrin i Anders Hanssons stuga.
9:o 265 riksdaler samt en säck med åtskilliga handelsvaror varav endast några bomullsdukar
saknas, rövades med våld av handelsdrängen Nils Lindgren från Ulricehamn. Han överfölls
bakifrån av två okända karlar på allmänna landsvägen mellan Hällefors och Grythyttan
inom Örebro län. Den ena våldsverkaren skall ha varit lång men spenslig till växten, klädd i
mörk jacka, mörka vida långbyxor och svart hatt samt ung till utseendet. Den andra var av
medelmåttig längd, stark kroppsbyggnad, klädd i mörk surtout med överklädda knappar och
svart hatt.
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10:o Vid inbrott i Boderna kyrkas sakristia stals 4 altardukar, 2 mässkjortor, en brun
kapprock med blå krage, 4 marker gammalt svensk och danskt kopparmynt.
Uppsala den 22 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1821 (värvning)
Patent för vaktmästare Anders Wallin att anställa värvning för överstelöjtnanten Påhlmans
Kompani vid Andra Livgardet
Uppsala den 22 december 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Stockholm 28 december 1821 (nödvändig torkning av säd)
Från Magasinsdirektionen har kommit en skrivelse:
Då spannmålen och särskilt vårsäden på grund av regn under bärgningstiden, blivit mindre
tjänlig att sparas utan torkning, vill Magasinsdirektionen anmoda Befallningshavande, att
uppmuntra och visa lantmannen fördelen av sädens torkning, som bör ske vid jämn värme
utan att säden bränns.
Den kvantitet, som förloras vid torkning, kommer att regleras genom det avdrag, som
stadgas för riad säd i Förordning av den 2 juni 1731 och Resolution på Allmogens besvär av
den 29 juni 1752 § 48. Levereringen sker med 32 lösa kappar i stället för 36 på en fast
tunna.
Stockholm den 28 december B W FOCK
Vad Magasinsdirektionen sålunda behagat tillåta är härmed till efterrättelse kungjort. Dels
att nogsamt lära räntegivarna att inse nödvändigheten och nyttan av sädens torkning, dels
få dem förstå de svårigheter som kan möta vid levereringen till Kronomagasinen av oriad
säd.
Uppsala den 8 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
----------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, (fel inbindning, odaterat mantalsskrivning 1822, förteckning på tid och
plats)
Inför mantalsskrivningen för år 1822 bör iakttagas följande:
Varje skattskyldig uppföres i mantal och taxeras där han bor. Alla husbönder och andra
som är sina egna, skall själva eller genom ombud infinna sig till förrättningen på utsatt dag
och lämna sina tvefalt författade uppgifter, där upptas:
Alla personer som hör till hushållet med namn, kön, ålder, arbetsförmåga, bräcklighet,
deras tjänst eller rörelse inom socknen och om de äger egendom
Finns möbler av siden eller utländska träslag
För manspersoner uppges om de bruka vin eller andra utländska drycker, kaffe och te
samt om de spelar kort.
För kvinnspersoner om de dricka kaffe eller te, brukar kläder i siden även huvudbonader,
halsdukar och band.
Avsägelse från att bruka tobak både att röka och tugga, gäller manspersoner över 15 år.
Alla som bor i huset, även inhyses upptas i förteckningen
De som vilja utöva brännvinsbränning uppger, hemmanet där tillverkningen skall ske,
pannans rymd och om det påfordras av skattskrivaren behörigt mätningsbevis
Allmogen eller mindre skrivkunniga personer har rätt att lämna sina uppgifter muntligen.
Husbonde som har lösdrivare boende hos sig bötar 3 riksdaler 16 skillingar
Den som undanhåller nyttjande av här uppräknade överflödsartiklar betalar avgiften samt
pliktar 4 gånger dess belopp
Personer som lider av obotlig sjukdom eller skada, som gör dem oförmögna till arbete
lämnar läkarintyg härom och befrias enligt författningarna från skatt
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Försvarslösa personer uppförs på särskild förteckning
Skattskrivaren skall noga efterse att uppvisade arrende-, hälften- och hyreskontrakt med
kartor är uppförda på stämplat papper
För att inga uppgifter skall saknas skall länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare
infinna sig vid mantalsskrivningen och noga ange försvarslösa personers frejd och övriga
beskaffenhet
Prästerskapet anmodas att samma dag som de uppläser denna kungörelse från
predikstolarna också läsa Förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av den 28
oktober samma år, angående vissa omständigheter, vilka bör iakttagas i avseende på
mantals- och skattskrivningar, förhörsböcker och prästbevis. Efter slutad gudstjänst i
sockenstugan uppläsa innehållet härav till allmogens underrättelse, samt att medföra
husförhörsböckerna för att därur kunna lämna upplysningar som erfordras, så att ingen i
förhörsböckerna antecknad skattskyldig skall bli förbigången.
Följer samtliga fögderiers socknar med upplysning när och var mantalsskrivningarna
skall äga rum.
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1822
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-08-27

3 januari - 19 april

Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1822 (tid och plats för Beredningskommitténs
sammankomster)
Beredningskommittén sammanträder för att upprätta förslag till bevillningstaxeringen. De
skattskyldiga skall lämna uppgifter enligt Bevillnings stadgan av den 15 juni 1818 till
beredningskommittén inom den socken där de bor eller har sin rörelse. Fastigheter, räntor,
näringar, skall redovisas.
Arrendatorer skall uppvisa sina kontrakt. Förmyndare skall uppge sina myndlingars
egendom liksom styresman av bolag, verk och inrättningar, outredda sterbhus eller
konkursbon.
De som inte lämnar uppgifter bötar 2 riksdaler till socknens fattiga. Allmogen och
mindre skrivkunniga får lämna muntliga uppgifter.
Genast efter denna kungörelses uppläsande i sockenstämman, väljs ledamöter till
Beredningskommittén på sätt, som stadgas i Bevillnings stadgan. Den som blir vald får inte
avsäga sig uppdraget.
Bevillningskommittén jämför de inkomna uppgifterna med de mantalslängder som
förvaras hos prästerna, så att rätt taxering sker och ingen som är skyldig att betala skatt
undkommer, men att också den som är nödställd och utblottad undantas.
Uppsala den 3 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Förteckning över tider och platser där beredningskommittén skall sammanträda 1822.
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1822 (våldsdåd och inbrott i Uppsalas
omgivningar)
I närheten av Uppsala har på kort tid förövats flera, av största djärvhet och list utmärkta
inbrottsstölder samt andra våldsbrott, utan att förbrytarna blivit gripna.
Mycket tyder på att dessa våldsverkare är främmande landsstrykare eller förrymda
missdådare, som lyckats hålla sig undan efterspanarna.
För att upprätthålla säkerhet, frid och allmän ordning för varje laglig medborgare,
uppmanar Landshövdingeämbetet ännu en gång alla länets Krono- och Stadsbetjänter att
vid tjänsteansvar, använda all möjlig omtanke, klokhet och drift för att upptäcka och gripa
brottslingarna.
Likaså uppmanas länets innevånare att taga sig i akt för landstrykare och andra okända
och misstänkta personer och genast och villigt gå kronobetjäningen tillhanda med
upplysningar och ge den handräckning som kan behövas.
Den milda väderleken gör att kringstrykande missdådare kan vistas i uthus och öde
belägna hus, varför allmänheten erinras att vara uppmärksam på den omständigheten.
För övrigt anser inte Landshövdingeämbetet det olämpligt, att erinra länets innevånare,
om den rätt att trygga sig och sin egendom mot tjuvars angrepp, som är var och en förvarad
i Kap 40 § 7 Missgärnings Balken, som lyder: " Bryter tjuv sig in genom fönster, eller eljest
i gård och hus nattetid, och får sår eller varder dräpt; vare ogillt. Sätter han sig till motvärn,
vare sig det är natt eller dag, vare lag samma. Gör han dem skada, som sitt vill värja, ligge i
tveböte och plikte därtill för Hemfridsbrott."
Uppsala den 5 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1822 (skuldfordringsmål)
På grund vad som är stadgat i Brev av den 6 maj 1767, erinras att alla skuldfordringsmål,
som inte blivit förklarade under 1821, inte tas upp till slutlig prövning, utan avskrivs i
Diarierna som förlikta och förfallna, om de inte fullföljs inom januari månad.
Uppsala den 5 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1822 (våldsdåd och inbrott i Uppsalas
omgivningar)
Den 26 februari säljs för bonden Anders Erssons konkursmassas räkning, ½ mantal
kronoskatte Gärdeby, Alunda socken Olands Härad. Hemmanet beskrivs vara enstakat,
innehålla 3 öresland, har försvarlig åbyggnad, god åker av mest lerjord om 12 tunn- och 11
kappland utom nya plogland, 6 ½ tunnland ängsmark, större delen hårdvall, Samt
skogsbackar och betesmark om 13 tunnlands vidd.
Närmare underrättelser finns hos kuratorerna i konkursen, kronofogde Ahlgren i Svista,
nämndeman Eric Andersson i SydingÖsby och bonden Eric Pehrsson i Marma.
Uppsala den 11 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1822 (förnyad auktion Ängelsta, Vaksala socken
och härad)
I brist på spekulanter vid föregående auktion, utsätts ny till den 20 april på bonden Jan
Larssons ägande hemman 7/8 mantal i Ängelsta, Vaksala socken.
Uppsala den 11 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1822 (entreprenadsauktion på underhåll vid
regementsmöte)
Den 21 februari hålls auktion för att erhålla entreprenörer till underhåll vid Upplands
Regementes rekryter detta år och länets beväringsmanskaps övningsmöten på den vanliga
lägerplatsen här i staden.
Provianteringsstaten blir i enlighet med Fältförvaltnings Reglementets Föreskrift och
Krigs Kollegiet har prövningsrätt.
Uppsala den 11 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 11 januari 1822 (inbrott i rusthållarbod i Ramsta, flera
stölder där i trakten)
Vid inbrott den 7 dennes har ur Årby Gårds Rustkammare vid Ribrunna, Ramsta socken
stulits nedanstående persedlar, tillhörig rusthållen N:o 114 vid Majorens och N:o 1 vid
Norra Upplands Skvadroner av Livregementets Dragonkorps.
Pistol, kapott, jacka, paradbyxor, ridbyxor, bolstervarsrock, skjortor, halsduk, ullstrumpor,
stövlar med sporrar, skor, ett s k kyller, allt märkt M S N:o 114 samt
Pistoler, kapott, kolletjacka, bolstervarsjacka, kordon, skjortor, halsduk, ullstrumpor,
skopåse, vistduk, läderpåsar, ett s k kyller, märkt med N U S N:o 1.
Likaledes har tjuvar den 5 dennes brutit sig in hos fjärdingsman Jan Janssons i Högby, Näs
socken, gäststuga och stulit en grå päls, 2 halsdukar, en ylleschal, åtskilliga matvaror,
bestående av stek, bringa, fläskskiva, och köttbitar.
På begäran av Befallningshavanden i Karlskrona efterlyses sjöartilleristen Håkan
Andersson som rymt den 15 december. Han är 27 år gammal, lång till växten, ljust hår, blå
ögon och var vid avvikandet klädd i blå tröja och långbyxor, svart hatt samt skor.
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Natten till den 30 december har inbrott begåtts vid Ulva i Bälinge socken. Där stals en
sockerurna av silver med lock och ströslev försedd med guldsmeden D Yttraei
namnstämpel, en gräddsnäcka med samma stämpel, 2 muggar i silver, den ena märkt med
namnet C R Forslind och Yttraeis namnstämpel, den andra märkt med guldsmed D
Bergströms namnstämpel. Dessutom tog tjuvarna en brödkorg, en butelj rom och en butelj
sirap.
Överståthållarämbetet och övriga Befallningshavande i riket anmoda sända ut samma
efterlysning.
Uppsala den 11 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning Uppsala den 11 januari 1822 (drängen Eric Pehrsson)
Drängen Eric Pehrsson bortgick på aftonen nyårsdagen från sin tjänst i Halmboda gård,
Funbo socken, utan att underrättelse om hans vistelse kunnat erhållas. Han är 30 år gammal,
kort till växten, ljuslagt ansikte, klädd i järngrå skinnfodrad jacka, gula skinnbyxor,
näverstövlar, svart kaskett med silkestofs.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavanden i riket anmodas efterlysa
honom.
Uppsala den 11 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Pass för lumpsamlare Hans Persson, Grönlund, Håtuna socken.
Den med Konungens Höga Befallningshavandes Pass försedd
Corpral Hans Persson i Grönlund, Håtuna socken
Har till lumpors samlande åt Lingonbacka Pappers Bruk, utsatt nedannämnde dag, då i
synnerhet Lumpor av Linne och Blångarn eller otjärad Not lämnas emot betalning,
Nämligen : För vart LP:d blekt linne 20 skilling
för vart LP:d oblekt d:o 14 d:o
och för vart LP:d ylle d:o 6 skilling Rgs.
Uti penningar eller medhavande persedlar, och gives ett tryckt kvittence för var leverant:
Fördenskull antydes samtliga i denna socken, så av Hushållen högre och lägre, som
Torpare, att för detta år leverera Lumpor som enligt Kongl Maj:ts Förordning av den 31
januari 1738 bör ske, och kommer en noga Förteckning att hållas på alla dem, som vid
kronostämman icke därpå kunna uppvisa kvittenser, och äro då förfallna till den plikt av 4
daler silvermynt, som Kongl Förordningens 1 § förmår.
West Tibble den 11:te januari 1822 M Groth
Lumpsamlingen i denna Socken bliver måndagen den 14 januari uti Bro Sockens
Sockenstuga klockan 9 f m
Låssa socken
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1821 (tid för avlämnande av avradsspannmål)
Till kronomagasinet i Stockholm skall avrads- och kronotionde spannmål lämnas den 19,
29 och 31 januari. Lagunda, Hagunda, Ulleråker Håbo, Bro, alla socknar i Trögd, Åsunda
lämnar i Stockholm.
Till Kronomagasinet i Uppsala den 11, 12, 15 och 16 februari. Bälinge, Vaksala, Rasbo
Örbyhus, Norunda, Oland, Löfsta och Dannemora lämnar till Uppsala.
För att inte hinder skall uppstå, skall leverantörerna i Stockholm infinna sig dagen före,
för att så tidigt som möjligt komma med sina lass till Slottsmagasinet.
Uppsala den 11 januari 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Stockholm den 14 januari 1822 (p g a dåligt väglag förlängs tiden för
återbetalning av undsättningssäd)
Från Magasinsdirektionen har följande Brev kommit:
På grund av det elaka väglag, som försvårat landtransporterna har Kongl Maj:t i Nådigt
Brev behagat förordna att rättigheten att betala spannmålslån in natura med säd, förlängs till
och med mars månads utgång.
Stockholm den 14 januari 1822 B W FOCK
Vilket till efterrättelse här kungörs
Uppsala den 15 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1822 (förnyad auktion Håningby)
I brist på spekulanter kunde inte bonden Olof Jonssons i Nederby, rusthemman N:o 1 i
Hånging by, Boglösa socken, säljas, varför ny auktion utsätts till 28 mars.
Uppsala den 19 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 19 januari 1822 (7 personer)
1:o Gardisten vid Andra Livgardet Överstelöjtnanten Bergenstråles Kompani N:o 31 Gustaf
Söderström, har avvikit. Han är 31 år gammal, mörkt hår, 11 kvarter 2 tum lång och kunnig
i skrädderihantverket.
2:o Från Nyköpings länshäkte rymde försvarlöse manspersonen Johan Eric Lundberg. Han
är 24 år gammal, någorlunda lång och smal till växten, mörkt hår, koppärrigt runt ansikte
och trubbig näsa.
3:o Artilleristen vid 7:de Fältkompaniet vid Göta Artilleriregemente N:o 38 Johan Bodsell.
är 27 år gammal, 6 fot lång, smal med långlagt ansikte, ljusblå ögon, svart hår har avvikit
4:o Förre Roteringsbåtsman Nils Larsson Berg, som är tilltalad för tjuvnad, kunde inte
påträffas, när han skulle hämtas till lagtima Höstting med Björkekinds Härad
5:o Kringstrykande kvinnspersonen Anna Stina Pehrsdotter, som någon tid varit i tjänst hos
bonden Måns Pehrsson i Esjeboda, Oppeby socken, Linköpings län. När hon avfordrades
orlovssedel och prästbevis tog hon till flykten och stal flera klädesplagg. Hon är 20 år
gammal med rödlätt runt ansikte mörkt avklippt hår och har läspande uttal.
6:o Natten till den 7:de dennes stals ur Norrköpings Sjumanskammare 9815 riksdaler.
Belöning på 200 riksdaler till den som kan lämna upplysningar, så att tjuven grips och
medlen återfås.
7:o Lösdrivaren, förre volontären Anders Jakobsson Sell, som på allmänna landsvägen vid
Sollebruns Gästgivargård, överföll fiskhandlare Franz från Göteborg, i avsikt att ta hans
häst och kärra, beredde sig tillfälle att undkomma, när han skulle gripas. Franz fick flera
sår.
8:o Den förut nämnde Sell är också misstänkt för stöld av 25 riksdaler ur Mellby kyrkas
sakristia. Han är lång och undersättsig till växten, trint ansikte, svart hår
Dessutom efterlyser Befallningshavanden i Vänersborg resehandlanden Efraim Kindlund,
vilken är tilltalad för lurendrejeribrott och skulle därför infinna sig i Rådhusrätten i
Alingsås, men har avvikit. Kronobetjäningen i länet skall noga efterspana honom och vid
anträffandet med tjänliga medel insända honom hit, för att den 25 februari kunna i ställa sig
i Rådhusrätten i Alingsås.
Uppsala den 19 januari 1822 JA CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1822 (värvning)
Patent har utfärdats för sergeanten vid Liv Regementets Brigad Grenadjär Korps,
Beckmark, att under detta år för Svea Livgarde och överstelöjtnant Djurklos Kompani
anställa värvning av ungt målfylligt och välfrejdat manskap.
Uppsala den 19 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1822 (insändande av vaccinationsjournaler)
Vederbörande erinras, att innan denna månads slut, insända senaste årets
vaccinationsjournaler.
Uppsala den 19 januari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1822 (tid för Tredje Fögderiet att lämna
avradsspannmål)
Ändrad tid för Tredje Fögderiet i Uppsala län att avlämna avradsspannmål till
Slottsmagasinet i Stockholm. Detta skall ske den 21 och 22 februari.
Uppsala den 22 januari 1822
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1821 (pris på svensk silverriksdaler)
Under oktober november och december var priset på en svensk silverriksdaler i förhållande
till växelkursen på Hamburg, 2 riksdaler, 32 skilling, 2 runstycken.
Priset på ett lod kontrollerat omyntat silver var 1 riksdaler, 5 skilling, 5 runstycken
banko.
Detta vill jag meddela dem som vill avbörda sin skuld på kredit tagen undsättningssäd.
Uppsala den 22 januari 1821 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Stockholm den 22 januari 1822 (glastillverkning)
Skrivelse från Kommers Kollegiet.
Då frågan blivit väckt hos Kommers Kollegiet, varför tillverkningen av glas inte nått de
höjder man kunnat förvänta, har svaret varit brist på god pottaska. Kollegiet har ännu en
gång uppmärksammat frågan, hur man skall kunna bringa inhemsk tillverkning åtminstone
till sådan höjd, att det täcker rikets behov
Om man stundom klagar över lantmannens bristande tillfälle att med förmån avsätta sina
produkter, så måste medgivas att det ofta beror på honom själv, att begagna sig av de
möjligheter att förädla produkterna som finns.
Här måste räknas konsten att av askan efter förbrända träd och växter bereda raffinerad
pottaska. Där pottaskekalcineringsverk inrättats har det inte bara blivit till nytta för ägaren,
utan också för lantmännen i orten. De får tillfälle att avsätta rå spisaska, som för många inte
alls haft något värde.
Kollegiet förväntar att Befallninghavande, som har bästa kännedomen om vad som
passar de lokala förhållandena, försöker utfinna och vidtaga de åtgärder som skulle befordra
den inhemska pottasketillverkningen. Och torde Befallningshavande ge dem, som vill lära
sig konsten att tillverka pottaska, anvisning på en år 1801 från Marquardska Tryckeriet här
i staden utgiven avhandling i ämnet
Stockholm den 22 januari 1822 C af KLINTBERG
Det är en obestridlig sanning, att många näringsutvägar kan förenas med jordbruket, som
dock är länets innevånares huvudyrke, och som alltid bör vara deras första mål. Dessa
binäringar föraktas inte av förståndiga lantmän. De är jämte åkerns och ängens bördighet,
den Allgode Gudens skänk åt den mänskliga idogheten och fliten.
I den Byordning jag nyligen föreslagit länets jordbrukare, har jag sökt väcka intresse för
binäringar, vartill inte tillfälle utan endast håg och kunskap fattas. De blir till stor nytta nu,
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då åkerbrukets starka framsteg i fäderneslandet betydligt sänkt spannmålspriset, men de
allmänna utgifterna ändå utgå efter deras förra penningbelopp.
Jag föreställer mig därför, med visshet, att länets innevånare villigt följer Kommers
Kollegiets anvisning på en hittills obegagnad men lätt och fördelaktig näringsgren.
Den som önskar skaffa sig den omtalade avhandlingen kan vända sig till Kronobetjäningen
i orten, varefter Befallningshavanden skall insända uppgift på antalet exemplar som
önskas, föranstalta om inköp och utdelning.
Uppsala den 11 april 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1822 (uppköp av utsädeshavre till Gävleborgs
län)
Befallningshavanden i Gävleborgs län har tillkännagivit att jordbrukare i norra och södra
Hälsingland är i behov av att få köpa utsädeshavre till nästkommande vår.
Landshövdingeämbetet underrättar länets innevånare om att de kan avyttra 1350 tunnor god
och fröbar havre, helst av 1820 års skörd. Varje tunna bör väga minst 8 lispund.
Havren kan avlämnas vid Strömsbro magasin, en kvarts mil norr om Gävle. Kontant
betalning erläggs efter 3 riksdaler per tunna.
Kungörelse, Uppsala den 2 februari 1822 (reststämmor med räntegivare)
Tider och platser när räntegivare, som inte betalt sina avgifter till Livregementets
Dragonkorps olika skvadroner, skall inställa sig.
Uppsala den 2 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 februari 1822 (remonteringsmöte)
I samråd med Regementets Sekundchef har Landshövdingeämbetet beslutat att
remonteringsmöte hålls den 23 februari med det här i länet förlagda Livregementets
Dragonkorps, då 29 vakanser skall fyllas med målfylliga och antagliga remonthästar på
Slottsgården.
Uppsala den 2 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 februari 1822 (värvning)
Fanjunkare E M Cederlöv och Korpralen N:o 21 Holmgren har erhållit uppdrag att värva
manskap till Svea Livgarde.
Uppsala den 2 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 februari 1822 (förnyad auktion Jädra, Långtora socken)
Brist på spekulanter gjorde att bonden Lars Erssons ägande hemman Jädra, Långtora
socken, inte kunde säljas. Ny auktion den 29 mars.
Uppsala den 2 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 2 februari 1822 (2 småpojkar, häst, åkdon, ägare till
ostämplad brännvinspanna)
Gossen Magnus Pehrsson Källgren, som i april 1820 gick bort från sin styvfader torparen
Peter Häger, då boende på Kattorp i Boglösa socken, har inte återkommit och man vet inte
var han finns. Han är född 1813.
Förre korpralen Anders Starks i Nyhagen, Västra Husby socken, bortgångne son Anders,
som avvek från hemmet den 12 december, har inte återfunnits. Han är 8 år gammal,
svagsint, kort och tjock, klädd i blå tröja, gula skinnbyxor, blårandig väst med bruna
glasknappar, blå strumpor, blå vadmalsmössa och skor. Han efterlyses härmed på anmodan
av Befallningshavanden i Linköpings län.
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På begäran av torparen Jan Jansson i Tursbo, Vadsunda socken, Stockholms län efterlyses
hans 17 åriga häst, som blev stulen ur stallet den 29 januari. Hästen är gulblack till färgen
med vit bläs och rödaktig hängman och svans.
Vidare försvann, ett hästtäcke av svinhår, sele med järnkrok, blå lokor och bjällror, en
med tjära och rödfärg överstruken spjälskrinda med tillhörande stol, samma natt från Jan
Janssons granne, torparen Nils Nilsson i Tjällbo.
Kronbetjäningen uppmanas också att söka efter ägaren till en ostämplad brännvinspanna
och brännvinsredskap, som hittats i en obebodd stuga i Kromsta, Tillinge socken.
Om ägaren inte återfinns inom år och natt kommer domstolen att förordna om
användandet av redskapen.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavanden i övriga landet anmodas
efterlysa hästen, selen och åkdonet samt att upplysa om brännvinsredskapen.
Uppsala den 2 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Fortsättning på förteckningen om bevillningskommitténs sammankomster.
Kungörelse, Uppsala den 8 februari (entreprenadsauktion för underhåll till Uppsala
Hospital)
Serafimer Ordens Gille har tillkännagivit, att entreprenadsauktion för underhåll av Uppsala
Hospital hålls den 2 mars. Underhållet gäller tiden maj 1822 - maj 1823 och omfattar, smör,
salt kött och fläsk, sill och strömming, salt, humle, torr fisk, talg, örter, hö och havre, ved
och brännkol samt söt mjölk.
Det lägsta anbudet med antagen borgen kommer att underställas Serafimer Ordens Gille
för prövning.
Uppsala den 8 februari 1822 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1822 (exekutiv auktion Åkerby, Åkerby socken,
Bälinge Härad)
Avlidne bonden Lars Larssons sterbhus, Åkerby by, Åkerby socken, Bälinge Härad, säljs
för utmätta skulder. Hemmanet värderas till 916 riksdaler 32 skillingar. Köpeskillingen bör
betalas inom 1 månad annars blir räntan 6 % från auktionsdagen.
Uppsala den 9 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1822 (förnyad auktion Brunna, Hagby socken)
Avlidne bonden Anders Erssons änka Anna Christina Larsdotters ägande, i mät tagna ¾
mantal i Brunna, Hagby socken, kunde inte säljas vid tidigare auktion. Ny auktion den 17
april.
Uppsala den 9 februari 1822 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1822 (lagmansting)
Ordinarie lagmansting är utsatt till 31 maj i Enköpings stad.
Uppsala den 9 februari 1822 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Efterlysning, Uppsala den 9 februari 1822 (2 personer, kyrkstölder)
1:o Bondsonen Elias Thomsson, Ryggskog, Färla socken, Gävleborgs län är skäligen
misstänkt för att ha förfalskat Banko Transportsedlar. Han är 24 år gammal, kort till växten,
men med stark och stadig kroppsbyggnad, ljust tunt hår, trint koppärrigt ansikte, ljusblå
ögon.
Elias Thomsson lär vara försedd med förpassning i Kronolänsman Östlings namn och
ett bevis med kyrkoherde Sundwalls underskrift, vilka handlingar troligen är förfalskade.
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2:o Utstrukne, gardisten Eric Post har blivit angiven av bonden Pehr Andersson i Säterberg,
Ren, Bollnäs socken för att ha stulit åtskilliga kläder samt knäspännen, tobakspipa och
täljkniv.
Post skall vara född i Ovanåkers socken, undersättsig, något över 30 år gammal, ljust
hår, blå ögon och trint ansikte.
3:o Två sockerskålar inuti förgyllda av 50 ¼ lods vikt och Umeå stads stämpel, har blivit
stulna ur Umeå stadskyrkas sakristia
4:o En sliten patén av silver och 3 - 4 lods vikt stals från Gestads kyrkas sakristia i
Älvsborgs län.
Uppsala den 9 februari 1822 J A CARLSSON A J BJÖRKMAN
Kungörelse, Stockholm den 18 februari 1822 (arrendatorer av Kungsgårdar får betala
in natura)
Skrivelse från Magasinsdirektionen:
Kongl Maj:t tillåter att de spannmåls arrendatorer som blivit antydda att betala med pengar,
men inte gjort det än, har möjlighet att betala till närmaste Kronomagasin in natura om de
fullgör det inom april månad.
Varom Befallningshavanden alltså behagade låta allmän kungörelse i länet skyndsamt
utgå.
Stockholm den 18 februari 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1822 (auktion Skuttunge, Alunda)
Enligt Krigs- och Kammar Kollegierna kommer arrendeauktion att anställas på Löjtnants
bostället Skuttungeby i Skuttunge socken och Regementsläkar bostället Väsby i Alunda
socken. Auktionen sker samtidigt vid Landskontoret och Krigs Kollegium.
Uppsala den 20 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1822 (värvning)
Vice Korpralen vid Major Begenstråhles Kompani N:o 6 Carl Andersson har fått patent på
att för samma Kompani söka värva målfylligt, ungt och välfrejdat manskap till den 1 maj.
Uppsala den 22 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1822 (förnyad auktion Litslena Gästgivargård)
Litslena Gästgivargård, som tagits i mät för skulder, kunde inte säljas vid tidigare utsatt
auktion. Ny kommer att hållas den 5 juni.
Uppsala den 22 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1822 (Nibbelbacka, Övergrans socken)
Bonden Jan Janssons i Eneby ¼ mantal kronoskatte hemman, Nibbelbacka, Övergrans
socken, kunde i brist på anbud inte säljas vid tidigare auktion. Ny auktion anställs vid Grans
Gästgivargård den 3 juni.
Uppsala den 22 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1822 (auktion Ventholms Hovstalläng, Hillersjö
socken Färentuna Härad)
Ventholms Hovstalläng fördelad på 5 lotter om tillsammans 125 tunnland, som 1820 lämnat
en avkastning av 5.244 lispund hö, kommer att utarrenderas på 25 års tid den 26 mars vid
Krigs Kollegiet och Ventholms Kungsgård.
Uppsala den 22 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 22 februari 1822 (6 personer, postrån, stöld av dubbelbössa)
1:o Vid röveri av posten i Uddevalla och Strömstad stals åtskilliga banko transportsedlar på
sammanlagt omkring 700 riksdaler.
2:o Båtsmannen vid Stockholms Stads Båtsmanskompani Joh Fred Frimodig har olovligen
avvikit från sin tjänst hos sockenskomakaren i Angarn Joh Petersson och då medtagit
långivna kläder, nämligen blå vadmalströja, rödprickig kattunsväst, trasig blångarnsskjorta,
bruna vadmalsbyxor, grå ullstrumpor, utnötta stövlar samt en röd och vit bomullsduk.
Frimodig beskrivs som kort och undersättsig med trint ansikte, mörkhårig.
3:o Drängen Carl Elfström Carlsson, född i Adelsö socken, har olovligen avvikit från sin
tjänst hos änkefru Mattz på Lunda i Lovö socken och medtagit sin kista. Han är 24 år
gammal, lång och smal med blekt ansikte, ljust hår, blå ögon.
4:o Drängen Mattias Söderholm från Skurö är misstänkt för förfalskningsbrott, har avvikit
från orten.
5:o Pigan Maria Magdalena Boman har avvikit från sin tjänst hos arrendatorn Eric
Ahlström vid Nacka. Hon är 22 år gammal, född i Gävle, medelmåttigt växt med ljust hår
och rödlätt ansikte.
6:o Från Teatern i Örebro stals en dubbelbössa med ekstock, järnbeslag samt en räfflad och
en slät pipa, vilka liksom låset varit strukna med brun färg. Ägaren Borgmästare Ålund
lovar en belöning på 10 riksdaler.
7:o Arrestanten Johan Månsson lyckades komma på flykten om aftonen den 4:de dennes,
när han skulle införas till Fillinge Tingsställe i Linköpings län för att undergå rannsakning
för tredje resan stöld. Han är 24 år gammal, liten till växten, ljus med blå ögon.
Månsson misstänks även för den stöld som skedde natten efter hos kyrkvärden Anders
Samuelsson i Husby, Vist socken, av en grå kapprock med stor krage, och brunrandigt
yllefoder, en mörkblå surtut med vitt ullfoder och vita knappar, en grå surtut med gult - och
blårandigt linnefoder, ett par halvsulade stövlar, en vit väst, en röd och blårandig linneväst,
en kvinnströja, flera näsdukar, röda och blårutiga.
Befallningshavanden i Linköping anmodar att man spanar efter Guldsmedsgesällen Ad Fr
Lykander som avvikit från Söderköping. Påträffas han i länet, skall han förständigas, att vid
hämtnings påföljd den 26 augusti detta år, inställa sig i Söderköpings Rådhusrätt för att
genmäla Stadsfiskalens mot honom gjort yrkande om ansvar för hemfridsbrott och
guldsmedernas påstående mot Lykander för att han obehörigt utövat hantverket.
Uppsala den 22 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 22 februari 1822 (en kvinna)
En för tredje resan stöld tilltalad kvinna, Anna Kajsa Nyman, har rymt ur Uppsala stads
häkte. Hon är född i Skokloster, omkring 30 år gammal, liten till växten, mörkt hår, blekt
ansikte och var vid avvikandet klädd i 2 kjolar den ena blåbrun med svarta ränder, den
andra grönrandig, en gammal lärftströja, hade en gammal halsduk på huvudet och
läderkängor på fötterna.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i landet anmodas vänligen låta
efterlysa henne.
Uppsala den 22 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1822 (entreprenadsauktion för att reparera
sängkläder till Slottshäktet)
Den 6 mars utbjuds under entreprenad till minstbjudande anskaffandet av flera
inventariepersedlar och reparation av sängläder till Slottshäktet. Kostnadsförslaget kan
läsas på Landskontoret.
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Borgen för så väl vad prenumerationsvis till äventyrs kan få uppbäras, som arbetets
riktiga utförande inom föreskriven tid fordras av två vederhäftiga män, som skall vara
försedda med Domarens vederhäftighetsbetyg. Befallningshavande prövar och gillar
anbuden.
Uppsala den 22 februari 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1822 (förnyad auktion Ängelsta, Vaksala socken,
Vaksala Härad)
Bonden Pehr Anderssons och hans hustrus Brita Ersdotters ägande kronoskatte i Ängelsta,
Vaksala socken, har trots flera kungjorda auktioner inte kunnat säljas. Ny auktion den 1
juni.
Uppsala den 3 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1822 (auktion på lotter vid Karlsbergs Kungsgård)
Arrendeauktion på 25 år av lotter, tillsammans 46 tunnland 8 kappland under Karlsbergs
Kungsgård, jämte rättigheten att begagna husbehovsbränning för de 4 mantal som
Kungsgården består av.
Uppsala den 2 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1822 (förnyad auktion av ängslotter vid Strömsholms
Stuteri)
Ängslotterna Älg-, Kvig- och Apollohagen, holmen Harsten, samt lotten N:o 47 av södra
Tallholmen kommer att försäljas vid förnyad auktion den 12 denna månad. Arrendet gäller
på 20 års tid.
Uppsala den 2 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1822 (stobetäckning vid Strömsholms Stuteri)
Den som önskar få ston betäckta av hingstar vid Strömsholms Stuteri anmäler till
Stallmästaren Malmerfeldt och erlägger 2 riksdaler för språngsedel.
Uppsala den 2 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 2 mars 1822 (4 personer, medaljer)
1:o Soldaten vid Värmlands Regemente och Älvsdalens Kompani N:o 28 Anders Pehrsson
Spikfeldt är 30 år gammal, 6 fot 2 tum lång, långlagt koppärrigt ansikte, bruna ögon och
spetsig näsa. Han avvek från roten klädd i gamla kronomunderingen den 8 december.
2:o Ur Ransäters kyrka, Värmlands län, stals en kommunionskanna av 50 lods vikt, en
patén och en mässkjorta av kambrick med upphöjd söm på kragen
3:o Ynglingarna Eric Modig och Johan Graan från Falun är misstänkta för stöld hos bonden
Hans Andersson i Övre Rensbyn, Vika socken. Då stals en mörkblå vadmalssurtut med ylle
foder och en synlig skarv på ena axeln, blå friströja med häktor, svart väst, ett par handskar
med vantar, en ny fårskinnsfäll, ett blågarnslakan, flera dukar, två taskböcker.
Modig och Graan hade begivit sig till Hälsingland för att söka tjänst.
Modig är liten med svag kroppsbyggnad, något skadad haka och näsa.
Graan stadig till växten med koppärrigt ansikte.
4:o Trumslagaren vid Linköpings Kompani av Andra Grenadjär Regementet, Lars
Appelgren är 32 år gammal, 5 fot 7 tum lång, mager och med ljust hår har avvikit.
5:o 7 guldringar märkta U F, en halskedja med låsen märkta U F och guldsmed Tornbergs
namnstämpel, ett guldhjärta märkt U F, 24 större och mindre medaljer, vilka den största
föreställer Danska Kungen Christian IV:des förmälning, flera Carl den 11:tes och 12:tes
medaljer, Kröningspeng över Gustaf III, en större och en mindre av förre kejsaren Napoleon
med hans bröstbild, en över slaget vid Hogland, en över Amiral Trolle m m , några små
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skrin av glas och papp, en liten röd saffianslåda, två taskböcker en av röd och en av grön
siden sarge, garnerad med små silverspetsar, dokument rörande nya rusthåll blev natten till
den 19 februari stulet ur en byrålåda på Mantorp, Vifolka Härad, Linköpings län.
Uppsala den 2 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1822 (vid vite uppvisa remontshästar)
Vid vite av 3 riksdaler 16 skilling åligger det de rustande för Nummer 18, 24, 44, 87, 105,
112, och 116 vid Majorens Skvadron och Nummer 28, 31, 37, 50 och 63 vid Norra
Upplands Skvadron av Livregementets Dragonkorps den 30 mars på borggården här i
staden visa upp antagliga remonter för dessa vakanta nummer.
Uppsala den 2 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1822 (exekutiv auktion, Årby, Lena socken, Rasbo
Härad)
För utmätningsskuld kommer rusthållare Kistners i Årby, Lena socken, Rasbo Härad
ägande ½ mantal kronoskatte rusthåll samt hälften av därunder lydande augment utjord, att
säljas vid offentlig auktion på Landskansliet den 15 juni.
Fastighet och utjorden som är i enskifte och sambruk lagd, värderas till 2.250 riksdaler.
Upplysningar hos Kronofogde Ludv Sporrong på Skeke.
Uppsala dem 3 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Stockholm den 9 mars1822 (inbrott vid Signildsberg)
Hos Konungens Befallningshavande är anmält att inbrottstöld blivit förövad på
Signildsbergs Egendom i Uppsala län, natten mellan den 6 - 7 eller natten mellan 7 -8 denna
månad, vilket ännu inte kunnat med säkerhet utrönas och därvid blivit bortstulet följande
egendom:
1 stor randig drällsduk märkt M B N:o 1,
24 servetter d:o märkta M B 24,
1 drällsduk märkt M B I,
28 servetter d:o märkta M B 24
1 par tvåmanslakan, fina, märkta E S,
7 par enmanslakan märkta M B och nummer
16 fina lärftsörngottsvar märkta E S och nummer
6 par grövre enträdda lakan märkta M B ifrån 1 till 6,
6 örngottsvar d:o märkta M B 6
8 par fyrskäftade lakan märkta M B och nummer,
2 par enträdda lärftslakan märkta M B och nummer
38 fina gästhanddukar omärkta
24 fyrskäftade handdukar märkta M B 24
24 treskäftade handdukar märkta S B 24
12 enträdda d:o märkta S B 12
7 släta nättelduksgardiner, somliga med fransar
1 broderat nättelduks stycke, 14 alnar långt
1 litet nättelduks omhänge
3 gasestycken med ränder
1 fruntimmer ridklänning av grönt kläde med vita stålknappar samt därtill hörande gula
nankinspantalonger
4 lackerade buteljbrickor
4 ordinära ljussaxar med brickor
4 ännu sämre
1 brännvinsschatull
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1 tesil i silver
1 soppsked med träskaft med Björnstiernska vapnet, 7 stjärnor
1 förskärarkniv och gaffel med elfenbensskaft
8 par vita marmorstakar
12 pläterskedar
6 tennskedar
1 svartlackerat tekök
1 svart gräddkanna
1 Plat de menage
1 lackerat teskrin
1 litet sockerskrin
2 saltkar av kristall
2 lackerade buteljbrickor
1 kaffekanna
6 vita gafflar
2 spillkummar
6 svarta knivar
1 tebricka
1 sockerask
6 bleckstakar
1 kaffekokare av bleck
4 gula lackerade stakar
1 brödkorg av Moire metallique
1 gräddkanna av kristall
blått och vitt engelskt porslin
grönt engelskt porslin med genombrutna kanter
engelska glas och karaffer
Och varder sådant härigenom kungjort med anmodan till var och en, samt befallning till
Krono- och Stadsbetjänter, att tjuvarna och det stulna noga efterspana, de förra vid
ertappandet gripa och säkert fängslade hit insända; samt om något av tjuvgodset antingen
tillrättafås eller upplysning därom kan erhållas, sådant härstädes anmälas: då vedergällning i
detta fall är utlovad.
Stockholm den 9 mars 1822 DAN EDELCREUTZ
(Signildsberg ägdes 1822 av Magnus Björnstierna och hans hustru Lezinka von Steadingk.)
Efterlysning, Uppsala den 9 mars 1822 (åtskilliga personer, stöldgods, återfunnet
stöldgods)
1:o Vid inbrott hos torparen Pehr Jansson i Gråtvreten, Häggeby socken stals åtskilliga
kläder, 1 stort vitt broderat nätteldukskläde, tranportsedel på 3 riksdaler, en tolvskillingsedel
och 6 tolvskillingsslantar
2:o Manspersonen Pehr Pehrsson Strandberg, som också kallar sig Söderberg har rymt inom
Falu län, innan han skulle straffas med spö och uppenbar kyrkoplikt. Han är 28 år gammal,
5 fot 3 tum lång med trint ansikte, ljusblå ögon, svart hår.
3:o Drängen Anders Hafstedt har avvikit från sin tjänst hos hemmansägare Peter Lundahl i
Länna, Stockholms län
4:o Drängen Anders Mård har avvikit från sin tjänst inom Angarns socken.
5:o Drängen Anders Pehrsson har rymt från sin husbonde Pehr Pehrsson i Berga
6:o Pigan Johanna Magdalena Moström har avvikit från sin tjänst hos fanjunkare Rathman
på Norrboda och tagit med sig en del kläder. Hon är 20 år gammal, medelmåttig till växten,
ljust hår och trint ansikte
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7:o En norsk mansperson Olle Olsson, vilken av Vedbo Häradsrätt blivit dömd för stöld, har
sedan han undergått straff lyckats rymma. Då han är försvarslös bör han insändas till
Befallningshavanden i Vänersborg
8:o Manspersonen Elias Gustafsson Albrecht är 5 fot 3 tum lång, smal, mörkt hår, bruna
ögon. Då han var passlös blev han anhållen, men lyckades rymma, när han skulle insändas
till Vänersborg
9:o Sinnessvage Anders Jansson från Pjuksbol, Vänersborgs län, är född 1766, stark men av
medelmåttig växt, har bortgått från sin hemvist
På anmodan av Befallningshavande i Karlstad efterlyses bonden Olof Nilsson i Ingersby,
som 1819 begivit sig från hemorten utan att mera höras av. Finns han i länet skall han vara
antydd att inom år och natt efter den 18 januari infinna sig i Fryksdals Nedre Häradsrätt för
att genmäla sin hustrus Maria Jonsdotters påstående om skilsmässa
Befallningshavande i Örebro län tillkännager att rätt ägare kan inom natt och år efter den 2
februari återfå persedlar, som hittats på vägen mellan Glanshammar och Fellingsbro
Gästgivargård nämligen:
9 skjortor, 6 västar, 12 halsdukar, 2 näsdukar, 6 nattkappor, 2 snibbar, 2 par strumpor, 1 par
stövlar, 2 rakknivar, 1 tvålask, 1 rakborste, 1 spegel, 1 gammal kaskett, 1 par kalsonger, 1
par nankinsbyxor, 1 gammal grå klädesfrack, 2 par blå byxor och några läderbitar.
Befallningshavande i Västerås län tillkännager att två kringstrykande manspersoner
innehaft en ny grön silkesschal, en nätteldukshalsduk, en ny röd kambriks schal, 2
handdukar samt en täljkniv med benskaft. Persedlarna misstänkts vara stulna och rätt ägare
kan återfå dem inom natt och år efter den 7 februari.
Kongl Maj:ts och Rikets Göta Hovrätt tillkännager att i fiskalska åtalet mot Hovrätts Extra
Notarien J H von Utfall rörande försummelse i tjänsten under loppet av 1819, den tid han
förestått Norra och Södra Åsbo samt Bjäre Härades Domsaga, genom utslag den 7
december dömt honom till ansvar, att giva ersättning så väl åt Kongl Maj:t och Kronan för
underhållskostnaden, som för fördröjd fängelsetid åt arrestanterna Nils Ebbeson från
Åstorp, f d artilleristen Jöns Nilsson, gossen Johan Christensson, Ola Pehrsson, Sven
Andersson, Pehr Andersson, Carl Nilsson, Samuel Färdig, Wilhelm Olsson, Christian
Ljunggren, Carl Nyberg, Sven Petter Åberg, Peter Sandberg, Bengt Österberg, och Jöns
Björnkvist.
Befallninghavande i Kristianstad, som fått ärendet att verkställa, saknar upplysningar om
både Notarie Utfalls och de flesta av övriga nämnda personers vistelseort. Finns de här i
länet förständigas de att hämta kännedom om utslagets innehåll vid Landskansliet i
Kristianstad.
Den som är missnöjd besvärar sig hos Kongl Maj:t inom 45 dagar från 8 december.
Uppsala den 9 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 11 mars 1822 (inbrott Signildsberg)
På Signildsbergs egendom i detta län har inbrott förövats natten mellan 6 - 7 eller natten
mellan 7 -8 dennes, varvid borttagits:
1 stor randig drällsduk märkt M B N:o 1
24 servetter dito märkta med M B N:o 24
1 drällsduk randig märkt M B 1
28 servetter dito märkta M B 24
1 par tvåmanslakan fina märkta E S
7 par fina enmanslakan märkta M B och nummer
16 fina lärftsörngottsvar märkta E S och nummer
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6 par grövre enträdda lakan märkta M B med nummer från 1 till 6
6 örngottsvar dito märkta M B 6
8 par fyrskäftade lakan märkta M B och nummer
2 par enträdda lärftslakan märkta M B och nummer
38 fina gästhanddukar omärkta
24 fyrskäftade handdukar märkta M B nummer 24
24 treskäftade handdukar märkta E S nummer 24
12 enträdda handdukar märkta S B 12
7 släta nättelsduksgardiner, somliga med fransar
1 broderat nättelsduks stycke 14 alnar långt
1 litet nättelduks omhänge
3 engelska gasestycken med skira och täta ränder
1 fruntimmers ridklänning av grönt kläde med vita stålknappar och tillhörande gula
nankinspantalonger
4 lackerade buteljbrickor
1 brons tekök
2 engelska ljussaxar med brickor
4 ordinarie dito med dito
4 ännu sämre dito
1 brännvinsschatull
1 silvertesil
1 silversoppsked med träskaft och Björnstiernska vapnet, 7 liljor
1 förskärarkniv och gaffel med elfenbensskaft
12 plätermatskedar
1 svart lackerat tekök
1 svart gräddkanna
1 Plat de menage av pläter och glas
1 litet sockerskrin av mahogny
2 kristallsaltkar
2 lackerade buteljbrickor
1 kaffekanna av brons
6 vita gafflar
2 spillkummar
6 svarta knivar
1 tebricka
1sockerask av mahogny
6 bleckaskar
4 gula lackerade stakar
1 brödkorg av Moire metallique
1 kaffekokare av bleck
1 kristallgräddkanna
blått och vitt engelskt porslin
grönt engelskt porsin med genombrutna kanter
engelska glas och karaffer
socker, kaffe, choklad, vita vaxljus
2 blomkrukor med förgyllda kanter
1 vitt och gult porslinsbläckhorn
Dess stulna persedlar samt tjuvarna efterlyses med befallning till Krono- och
Stadsbetjänterna i länet att anställa sorgfälligaste efterspaning och vid tjuvarnas ertappande
dem genast gripa och till Slottshäktet härstädes under säkraste bevakning inbringa ävensom
antydes envar att, till undvikande av laga ansvar genast hos vederbörande anmäla vad som
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är bekant om eller kan lända till upptäckt av tjuvarna och det stulnas återfående.
Vedergällning utlovad.
Övriga Befallningshavande anmodas att en lika lydande kungörelse låta utfärda.
Uppsala den 11 mars 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1822 (priset på soldat monderingar)
Krigs- och Kammar Kollegierna har tillkännagivit att markegångspriset på soldat
monderingar vid indelta Infanteriet är fastställt till 27 riksdaler 8 skillingar 8 runstycken,
varav så väl kronans som rotehållarens bidrag kommer att utgöras med 1/6, nämligen 4
riksdaler 25 skilling 5 runstycken för varje rote.
Uppsala den 11 mars 1822
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1822 (palissader runt arrestrummen i Södra
Tornet)
Till följd av Kammar Kollegiets och Statskontorets skrivelse kommer diverse reparationer
att göras på Uppsala slott samt upprättande av palissader omkring arrestrummen i Södra
Tornet. En ny fånghusbyggnad skall upprättas vid Litslena Gästgivargård efter särskild
entreprenad. Entreprenads auktion efter kostnadsförslaget utlyses till 10 april.
Borgen fordras för arbetets giltiga fulländande inom förelagd tid, samt för förskott som
kan komma att beviljas.
Uppsala den 12 mars 1822
Brev från Carl Johan, Stockholm den 6 mars 1822 (angående återbetalning av
undsättningssäd)
Efter Er hemställan har Vi funnit för gott att tillåta att de, inom Ert anförtrodda län, som
blivit understödda med spannmålslån från Vår Allmänna Magasinsinrättning, får med
spannmål återbetala även den tredjedel som enligt Vårt Brev den 13 oktober 1820 skulle
betalas i pengar.
Stockholm den 6 mars 1822 CARL JOHAN
Vilket meddelas dem som ännu häfta i skuld för undsättningssäd till Uppsala
Kronomagasin. De skall snarast av Kronofogden få betyg över penningbeloppet av den
ännu obetalda tredjedelen av skulden, för att med stöd därav leverera till Kronomagasinet
god och magasinsgild säd till motsvarande markegångsvärde. Därefter utbyts levererings
beviset hos Kronofogden mot kvittensen.
Uppsala den 13 mars 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1822 (auktion Hovgårdsberg, Vendels socken)
Frivillig offentlig auktion anställs vid Hovgårdsbergs gård, Vendels socken med början den
26:e denna månad av åtskillig lösegendom.
Stora väggspeglar, glas, ljuskronor av kristall, imperialsängar, förmaksmöbel, kanapéer,
sängar, stolar, bord, ljuststakar av malm, mässing och engelskt tenn, engelskt porslin,
bolster, suflettvagnar, jaktvagnar, kärror, schäser, täcksläde, kälkrack, skrindor, selar,
verksvagnar, åkerbruksredskap, tröskverk, lårar, bryggkar, kläder, korn, oberedda hudar och
skinn, segelslup, gevär, 6 hästar, 1 tjur, dragoxar, nyburna kor, kvigor, kalvar, svin, gumsar,
får, lamm av spanskt slag, råg- och kornhalm, stugbyggnad med tillhörande uthus och
täppor.
Utropet sker i bankomynt och skall betalas i december.
Resande kan erhålla mat och foder för hästarna mot betalning.
Uppsala den 16 mars 1822 W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1822 (auktion Hålmyra, Kulla socken)
Frivillig auktion på ¼ mantal Kronoskatte hemman, Hålmyra, Kulla socken, Lagunda
Härad, säljs den 6 maj med rättighet för köparen att begagna årets gröda.
Hemmanet har 5 ½ tunnors utsäde i bästa jordmån, som ej skall ge under 3:dje kornet,
äng med 30 lass vid medelgoda år, vårdad skog i 3 lotter, hjälpligt mulbete, åbyggnad med
kök, förstuga och kammare, 2 bodar, stall för 4 hästar med foderrum och portlider, loge
med två golv, fähus med foderrum samt del i badstuga och kölna.
Hemmanet skall inte vara besvärat av inteckningar och vid årsskiftet värderat till 1666
riksdaler 32 skillingar.
Uppsala den 16 mars 1822 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 16 mars 1822 (2 personer)
Överståthållarämbetet efterlyser bokbindarlärlingen Peter Gustaf Sandström, som är 17 år,
kort till växten, blekt ansikte, mörkt hår. Han har efter otroget förhållande till sin husbonde
Bokbindare Eric Norman, avvikit den 14 januari
Befallningshavanden i Karlskrona efterlyser sjöartilleristen vid Första Sjöartilleri
Regementets Livkompani N:o 17 Carl Christersson, som olovligen avvikit från garnisonen.
Han är 20 år gammal, 5 fot 10 tum, smal till växten med mycket mörkt och smalt ansikte,
svarta ögon, mörkt hår, klädd i blå livmundering och kapott.
Uppsala den 16 mars 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1822 (rekryteringsmöte)
Den 20 april hålls rekryteringsmöte för Upplands Regemente. Då skall rotehållare för N:ris
12, 28, 56,och 143 vid Livkompaniet, N:ris 52, 64 och 137 vid Majorens Kompani, N:o 34
vid Tredje Majorens Kompani och N:o 16 vid Rasbo Kompani för undvikande av laga
ansvar uppvisa antagliga karlar för sina lediga Rotenummer.
Uppsala den 16 mars 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1822 (auktion Staby gård, Giersta socken)
Offentlig auktion vid Staby gård, den 28 och 29 mars. Gården är belägen 2 ¾ mil från
Uppsala och ¼ mil från Tunalunds Gästgivargård.
Där kommer att säljas åtskillig lös egendom, som silverpjäser dels med och dels utan
förgyllning tillsammans 500 lod, kärl av koppar, mässing, malm och tenn samt diverse järnoch blecksaker, moderna möbler av mahogny och andra träslag, linne- och gångkläder, glas
och porslin, husgeråd, sommar- och vinteråkdon, selar, sadlar, åkerredskap, 8 hästar med
föl, 16 kor och kvigor, 20 - 30 får med lamm, svin, ull, fårskinn.
Uppsala den 16 mars 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1822 (spannmålsskulder)
Endast råg och korn antas som betalning in natura för spannmålsskulder av
undsättningssäden. Erinras också att räntan inte får betalas in natura utan med pengar.
Uppsala den 20 mars 1822 B W FOCK
Brev från Carl Johan, Stockholm den 28 december 1821 (allmänna hälsovården)
För att fullkomna och utvidga de redan vidtagna åtgärderna för Allmänna Hälsovården i
Riket, har Vi efter att ha inhämtat Sundhets Kollegiets tankar funnit att:
Uppsikten över hälsoläget sker genom Kyrkorådet, med biträde av andra lämpliga personer
som Församlingen kan ha förtroende för eller av särskilt utsedda ledamöter, som bildar en
kommitté, där församlingens pastor, läkare, om sådan finns inom Församlingen och
vaccinatören är ständiga ledamöter.
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Det är Vår Nådiga Vilja, att då Ni hört Församlingens, provinsialläkarens och
hushållningssällskapets tankar, hos Oss föreslår, vad som kan vara lämpligast för varje ort.
Varjämte Vi sänder till upplysning Professor, Doktor Trafwenfelts samt Livmedicus af
Pontins särskilda yttrande till varje Församling, som tilldelas ett exemplar.
Stockholm den 28 december 1821 CARL JOHAN
Högvördiga Prästerskapet i länet anmodas i sockenstämman inhämta Församlingens
tankar i detta ämne och innan juli månads början insända deras yttrande hit.
Uppsala den 29 mars 1822 J A CARLSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan, Stockholm den 27 februari 1822 (angående lösdrivare)
I anledning av inhämtade underrättelser om de förhållanden, som visat sig vid
verkställigheten av Förordningen av den 31 augusti 1819, angående sysslolösa och
vanartiga personers insättande och hållande i arbete på Allmänna Arbetsinrättningarna i
Karlskrona och Vadstena har Vi funnit för gott att besluta om följande jämkningar.
1:o Arbetsfångars utlämnande till enskilda personer i arbete, bör inte gälla dem som varit
dömda för tjuvnad.
2:o Fångar får inte permission, för att på annan ort kunna skaffa sig arbete, om de inte
arbetat vid Inrättningen i två år.
3:o Den person som på egen begäran erhållit arbetsfånge i sin tjänst, är förbunden att
bibehålla honom som lagstadgat tjänstehjon och inte låta honom flytta på annan tid än
lagstadgad flyttningstid. Skulle skäl finnas till tidigare avflyttning skall det anmälas i den
ordning Tjänstehjonsstadgan föreskriver.
Den som mottagit arbetskarlen må underrättas om sin skyldighet.
Befallningshavanden prövar om arbetskarl som rymmer eller blir vräkt från tjänsten,
skall räknas som lösdrivare eller ej.
Vad Vi förordnat kommer att gälla så väl vid de nämnda Arbetsinrättningarna, som vid
uttagande från Fästningarna av de för sysslolöshet och saknat förvar insatta personer.
Stockholm den 27 februari 1822 CARL JOHAN
Uppsala landskansli den 29 mars 1822 på Landshövdingeämbetets vägnar J A CARLSSON
A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1822 (förnyade auktioner Åsunda, Boglösa,
Trögd, Vårfrukyrka)
I brist på köpare utlyses nya auktioner på följande hemman:
½ mantal frälse skatte N:o 5 i Jung, Vårfrukyrka socken, Åsunda Härad tillhörigt bonden
Pehr Larsson hans hustru
1:o 1/8 frälse skatte N:o 2 Karkesta, Sparrsätra socken tillhörigt bonden Eric Andersson
2:o Kronoskattehemmanet N:o 1 Uddala, Tillinge socken tillhörigt bonden förre Lars
Ersson , Säby, Björksta socken
3:o 1/8 mantal frälse skatte N:o 3, Ändersta, Tillinge socken tillhörigt bonden Lars Jansson
4:o Birger Smedbergs ägande ¼ mantal Skyttebo, Tillinge socken
5:o Bonden Olof Anderssons i Hovdesta, ägande 5 /24 mantal N:o 1.
Samtliga i Åsunda Härad.
1:o Bonden Gustaf Pehrssons ägande 9/32 mantal i Svallby, Boglösa socken
2:o Bonden Jan Janssons ägande andel i frälseskatte hemmanet N:o 4 Kumla, Boglösa
socken
3:o Bonden Pehr Pehrssons i samma by och hemmanet N:o 1
4:o ¼ mantal rusthåll Blacksta, Boglösa socken med därunder lydande utjord tillhörigt
bonden Anders Ersson i Villberga by
Samtliga i Trögds Härad.
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1:o 5/8 kronoskattehemman N:o 2 Hållberga i Dalby socken, tillhörigt änkan Catharina
Andersdotter, hennes måg bonden Olof Andersson och hans hustru Greta Larsdotter
2:o Bonden Eric Gustaf Rundblads och hans hustrus ägande 15/32 mantal samt bonden Jan
Eric Erssons och hans hustrus ägande 15/64 mantal i kronoskatte i augmentshemmanet
Ramsta, Gryta socken
Samtliga i Hagunda Härad.
Uppsala den 29 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1822 (betäckning av ston, Strömsholm)
På anmodan av Kongl Stuteri Överstyrelsen är kungjort att de som önska få sina ston
betäckta av de vid Strömsholm befintliga hingstarna, skall ju förr dess heller anmäla sig hos
Stallmästare Schensson vid Strömsholm, som meddelar språngsedlar och underrättelse om
tiden till betäckningen. Inga ston under 9 kvarter eller som har ärftliga fel mottas.
Uppsala den 29 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 29 mars 1822 (3 personer, transportsedlar, stölden på
Signildsberg)
1:o Gardisten vid Svea Livgardet samt Tredje Majorens, Överste Weidenhjelms Kompani
N:o 17 Carl Frögd, är omkring 35 år gammal, 5 fot 9 tum lång, något undersättsig, ljust hår,
har avvikit
2:o Soldaten vid Dalregementet Tredje Majorens Kompani N:o 46 Pehr Pehrsson Hane,
vilken den 11 februari avvek från sin station i Gagnef socken medtagande hela
monderingen är 23 år gammal, 5 fot 8 tumlång och ljus.
3:o Förre kontorsbetjänten vid Handelsbolaget Daniel Sutthoffs & Comp:s Contor i
Stockholm, Claes Wilhelm Eckhoff, som är 21 år gammal, fulla 3 alnar lång, smal med
smalt ljust ansikte, ljus knollrigt hår, är angiven för att inte till postkontoret i Stockholm
avlämnat, utan undanhållit brev innehållande 1000 riksdaler. Transportsedlarna är
numrerade och inbetalda av N Tjällson 500 riksdaler, G Herrström, E Netherwood. G
Åhrberg, M G Staël von Hollstein, E F Holm vardera 100 riksdaler.
Andra brevet är ställt till Rådman P Melander, Gamla Karleby innehållande 1.500
riksdaler i numrerade sedlar. Alla är insatta i Melanders namn och över vilket Eckhoff till
Sutthoff & Comp avlämnat ett betyg undertecknat med namnet I A Hagström. Betyget har
visat sig vara falskt.
Till rättelse angående stölden vid Signildsberg tillkännages, att vid närmare skedd
undersökning på stället endast detta saknas:
1 silver förläggssked med svart skaft, sleven stämplad med Björnstiernska vapnet, 7 stjärnor
1 tesil i silver
4 gula lackerade engelska ljusstakar med pläter ringar
1 matsked av pläter
24 teskedar
1 ljussaxsbricka
1 marmorljusstake
28 fina gästhanddukar, omärkta
4 treskaftade dito märkta M B 24
2 enträdda dito märkta M B 12
1 fyrskaftad dito märkt M B 24
2 par fina enmanslakan märkta M B
5 fina örngottsvar märkta E S
Vilka persedlar alltså härmed ytterligare efterlyses.
Uppsala den 29 mars 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 4 april 1822 (lösöres auktion Biskopshuset)
Vid Biskopshuset kommer auktion att hållas den 20 maj och kommande dagar, då åtskillig
lösegendom säljs. Bl a en utan och innan starkt förgylld urna i ett av dyrbart trä förfärdigat
skåp, en invändigt förgylld pokal om en kannas rymd med lock och diverse annat silver.
Tenn, koppar, mässing, järn och blecksaker. Speglar och lampetter, förgyllda bord med
porfyr- och marmor skivor, flera bordstutsare, ljuskronor, äkta och oäkta porslin, slipade och
släta glas, två stora slipade geléskålar.
Mahognybyråer med och utan marmorskivor, stort schatull av massiv mahogny, soffor,
stolar, sängar en med kattunsomhänge, sängkläder, tagelmadrasser, linne, duktyger, en
ekmangel.
Täckta vagnar, Hollsteinare, slädar, en gul lackerad rack med fotsack av kläde och
vargskinn, seldon med försilvrade beslag, rullgardiner med oljemålade figurer, en stor
skänk, spinnrockar, en konstsvarvad med härvel, krusbärs- och andra safter, större och
mindre buteljer, glasburkar, krus.
Kreatur bl a en mörkbrun utmärkt vacker hingst, goda mjölkkor, får, kalkoner, gäss och
höns.
Kända köpare får anstånd med betalningen till den 1 oktober. Okända betalar enligt
Auktions Ordningen, ¼ handpenning vid slaget och resten då varan hämtas.
Uppsala den 4 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1822 (auktion sterbhuset Åkerby, Åkerby socken)
På begäran av rusthållarna Lars Olsson i Trysta och Olof Olsson i Sylta, såsom förmyndare
för avlidne bonden Jan Larssons i Åkerby efterlämnade hustru och omyndige son,
tillkännages, att 1 mantal frälseskatte N:o 4 i Åkerby by tillhörigt sterbhuset kommer att
säljas på frivillig auktion den 28 maj, efter Bälinge Häradsrätts därtill givna bifall.
Uppsala den 4 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1822 (övningsmöte med regementena)
På Kongl Maj:ts befallning kommer övningsmöten med de inom länet indelta trupperna att
hållas på dessa tider och ställen:
Med Livregementets Dragonkorps hålls rekryt- och remont möte vid Drottningholm från
26 april till 25 maj
Skvadronsmöten till fots från 16 maj till 21 maj på vanliga samlingsstället
Befälsmöte vid Drottningholm 30 april - 14 maj
Regementsmöte i 18 dagar vid Ladugårds gärde från och med den 26 maj
Med Upplands Regemente hålls befälsmöte här i staden den 9 - 26 maj
Rekrytmöte 15 - 26 maj här i staden
Regementsmöte på Ladugårds gärde den 28 maj - 14 juni
De rustande erinras om att innan mötena ha sina karlar och hästar i fullgott skick.
Samlingsställena är för Livskvadronen i Rotebro, Majorens Skvadron i Tibble, Roslags
Skvadronen i Ösby och Norra Upplands Skvadron i Nyby. Kronobetjäningen ombesörjer
inkvartering och skaffar alla nödvändiga varor mot betalning.
Ådermöten kommer att hållas med de hästar som är kommenderade till Rekrytmöte vid
samlingsställena klockan 7 på morgonen, då de rustande eller deras ombud skall vara
närvarande.
Kongl Maj:t har befallt att Livregementets Dragonkorps skall detta år undergå
generalmönstring, som Generallöjtnant Greve Mörner blivit förordnad att verkställa. Detta
sker på Ladugårds Gärde.
Uppsala den 4 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 10 april 1822 (förnyad arrendeauktion piparebostället
Kolsta)
Ytterligare arrendeauktion på piparebostället Kolsta under Upplands Regemente den 22
maj.
Uppsala den 10 april 1822
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1822 (9 personer som inte betalt skatt eller böter)
9 personer från Första, Andra och Femte Fögderiet som inte betalt sina utskylder eller böter.
Uppsala den 10 april 1822
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1822 ( bevillningstaxering för Uppsala stad)
Årets bevillningstaxering kommer att ske i Uppsala stad den 22 maj klockan 9 förmiddagen.
Uppsala den 10 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, 12 april 1822 (kompanihingstar)
Den tillförordnade Stuteri Överstyrelsen har inhämtat genom inkomna språngrullor och
fölförteckningar att Kompanihingstarna vid Regementets Dragonkorps inte åstadkommit det
gagn, som förväntats. Tjänliga åtgärder bör vidtagas, att avhjälpa denna olägenhet. Därför
föreslås att hingsthållarna som utfärda språngsedlar, borde före språngtiden utsätta en viss
dag, genom pålysning i kyrkorna, när de som för året önskar språngsedel inställer sig med
sina ston, för att besiktigas av hingsthållaren. Han gör en rulla på de felfria stona och
utfärdar data när stoet skall betäckas i den ordning sådant kan ske med hingstens bestånd.
Vite för den som inte återställer språngsedeln med påskrift om stoets fölning.
Landshövdingeämbetet stadgar därför, att de som önskar språngsedlar antingen på den
dag hingsthållaren bestämmer eller på någon vardag i april inställa sina ston för besiktning.
De får då språngsedel och vid vite av 3 riksdaler återlämna den med fullständig påskrift om
stoets fölning.
Att låta de säkraste och verksammaste medel vidtagas för att förbättra hästaveln, har
varit och är ibland de många föremålen för Kongl Maj:ts visa omsorg. Det kan inte
betvivlas, att så snart länets innevånare inser den betydliga nyttan för dem och gärna
begagnar sig av de tillfällen som i ovanberörde avseende öppnas, kommer förbättring att
ske.
Skulle någon finna skälig anledning att klaga över att han blivit vägrad språngsedel skall
det genast anmälas hos Befallningshavanden.
Till Upplysning meddelas, att hingsthållning vid Livregementets Dragonkorps inom
länet bestrids av ägaren till rusthållen N:o 2 Stäket i Näs socken, Stockholms län, N:o 29
Apalle i Övergrans socken, N:o 10 Sunnersta i Bondkyrko socken, N:o 115 Löfsta, Funbo
socken, N:o 12 Öster Läby i Läby socken. Där underhålls hingsten av stallmästare
Malmerfeldt här i staden.
Uppsala den 12 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (beväringsmanskapets mönstring och
vapenövning)
Mönstring med ynglingar födda 1801 skall förrättas av Befallningshavande med biträde av
Regementets ombud. Gäller även de som var frånvarande förra året.
De som blivit godkända kommer att kallas till vapenövningar i 12 dagar.
För att undvika de olägenheter som är med förnyad samling, skall alla mönstringarna ske
här på Slottet. Ynglingarna samlas sockenvis och vitet för uteblivande är 10 riksdaler. De
ledsagas från dessa bestämda distrikts samlingsställen av kronobetjäningen, som skall vara
försedda med ordentliga rullor.
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Allt manskap inträffar den 31 maj klockan 5 om aftonen här i staden. Sedan mönstringen
skett inrycker manskapet i lägret den 2 juni och börjar dagen därpå sin vapenövning. Den
13 juni återlämnas beklädnads, bevärings- och utredningspersedlarna och de
beväringsskyldiga ledsagas av militärt befäl och mottas av kronobetjäningen, som sedan
åtföljer till hemorten. Ingen oordning under marscherandet eller nattlägren får ske.
I ersättning för slitage på egna kläder under övningsmötet får varje man 1 riksdaler.
Ingen kan undandra sig beväringsskyldigheten som inte redan är i krigstjänst, har lyten
eller större kroppsfel, är lotsar eller lotsdrängar samt anställda inom kronans, städers och av
Kongl Maj:t erkända inrättningar.
Det är tillåtet att sätta annan man i sitt ställe, om han är från länet och av god frejd.
Uppsala den 19 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (exekutiv auktion, Högsta, Bälinge socken)
1:o 1/5 mantal frälseskatte N:o 3 i Högsta, Bälinge socken, uppskattat till 4.058 riksdaler16
skillingar
2:o 1/8 mantal N:o 1 i Bankarbo, Bälinge socken, uppskattat till 51 riksdaler 2 skillingar
Uppsala den 19 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (förnyad auktion i Håningby, Boglösa och
Kroby, Vallby)
Ytterligare exekutiv auktion hålls för att sälja rusthållarhemmanet N:o 1 Hångiby, Boglösa
socken tillhörigt bonden Olof Jonsson i Nederby och ¼ mantal kronoskatte hemman N:o 2
Kroby, Vallby socken tillhörigt bonden Anders Jansson i Kroby. Vid tidigare auktion kom
inga anbud.
Uppsala den 19 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (exekutiv auktion Säby, Danmarks socken)
13 maj säljs på exekutiv auktion bonden Jan Anderssons i Säby, Danmarks socken, ägande
1/18 mantal kronoskatte.
Uppsala den 19 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (inställd auktion Hållberga, Dalby socken)
Den till 8 juli utsatta försäljningen av 5/8 mantal kronoskattehemman N:o 2 i Hållberga,
Dalby socken, är inställd, då skulden betalats.
Uppsala den 19 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (förnyad auktion på jordlotter vid Karlbergs
Kungsgård)
Då inget antagligt anbud blivit gjort vid auktionen den 12 mars på lotter tillhörande
Karlbergs Kungsgård och rätten att begagna husbehovsbränning för fyra mantal, görs
förnyad auktion den 14 maj. Arrendetiden är 25 år.
Uppsala den 19 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 19 april 1822 (5 personer, däribland mördare)
1:o Pigan Stina Ersdotter, har olovligen lämnat sin tjänst hos guldsmed J P Hörling i
Enköping, sedan hon fått ut sin årslön. Hon är lång och smal, ljus med trint ansikte.
2:o Landstrykaren Carl Fredric Rosengren och hans båda söner Christian och Elias
Rosengren, som är anklagade för att tillsammans med sedermera häktade sjöartilleristen
Johan Fredric Carlsson eller Carl Fredric Linderberg, som han också kallar sig, ha mördat
gamle mannen Gustaf med hustru och dotter Elin i torpet Skogen under Åreved, Forsseda
socken, Jönköpings län och därefter förövat röveri och mordbrand.
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Carl Fredric Rosengren är omkring 50 år, mera liten än stor, dock undersättsig, med
svartmuskigt utseende, svart hår och blå ögon. Han var klädd i blåmängd tröja, lappade
korta skinnbyxor, mörka strumpor, skor och svart hatt. Han antas ha rymt från Varbergs
Fästning.
Christian Rosengren är 24 - 25 år gammal, svartbrunt hår och brunaktigt ansikte, klädd i
grå vadmalskläder, vita strumpor, svart hatt.
Elias Rosengren anses var omkring 18 år, liten, vitlätt med blå ögon.
Dessa missdådare medför piskor av spanskrör med mässingsknappar på ändarna och
Carl Fredric Rosengren åtföljs ibland av en kvinna.
Dessutom efterlyses avskedade soldaten Johan Sol, 58 år gammal, lång, alldeles döv, bär
högra armen i band, klädd i gammal lappad surtut med mässingsknappar, vita ullstrumpor
och näverskor. Han har olovligen bortgått från länets Invalidhus.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i riket anmodas efterlysa pigan
Stina Ersdotter och invaliden Sol.
Uppsala den 19 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND

22 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\Kyrk 78r 1822-a.doc Skapat den 03-08-27 11:09 Senast utskrivet
03-10-09 15:51

Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1822
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-09-01, UKF

25 april- 16 augusti

Kungörelse, Uppsala den 25 april 1822 (arrendeauktion Ryda Kungsgård, Nysätra
socken)
Arrendeauktion på Ryda Kungsgård i Nysätra socken, kommer att ske för den återstående
tiden eller till midfastan år 1835. Arrendatorn lämnar som för egen skuld ingången borgen.
Uppsala den 25 april 1822
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1822 (förnyad entreprenadsauktion för
underhållspersedlar till Uppsala Hospital)
Inga spekulanter infann sig vid auktionen den 2 mars, varför Serafimer Ordens Gille utlyser
ny entreprenadsauktion för underhållspersedlar till Uppsala Hospital den 16 dennes. Det
gäller mathållningens ombesörjande med den spisordning som är bestämd, antingen per
portion eller beräknat för varje hjon per dag.
Uppsala den 25 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1822 (exekutiv auktion övre Edinge, Tuna socken,
Olands Härad)
Auktion för skulder kommer förre Frälsefogden Johan Edmans ägande Övre Edinge, Tuna
socken, Olands Härad, att ske den 18 augusti.
Uppsala den 27 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 27 april 1822 (3 personer, en häst)
1:o Dragonen vid Livregementets Dragonkorps och Norra Uppland Skvadron N:o 123
Claes Styberg är 21 år gammal, 5 fot 8 tum lång, mörkt hår, runt ansikte och något skadad i
högra foten, Han har för andra gången avvikit från rusthållet.
2:o Förra spinnhushjonet Anna Pehrsdotter som även kallar sig Anna Water har efter att ha
tagit diverse kläder avvikit från Vadstena. Hon är liten och undersättsig, med ljust hår, blå
ögon och trint ansikte.
3:o Natten till den 13 dennes stals i stallet vid Ulorp, Gidgestads socken, Linköpings län ett
sto, ljusbrunt med svart svans och man, stjärna och snopp samt en vit bakfot. Hon är 7 år
gammal, 9 kvarter 3 tum hög. Samtidigt försvann en engelsk ridsadel med grönt schabrak
och betsel.
På begäran av Rådsturätten i Verid och med Göta Hovrätts förordnande kallas bonden
Håkan Göransson från Hackekvarn att den 22 juni inför rätten inställa sig och höra utslaget
i målet mellan Landsfiskal D Andersson och Håkansson (Göransson ?) angående
förfalskning av borgen.
Uppsala den 27 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1822 (ingenjörstruppens triangelmätning)
En avdelning av Ingenjörskorpsens Fältmätnings Brigad skall på Kongl Maj:ts befallning
här i länet förrätta triangelmätningar. Länets innevånare underrättas och uppmanas att med
beredvillighet och mot låga priser lämna kvarter, vägvisare, skjuts och annan handräckning.
Vägvisarna kommer att betalas.
Uppsala den 27 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 27 april 1822 (tid och plats för beväringsbesiktningar)
Tid och plats för Besiktnings- och Approbationsmönstringar av detta års första klass av
beväringsskyldiga ynglingar, som tillhör Stora Kopparbergs län. Övningsmötena kommer
att för Dalregementet hållas på Romme Hed och för Västmanlands Regemente på Salbohed.
Detta tillkännages för de ynglingar som tilläventyrs vistas här i länet.
Uppsala den 27 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1822 (inställd auktion Brunna, Hagby socken)
Änkan Anna Christina Larsdotters skuld har blivit betald och auktionen på hennes ¾ mantal
i Brunna, Hagby socken är inställd.
Uppsala den 27 april 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1822 (ändrad tid för övningslägret vid Ladugårds
Gärde)
Kongl Maj:t har funnit för gott att ändra tiden för övningslägret vid Ladugårds Gärde till 26
maj - 12 juni.
I sammanhang härmed förordnas att de beordrade Regementenas och Korpsernas övriga
möten börjar 2 dagar tidigare än vad som sagts.
Uppsala den 4 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 4 maj 1822 (4 personer)
1:o Gardisten vid Andra Livgardet samt Kapten von Hohenhausens Kompani, Peter Pehr
som förut kallat sig Pehr Pehrsson och olovligen begivit sig från den av honom beviljade
permissionsort, Fåne by, Fåne Härad och inte inställt sig vid Regementet.
Han är född 26 mars 1800 i Heds socken, Västmanland, är 11 kvarter 3 tum lång, med
ljust ansikte, mörkt hår, blå ögon
2:o Den för passlöshet anhållne och till hemorten i Härnösand avsände sjömannen Jonas
Söderlund, lyckades rymma från fånggevaldigern Rickter inom Västernorrlands län, är vad
som sedermera blivit känt en från Andra Livgardet förrymd gardist med samma namn.
Han är 25 år gammal, lång till växten, blå ögon och ljust hår.
3:o Ryske mannen Peter Prakoffi, som länge vistas i Askersund, men nu, misstänkt för stöld
avvikit därifrån. Han är 40 år gammal, mörkt hår.
4:o Drängen Eric Ersson, är 25 år gammal, klädd i ljusblå rock med blanka knappar, bruna
vadmalsbyxor, blå ullstrumpor och skor, har avvikit från sin tjänst hos bonden Anders
Andersson i Skrattorp, Askers socken.
Uppsala den 4 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1822 (exekutiv auktion Stålby, Vårfrukyrka socken)
Till att gälda en skuld på 261 riksdaler 16 skillingar utom ränta och kostnadsersättning
säljer bonden Eric Olofsson sin ägandes fastighet kronoskattehemmanet N:o 1 Stålby,
Vårfrukyrka socken, som blivit tagen i mät.
Uppsala den 4 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1822 (personer som inte betalt skatt)
Efterlyses 11 personer tillhörande Första och Tredje Fögderiet, som inte betalt sin skatt och
vars vistelseort är okänd.
Uppsala den 7 maj 1822
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Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1822 (priset på svensk silverriksdaler)
Magasinsdirektionen tillkännager att en svensk silver riksdalers under januari, februari och
mars medelpris i förhållande till Växelkursen i Hamburg, varit 2 riksdaler 30 skillingar 8
runstycken och ett lod kontrollerat omyntat silver 1 riksdaler 4 skillingar 9 runstycken.
Detta till rättelse för dem som önska avbörda sig betalning av0 krediten för erhållen
undsättningssäd.
Uppsala den 7 maj 1822
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1822 (tid och plats för bevillningstaxeringarna)
Den 18 juni 1822 kommer bevillningstaxeringarna att hållas på de vanliga
gästgivargårdarna.
Beredningskommitténs ledamöter erinras om att de skall infinna sig, försedda med
utfärdade Förordnande och Sockenstämmoprotokoll för att sig emellan välja
Taxeringskommitté.
Uppsala den 7 maj 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1822 (spannmålslånets återbetalande)
Sedan Kongl Maj:t på min hemställan lättat inbetalning av magasinsskulder för
spannmålslån åren 1818 och 1819 längre än i andra län, och Uppsala län nådigast fått
förlänga tillåtelsen, att på villkor, som Kongl Brevet av den 13 oktober 1820 föreskriver, in
natura tunna för tunna betala sina undsättnings spannmålsskulder.
Jag har till min ledsnad och förundran erfarit, att en mängd skuldsatta försummat att
begagna sig av denna Nåd. Därför uppmanar jag allvarsamt dem, som fortfarande häftar i
skuld, att före den 15 denna månad betala, då rättigheten att erlägga tunna för tunna upphör.
Eljest få de skylla sig själva för de påföljder bristande omtanke om eget väl ådrager, att
magasinsskulderna i laga ordning genom utmätningstvång genast infordras.
Uppsala den 7 maj 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1822 (nya tider för skvadronernas möten)
I överensstämmelse vad som redan är kungjort påminns om de olika skvadronernas
mötestider.
Uppsala den 11 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 11 maj 1822 (2 personer, tillvaratagen matsked)
Befallningshavanden i Linköping efterlyser passlöse manspersonen Johannes Andersson
som blev gripen för lösdriveri, men lyckades fly, när han skulle införas i Länshäktet.
Han är medelmåttig till växten, har kort tunnklippt hår och var klädd i mörkgrå
vadmalsrock med svarta hornknappar, ljusblå trasig rock, ljusrandig linneväst, gamla bruna
manchesterbyxor, vita ullstrumpor och nästan nya vända stövlar och en bättre svart hatt.
Befallningshavande på Öland efterlyser drängen Magnus Andersson från Bredinge,
Kastlösa socken, som varit lagförd för inbrottsstöld, men lyckats rymma.
Han är 17 år gammal smal till växten med ett hyggligt utseende
Hos daldrängen Eric Andersson och hans syster Kerstin Andersdotter i Väsa, Älvsdalens
socken, Kopparbergs län har den 30 april blivit funnen en hopvikt räfflad silvermatsked om
5 lod märkt E M F. Rätta ägaren kan efter beskrivning återfå den hos häradsbokhållaren L
Gullbergsson, Hässlinge, Lillkyrka.
Uppsala den 11 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1822 (förnyad auktion Hålmyra, Kulla socken,
Lagunda Härad)
Avskedade nämndemannen Anders Mattson begär förnyad auktion på sitt ¼ mantal
kronoskattehemman i Hålmyra, Kulla socken, Lagunda Härad. Rättelse av ägaren att
inteckningen är på 800 riksdaler, vilka förmenas att de kan få bli innestående.
Uppsala den 11 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1822 (lösöresauktion och auktion på gästgivargården
i Yfred, Tierps socken)
Den 3 - 5 juni hålls öppen lösöresauktion i Yfred By, Tierps socken av allehanda välhållna
saker, bestående av silver, tenn, koppar, mässing, bleck och järnsaker, trä- och laggkärl,
linne och duktyger, en myckenhet goda sängkläder, välhållna husgerådssaker, kör- och
åkerredskap, hästar, kor, får och svin.
Vid samma tillfälle säljs Gästgivarhemmanet Yfred ½ mantal frälse, som medelmåttiga
år ger 100 tunnor spannmål, 60 - 70 lass hö, har hjälpligt bete, någon skog till gärdsel och
ved.
Mangårds- och ladugårdsbyggnad i fullkomligt stånd och får efter köpet genast tillträdas
med växande gröda, som detta år är ganska vacker.
Till hemmanet hör ett jordtorp med 2 tunnors utsäde, samt plogar tjänliga till odling.
Hälften i en salpeter plantlada om 50 lass jord, beredd att denna sommar kokas.
Uppsala den 13 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 maj 1822 (exekutiva auktioner i Lena och Tensta
socknar)
För domfästa skulder säljs:
1:o Ånge rusthåll om 1 ½ mantal beläget i Lena socken och värderat till 4,500 riksdaler
2:o Bonden Pehr Anderssons 3/8 mantal kronoskatte i Forssa, Tensta socken, Norunda
Härad, värderat till 1.300 riksdaler
Uppsala den 23 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 23 maj 1822 (8 personer)
1:o Volontären vid vakanta Livkompaniet av Stockholms Eskaders Sjöartilleri Regemente
N:o 48 Anders Holmström är 32 år gammal, född i Tibble socken, 5 fot 10 tum lång, av
undersättsig växt med stort och något koppärrigt ansikte, brunt hår och blå ögon. Han avvek
från tjänstgöringen den 15 dennes.
2:o Korrektionshjonen vid Arbetsinrättningen i Vadstena N:o 218 Johan Nyström och N:o
51 E Nordström eller Gördel, vilka var kommenderade till arbete på Vanås Fästning men
avvikit därifrån.
Nyström är född i Örebro län, 40 år gammal, 11 kvarter 2 ¾ tum lång med mörkbrunt
hår och blå ögon. Han har ett litet ärr vid näsan och besväras av svårt bråck
Nordström är 32 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång med brunt hår, grå ögon, långlagt
fräknigt ansikte
3:o Gifta drängen Nils Jonsson på Gurkestorp, Dörby socken, Kalmar län, som misstänks
för inbrottsstöld har avvikit från orten. Han skall tidigare tjänat vid Smålands f d
Dragonregemente under namn av Pass. Han är lång och smal, magerlagd med blekt ansikte,
spetsig näsa och kort hår
4:o Husaren N:o 19 Wallier, av Överstelöjtnantens Kompani och Smålands
Husarregemente, är 23 år gammal, 5 fot 8 tum lång, med rödlätt ansikte och svart hår, har
avvikit från rusthållet.
5:o Gossen Anders Nilsson från torpet Sandbrinken, Gamleby socken, är 11 år gammal och
brunögd med ljust hår. Han har efter julhelgen bortgått från sina föräldrar.
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6:o Skepparen Jan Jansson Hellberg, är omkring 25 år gammal. Han har bortgått från sin
med järn lastade skuta, som låg vid Flatenbergs Hytta i Norrbärke socken.
7:o Kolardrängen Carl Högström, vilken är 23 år gammal, medelmåttigt lång men smal,
ljust hår, bleklagt ansikte och något skevbent har olovligen bortgått från Ramnäs Bruk.
För de vid Vanås förrymda arrestanterna betalas 6 riksdaler 32 skilling till den som kan
gripa dem.
Uppsala den 23 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 maj 1822 (arrendeauktion på lotter i Uppsalas
Hovstalläng)
Till följd av Kammar Kollegii förordnande kommer auktion att hållas den 18 juni på
Uppsalas Hovstallängslotter N:o 34, 35, 53, 54 och 55. Arrendet gäller på 19 år och betalas
med hö, som efter markegång löses.
Uppsala den 25 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 maj 1822 (uppbrott från regementsmötet)
Enligt generalordern kommer uppbrott från regementsmötet för Livregementet Dragonkorps
att ske den 12 juni. Rusthållarna skall motta sina karlar och hästar, sedan de brutit upp från
nattvilan vid Gästgivargårdarna den 14 juni.
Uppsala den 31 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 maj 1822 (skogsbränder)
I dessa dagar har uppgifter om flera skogsbränder i länet inrapporterats. Då sådana
olyckshändelser nästan alltid är följder av vårdslöst och olagligt umgående med elden, anser
Landshövdingeämbetet som sin plikt, att erinra länets innevånare vad som ovillkorligen
åligger dem att iakttaga för att förekomma skogsbränder
I Byggninga Balkens 15 kapitel § 1 står:
Vill man svedjeland bränna, avröjes skogen näst omkring, jorden grävs upp, vatten och
redskap skall finnas tillhands. Tillsägs nästa granne att vara vid handen och komma till
hjälp om så behövs.
Den som svedjar vid blåsväder, stark hetta och torka, tänder och lämnar innan elden är
alldeles släkt, bötar 10 daler, även om ingen skada skett. Sker skada gäldar han av sitt gods
och bötar 100 daler.
Om olyckan ändå är framme trots att han vidtagit försiktighetsåtgärder, kallar han vid 10
dalers vite grannar och låter klämta i kyrkklockorna för att uppbåda folk.
Brinner Byskogen bötar 5 daler vardera och 16 öre för varje ek och bok.
Tänder någon ute i marken av annan orsak eller är vägfarare vårdslösa och inte släcker,
bötar 20 daler. Tänder någon där väderleken och omständigheterna gör det olämpligt ligger
i tveböte om ingen skada sker. Uppstår skada gäldas den och böterna är 100 daler.
Markägaren har rätt att ta löst folk i förvar. Kommer skadan av tjänstehjon och vallhjon
gäller samma böter. Orka de inte arbeta för skadan, pliktar de med kroppen för böterna. Är
skadan så stor att den inte kan ersättas med arbete, pliktas med kroppen både för skadan och
böterna.
Dessa i allmänna lagen givna föreskrifter och hur man släcker uppkommen eld och
ansvaret därför, måste tjäna till den noggrannaste efterrättelse. Det åligger kronobetjäningen
att ha noggrannaste uppsikt, liksom Byordningsmännen i de socknar där Byordningen är
antagen.
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Dessa åtgärder är desto nödvändigare, då länets skogar redan är medtagna och utödda i
en grad som väcker bekymmer för framtiden, särskilt som de givna uppmuntringarna till
trädplantering och ett omtänksamt befordrande av skogens återväxt tyvärr inte förmått
väcka Allmogens allmännare uppmärksamhet på detta så viktiga ämne.
Uppsala den 31 maj 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 juni 1822 (revision av Uppsala lasarettsmedel med
förteckning på vad de olika socknarna betalat)
Sedan Uppsala läns Lasaretts Räkenskaper för år 1819 och 1820 granskats, lämnar
Befallningshavanden allmänheten en översikt över administrationen och lasarettets
tillgångar, som huvudsakligen bestått av de 3 skillingar som enligt Ständernas beslut 1818,
skall erläggas av varje mantalsskriven person.
Under dessa 2 år och fyra månader har varit intagna 140 personer av mankön och 112 av
kvinnkön. tillsammans 252 personer
Därav dog 22 personer medan 204 blev utskrivna friska och kvarliggande den 1 maj
1821 var 26 personer.
Kostnaderna för avlöning, underhåll, medicamenter har uppgått till 7.764 riksdaler 33
skilling 9 runstycken.
Frivilliga avgifter vid befordringar 9 riksdaler 9 skilling 4 runstycken
Frivilliga sammanskott av församlingarna 517 riksdaler 21 skilling 2 runstycken
Serafimer Ordens årliga anslag här för 2 år 1. 300 riksdaler
Legohjons och bötesmedel 163 riksdaler 7 skilling 1 runstycke
3 skillingars avgift för 2 år 5. 316 riksdaler 21 skilling
153 riksdaler i restantier
Här uppkommer en total inkomst av 7.459 riksdaler 21 skilling 7 runstycken och då
skulle synas en brist på 305 riksdaler, som dock täcks av att räkenskapsåret fortgår till 1 maj
1821.
Sjuksängarna antal är bestämt till 20 stycken, men stundom måste de ökas till 30 och
40, beroende på att envar venerisk patient genast blir omhändertagen
Under den varma årstiden kommer vanligen en ringare del av patienter och för att spara
drar man då ned på sängarnas antal.
Befallningshavande har velat meddela länets innevånare dessa underrättelser om denna
nyttiga inrättning, vars huvudsakliga ändamål är att förekomma spridning av venerisk
smitta, men så gott tillgångarna medgiva lämna tillfälle för fattiga från församlingarna att
åtnjuta läkarvård även för andra åkommor. Där bör uppmärksammas att detta sistnämnda
ändamål säkrast vinns i den församling, som vid insamling av frivilliga sammanskott
ihågkommer länets lasarettsfond
Uppsala den 5 juni 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Förteckning på frivilliga gåvor från församlingarna:
Bro socken 2 riksdaler, 17 skilling 10 runstycken
Lossa socken 1 riksdaler 10 skilling 3 runstycken
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1822 (ytterligare auktion på löjtnantsbostället
Skuttunge by, Skuttunge socken)
Förnyad arrendeauktion förrättas den 14 augusti på löjtnantsbostället Skuttunge by,
Skuttunge socken.
Uppsala den 7 juni 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Brev från Carl Johan, Stockholm den 30 maj 1822 (angående sjöbevärings
manskapets möte)
(14 juni)
Kongl Maj:t förordnar att innevarande års Första klass av Sjöbeväringsmanskapet skall i
september sammandragas i de län där de mönstrat för en 12 dagars övning.
Stockholm den 30 maj 1822 CARLS JOHAN
Vilket härmed tillkännages för alla berörda.
Uppsala den 14 juni 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1822 (förnyad auktion Jung, Vårfrukyrka socken)
Den tidigare utsatta auktionen kunde inte gå för sig, varför ny auktion på bonden Pehr
Larssons ägande frälseskattehemman N:o 5 om ½ mantal i Jung, Vårfrukyrka socken sker
den 12 augusti.
Uppsala den 14 juni 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1822 (exekutiv auktion Låddersta, Kalmar socken,
Håbo Härad)
För skulder har följande tagits i mät Fänrik Casper Ulric Zethrins ägande 1 mantal
kronoskatte i Låddersta med tillhörande utjord i Höglunda samt änkan Greta Lisa
Andersdotters hemmansdel 3/16 mantal kronoskatte i Viby, allt inom Kalmar socken, Håbo
Härad.
Låddersta med Höglunda utjord är värderad till 3. 835 riksdaler och Viby till 186
riksdaler
Dessa fastigheter kommer att säljas på offentlig auktion vid Grans Gästgivargård den 27
september. Upplysningar kan fås hos auktionsförrättaren kronobefallningsman Välbetrodde
M Groth på Väst Tibble.
Uppsala den 14 juni 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1822 (11 personer)
1:o Volontären vid vakanta Livkompaniet av Arméns Flottas Stockholms Eskader
Sjöartilleri Regemente N:o 95 Emanuel Fröberg, vilken olovligen avvikit från
tjänstgöringen i Stockholm är 37 år gammal, född här i staden, där fadern varit urmakare.
Han är 5 fot 5 tum lång, undersättsigt växt, magert och fräknigt ansikte, mörkbrunt hår. Han
var klädd i buldanströja, långbyxor och kommisskor. Fröberg är kunnig i
urmakerihantverket.
2:o Sjöartilleristen vid Första Regementet och Kontraamiralen Nordenskölds Kompani N:o
43 Peter Pettersson, har rymt från Karlskrona. Han skall vara född i Kalmar län, 27 år
gammal, 5 fot 6 tum lång, smal till växten med ljust hår.
3:o Arrestanterna Carl Magnus Sallin är medelmåttigt lång, grov kroppsbyggnad, fylligt
ansikte, mörkt hår med ärr på överläppen mitt under näsan
Jonas Segerskölld eller Hullt är lång och smal, med ljust hår
Kvinnspersonen Helena Nilsson eller Widerholm är liten och smal med koppärrigt mörkt
ansikte och mörkt hår.
Dessa tre personer rymde under transport mellan Nyköping och Stockholm vid Åby
Gästgivargård, där de bröt sig ur arresten
4:o Norske manspersonen Stenen Thoresen Wrenne, som är angiven för brodermord och
ställd för tilltal vid Nummedahls och Sandsvärds Domstol men lyckats komma på flykten
inom Bergens stift i Norge. Han är lång med mörkt hår, mörk ansiktsfärg, blå ögon och
starkt utstående panna. Han har ärr på bröstet och under högra armen samt är koppärrig i
ansiktet. Han var klädd i vit fjälltröja, brun väst, blå ridbyxor samt avskurna stövletter.
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5:o Arrestanten Peter Rolin som blivit dömd till 4 par spö för att han inte kunnat betala sina
böter, som han skulle erlägga för att han överfallit en person med kniv, har rymt inom
Göteborgs län. Han är 28 år gammal, liten med svart hår och koppärrigt ansikte.
6:o För andra resan stöld och dömd till obestämd tids arbete vid Kungsholms
fästningsbyggnad har förre soldaten Peter Pettersson Ström rymt inom Blekinge län. Han är
5 fot 6 tum lång, blå ögon, ljust hår och spetsig näsa.
7:o Den för stöld straffade och från Karlstens Fästning uttagna manspersonen Olle Olsson
är 32 år gammal, har ljust hår, ljusgrå ögon, trint ansikte, och 5 fot 6 tum lång. Efter att ha
begått hustjuvnad har han rymt från sin husbonde nämndeman Thorbjörn Hansson i Torball,
Tanums Härad, Göteborgs län.
8:o Drängen Andreas Jerpsson, som enligt Kongl Maj:ts Nådiga utslag skulle försändas till
Malmö Fästning, att hållas till bekännelse av det mord för vilken han varit tilltalad, men
enligt Göta Hovrätt blivit ställd på fri fot. Nu kan man inte finna honom. Han är 23 år
gammal, lång, rak och undersättsigt växt, med trint ansikte, mörkt hår och stora ljusblå ögon
samt djärv i sitt uppförande.
9:o Volontären vid Överste Hjärnes Kompani N:r 45 Olof Svensson är 5 fot 4 tum lång,
ljust hår, blå ögon. Han är född 1799 och idkar skräddaryrket. Nu har han uteblivit efter
permissionen.
Uppsala den 14 juni 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan 14 juni 1822 (angående återbetalningsskyldighet av
undsättningssäd)
Vi har bifallit er hemställan, så att länets fattigare innevånare inte utan äventyr av
fullkomlig undergång kunde med pengar betala sina spannmålsskulder. De tillåts betala
med magasinsgild säd. Vid utmätningar kan i brist på växande gröda, dragare och
åkerredskap på gäldenärernas bekostnad säden till Kronomagasinet framföras. Likviden för
erhållen understödsspannmål beräknas efter sista årets markegång.
Stockholm den 14 juni 1822 CARL JOHAN
Vilket stadgande härigenom till vederbörandes underdåniga efterlevelse kungöres.
Uppsala den 30 juli 1822
Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1822 (förnyad auktion Årby, Lena socken, Rasbo
Härad)
Brist på spekulanter gjorde att auktionen på rusthållare Ludvig Ristners rusthåll Årby, Lena
socken, Rasbo Härad inte kunde genomföras. Därför utlyses ny auktion till den 24 augusti.
Uppsala den 14 juni 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1822 (arrende på färjan vid Flottsund)
Sedan byggnadsplats blivit utsedd för en blivande arrendator vid Flottsunds färjehållning
och därmed förenad krogrättighet, kommer arrendeauktion att hållas både vid
Kammarkollegiet och Landskontoret den 6 augusti. Arrendet för både färjehållningen och
krogen är på 30 år.
Uppsala den 21 juni 1822 A WISTRAND C O LIND
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1822 (förnyad auktion på lotterna vid Karlbergs
Kungsgård och tillhörande brännvinsbrännings rättighet)
Då inga antagliga bud gavs vid auktionen på lotter vid Karlbergs Kungsgård och rättigheten
att begagna husbehovsbränning för de 4 mantalen, kommer ny auktion att verkställas den 13
augusti. Arrendetiden är 24 år.
Uppsala den 21 juni 1822 A WISTRAND C O LIND
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Uppsala den 21 juni 1822 (exekutiv auktion Agersta, Jumskils socken)
För att gälda i mät tagna och av Upplands Regementets Korprals Korps och Soldat
Pensionskassa i dessa hemman intecknade 2.000 riksdaler, kommer auktion att ske på N:o 1
och 2 i Agersta, Jumskils socken, varvid de tillsammans uppskattas till 4.833 riksdaler 16
skilling.
Köpeskillingen erläggs genast eller senast efter en månad, då 6 % ränta tas ut från
auktionsdagen. Det åligger utmätningssökande att kungöra för övriga inteckningshavare om
försäljningen, antingen genom bevisliga underrättelse, när man känner deras hemvist annars
genom kungörelse, i Allmänna Post- och Inrikes Tidningar 3 gånger.
Uppsala den 21 juni 1822 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1822 (exekutiv auktion Brunna och Gräfsta, Dalby
socken, Hagunda Härad)
Nämndeman Lars Girell som avstått sin fasta egendom till förnöjelse för sina borgensmän
säljer Brunna och Gräfsta i Dalby socken, Hagunda Härad, vilket på begäran av kuratorerna
i konkursen kungörs. Den som stannar på högsta budet och ställer nöjaktig borgen får
anstånd med betalning till 1 oktober nästkommande år.
Uppsala den 21 juni 1822 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1822 (exekutiv försäljning i Häftinge by, Lillkyrka
socken, Trögds Härad)
På begäran av godemännen i garvare Blads konkurs säljs 1/12 mantal i Häftinge by,
Lillkyrka socken, Trögds Härad den 10 juli. Köpeskillingen betalas vid auktionstillfället.
Uppsala den 21 juni 1822 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1822 (värvning)
Föraren Froman har blivit förordnad att för 5:te kompaniet Svea Artilleri Regemente värva
manskap inom länet till den 11 juni nästa år.
Uppsala den 21 juni 1822 A WISTRAND C O S LIND
Efterlysning, Uppsala den 21 juni 1822 (5 personer)
1:o Livstidsfången på Karlstens fästning N:o 110 Johan Söderquist, som är född i
Östergötland, 42 år gammal, 5 fot 5 tum lång, stark kroppsbyggnad, mörkt hår, spetsig näsa,
blekt, pussigt ansikte, svartbruna ögon har rymt från fästningen den 31 maj.
2:o Artilleristen Jonas Palmgren och kvinnspersonen Maria Petersdotter har natten till den
27 maj brutit sig ut genom golvet i Aspaland Härads fängelse på Måvilla Tingshäkte. De är
båda häktade och dömda för flera stölder.
Palmgren är omkring 40 år gammal, av lång och stark kroppsbyggnad, mörkt hår, blå
ögon.
Maria Peterdotter är lika gammal, fetlagd med koppärrigt ansikte.
Gossarna Anders Persson och Lars Persson som den 25 februari bortgått från sin moder,
beväringssoldatänkan Catharina Larsdotter i Svista, Ramsta socken är härmed efterlysta.
Anders Persson är 14 år gammal, trint ansikte, ljust hår var klädd i grå vadmalsjacka,
randiga yllebyxor, vita ullstrumpor, skor och läderkaskett.
Lars Persson är 11 år gammal, mörkhårig, klädd i randig yllejacka och byxor, svart hatt,
vita ullstrumpor och skor.
Överståthållarämbetet och Befallningshavande i övriga landet anmodas efterlysa
gossarna.
Uppsala den 21 juni 1822 A WISTRAND C O S LIND
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Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1822 (ytterligare auktion regementsläkarbostället,
Väsby, Alunda socken)
Ytterligare auktion förrättas den 14 augusti till följe av Krigs - och Kammar Kollegiernas
skrivelse, regementsläkarbostället Väsby vid Adelsfaneregementet, Alunda socken.
Hugade spekulanter skall vara försedda med i vederbörlig ordning författade och med
Domarens vederhäftighetsintyg givna arrendeborgen.
Uppsala den 22 juni 1822 A WISTRAND C O S LIND
Stockholm den 24 juni 1822 (berättelse om revisionen av Allmänna
Brandförsäkringsverkets Förvaltning och räkenskaper för år 1821)
Efter Reglementet av den 15 april 1782 har undertecknade dels av Kongl Maj:t förordnade,
dels av Verkets enskilda delägare utsedda, förrättat revision på Verkets Förvaltning och
Räkenskaper.
Räkenskaperna befanns vara till alla delar riktiga och fullkomlig redogörelse för
Verkets inkomster och utgifter föreligger.
Brandskadeersättningar till städer har utbetalts med 816. 270 riksdaler, gäller 2
egendomar i Laholm, 1 i vardera Askersund, Linköping, 3 i Göteborg, 1 i Landskrona, 3 i
Vimmerby, 1 i Falun, 1 i Uddevalla, 2 i Simrishamn, 3 i Ekenäs i Finland.
Ersättning på 261.650 riksdaler för Landsbygdens fond, gäller 1 i Västernorrlands län, 3
i Skaraborgs län, 1 i Kopparbergs län, 29 i Göteborgs län, 2 i Stockholms län, 1 i vardera
Västerbotten, Gävleborgs, Jönköpings Malmöhus län, 2 i Karlstads län samt 4 i Åbo och
Björneborgs län i Finland.
194 försäkringar i städer och 181 på landet har tillkommit. Sedan de som förlorat sin
delaktighet i fonderna uppgår antalet till 10.830 stycken Behållning uppgick till 1.995.474
riksdaler 23 skilling.
Stockholm den 24 juni 1822 LAGERHEIM, UGGLA, KÜSEL, ÖRNBERG, LIND,
NYBLAEUS HJERTSTRÖM
Kungörelse, Uppsala den 5 juli 1822 (avkortning av skråtiden för hovslagargesäller
som gått vid veterinär inrättningen)
Varje gesäll i hovslagarhantverket, som genomgått Veterinär Inrättningen i Stockholm får
avkorta sin skråtid med ett eller två år som gesäll, innan han får avlägga godkänt
mästarprov.
Kongl Maj:t har i Nåder förklarat att varje elev utexaminerad vid Veterinär Inrättningen
får bosätta sig i stad eller på landet för att obehindrat betjäna allmänheten med hästskors
och söms förfärdigande och hästars skoning.
Uppsala den 5 juli 1822 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 5 juli 1822 (utbetalning av Krigsmanshus gratialierna)
Kongl Maj:t har i Nåder tillåtit att Krigsmanshus gratialisterna får uppbära sina årliga
underhåll på två terminer med hälften varje gång. Avlöningsmöte hålls den 30 juli hos
regementsskrivare Warenberg här i staden, hos regementsskrivare Guilleaume på
Husbyborg i Tierps socken och hos mönsterskrivare Kumlin i Skottsilla, Knivsta socken.
Underhållstagarna skall vara försedda med Underhålls Brevet samt Prästbevis.
Uppsala den 5 juli 1822 A WISTRAND C O S LIND
Efterlysning, Uppsala den 5 juli 1822 (8 personer)
1:o Allmänna arbetskarlarna Nils Christiansson och Eric Dahlberg har olovligen avvikit
från Karlskrona.
Christiansson är 33 år gammal, 5 fot 8 tum lång, trint ansikte, brunt hår och bruna ögon
Dahlberg är 20 år gammal, 5 fot 4 tum lång, avlångt ansikte, brunt hår och bruna ögon.
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Båda var klädda i den vanliga sommarmunderingen.
2:o Korrektionshjonen vid Vadstena Arbets Kompani N:o 111 Johan Eric Lundberg och
N:o 116 Anders Berglind har olovligen avvikit från fästningsanläggningen Vanås
Lundberg är 20 år gammal, 11 kvarter och 2 tum lång, mörkt hår, blå ögon och trint
ansikte.
Berglind 30 år gammal, 10 kvarter 5 ½ tum lång, mörkt hår, blå ögon och långlagt
ansikte.
3:o Allmänna arbetskarlen vid Första Kompaniet N:o 53 Petter Hwanström har avvikit från
skeppsvarvet i Karlskrona. Han är 41 år gammal, 5 fot 11 tum lång, långlagt, blekt ansikte,
blå ögon, mörkt hår.
4:o Bonden Pehr Olsson i Gummra, som blivit misstänkt för delaktighet i mord är 25 år
gammal 12 kvarter lång med ljust hår och ansikte, har avvikit inom Karlstads län.
5:o Båtsmannen vid Norra Hallands Kompani N:o 103 Ljunggren är 40 år gammal, lång till
växten med mörkt hår, har olovligen avvikit från Nya Varvet i Göteborg.
6:o Ett hästkreatur har bortkommit från betet vid Allmänningen Sneden, rött till färgen med
halv stånd- och halv hängman, liten bläs, märkt på vänstra låret med bokstaven L. Hästen
är 16 år gammal. Ägaren skomakaren Lundgren i Enköping utlovar vedergällning till den
som kan lämna upplysningar
7:o En häst saknas från bete på Lörsta skog, Näs socken. Den är 15 år gammal, med bläs,
halvt stående och halvt hängande man, vit på högra bakfoten.
För tillrätta skaffandet och avlämnande i svarvare Strandmans gård här i staden är
vedergällning utlovad.
Utjordsinnehavaren Jacob Andersson i Fornås, Vaksala socken, avvek från sitt hemvist den
28 maj och har trots efterspaningar inte kunnat hittas. Kronofogden Ludv Sporrong begär
att han efterlyses.
Han är 35 år gammal, av ordinär storlek, mörkt hår, och klädd i en gammal randig
ylletröja och väst, gamla sämskskinnsbyxor och förskinn, blåprickiga ullstrumpor, läderskor
och en gammal läderkaskett.
Han har före sitt bortgående uppgivit ett gammalmodigt fickur av guld, förfärdigat i
Stockholm, och i svart sammetsband hängande nyckel av mässing samt en guldring med
infattad röd karneol, som han påstod sig ha hittat i Vedyre skog i vintras under
Distingsmarknaden. Han lämnade dem hos Kronofogde Askeroth på Berga i Danmarks
socken.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i riket anmodas efterlysa
Jacob Andersson och lämna uppgift om gulduret.
Uppsala den 5 juli 1822 A WISTRAND C O S LIND
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1822 (exekutiva auktioner i Danmark, Bro, Husby
Sjutolft, Tillinge och Tibble socknar)
Till gäldande av domfästa skulder kommer följande fastigheter att säljas på auktion.
1:o Kronoskattehemmanet Löth, i Danmarks socken, Vaksala Härad tillhörigt änkan Brita
Jansdotter därstädes och bonden Jan Ersson i Säby, Lagga socken, värderat till 2.292
riksdaler
samt ett öresland jord i Gränby, Vaksala socken, Vaksala Härad tillhörigt bonden Olof
Carlsson därstädes, uppskattat till 745 riksdaler
2:o Hemmanet Garpeboda, ett halvt mantal skatte augment i Ryds socken, tillhörigt fänrik E
G Hagström och fänrik G R Hagström uppskattat till 3.700 riksdaler
Auktionen förrättas av Kronfogden i orten välbetrodde M Groth den 8 november vid Bro
Härads Tingsställe, Tibble Gästgivargård.
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3:o Halvt mantal kronoskatte N:o 1 Hacksta, Husby Sjutolfts socken, Trögds Härad
tillhörigt bonden Eric Ersson, uppskattat till 666 riksdaler.
4:o ¼ mantal med tillhörande utjord av kronoskattehemmanet N:o 1 i Hummelsta, Tillinge
socken, tillhörigt bonden gamle Eric Ersson och hans hustru därstädes, uppskattat till 600
riksdaler
5:o Skillsta utjord i Ingla By, Tibble socken tillhörigt bonden Olof Olsson därstädes,
uppskattat till 500 riksdaler.
Dessa hemmansdelar säljs var för sig i befintligt skick, utan inventarier men med utsådd
gröda. Köpeskillingen erläggs sist efter en månad, då 6 % ränta uttas från auktionsdagen.
Uppsala den 27 juli 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1822 (förnyad auktion Skyttebo, Tillinge socken)
På grund av avsaknad av anbud kunde inte Skyttebo, Tillinge socken, säljas vid tidigare
auktion. Hemmanet tillhör bonden Birger Smedberg och Nibble tillhör bonden Olof
Andersson i Hofdesta. Ny auktion den 3 oktober.
Likaledes den 3 oktober hålls ny auktion på bönderna Eric Gustafs Rundblads och Johan
Eric Erssons andelar i augmentshemmanet i Gryta socken.
Uppsala den 27 juli 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1822 (frivillig auktion på kvarnarna i Visleby, Rasbo
socken)
På frivillig öppen auktion säljs Visleby frälseskatte och skatte mjölkvarn om 3 par stenar
och 2 sågkvarnar belägna i Rasbo socken, Rasbo Härad.De säljs på stället.
Uppsala den 27 juli 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1822 (lotter i Strömsholms Stuteri auktioneras
återigen)
Ängslägenheterna Grönöhagen, Mellanhagen holmen Harsten och lott N:o 4 i
Husbondängen har inte kunnat säljas vid tidigare auktioner på grund av att anbuden inte
varit antagbara. Ny auktion den 8 oktober. Arrendetiden är 19 år.
Uppsala den 27 juli 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1822 (förkommet fordringsbevis)
Föreståndaren vid Uleåborgs Magasin, lagman E Löfwenborg hade en fordran på 1895
riksdaler vid avslutad likvid vid f d Finska General Krigskommissariatet. Fordringsbeviset
har dock förkommit. Den som till äventyrs kan inneha detta bevis antyds härmed att anmäla
det hos Kammarrätten sist inom natt och år räknat från 21 juni, i annat fall fordringsbeviset
blir dödat och kraftlöst förklarat.
Uppsala den 27 juli 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 27 juli 1822 (16 personer)
1:o Häktade manspersonerna Carl Magnus Bergman, Gustaf Svensson Wik, Mathias
Arvidsson och Peter Nilsson har natten till den 1:sta augusti fått tillfälle att taga till flykten
ur Hoby Härads Fängelse inom Karlskrona län. Wik är tilltalad för en stöld, Bergman för
många och Arvidsson och Nilson är dömda till livstidsarbete för 3:dje resan tjuvnad.
Bergman, är medelmåttigt växt med rött hår och polisonger
Wik är ung, liten till växten med trint ansikte
Arvidsson är av ordinär växt, blek, något koppärrig
Nilsson är av ordinär växt, ljust hår och trint ansikte
2:o Arrestanterna från Vadstena N:o 20 Ch Abrahamsson, N:o 217 C G Carlén och N:o 240
Lycko har rymt från Vanås Fästnings anläggning.
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Abrahamsson är 31 år gammal, 11 kvarter lång med svart hår, blå ögon, ovalt ansikte
Carlén vilken tidigare varit straffad för stöld är 27 år gammal, 10 kvarter 4 ½ tum lång,
mörkt hår, bruna ögon, ovalt ansikte.
Lycko andra gången straffad för stöld är 27 år gammal, 11 kvarter ¾ tum lång, ljust hår,
blå ögon och litet trint ansikte.
3:o Änkan Beata Wetterstrand från Falköping, vilken ofta obehörigt kringstryker, har blivit
förelagd att stanna i staden, vid påföljd att hon sätts på allmänt arbete. Hon har dock avvikit
från orten den 18 juni.
4:o Volontären vid Livkompaniet N:o 6 Anders Graf och båtsmannen vid Norra Hallands
Kompani N:o 63 Fribom har avvikit från sin tjänstgöringsstation i Göteborg.
Graf är grovlämmad, 35 år gammal, 5 fot 11 tum, ovalt ansikte, ljustbrunt hår, ljusblå
ögon.
Fribom är omkring 30 år gammal, medelmåttigt växt med mörkt hår
5:o Drängen Pehr Olofsson från Backen, Indals socken, är dömd för barnamord och att ha
burit hand på sin far. Han skall mista högra handen, halshuggas och steglas. Han rymde, då
han tillsammans med andra arrestanter vid Sundsvalls Landshäkte varit utsläppt på
fängelsegården.
Han beskrivs vara 26 år gammal, 6 fot 1 1/8 tum lång, smal till växten med blekt ansikte,
mörkbrunt, kort hår och lugg, samt mörk skäggbotten, späd röst och något stammande tal.
6:o Pigan Hedvig Christina Lindquist, som efter att ha stulit en silversked, avvikit ur sin
tjänst hos kapten Gustaf Bergquist på Linde i Brännkyrka socken. Hon är liten och stadig
till växten, blek med bruna ögon och mörkt hår.
7:o Drängarna Jan Mattson och Eric Frisk har olovligt avvikit från sina tjänster. Den förre
från Hovfuriren Carlberg på Hogsta i Lovö socken och den andra från Kommersrådet
Wegelin.
Mattson är 20 år med rödblått ansikte ljust hår och liten till växten
8:o De från Kronospinnhuset i Norrköping intagna och i tjänst antagna hos
hemmansbrukaren Anders Svensson i Ullälva, Örtomta socken, Linköpings län, förrymda
pigorna Lovisa Melin är 21 år gammal och Anna Maria Örnström är 23 år gammal.
Uppsala den 27 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1822 (avskedade soldaters medaljpension)
De soldater som blivit benådade med medaljpensioner skall få hela årets belopp på en gång.
Senast den 15 november skall de hitsända prästbevis om god frejd och nummer på
pensionsbrevet, så att jag kan sända medel till Kronobetjäningen i orten, som utdelar
pensionen.
Uppsala den 1 augusti 1822
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1822 (entreprenadssauktion för bröd åt
slottsfångarna)
Till följd av Förordningen av den 17 mars 1819 kommer entreprenadsauktion att hållas här i
Landskontoret den 14 december för att motta anbud att skaffa bröd åt fångarna på slottet
under kommande år. Billigaste anbud antas.
Uppsala den 1 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 3 augusti 1822 (6 personer, parti sämskskinn, en häst)
1:o Arrestanterna Johannes Bramberg, Peter Ahlström och Jacob Carlsson Ing, vilka
tillsammans med senare ertappade arrestanten Samuel Johansson Bursell tidigt på
morgonstunden den 23 juli på våldsamt sätt brutit sig ut ur Kronobergs Läns Kronohäkte
Bramberg är 3 alnar 3 tum lång, 27 år gammal, ljust hår, blå ögon och ljuslätt ansikte
Ahlström är 11 kvarter, 5 tum lång, 34 år gammal, mörkt hår, blå ögon och blekt ansikte
Ing 11 kvarter 2 tum lång, 33 år gammal, mörkt hår, blå ögon, ljuslätt ansikte.
2:o Rekryten vid Örlogsflottans 2:dra Sjöartilleri Regemente Yar Pettersson är 5 fot 8 tum
lång, född 1795, mörkt hår undersättsig till växten. Han har olovligen avvikit från
garnisonstjänstgöring i Karlskrona.
3:o Martin Boman från Halms socken i Halmstads län, som var häktad och under
rannsakning ställd för tillgrepp av en plånbok innehållande 42 skilling vid en marknad, har
kommit på flykten.
4:o Korrektionshjonet från Vadstena N:o 114 Anders Österberg är 22 år gammal, 11 kvarter
4 ½ tum lång, mörkt hår, blå ögon, långlagt, blekt ansikte med ett ärr under och över hakan
har avvikit från Vanås Fästningsbyggnad.
5:o Ett större parti sämskade skinn, har genom inbrott stulits från Rådman och
Sämskmakare Åldermannen Johan Bergman i Karlstad. Skinnen var buntade och ägarens
namn och hemvist, tiden för beredningen och lönen för arbetet var påskrivet på det yttersta
skinnet i varje bunt.
6:o Bonden Pehr Pehrsson i Krogsta, Åkerby socken, har förlorat en häst från betet på
Bälings Härads Allmänning vid midsommartiden. Hästen är blekröd, har vit till vänster
hängande man, vit svans, är 7 år gammalt och av vanlig storlek och något långsträckt.
Vedergällning är utlovad.
Uppsala den 3 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1822 (förnyad auktion Säby, Danmarks socken)
Bonden Jan Anderssons i Säby, Danmarks socken ägande fastighet N:o 1, som inte kunnat
säljas vid tidigare auktion i brist på anbud, säljs ånyo den 28 september.
Uppsala den 3 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1822 (kallelse till taxeringskommitténs möte)
Länets Allmänna Taxerings Kommitté sammanträder den 2 oktober på slottet.
Följande erfarna och kunniga herrar och män är kallade till ledamöter:
Baron von Düben, Hovstallmästare Malmerfeldt och Major Ribbing för adeln och
ridderskapet
Prosten Bergström, Prosten Hallgren och Hovpredikant Afzelius för prästerskapet
Rådman Lindman, Snickare Holmgren och Handelsman Hammarström för Borgerskapet
Nämndeman Hoffsten, Nämndeman Eric Ludvigsson i Måsta och Nämndeman Anders
Persson i Svartbäck för Bondeståndet
Brukspatron Tamm, Kammarrättsrådet Hjärpe och Byggmästare Morin av
Ståndspersonerna.
De skattskyldiga som önska rättelse, skall senast den dag prövningskommittén
sammanträder eller förut till mig inlämna sina anmärkningar.
Uppsala den 5 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan den 14 augusti 1822 (angående inställd övning för
sjöbeväringsmanskapet) (7 september)
Av förekomna skäl och omständigheter har Vi funnit för gott att inställa den anbefallda
övningen med sjöbeväringsmanskapet. Ni skall kungöra detta beslut med förklarande, att de
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beväringar som väljer sjötjänsten från och med nästa år kommer att övas på samma gång
och under samma befäl som de, som skall ha sin tjänst till lands.
Stockholm den 14 augusti 1822 CARL JOHAN
Vilket härmed till efterrättelse kungörs.
Uppsala den 7 september 1822 J A CARLSSON O E WALLIN
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1822 (förnyad auktion på Högsta Gästgivargård,
Bälinge socken, Bälinge Härad)
Högsta Gästgivarehemman 1/5 mantal frälseskatte i Bälinge Härad har inte sålts vid den
tidigare utsatta auktionen. Ny auktion för gäldande av skuld kommer att hållas den 29
november.
Uppsala den 16 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1822 (tryckfel auktion i Kumla skall vara Ransta)
I kungörelse om auktionen av bönderna Eric Gustaf Rundblads och Johan Eric Erssons i
mät tagna fastigheter står det Kumla, skall vara Ransta.
Uppsala den 16 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1822 (10 personer, kyrkstöld, lantmäterikartor,
hästar)
1:o Korrektionshjonet N:o 161 C L Hammarquist är 21 år gammal, 11 kvarter 1 tum lång,
mörkt hår, bruna ögon, långlagt ansikte har avvikit från Fästningsanläggningen vid Vanås.
2:o Volontären Lars Sidgren är 32 år gammal, 5 fot 6 tum lång, undersättsig, runt koppärrigt
ansikte, röda polisonger, brunt hår, ljusblå ögon och ett ärr på högra knäskålen har avvikit
från garnisonstjänstgöringen i Göteborg.
3:o Volontärerna Sven Fogelberg och August Håkansson har avvikit från
tjänstgöringsstationen i Göteborg.
Fogelberg är 20 år gammal, 5 fot 8 tum lång, långlagt fräknigt ansikte, spetsig näsa, blå
ögon, ljust hår
Håkansson 5 fot 8 tum lång, gammalt utseende, långlagt ansikte, bruna ögon, krokig
näsa, svart hår
4:o Beväringsynglingen av detta års första klass, Nils Larsson och barnhusgossen Carl
Gustaf Forssberg har avvikit ur deras tjänster i Sollefteå socken, Härnösands län
Larsson liten till växten med långlagt ansikte, mörkt hår
Forsssberg medelmåttigt växt, trint ansikte, mörkt hår
5:o Drängen Peter Pettersson eller Sjögren är 25 år, liten till växten, svart hår har avvikit
från sin tjänst hos hemmansbrukaren Pehr Elmén
6:o Pigan Maria Helena Boman är 26 år, tjock och fet, ljust hår har avvikit från sin tjänst
hos Islander på Nacka
7:o Drängen Johan Fr Lindquist har olovligen bortgått från Bengt Bengtsson i Fållbrunna,
Västerhaninge socken samt medtagit en röd kambricksnäsduk och 32 skilling
8:o Drängen Jan Jansson har olovligen bortgått från sin tjänst hos Expeditions Kronofogden
Tillberg. Han är undersättsig till växten, liten näsa, ljust hår.
9:o Ur en järnkista med starka lås stals från Bollnäs kyrkas sakristia åtskilligt kyrksilver
samt till Hälsinge Regemente hörande en kalk om 36 lod, en om 52 lod båda med påskrift:
"år 1710 är denna kalk given åt Majoren Bochlers i nåder anförtrodda Bataljon". Dessutom
stals två paténer, två oblataskar med inskrift: Kongl Helsinge Regemente, vidare en del
pengar.
10:o Från extra lantmätaren I Henriksson har under nyligen förrättad delningsförrättning i
Klövsjö By Norra Hälsingland stulits handlingar, bestående av 3 ägokartdelar över Klövsjös
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ägor, ett fullständigt taxeringsinstrument om 6 ark, 6 ark protokoll, 5 ägobeskrivningar, 3
remisser från Landshövdinge Ämbetet i Gävle, 2 delar gamla skogskartor med
beskrivningar, 2 tryckta modellkartor med beskrivningar, en Lantmäteriförordning av år
1783, två renskrivna arvodesräkningar och koncept till en, flera ämbets- och enskilda brev,
en årsalmanacka, en bok skrivpapper, ¼ bok skuret postpapper
11:o Ett 19 år gammalt, svart hästkreatur är bortkommet från betet. Det tillhör bonden
Anders Hansson i Hillsta Ovansjö socken. Det har hängman och vita bakfötter
Vid midsommar bortkom också på betet ett hästkreatur 5 år gammalt, 10 kvarter högt,
leverbrunt med svart svans och till vänster liggande hängman. Hästen tillhör Sven Olsson i
Granbo, Hanebo socken.
Uppsala den 16 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1822 (exekutiv auktion Jung, Vårfrukyrka
socken, Åsunda Härad)
Bonden Anders Olssons ½ mantal frälseskatte N:o 8 i Jung, Vårfrukyrka socken, kommer
att säljas på auktion för domfästa skulder. Fastigheten är uppskattad till 1.100 riksdaler.
Uppsala den 16 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1822 (förnyad auktion Brunna, Hagby socken,
Hagunda Härad)
Bonden Joh Gust Ryttrais Brunna, ägande 1/6 frälseskatte i Skornome, Hagby socken,
Hagunda Härad, som flera gånger varit utlyst på auktion, men inte kunnat säljas, kommer
den 25 oktober ånyo utbjudas.
Uppsala den 16 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1822 (förrymd gardist)
Gardisten vid Konungens Andra Livgarde samt Kapten Boyes Kompani, N:o 47 Pehr Anton
Drougge, född i Tierp, 23 år gammal, 12 kvarter 1 ½ tum lång, mörkt hår har avvikit från
regementet.
Han efterlyses av Regementsbefälhavaren och det åligger Krono- och Stadsbetjänterna i
länet att efterspana Drougge och vid ertappandet gripa och under säker fängslig vård
inbringa honom hit.
Uppsala den 16 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Fortsättning fil Kyrk 80-c 1822.doc
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1822
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003, UKF

20 augusti-30 oktober

Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1822 (salpetersjudning)
Salpeter styresmannen J J Edman har anmält att sjudning vid Staby Gård i Giersta socken
kommer att ske med börja den 1 september. De som önska inhämta kännedom om
sjudningssättet har tillfälle att erhålla undervisning under sjudningen.
De socknar, som har brist på skickliga sjudare, kan komma överens med någon nykter
och välfrejdad karl, som har lust att ägna sig åt detta yrke och biträda sin Församling med
sjudning. Han kan infinna sig vid Staby gård och få undervisning under åtnjutande av fritt
husrum och kost.
Uppsala den 20 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1822 (exekutiv auktion Räfsta, Tensta socken
Norunda Härad)
Bonden Anders Janssons i Räfsta, Tensta socken, ägandes ½ mantal skatte
augmentshemman, uppskattat till 1000 riksdaler, säljs på offentlig auktion i befintligt skick,
dock utan inventarier.
Uppsala den 24 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1822 (förnyad auktion, Blacksta, Boglösa socken)
Blacksta tillhörigt bonden Anders Ersson i Villberga by har inte kunnat säljas vid tidigare
auktioner, Det är ¼ mantal rusthåll med utjord i Boglösa socken.
Uppsala den 24 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1822 (förnyad auktion Jung, Vårfrukyrka socken)
Tre gånger har bonden Pehr Larssons ägande fastighet N:o 5 i Jung, Vårfrukyrka socken,
som är intecknad för skuld, utbjudits på auktion utan att kunna säljas. Förnyad auktion den
25 september mot de förut gjorda villkor.
Uppsala den 24 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1822 (uppbördsmöte med Majorens och Norra
Upplands Skvadroner)
Uppbördsmöte med de rustande vid Majorens och Norra Upplands Skvadroner hålls för
dem som ännu inte erlagt sina avgifter för tillträde av rusthåll.
Majorens Skvadron den 25 september vid assessor Didrons gård här i staden, den 26:te
vid Korsskrogen i Frölunda socken
Norra Upplands Skvadron den 21 september vid Läby Gästgivargård och den 24:de vid
Gästgivargården här i staden.
Uppsala den 24 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1822 (värvning)
Kronolänsman J Westerlund har av vederbörande befälhavare blivit förordnad, att för
kapten Rudbecks Kompani vid Andra Livgardet här i länet intill den 1 oktober 1823 anställa
värvning av målfylligt och välfrejdat manskap.
Uppsala den 24 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 24 augusti 1822 (1 person, kyrkstöld, 2 hästar)
1:o Soldaten vid Närkes Regemente och Första Majorens Kompani N:o 50, Jonas Svensson
Lundberg, 35 år gammal, 5 fot 9 tum lång med långlagt ljust ansikte, ljusblå ögon, brunt hår
har olovligen avvikit från regementets arbetskommendering vid Hjälmare Slussverk.
2:o En innan förgylld kalk av silver om 51 lod med inskrift: Tillhörig Ovanåkers kyrka och
på foten Förfärdigad år 1829 av N Klint i Stockholm, en patén av samma guldsmed, en
brudkrona om 48 lod, 41 riksdaler, en gammal mässkjorta, två handdukar, en pennkniv, en
kofot av järn, samt en vit näsduk märkt L W, har blivit stulet från Ovanåkers kyrka
3:o Ett sto stals från betet på Viderne äng, Älvkarleby socken. Hon är 6 år gammal,
medelmåttigt växt, brun, med svart ståndman och svans
4:o Samma natt stals från bonden Lars Larsson i Umbricka, Älvkarleby socken en ny s k
flackkärra och en sele med järnkrok och blå lokor.
Uppsala den 24 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 augusti 1822 (markegångsförrättning)
Innevarande års markegångssättning är utsatt till den 4 november här på slottet.
De Herrar av Adeln och Ridderskapet, som äga rätt att delta i val av deputerade, skall
inom fjorton dagar insända sitt val med påskriften: Votum
Bondeståndet bör ofördröjligen efter socknarnas storlek välja ett eller flera ombud, som
inställer sig att utse en för varje domsaga, så att antalet för länet blir tre.
Jag anmodar Domkapitlet och Magistraten att enligt Förordningen ombesörja att
deputerade för prästeståndet och borgarståndet väljs och kallas.
Magistrater och Kronofogdar skall insända priskuranter på alla de varor och persedlar,
som upptas i markegångstaxan, lämpade efter varje orts gångbara priser
Prästerskapet skall till åtlydnad av sistnämnda Höga Förrättning genast ombesörja att
sockenstämman utser sockenombud, som sammanträder tillsammans med kronofogdarna
och uppgör priskuranterna.
Uppsala den 26 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 28 augusti 1822 (tjuvgods från Låssa kyrka, Aspeboda
kyrka)
Hos Landshövdinge Ämbetet har blivit anmält att tjuvar natten till den 21:sta i denna månad
efter inbrott i Låssa Sockenkyrkas Sakristia bortstulit:
En förgylld patén av silver om 10 lod
En förgylld kalk om 48 ¾ lod
En kanna förfärdigad år 1741 om 66 ¾ lod
En oval ask förgylld med ett på locket formerat lamm
En dopskål försedd med Posse- och Stakevapnet om 107 lod, således 282 ½ lod silver
En mässhake av svart sammet med silverbroderier
Två mässkjortor
Ungefär 4 - 5 riksdaler riksgälds i smärre sedlar, slantar och runstycken, vilket allt jämte
tjuvarna allmänneligen efterlysas med befallning till Krono- och Stadsbetjänter i länet att
på det sorgfälligaste efterspana det stulna och tjuvarna, samt vid ertappandet genast gripa
och under säker fängslig bevakning till Slottshäktet insända förbrytarna och tillvarata
tjuvgodset.
Ävensom en var som nu har, eller framdeles erhåller kunskap, ledande till upptäckt i
detta fall anmanas att sådant vederbörligen anmäla.
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Vidare efterlyses stöldgods från Aspeboda kyrka i Falu län nämligen:
En kanna av silver om 74 lod, en kalk om 45 lod, en oblatask om 27 ¾ lod, en patén om 9
5/8 loden, ny mässkjorta, ett halvankare fyllt med vin, en pennkniv, 40 - 50 riksdaler banko.
Uppsala den 28 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Kammar- och Bergs Kollegierna, Stockholm den 29 augusti 1822 (angående
hammarskatten)
I anledning av tidigare utfärdade Kungörelser och brev har Kammar Kollegiet och Bergs
Kollegiet efter inhämtad upplysning, meddelat att medelkursen på Börserna i Stockholm
och Göteborg under maj, juni och juli utgjort 123 skilling i svenska bankosedlar emot en
riksdaler Hamburger banko. De har idag gemensamt hållit överläggning och fastställt
följande lösningspriser för Kronans hammarskatt- och tiondejärn, nämligen av
Stångjärnverken i Uppsala län
För Löfsta, Åkerby, Österby och Gimo Bruk 6 riksdaler 21 skilling 1 runstycke
För Strömsbergs, Ullfors och Söderfors 6 riksdaler 7 skillingar
För Vattholma och Älvkarleö 6 riksdaler 2 skillingar 4 runstycken
För ämneshamrar är lösningspriset bestämt till 13 riksdaler 40 skilling per skeppspund
och för tiondejärn lika som förra året 7 riksdaler 20 skillingar
Kollegierna har beslutat att de stångverksägare som enligt tidigare brev tillåts att betala
hammarskatten in natura vid stapelstads vågarna betalar med antingen 1 ¾ tums plattjärn
eller 7/8 tums fyrkant av Brukets egen tillverkning. De skall betala inom 1 november i annat
fall skall de ovillkorligen betala i silver.
Stockholm den 29 augusti 1822 M EURÉN SVEN PETER LILJENROTH
Vad sålunda blivit förordnat, kungöres härmed till efterrättelse.
Uppsala den 10 september 1822 J A CARLSSON O E WALLIN
Efterlysning, Uppsala den 7 september 1822 (4 personer, stöldgods, hästar, upphittad
kappa)
1:o På eftermiddagen den 20 augusti stals från ett rum vid Ahlbäcks gård i Simtuna,
Västmanlands län, ett större guldur med slät guldurnyckel, ett större sigill av guld med
infattad röd karneol, vari Fockiska hjärtvapnet varit graverat.
Uret är tillverkat av Blomquist i Åbo och försett med ovanligt tjock boett och
ordningsnumret 70.
2:o Ur Hagby kyrkas sakristia inom Kalmar län stals en rund oblatask av silver om 13 lod
med ett krucifix på locket och inskription: "Inköpt av kyrkans egna medel i kyrkoherde
Anders Swebelii tid." I botten med stuckna bokstäver står: "Köpt från Urby och Hagby
kyrka år 1713."
Vidare stals en patén av silver, en altarduk och 10 - 12 riksdaler samt något löspengar.
3:o Handelsbetjänten Daniel Råberg är skäligen misstänkt för att gjort inbrott hos sin bror
Jonas Börjesson i Råby, Kalmar län, där han stal 100 riksdaler, varefter han avvek från
orten.
Han är liten till växten, ljust hår, blå ögon, spetsig näsa, och magert ansikte.
4:o Korrektionshjonet N:o 178 Jan Andersson, som är straffad för stöld har avvikit från
fästningsarbete i Vanås. Han 27 år gammal, 11 kvarter 1 tum lång, ljust hår, grå ögon,
magert ansikte och har endast 4 fingrar på vänster hand.
5:o Korrektionshjonet N:o 134 Peter Lindström eller Långström är straffad för stöld, har
avvikit från fästningsarbete vid Vanås. Han är 26 år gammal, blå ögon. ljust hår, litet, trint
ansikte och flintskallig.
6:o Från torparen Carl Eric Mattsson i Barnhustorp, Surms socken, Snävringe Härad har
bortkommit 2 hästar som gick på bete. Den ena är 11 år gammal, liten, mörkbrun med svart
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ståndman och svans. Den andra 20 år gammal, liten, sotsvart med svart hängman och svans
och några grå hår på huvudet. Nöjaktig vedergällning är utlovad, då anmälan görs hos
inspektor Berg på Ramnäs bruk.
På anmodan av Befallningshavande i Västerås efterlyses handelsbetjänten Jonsson, vilken
skall vara lång och smal, mellan 30 - 40 år gammal med svart hår. Han bör vid anträffandet
anhållas och på tjänligt sätt inbringas hit, för att den 30 dennes kunna inställas vid Arboga
Stads Rådhusrätt i anseende till mot honom gjort åtal för lurendrejeri.
Vid Kungl Akademiens här i staden nya byggnad, har under våren hittats en randig
yllekappa med skinnfoder, vilken förvaras hos Stadsfiskal Elfström och kan återfås efter
anmälan av rätta ägaren.
Uppsala den 7 september 1822 J A CARLSSON O E WALLIN
Brev från Carl Johan, Stockholm den 12 september (angående hingsthållning)
Sedan erfarenheten visat att beskällare, som tillhöra hingsthållare, utan olägenhet årligen
kan betäcka fler än 30 ston, har Vi funnit för gott att ändra i Vårt Reglemente av år 1818 för
Hingsthållning. Det är numera tillåtet för hingsthållare att låta betäcka fler ston än nämnda
antal.
Stockholm den 12 september 1822 CARL JOHAN
Vilket härmed är kungjort.
Uppsala den 28 september 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1822 (rusthästars gräsbete)
Till åtlydnad av Kongl Maj:ts Brev till Krigs Kollegium av den 28 april 1819, förständigas
rusthållarna vid Livregementets Dragon Korps att deras hästar intill oktober månads slut,
må nyttja gräsbete på dagarna, om vederbörande finner, att det kan ske utan skada för
hästen. Efter 1 oktober får de inte vistas på bete på nätterna.
Uppsala den 13 september 1822 J A CARLSSON O E WALLIN
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1822 (förnyad auktion på Änge och Forssa i
Lena och Tensta socknar)
Vid de utsatta auktionerna av Änge rusthåll och Forssa kronoskattehemman har
fastigheterna inte kunnat säljas i brist på anbud.
Änge 1 ½ mantal i Lena socken är värderat till 4.500 riksdaler och Forssa 3/8 mantal
beläget i Tensta socken och värderat till 1.300 riksdaler säljs ånyo på Landskontoret den 23
november.
Uppsala den 13 september 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1822 (ny garvare i Uppsala)
Garvare Carl Fredrik Stenberg, som numera innehar garvare Wallners vid
Dragarbrunnsgatan förut begagnade garveri, har anhållit om tillkännagivanden, att han
erbjuder allmänheten sin tjänst i detta hantverk. Man kan avlämna hudar och skinn till
beredning, så väl vid själva garveriet som i läderhandlare Castorins salubod i Berglundska
huset vid Torget och Kungsängsgatan. På bägge dessa ställen kan färdigberedda skinn och
hudar köpas.
Uppsala den 13 september 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 13 september 1822 (7 personer, stöldgods, tillvaratagen
häst)
1:o Kringvandrande manspersonen Pehr Want, som uppgivit sig vara vävargesäll och
hörande hemma i Norrbotten. Han är försedd med pass till Gävle. Denna person skall ha
varit vållande till den eldsvåda som hände i Tängesbo By, Öster Våla socken, Västmanlands
län.
Han är av ordinär växt, 21 år gammal med ljust ansikte, klädd i blångarns byxor och
jacka, klädesmössa, men barfota. Han bär på en större påse innehållande fönsterbly, knivar,
järnbitar, spikar m m.
2:o Ynglingen Nils Hansson från Gräsåsen, Örnevalla socken, Vänersborgs län, är
misstänkts för att stulit ett sto och med det givit sig på flykt.
Han är liten till växten och mörk. Stoet är 4 år gammalt, mörkrött till färgen med vit
stjärna i pannan, vit fläck på läppen och vit bakfot.
3:oVid inbrott hos bonden Michel Olsson, Klockarsvedja, Forssa socken, Gävleborgs län
stals ett silverfickur inuti tecknat Lind och London. Klockan saknade ett visarhjul. Ett
silverstop, ett par skospännen med Löfgrens namnstämpel, en silversnäppare i låda fodrad
med röd sammet och guldspetsar kring kanterna, 10 - 11 riksdaler, en kanna brännvin, bröd
och ost.
4:o Från bonden Matts Andersson i Lilla Stuva, Åkers socken, Stockholms län stals ett
silverfickur, en liten snäcka, en ny blå surtut, ett par randiga yllelångbyxor, ett par nästan
nya pumpsstövlar, en vit väst med upphöjda vita ränder, en svart och gulprickig väst av
kattun, halsdukar, näsdukar, 3 nattkappor, ett par runda silverskospännen, ett par krusiga
silverknäbands spännen.
5:o Drängen Peter Broström har bortgått från egendomen Ahlviken, Han är 25 år gammal,
liten till växten med trint ansikte, klädd i blå frack med blanka knappar, blå byxor, skor och
svart hatt.
6:o Pigan Anna Chatarina Jacobsdotter Sahlström har avvikigt från egendomen Hägerstan
och medtagit sina gångkläder.
7:o Pigorna Brita Stina Pehrsdotter och Carolina Keijser har olovligen avvikit från sina
tjänster, den förra hos Kronofogde Tillberg och den senare hos Rusthållare Jacob Edbom på
Lilla Benhamra i Vada socken.
Pehrsdotter, som medtagit sin kista är av ordinär växt, ljust hår, bruna ögon och skelögd
samt talar i näsan.
8:o Försvarslöse drängen Adam Svensson har efter bestraffning för stöld på grund av
sjukdom blivit intagen på Vänersborgs Kurhus, men tagit till flykten.
Han är 25 år gammal lång och smal, långlagt ansikte, rak näsa, brunt hår, blå ögon med
fel på det vänstra.
9:o Genom inbrott hos torparna Lars Andersson och Lars Kopp i Fredensfors socken
Vänersborgs län stals tre mörkblå och två grå vadmalsrockar, en blå kvinnskolt, en
bomullsklänning, en blå vadmalsjacka.
Vidare tillkännages att bonden Jan Eriksson i Västeräng, Delsbo socken tillvaratagit en
vallackad häst, 10 kvarter hög och omkring 15 - 16 år gammal, brun till färgen med vit
fläck på ena lokstaden.
Uppsala den 13 september 1822 J A CARLSSON O E WALLIN
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Kungörelse, Uppsala den 13 september 1822 (auktion N:o 5 Årby by, Lena socken
Rasbo Härad)
Kronoskattehemmanet ¼ mantal under N:o 5 Årby by, Lena socken, Rasbo Härad tillhörigt
avlidne Notarien Nils Gustaf Fahlströms konkursmassa och värderat till 1.316 riksdaler 32
skilling säljs på offentlig auktion den 30 november. Köparen tillträder genast och får
begagna det kontrakt, som är överenskommet för de två första åren.
Uppsala den 13 september 1822 J A CARLSSON O E WALLIN
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1822 (exekutiv auktion Marsta, Bälinge
socken)
För att gälda sina skulder kommer bonden Anders Larsson i Marsta, Bälinge socken, att på
auktion sälja sitt kronoskattehemman N:o 3.
Uppsala den 16 augusti 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 20 september 1822 (Ranberg - Bonapart)
Den för allmänna säkerheten ytterst farlige, för stöld nyligen med 40 par spö straffade och
till fästningsarbete dömde, förre husaren Jacob Ranberg även kallad Bonaparte, har i natt
berett sig tillfälle att rymma ur Slottshäktet här i staden.
Krono- och Stadsbetjänter skall oavbrutet och med sorgfälligt bemödande vid tjänsteansvar
överallt i länet efterspana honom och vid ertappandet gripa och under säkraste fängsliga
bevakning hit inbringa honom.
Ranberg är 30 år gammal, född i Jönköpings län, har vackert och gott utseende med blå
ögon, brunt hår och är mera liten än stor till växten, men av stark kroppsbyggnad. Han har
två sår på handlederna och ett i halsgropen.
Han kan skriva och då han nu saknar alla bevis om sin person, kommer han troligen att
tillverka falska sådana. Vid rymmandet var han klädd i korta mörkblå byxor,
skinnlivstycke, grå tröja, vita ullstrumpor, kängor och svart hatt.
Överståthållarämbetet i Stockholm samt Befallningshavande i övriga landet anmodas
vänligen att en lika beskaffad efterlysning utfärda.
Uppsala den 20 september 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1822 (höstådermöten)
Livregementsbrigadens Dragon korps:
1:sta korpralsskapet på Rotebro Gästgivargård den 16 oktober
2:dra korpralsskapet på Åshusby den 17 oktober
3:dje korpralsskapet på Alsike den 18 oktober
Majorens Skvadron:
1:sta korpralsskapet på Grans Gärgivargård den 16 oktober
2:dra och 3:dje korpralsskaperna på Litslena den 17 oktober
Roslags Skvadron:
1:sta korpralsskapet på Halls gästgivargård den 16 oktober
2:dra korpralsskapet i Svaneberga den 17 oktober
3:dje korpralsskapet vid Skebo Bruk den 18 oktober
Norra Upplands Skvadron:
I Uppsala stad den 18 oktober
Vilket till vederbörande Rustandes efterrättelse härmed kungörs.
Uppsala den 28 september 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 28 september 1822 (exekutiv auktion i Åkerby by, Bälinge
socken)
Avlidne bonden Jan Larssons sterbhusägare säljer på offentlig auktion ett mantal frälse i
Åkerby By, Bälinge socken, för gäldande av intecknad, domfäst skuld. Fastigheten som är
tagen i mät värderas till 3.250 riksdaler.
Uppsala den 28 september 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1822 (förnyad auktion Ängelsta, Vaksala
socken, Vaksala Härad)
Bonden Pehr Anderssons och hans hustrus Brita Ersdotters ägande 5/8 mantal kronoskatte i
Ängelsta, Vaksala socken, Vaksala Härad, vilken vid tidigare auktioner inte kunnat säljas,
kommer i följd av därom gjort yrkande att försäljas den 7 december.
Uppsala den 28 september 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1822 (värvning)
Patent har utfärdats för fältväbeln vid Upplands Regemente, Lars Lidman, att inom länet till
den 30 september nästa år för kapten Hohenhausens Kompani vid detta Regemente värva
ungt, målfylligt och välfrejdat manskap.
Uppsala den 28 september 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1822 (exekutiv auktion Berga, Åkerby socken
och Broby, Börjes socken)
Avlidna änkan M E Norrbjörns konkursmassas fastigheter, ½ mantal skatte rusthåll Berga, i
Åkerby socken och 2/3 mantal kronoskatte i Broby, Börjes socken kommer att säljas på
auktion den första på stället den 18 november och den andra på Kvarnbolunds Värdshus här
i staden den 19 samma månad.
Uppsala den 28 september 1822 JA CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 28 september 1822 (9 personer, stöldgods, hästar,
tillvaratagna hästar)
1:o Gardisten vid Svea Livgardet och 3:dje Majorens Kompani N:o 72 Carl Frögd är 35 år
gammal, 5 fot 8 tum lång och mörkt hår, har olovligen avvikit från Regementet.
2:o Den i tjänst hos bonden Olof Andersson i Hammarby, Kils socken, Örebro län, antagne
förre arbetsfången Lars Joh Nyström är 42 år gammal, stark till växten, brunt hår och rödlätt
ansikte. Han avvek olovligen den 16 augusti. Han tog med sig en blårandig halvylle tröja
och livstycke, ett par skinnbyxor, 2 par blångarns byxor, ett par vita och ett par grå
ullstrumpor, halskläden, ett rep om 4 famnars längd, två blångarns skjortor, vilka persedlar
till någon del utgjort hans lön.
3:o Korrektionshjonen N:o 65 Sandgren, N:o 71 Gunnarsson och N:o 230 Pettersson, vilka
olovligen har avvikit från fästningsbyggnaden vid Vanås
Sandgren är 22 år gammal, 11 kvarter 4 tum lång, ljust hår, blå ögon och trint ansikte.
Han är straffad andra resan för stöld och första resan för inbrott
Gunnarsson är 23 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, mörkt hår, magert ansikte och två
gånger straffad för stöld
Pettersson, som har varit straffad för stöld, är 37 år gammal, 11 kvarter 4 tum lång med
rödbrunt hår och trint ansikte
4:o Korrektionshjonet N:o 134 Peter Lundström eller Långström har avvikit från Vanås.
Han är 26 år gammal, 11 kvarter ¼ tum lång, blå ögon, trint ansikte och flintskallig.
5:o Sjöartilleristen N:o 40 Blad som erhållit permission, för att från Göta Kanals
Arbetsstation Sjötorp, stationerade kanonslupen Neptunus avgå till Mariestad, men uteblivit
över permissionstiden. Han är 40 - 50 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, koppärrigt, magert
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ansikte, nedböjd näsa, ljust hår. Han var klädd i blå jacka och blå långbyxor, uniformshatt
med svart läderkordon och svart tagelplym, vitt gehäng samt huggare med mässingsfäste.
6:o Soldaten vid Värmlands Regemente och Nordmarks Kompani N:o 64 Mathes
Mathesson Boberg, viken var kommenderad till Göta Kanal, men olovligen avvek. Han är
52 år gammal, 11 kvarter 4 tum lång, något flintskallig med ljust, tunt hår, ljusa ögon, platt
näsa, och tämligen stark kroppsbyggnad.
7:o Kopparslagare gesällen Fredrik Ludvig Hammar, som är mindre vetande, har givit sig
ifrån Lindesbergs stad, där han på förekommen anledning var tagen i förvar. Han är
medelmåttig till växten med svart hår och var klädd i grå vadmalsrock med häkten, randig
väst, grå lärftsbyxor, vitgrå ullstrumpor och svenska skor
8:o Från bonden Pehr Ersson i Rya, Örebro län, stals en grå klädesrock med
bolstervarsfoder i ryggen och foderkattun i framstyckena, 20 beredda bockskinn, ett
getskinn, 3 ½ alnar bolstervar, en urkedja, en svart sidenklänning, en vit
kambricksklänning, ett brunrutigt siden kläde, 5 marker smör och en ost.
9:o Hos nämndeman Isak Lemoine i Vasnäs, Haverö socken, Gävleborgs län stals en
silverbägare, 2 tumlare, 4 lispund smör, 2 lispund ost, 21 ½ alnar rosiga sidenband
10:o Ett brunt sto med vit bakfot, svart man och svans, en liten växt på ena ögonlocket stals
på betet från bonden Eric Ersson i Följam Boteå socken.
11:o Jan Ersson i Ängeby, Fellingsbro socken, Örebro län, blev bestulen på ett sto på betet
vid Dylta By i Axbergs socken. Hon är 12 - 14 år gammal röd med vit bläs och vit bakfot
12:o För bönderna Hans Pehrsson och Jon Olsson i Östby, Ugglebo socken, Älvsborgs län
har bortkommit två hästar från betet, en svart vallack, 5 år gammal. Den andra gråbrun
vallack, vit om fötterna med svart hängman och svans, vit bläs och 9 år gammal
13:o Bonden Pehr Mattsson i Sörbo, Folkärna socken, Västerås län, förlorade ett sto, som
vistades på bete i Norrkivsta, Sala socken. Hon är 18 - 20 år gammal med vita bakfötter och
en vit framfot, lång hängande man och lång svans.
14:o Hos avlidne bonden Pehr Jonssons änka i Väster Skulla, Jumskils socken, gjordes
inbrott och stals en mörkblå vadmalsfrack, ett par mörkblå vadmalsbyxor, ett par gröna dito,
fyra par ullstrumpor, 4 skjortor, ett blått skrin, en brunmålad kista, 6 silkesschalar, 3
kambricksschalar, 3 förkläden, 4 halsdukar, 4 nattkappor, en gul och blå sommarrock, en
mörkblå vadmalströja, ett par läderstövlar, 4 mösstycken, 2 kvinnsmössor, en plånbok med
2 riksdaler 24 skilling, ett par klippinghandskar, 4 lintyg, en ylleklänning, en linnekjol, 2
alnar nytt ylletyg, några korvar och ett fat med palt.
15:o Hos bonden Olof Andersson i Krogsta, Åkerby socken, stals en bred märkt guldring
med lack, en bred ring med infattade pärlor, 2 andra guldringar, ett par guldörhängen, två
silverbägare, två silvertumlare, många schalar i olika kvalitéer och färger, en refflad tesked,
orefflade matskedar samt några skillingar i slantar.
Ett svart hästkreatur med 3 små fläckar i sadelstaden, 9 kvarter 4 tum högt, omkring 10 år
gammalt är tillvarataget av bonden Pehr Olsson i Långviken, Skinnskattebergs socken,
Västmanlands län.
Bonden Eric Stener i Storbyn, Färla socken, Gävleborgs län har tagit tillvara 2 hästar, en
svart vallack med ståndman, 7-8 år gammal, med skälla och klave. Den andra är ett
ljusbrunt sto med svart svans och ståndman och vit stjärna.
Uppsala den 28 september 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1822 (exekutiv auktion Lundby, Vårfrukyrka
socken och Svallby, Boglösa socken)
Lundby, ½ mantal frälseskatte i Vårfrukyrka socken Åsunda Härad uppskattat till 1.133
riksdaler och Svallby ½ mantal kronoskatte N:o 2 i Boglösa socken, Trögds Härad
uppskattat till 1420 riksdaler tillhörigt bonden Anders Hansson och hans systrar och svåger
Eric Jansson, kommer att säljas på auktion. Fastigheterna är tagna i mät för domfästa
skulder.
Uppsala den 5 oktober 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1822 (förnyad auktion Låddersta och Höglunda
utjord)
Då Låddersta med Höglunda utjord inte kunnat säljas vid tidigare utlyst auktion, kommer
ny sådan att hållas den 16 januari 1823.
Uppsala den 5 oktober 1822 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 5 oktober 1822 (4 personer, stöldgods)
1:o Rotebåtsmannen vid Tjust Kompani N:o 31 Jacob Hyllman, som avvikit från den
däckade kanonslupen Neptunus, när den låg i Sjötorps hamn. Han är 50 år gammal, liten
och undersättsig samt kutryggig, med mörkt ansikte, svart och grått hår, svarta polisonger
och bruna ögon
2:o Hästskäraren och gårdsägaren i Askersund, Lars Wennerberg, vilken begått ficktjuvnad
vid Filipstads Marknad, har rymt ur stadsfängelset.
Han är omkring 40 år gammal, liten och mager, utmärker sig genom ödmjukt och gudligt
tal och häftiga åtbörder.
3:o 4 spikkistor varav en blivit återfunnen har stulits från Karlstads Norra Metallvåg. De är
alla märkta.
4:o Ett stycke ullblått kläde märkt 1946, om 22 ½ alns längd tillverkat hos Pamp i
Norrköping har på första marknadsdagen blivit stulet ur en handelsbod i Västerås.
Vedergällning utlovad.
5:o Ur bonden Anders Anderssons i Hedsta vid Nores By i Ljusdals socken, stående
kyrkstuga har stulits en blå kapprock, en livpäls av fårskinn, en blå mansrock av vadmal, en
blå jacka, randiga strumpor, läderstövlar med engelska sulor, fler halsdukar, ett grönt
livstycke och ett blått.
6:o Från betet vid Göteborgs stad stals ett sto, 6 år gammalt, brunt med svart man och svans
samt vita bakfötter. Hon är 9 kvarter 2 tum hög.
Vidare efterlyses gästgivare Johannes Jonasson i Hagetorp, Hultsjö socken, Västra Härad
Jönköpings län, vilken avvikit från sin hemvist utan att återkomma samt
Brandvaktskarlen Johan Sundbergs son, Carl Gustaf, 11 år gammal, klen till växten, ljust
hår, koppärrigt magert ansikte. Han har ett litet fel över båda ögonen efter kopporna.
Han bortgick den 22 augusti utan att ha återkommit.
Uppsala den 5 oktober 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1822 (tillvaratagen häst i Hjälmsta)
På begäran av gästgivare Eric Abrahamsson i Hjälmsta tillkännagives, att ett mörkbrunt sto,
som medföljt resande från staden, blivit tillvarataget av gästgivaren.
Uppsala den 5 oktober 1822 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1822 (hö och halm till Hovstallet)
De arrende- och räntegivare, även de som fått tillstånd att lämna stråpersedlar i Uppsala,
uppmanas att ha sin leveranser av hö och halm till Hovstallet i Stockholm på tider och
platser som Kronobefallningsmannen kungör.
Uppsala den 8 oktober 1822
Kungörelse, Uppsala den 9 oktober 1822 (auktion på kasserade persedlar ur
beväringsmanskapets förråd)
Till följe av Krigs Kollegiets förordnande kommer auktion att hållas på
beväringsmanskapets i Uppsala slott befintliga persedlar, som skall kasseras. Auktionen
hålls 11 november 1822.
Uppsala den 9 oktober 1822
Kungörelse, Uppsala den 10 oktober 1822 (mantalsskrivning)
Mantals - och skattskrivningarna inom det mig anförtrodda län kommer att förrättas på
dagar och tider som nedannämnda förteckning visar, varvid följande föreskrifter noga bör
iakttagas till undvikande av ansvar och olägenheter.
Varje skattskyldig uppföres i mantal och taxeras där han är bosatt. Husbönder som är
sina egna skall själva eller genom ombud infinna sig på den utsatta dagen och lämna
formulär med uppgifter som bör innehålla allt
om hushållet,
om man innehar påkostade möbler,
om man använder starka utländska drycker eller kaffe,
om kvinnorna har siden i sina kläder,
om man avsäger sig bruket av tobak,
om man önskar utnyttja sin rätt att bränna brännvin
Detta gäller även förmyndare, styresmän i bolag och outredda sterbhus.
Allmogen och mindre skrivkunniga får lämna uppgifterna muntligen.
Böter för den som lämnar ofullständiga eller felaktiga uppgifter.
De som på grund av sjukdom eller svårare lyten inte kan förtjäna sitt uppehälle skall
uppvisa edsvuren läkares bevis, som läggs till mantalslängden.
Förteckningar på försvarslösa personer skall insändas inom en månad, liksom alla arrendeoch hyreskontrakt.
Prästerskapet anmodas, att i samband med att denna kungörelse läses från predikstolen,
efter slutad gudstjänst i sockenstugan kungöra innehållet i förordningen av den 30
september 1812 angående vad som bör iakttagas av mantalsskattskrivningar och uppvisa
förhörsböcker och prästbevis.
Förteckning på tider och platser för alla socknar i länet.
Uppsala den 10 oktober 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala 19 oktober 1822 (exekutiv auktion Skonome by, Hagby socken,
Hagunda Härad)
För gäldande av domfäst skuld kommer bonden Eric Jansson och hans hustru Johanna
Fredrica Rytträi i Skonome by att på auktion sälja 1/18 mantal frälseskatte, värderat till 400
riksdaler.
Uppsala den 19 oktober 1822 JA CARLSSON O E WALLIN
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Kungörelse, Uppsala den 19 oktober 1822 (exekutiv auktion Gela by, Alunda socken,
Olands Härad)
Offentlig auktion hålls den 30 januari 1823 på 3/8 mantal kronoskatte N:o 2 i Gela by,
Alunda socken, Olands Härad, då änkan Brita Ersdotters och hennes barns egendom säljs
för utmätningsgild skuld. Hemmanet uppskattas till 900 riksdaler.
Uppsala den 19 oktober 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 19 oktober 1822 (1 person, kyrkstölder, 11 hästar)
1:o Allmänna arbetskarlen vid Vadstena N:o 20 Johan Eric Berg, har tagit till flykten. Han
är kunnig i urmakarhantverket och medtog vid rymningen 2 silverboetter, som okända ägare
inlämnat till honom för reparation. Urverken kan återfås hos Kommendanten.
Berg är 30 år gammal, 11 kvarter 4 ½ tum lång, ljusbrunt hår och trint ansikte.
2:o Vid inbrott i Ervalla kyrkas sakristia, Örebro län stals ett dyrbart glaskrus med inbrända
flerfärgade målningar och kupigt silverlock
3:o Vid inbrott i Kvistbro kyrkas sakristia stals en kommunionskalk av silver, med kullrigt
lock och därpå ett lamm med fana. I bottens kant står :"Förärad den 19 april 1771 av Fru
Lisa Brita Poignant på Svenstorp". En större kanna om 100 lod med infattad medalj och
påskriften: "Att vara till framlidne kyrkoherden Pehr Lundius skänkt av dess åhörare i
Stockholms Storkyrko Församling" En kanna om 66 lod med latinsk inskrift på kanten.
Patén med latinsk inskrift. Oblatask om 11 lod, oval och av drivet arbete, förgylld. En
brudkrona om 28 lod med flera oäkta stenar, en nästan ny prästkappa av kamlott och en del
gamla kopparpengar, som inte längre är gångbara.
4:o Vid inbrott i en bod vid Fiskartorp, Hammars socken, Örebro län stals ett par stövlar,
två beredda kalvskinn, en mörkblå vadmalsrock fodrad med gammal grön vadmal. I rocken
låg en sedelbok med några mindre sedlar, ull- och linnestrumpor, förkläden, schalar, flera
skillingstycken i olika valörer, hagelbössa med björkstock, kruthorn och hagelpung
5:o Vid inbrott i Flenas kyrkas sakristia, Nyköpings län, stals en oförgylld silverkanna med
lock och grepe om 62 lod, en kalk med patén förgyllda och försedda med Herr Baronens
Alexander Israel Palbizkis och dess Friherrinnas namn samt Herr Baronens Vapen, en
refflad dopskål av silver om 60 lod och gammalmodig form, en förgylld silverbägare med
lock och G Zetterlings namnstämpel om 70 lod, åtskilliga pengar samt två buteljer vin, en
mindre drällduk och en grövre handduk.
6:o Från bonden Jon Svensson i Ängsäter, Ljusdals socken, stals flera halsdukar av olika
kvalitet, ett par yllevantar, 2 alnar ljusblått vadmal, en pappdosa, 2 alnar randigt ylletyg, en
kristallflaska fylld med brännvin, åtskilliga matvaror och 16 skilling i kopparslantar.
7:o Från bonden Eric Andersson i Häckelsäng, Hamsänge socken bortkom två hästkreatur,
en 12-årig vallack, brun med hängman på högra sidan och svart svans och ett sto på åttonde
året, som är ofärdig på högra framfoten, brunt till färgen med svart ståndman och svans.
8:o I juli bortkom ett svart sto för bonden Pehr Andersson i Tälle, Ljusdals socken. Hon är
14 - 15 år gammal med hängman och skälla.
9:o Från betesmarken till Kongs Ladugården vid Göteborgs stad stals tre hästar tillhörande
Göta artilleriregemente. En är en körsbärsbrun vallack, 4 ½ år gammal, 9 kvarter 4 tum hög,
den andra ett sto, mörk fox med vitt hår i pannan, 9 kvarter 3 tum hög, den tredje är också
ett sto, fox med bläs, 6 år gammalt, 9 kvarter 3 tum högt.
10:o Från kommissionslantmätare H G Lindskog på hemmanet Östra Gutan i Älvsborgs län,
stals på betet två hästar. Ett är stor till växten, mörkbrunt med svart man och svans, 9 år
gammalt. Det andra är mörkbrunt, 10 år gammalt mörkrött. Bägge har ståndmanar och gott
hull.
Från stallet stals en gammal rödmålad chäskärra med fjädrar baktill av järn och framtill
av tråd, en arbetssele med järnkrok.
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11:o Ett 9 - 10 år gammalt hästkreatur, rödbläsigt med vit man och svans samt brännmärkt
på bägge framfötterna har bortkommit för bonden Jonas Jonsson i Sörgården, Odensåker,
Skaraborgs län
12:o På Skultunavägen bortkom en häst för bonden Jan Jansson i Norr Romne, Stora Tuna
socken. Svart till färgen och något till åren, svart ståndman. Samtidigt bortkom en forkärra
med tre tunnor råg, ½ tunna ärter och en matspann.
13:o Från hemmansägare Pehr Andersson i Örby, Väster Färnebo socken stals ett sto, 5 år
gammalt rött med hängman och vit strimma i pannan.
Härmed tillkännages, att efter överstånden höstmarknad, har en ljusbrun häst med svart man
och svans blivit tillvarataget av sillpackaren Wengberg här i staden. Rätt ägare återfår
hästen mot ersättande av utfodringskostnaderna.
Överståthållarämbetet och Befallningshavanden i riket anmodas låta kungörelse utgå.
Uppsala den 19 oktober 1822 J A CARLSSON O E WALLIN
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1822 (förnyad auktion regementsläkar bostället
Väsby)
Vid sista auktionstillfället fanns inga antagliga bud, när Regementsläkare Bostället Väsby
vid Adelsfane Regementet utbjöds. Därför hålls förnyad auktion den 11 december på Krigs
Kollegium och Landskontoret.
Uppsala den 25 oktober 1822
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1822 (reparation av tullhuset vid Vaksala
bommen)
Enligt skrivelse från Kommittén för Salpeterärenden kommer ytterligare en reparation att
göras på förra tullhuset vid Vaksala bommen. Entreprenadsauktion på verkställigheten hålls
den 9 november.
Uppsala den 25 oktober 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1822 (exekutiv auktion Forkarby, Bälinge socken
och Gränby by, Vaksala socken)
Vid auktion på Landskansliet den 15 februari 1823 säljs:
1:o ½ mantal skatte rusthåll N:o 59 vid Norra Upplands Skvadron och Livregementets
Dragon Korps, Forkarby, Bälinge socken, Bälinge Härad byggt för ståndspersoner och
uppskattat till 1266 riksdaler 32 skillingar
2:o Guldsmeden i staden J P Bergs och hans hustrus i Gränby by, Vaksala socken, Vaksala
Härad, ägandes utjord, uppskattad till 521 riksdaler.
Uppsala den 25 oktober 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 oktober 1822 (exekutiva auktionen på Garpeboda,
Västra Ryds socken är inställd)
Vederbörande fordringsägare har begärt att den exekutiva auktion på Garpeboda hemman i
Västra Ryds socken den 8 november, skall ställas in tills vidare.
Uppsala den 26 oktober 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 26 oktober 1822 (7 personer, stöldgods)
1:o Glasritarlärlingen Gustaf Lundblad, är 19 år gammal, undersättsig och stark
kroppsbyggnad, trint ansikte, har olovligen avvikit från sin husbonde i Stockholm
2:o Kvinnspersonen Maria Berglund eller Värnlund, beredde sig tillfälle att rymma med sin
17 månader gamle gosse från Norrköpings Kronospinnhus.
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Hon är 24 år gammal, av medelmåttig växt, ljus med långlagt ansikte. Av andra
arrestanter tillgrep hon 2 vita broderade dukar, en gammal grårandig kjol, två
blångarnslinnen, ett par gamla bomullsstrumpor och ett par skor.
3:o Tjänstegossen Markus Bengtsson, blev i början av juli utsänd att sälja 30 stycken
mindre näsdukar och har sedan inte hörts av.
Han är 17 eller 18 år gammal, liten till växten med rött hår, fräknigt ansikte och
stammande tal.
4:o Sjömannen Peter Sjöström eller Sandström som för stöld lidit högsta kroppsstraff, är nu
åter anklagad för stöld. Han var intagen på Kalmar läns lasarett för sjukdom, men beredde
sig tillfälle att komma på flykten
Han är 40 år gammal, liten och klen till växten, svart hår, bruna ögon, blekt och magert
ansikte samt talar fort
5:o Den för flera stölder i Härnösands och Västerbottens län anklagade gardisten Johan
Söderlund lyckades rymma under transport mellan Umeå och Härnösand.
Han är 30 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, blekt ansikte, ljust hår.
6:o Från bonden Eric Svensson i Kjärvsta, Nöde socken, Härnösands län stals vid inbrott tre
märkta ringar, fyra matskedar av silver, två teskedar, en bägare, en tumlare, en dosa, en
halskedja av fyra varv, ett par knäspännen, 40-tal halsdukar, fem förkläden, 4 mans
nattkappor en med spetsudd på kragen, näsdukar, en grönprickig kattuns klänning, 7 alnar
av samma tyg, tre andra klänningar, 1 ½ aln väv randig i ljust och mörkt blått, tre alnar lärft,
en papplåda, en surtut och långbyxor, en pistol, ett garvat kalvskinn, en svart hatt med rött
silkesfoder.
7:o Från tenngjutaränkan Bergenholtz har stulits ur hennes bodstånd vid Gårdspånga
marknad 7 stop, 1 stopsskål, 2 halvkvarter skålar, 5 par ljusstakar, 2 förläggsskedar allt av
tenn
8:o Soldaten N:o 106 Jonas Strutz vid Första Majorens Kompani av Hälsinge Regemente
har olovligen avvikit från Väddö kanalbygge.
Han är 34 år gammal, 5 fot 11 tum lång, undersättsig till växten med trint ansikte, bruna
ögon, svart hår samt mustascher.
9:o Manspersonen Lars Efraim Klarberg, har sedan han fått Befallningshavandes i Örebro
tillstånd, att inom Nya Kopparbergs socken skaffa sig laga förvar eller näringsfång, avvikit.
Uppsala den 26 oktober 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 26 oktober 1822 (stöldgods)
Bonden Mårten Andersson i Thil, Hjälsta socken har vid inbrott den 22 denna månad blivit
bestulen på tio rockar, två vadmalskapotter med dubbla kragar, ett par nya renskinnsbyxor,
tre par andra byxor, en engelsk vit väst, en ny skinnpäls, en ny hatt med spänne och
sammetsband, fem nattkappor, 2 lärftslakan, tre nya lärftshanddukar, sju skjortor, 20 alnar
blångarnsväv, 6 alnar blått- och vitrutigt sängomhänge, flera näsdukar och schalar, ett par
randiga ullstrumpor, 5 kvinnslintyg, två förkläden, två nya buldanssäckar, ett par kambricks
vantar, en kambricksklänning och ett bomullskläde.
Uppsala den 26 oktober 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1822 (exekutiv auktion Säby, Danmarks socken,
Vaksala Härad)
För gäldande av skuld säljs ¼ mantal N:o 4 i Säby, Danmarks socken, tillhörigt bonden Eric
Ersson på offentlig auktion den 13 februari 1823. Fastigheten värderad till 623 riksdaler 23
skilling 9 runstycken.
Uppsala den 30 oktober J A CARLSSON A WISTAND
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Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1822 (förnyad auktion Viby Kalmar socken)
Vid Grans gästgivargård i Håbo Härad hålls förnyad auktion för att gottgöra änkan Greta
Lisa Andersdotters skuld. Vid den senast utlysta auktion på 3/16 mantal Viby i Kalmar
socken, Håbo Härad, fanns inga anbud, varför ny auktion görs den 11 februari 1823.
Uppsala den 30 oktober 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 30 oktober 1822 (stölder)
Enligt anmälan har ur en med tre lås försedd kista stulits ur Husby Sjutolfts Kyrkas
sakristia.
Kistan återfanns ett stycke därifrån uppbruten och länsad på 12 riksdaler 8 skilling 2
runstycken, en ask, ett kalkkläde med guldfransar, samt åtskilliga dokument.
Samma natt gjordes inbrott i iskällaren vid Ekolsunds gård, varvid ett järnbandat fat av
ek fyllt med svagdricka och försett med metallkran samt namnet Seton inbränt stals, 84
hartsade buteljer med öl slogs sönder av tjuvarna, 4 helfat med svagdricka blev uppborrade
och uttömda. Dessutom stals hälften av ett slaktat får.
Hos bonden Eric Ersson i Söddersta, Boteå socken, Härnösands län, stal vid inbrott den
9:de dennes en fyravarvs guldkedja med guldsmeden Nils Sundings i Sundsvall
namnstämpel, 7 guldringar de flesta märkta I P S, en svart sidenklänning, ett lärftslakan,
ett bordstäcke, två par ullstrumpor, ett par stövlar, en svart hatt, en koppartratt, en liten
spegel, elva dukar av olika slag.
Krono- och stadsbetjänter i länet skall sorgfälligt efterspana tjuvarna och de stulna
sakerna, vid anträffandet genast gripa och under säker bevakning införa de förra till
slottshäktet och ta tillvara det stulna. Var och en som har någon kunskap, som kan leda till
upptäckt, anmodas sådant behörigen tillkännagiva.
Överståthållaren i Stockholm och Befallningshavande i riket anmodas låta utfärda
enahanda efterlysning rörande vad som blivit stulet i Husby Sjutolfts kyrka och Ekolsunds
gård.
25 riksdaler är utlovad i vedergällning för upptäckt av stölden i Ekolsunds iskällare och
10 riksdaler för stölden hos bonden Eric Ersson i Söddersta.
Uppsala den 30 oktober 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Fortsättning fil Kyrk 81 1822-d.doc
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1822
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-09-24, UKF 1 november - 28 december
Kungörelse, Uppsala den 1 november 1822 (salpetergärden)
Hagunda, Ulleråker, Bälinge, Vaksala, Rasbo, Örbyhus, Norunda, Olands Härader och
Dannemora och Löfstas Tingslag skall avlämna salpetergärden i Uppsala stad den 23 -29
januari 1823
Håbo, Bro Trögds, Åsunda och Lagunda Härader skall avlämna salpetergärden vid Staby
gård i Giersta socken 31 januari - 3 februari 1823.
Uppbörden börjar klockan 9 och kvittenserna meddelas efterhand de hinner expedieras.
Salpetern skall vara väl renad och torr som Reglementet föreskriver för att undvika rabatter.
Även de som har salpeter till salu, får inställa sig, försedda med sockenstämmo protokoll att
salpetern är av inhemsk tillverkning
De socknar eller possessionater som gemensamt vill lämna större partier skall ha med
dubbla reversaler, som upptar hemmanet och åboens namn, hemmantalet och gårdens
belopp. Då vinns bekvämlighet så att det ena exemplaret kan kvitterat återtagas och
avlämnas till kronofogden.
Detta tillkännages på begäran av salpeter uppbördsmannen major Silversparre.
Uppsala den 1 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1822 (bok i vävnadskonsten)
En av fabriksidkare J E Ekemark utgiven Handbok i Vävnadskonsten har Kongl Maj:t
funnit innehålla, hos oss okända men så nyttiga och lärorika uppgifter, att Kongl Maj:t
belönar utgivandet och i särskild skrivelse av den 18 juli detta år och ålägger
Befallningshavande att på tjänligt sätt söka befordra bokens avsättning och allmänna
kringspridande. Boken har 14 planscher och priset har blivit nedsatt från 5 riksdaler till 3.
Jag har redan försökt uppfylla befallningen genom anmaning till
Kronobefallningsmännen i länet, att underrätta dem, som kan förmodas vara intresserade.
Med anledning av Länets Kongl Hushållningssällskaps önskan, har jag tillkännagivit att den
som vill köpa boken, anmäler sig här på Landskontoret eller hos Kronofogden i orten, för
att antalet exemplar ska kunna bestämmas och betalning erläggas. Befallningshavaren
ombesörjer sedan hitsändandet och utdelning av boken.
Varje kyrka lär förut äga ett, på nådig befallning, inköpt exemplar av Lif Medico
Westrings utgivna arbete kallat: Lavarnas Färg Historia. Med detta arbete synes Handboken
om vävning helt kunna förenas. Det ankommer på varje församlings fria prövning och
beslut, om det inte skulle anses lämpligt, att inköpa ett exemplar till varje socken.
Slutligen bör jag nämna, att de vanliga vävredskapens förändring efter den nya
Handboken, inte är svårare än att en händig snickare på landet kan utföra den. Snickare
Holmgren här i staden är fullkomligt känd och utövad. Att praktisk undervisning i
vävnadskonsten blivit lämnad åt flera av ortens fruntimmer, så att ett allmännare utbredande
av detta lika vackra och angenäma, som högst viktiga yrke, med säkerhet är att hoppas på.
Uppsala den 7 november 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1822 (farlig rökningsanstalt)
Då en person fått sätta livet till vid användandet av f d riksdagsman Pehr Anderssons i
Domvalla Rökningsanstalter, har jag funnit det vara min plikt att varna för denna Rökning
utan att behörig läkare tillstyrkt.
Uppsala den 7 november 1822 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 7 november 1822 (rekryteringsmöte för vakanser)
Rotehållare som har vakanser vid Upplands Regemente skall vid rekryteringsmöte den 14
december uppvisa sina rekryter till inskrivning i rullorna.
Uppsala den 7 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1822 (inställd auktion Råsta, Tensta socken)
Då bonden Anders Jonsson i Råsta, Tensta socken har skaffat sig annan tillgång för att
gälda sin skuld, har auktionen av ½ mantal i Råsta blivit inställd.
Uppsala den 7 november 1822 A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1822 (värvning)
Kronojägaren Carl Frisk har fått patent på att för Andra Livgardet värva målfylligt och ungt
manskap intill 1 december 1823.
Uppsala den 7 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 7 november 1822 (inbrott)
Komministern i Valbo socken, Gävleborgs län, har vid inbrott förlorat en märkt
silvertumlare, en bankosedel på 10 riksdaler, omkring 150 riksdaler samt några smärre
sedlar, ¼ kanna nattvardsvin samt en halvstops flaska brännvin.
Uppsala den 7 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1822 (spannmål till Danviks Hospital)
Den spannmål, som tillkommer Danviks Hospital för innevarande år, skall ofelbart in natura
levereras inom mars månad, vid äventyr att utmätning sker genast hos den tredskande med
en förhöjning av 1 riksdaler över medelpriset.
De som har skyldighet att utföra körslor vid Hospitalet skall på vinterföret framföra 72
lass sand på helt mantal eller erlägga 12 skillingar till Hospitalets kassa för varje lass.
Uppsala den 8 november 1822
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1822 (avrads- och tionde spannmåls betalning)
Magasinsdirektionen har behagat tillkännage att innevarande års Avrads- och Kronotionde
spannmål får lösas efter markegångspriset eller om räntegivarna hellre önskar in natura.
Spannmålen levereras till de vanliga magasinen.
Uppsala den 12 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1822 (exekutiv auktion Nyby, Långtora socken,
Lagunda Härad)
N:o 1 i Nyby, Långtora socken tillhörigt änkan Anna Carlsdotter är taget i mät för domfästa
skulder. Hemmanet, som är värderat till 193 riksdaler, kommer att säljas vid auktion den 27
mars 1823.
Värderingsinstrument finns att tillgå hos auktionsförrättaren Kronobefallningsman J
Sahlman i Gottsunda.
Uppsala den 15 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1822 (förnyad auktion Skornome, Hagby
socken)
Skornome 1/6 mantal frälseskatte i Hagby socken tillhörigt bonden G Rytträus, har vid förut
utlysta exekutiva auktioner inte kunnat säljas. Ny auktion den 29 januari 1823 vid Säva
Gästgivargård.
Uppsala den 15 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 15 november 1822 (exekutiva auktioner Gränby, Vaksala
socken och Löt, Danmark socken)
Bonden Olof Carlssons ägande i Gränby by, Vaksala socken och hans moders änkan Brita
Jansdotters ägande Löt, Danmarks socken har inte kunnat säljas vid tidigare exekutiva
auktioner. Ny försäljning den 30 januari 1823.
Uppsala den 15 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1822 (arrendeauktion på lott N:o 2 vid
Drottningholms Kungsgård)
Nytt arrende på 21 år kommer att bortauktioneras vid Drottningholms Värdshus den 17
december på lotten N:o 2 under Drottningholms Kungsgård. Borgen för de 5 första åren
krävs. Prövning sker i Kammar Kollegiet.
Uppsala den 15 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 15 november 1822 (3 personer, hästar, stöldgods)
1:o Artilleristerna vid Sjunde Kompaniet av Svea Artilleri Regemente N:o 10 Johan Peter
Österberg och N:o 53 Anders Jansson Löf har avvikit från Stockholm den 21 oktober.
Österberg är 22 år gammal, undersättsig, 5 fot 7 ½ tum lång, mörkbrunt hår, blå ögon
och blekt ansikte
Löf har stark kroppsbyggnad, 5 fot 8 ½ tum lång, blå ögon, ljust hår
2:o Den för många stölder beryktade förre volontären Olof Palmgren, som varit förvarad i
Södra Möre Härads fängelse har förövat våld inom fängelset och därför natten till
den 2 dennes blivit uttagen och bortskaffad.
Han är grov och stark till växten, mörk hy, bruna ögon, svart hår.
3:o Ur stallet vid Rinkaby, Hyssmo socken, Kalmar län, stals en häst för Kommissions
Lantmätare Holm. Den är mörkbrun med svart man och svans.
4:o Från bonden Segal Olsson i Lennerstorp stals ett sto i Karlstad. Stoet är 6 år gammalt,
svart med ståndman och vita bakfötter samt ett ärr på vänstra bakfoten
5:o Vid inbrott i torpet Skedängen i Krutby socken stals åtskilliga klädespersedlar och en
taskbok med 4 riksdaler.
6:o Vid inbrott i en bod vid Viby, Kalmar socken stals en alldeles ny soldatkapott med vitt
yllefoder i livet samt märkt på ärmfodret med N:o 95. Dessutom stals 2 fårlår, ungefär 2
lispund salt strömming, en fyrskäftad säck märkt S G.
Uppsala den 15 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1822 (frivillig auktion Rydingeholms säteri,
Fresta och Tunaby, Vittja, Ora säteri)
På begäran av lagman Ahlman och Häradshövding Corwin meddelas hit inlämnad
kungörelse:
1:o Rydingeholms Säteri 2 ½ mantal med ett jordtorp som utgör 156 dagsverken om året
utom i bärgningstid.
Västervoxome frälsehemman med 3 torp, som tillsammans utgör 260 dagsverken utom
bärgningstiden och
Drälinge frälsehemman 2 mantal med 2 jordtorp om 104 dagsverken tillika med den s k
Vintertorpsängen belägen i Olands Härads Allmänning, skattlagd till 29 - 32 sommarlass
hö. De är belägna i Olands Härad, Alunda socken och kommer på en gång att utbjudas och i
ett klubbslag försäljas
2:o Fresta ½ mantal frälse i samma socken
3:o Räntan av Frälseskattehemmanet N:o 3 i Fresta by, samma socken, utgörande årligen i
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och 6 ök dagsverken, ½ sommarlass hö, 5 kärvar halm, 6 tunnor 4 kappar säd hälften råg
och korn
4:o Tunaby, Tuna socken 1 mantal frälse
5:o Vittja 1 mantal frälse i samma socken med ett dagsverkstorp som bärgningstiden
oräknat utgör 208 årliga dagsverken
6:o Ora Säteri, 3 mantal i Faringe socken, Närdinghundra Härad, Stockholms län, med 6
jordtorp som för året räknar 793 dagsverken utom körslor och särskilda dagsverken under
bärgningstiden samt
Ösby 1 mantal frälse beläget i Tuna socken, Olands Härad vilka bägge fastigheter
kommer att utbjudas på en gång i ett klubbslag
Huvudsakliga köpevillkor:
Köparna tillträder den 14 mars
Köparna ikläder sig de skulder som gravera egendomarna och som avgår från
köpeskillingen
För inköpet av Rydingeholm, Västervoxome, Drälinge och Vintertorpet betalas kontant
3.000 riksdaler och sedan 1/3 av vad som återstår den 14 mars, 1/3 i augusti och vad som
sedan återstår med ränta vid 1823 år slut.
Vad som återstår av köpeskillingen när inteckningarna är bortdragna betalas för Ora
Säteri och Ösby hemman hälften vid auktionstillfället och resten i juni.
För de övriga erläggs ¼ vid auktions inropet, ¼ vid april månads utgång, ¼ i augusti och
resten vid 1823 års slut. Ränta erläggs från tillträdestiden.
De övriga köpevillkoren lämnas innan utropet sker liksom beskrivning över
fastigheternas beskaffenhet. Församlingens klockare har uppgifter.
På avlidne kapten Baron Jacob Anders Ulfsparres arvingars vägnar
Carl Fredr Ahlman
A H Corwin
Uppsala den 20 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1822 (förnyad auktion på Flottsunds färja och
krog)
Kammarkollegiet kunde inte anta anbuden vid senaste arrendeauktionen på Flottsunds färja
och krog, därför utbjuds till ny auktion den 17 december. Arrendetiden är 30 år.
Antagligheten beror på Kollegiets prövning. Köparen skall avlämna, en av Konungens
Befallningshavande eller Domare godkända löftesmän och med deras underskrifter, styrkt
borgen för arrendetidens 5 första år.
Uppsala den 22 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1822 (exekutiv auktion Nyby, Gamla Uppsala
socken)
Skräddare Christian Hörlins och hans hustrus ägande ¼ mantal kronoskatte Nyby, Gamla
Uppsala socken, Vaksala Härad, kommer för domfästa skulder att i det skick rusthållardelen
befinner sig, likväl utan gröda och inventarier, säljas på offentlig auktion.
Uppsala den 22 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1822 (auktion Gubbgrundet)
Lägenheten Gubbgrundet vid Strömsholms Stuteri Inrättning kommer att säljas på auktion,
som hålls på Landskansliet i Västerås den 17 december. Arrendet är på 20 års tid och
borgen krävs för de första 10 åren.
Uppsala den 22 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 22 november 1822 (6 personer, häst, stöldgods)
1:o Sjöartilleristerna av Första Regementet vid Örlogsflottan N:o 9 Olof Andersson och N:o
3 Anders Rosenquist har rymt från garnisonen i Göteborg. Andersson redan under
sommaren.
Andersson är 21 år gammal, 5 fot 6 ½ tum lång, undersättsig med ljust ansikte
Rosenquist är 29 år gammal, 5 fot 11 ½ tum lång, mörkt ansikte, långt svart hår
2:o Jägaren vid Första Majorens Kompani av Närkes Regmente N:o 32 Rådman samt
husaren vid Livregementsbrigadens Husarkorps N:o 7 Abraham Tillberg har olovligen
bortgått. Den förre från sitt hemvist och den senare från Linköping dit han blivit permitterad
Rådman är 20 år gammal, 5 fot 7 tum lång, mörkt ansikte
Tillberg 24 år gammal, 5 fot 9 tum lång, blå ögon, ljust hår, trint ansikte och undersättsig
växt
3:o Den till krigstjänst vid Kapten Gjers´s Kompani av Göta Artilleriregemente dömde
lösdrivaren Lars Waller från Kville Härad undanhåller sig.
Waller är 23 år gammal, stark och undersättsig med ljuslätt och fylligt ansikte
4:o Volontären vid Flottans Göteborgseskaders Sjöartilleri Regemente N:o 17 Anders Melin
har avvikit
Melin är 5 fot 10 tum lång, trint ansikte, ljusblå ögon
5:o Bonden Pehr Mårtensson i Hallsjö, Norrbo socken, Gävleborgs län, har förlorat ett
rödblackt sto, 3 år gammalt med två växter en mittemot draglädret, den andra på vänstra
låret
6:o Vid inbrott hos klockare Jonas Stakel, Njutångers socken stals en förgylld silverbägare,
4 matskedar, en sked märkt Anders Lennius, två teskedar, en s k stormanspäls med blått
vadmalsöverdrag, en livpäls med dito, en blå rock, en jacka, en livtröja, en väst, en randig
ylleväst, ett par långbyxor, ett par kortbyxor, fyra par strumpor, två randiga kjolar, två
kvinnströjor, flera halsdukar, tre nattkappor, två drälldukar, två servetter, en avlång
kaffepanna, ett skålpund kaffe och ett skålpund socker, två svarta silkesmösstyg, ett halvt
stop brännvin, två marker ull, och lika mycket färgat yllegarn.
Uppsala den 22 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (upphandling av hö och halm till
Hovstallet)
Upphandling av hö och halm till Hovstallet kommer att ske den 18 december. Stadskontoret
anmodar i skrivelse att förseglade anbud kan inlämnas dit.
En del av fouragepersedlarna skall levereras inom slutet av februari och resten på första
öppet vatten inom juni månad vid Hovstallet. Varje kärve bör väga 2 lispund. Kvantiteten
som kommer att upphandlas meddelas vid auktionen.
Uppsala den 29 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (exekutiv auktion Råby, Kalmar socken,
N:o 1 Övergrans by, Övergrans socken)
Vid Håbo Härads Tingsställe, Grans Gästgivargård, kommer den 14 april 1823 bonden Jan
Anderssons ägande 1/16 mantal kronoskatte N:o 1 Råby, Kalmar socken och bonden Jan
Erssons i Kivinge samt hans hustrus ägande ½ mantal kronoskatte N:o 1 i Övergrans by,
Övergrans socken, att säljas för gäldande av domfästa skulder. Dess i mät tagna
hemmansdelar säljs utan ny växande gröda och inventarier, såvida inte säljarna önska annat.
Uppsala den 29 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (upphävande av kaffedrickningsförbud)
För att förekomma missförstånd hos Allmogen har Befallningshavande ansett sig böra
erinra om att Kongl Maj:ts kungörelse av den 5 september, där han behagar upphäva
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förbudet mot försäljning av kaffe på allmänna ställen, vilket likväl betyder, att endast de
som anmält vid mantalsskrivningen, att de nyttjar kaffe, får dricka.
Det i Bevillnings Förordningens 3:dje artikel 3 § gäller, att för bruk av överflödsvara
betala den undanhållna avgiften och plikta fyra gånger dess belopp, angivarens och
åklagarens ensak.
Uppsala den 29 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (värvning)
Patent har utfärdats för fjärdingsman J Törnblom samt gevaldigern Johan Lindström att
inom länet värva ungt och målfylligt folk.
Törnblom för Svea Livgardet och Andra Majorens behov och
Lindström för Andra Livgardet och kapten Rudbecks Kompani.
Uppsala den 29 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (auktion Berga Rusthåll, Åkerby socken
och Broby, Börjes socken)
På begäran av sysslomännen i avlidna änkan Norrbjörns gäldbundna bo, direktör Häger och
byggmästare J F Morin är härmed kungjort att konkursmassans fastigheter, ½ mantal skatte
rusthåll i Berga, Åkerby socken och 2/3 mantal skatte i Broby, Börje socken, kommer att
säljas på offentlig auktion vid Berga den 30 december. Underrättelse hos direktör Häger.
Uppsala den 29 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 29 november 1822 (11 personer)
1:o Gardisten vid Andra Livgardet och Överstelöjtnanten Bergenstråhles Kompani N:o 45
Matts Lövgren har olovligen avvikit från regementet.
Han är född i Funbo socken, 31 år gammal, 11 kvarter 2 3/4 tum lång, ljust hår
2:o Trädgårdsdrängen vid Lydinge Säteri, Stabby socken, Johan Holm, har vid inbrott
tillgripit 7 riksdaler 36 skilling och sedan avvikit från orten.
Han är 30 år gammal, medelmåttig till växten, mörkt hår och runt ansikte.
3:o Hustrun Maja Stina Schelin, som på aftonen den 4:de dennes berett sig tillfälle att
rymma från Kronospinnhuset i Norrköping.
Hon är 34 år gammal, blå ögon, ljust hår, ljust ansikte, ordinär växt.
4:o Utstrukne sjöartilleristen Jacob Brink är tilltalad för stöld och lyckades rymma från
Häradsfängelset i Timmelshede, Vänersborgs län
Han är 19 år gammal, liten och klen till växten med magert ansikte.
5:o Allmänna arbetskarlarna N:o 30 Lars Peter Dahlberg, N:o 46 Lars Ahlstedt och N:o 16
Jan Månsson, vilka tillsammans med två andra, som dock blivit ertappade, rymde från
Arbetsinrättningen i Karlskrona.
Dahlberg är 26 år gammal, och född i Stockholm, 5 fot 9 tum lång med blekt magert
ansikte, mörkbrunt hår och blå ögon
Ahlstedt är 24 år gammal, född i Stenbrohults Församling, 5 fot 6 tum lång, blekt, magert
ansikte, mörkt hår, bruna ögon
Månsson är 40 år gammal, född i Albo Härad, 5 fot 10 tum lång, avlångt ansikte, ljust hår
och blå ögon.
Alla var klädda i den vanliga vintermunderingen utan kavajer.
6:o Sjöartilleristerna vid Andra Sjöartilleri Regementet samt Överstelöjtnantens Warbergs
Kompani N:o 34 Jacob Lundquist och N:o 40 Fredrik Wilhelm Ek har olovligen avvikit
från garnisonen i Karlskrona
Lundquist är 39 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, undersättsig med brett fylligt ansikte och
mörkt hår
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Ek, som under namnet Fyr tjänat vid Göta Artilleri Regemente är 29 år gammal, 5 fot 6
tum lång, undersättsig och ljus. Vid hans försvinnande har ett pass till Härnösand, tillhörigt
arbetskarlen N:o 82 Berg vid Andra Kompaniet förkommit. Det förmodas att Ek tagit det
och begagnar sig av det.
7:o Skrivare Jansson, som för ungefär en månad sedan övergivit Kronolänsman
Conradssons hus och medtagit publika handlingar och pengar.
Han är 40 år gammal, liten och smärt till växten med mörkt ansikte, svart, krulligt hår
och polisonger.
8:o Skorstensfejar lärlingen Johan Peter Sillberg har avvikit från sin mästare Brandfogden
Gröndahl i Karlskrona.
Han är 25 år gammal, lång till växten, ljusbrunt hår, långlagt ansikte, ljusgrå ögon och
fel på det ena.
Uppsala den 29 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (inställd auktion på lotten N:o 2 vid
Drottningholms Kungsgård)
Auktionen på lotten N:o 2 vid Drottningholm är inställd.
Uppsala den 29 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (förnyad auktion Änge, Lena socken)
Vid senast utlysta utmätningsauktionen på rusthållet Änge, Lena socken, Norrunda Härad,
fanns inga spekulanter. Ny auktion den 12 mars 1823.
Uppsala den 29 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Markegångstaxa för Uppsala län, 4 november 1822.
Markegångstaxan är upprättad och fastställd av därtill valda och kallade Deputerade av alla
fyra riksstånden, så som Kongl Maj:ts Kungörelse den 1 oktober 1810 och Förordningen
den 20 september 1815 föreskriver.
Några exempel med betalning i banko specie.
1 tunna vete 10 riksdaler
1 tunna råg 6 riksdaler 32 skilling
1 tunna korn 6 32
1tunna havre 3 24
1 tunna blandsäd hälften korn och havre 5 4
1 mark torrt rågbröd 2 skilling
1 lispund smör 4 42
1 lispund fläsk 2 36
1 lispund torrt kött 2 2
1 lispund talg 4 32
1 lispund humle 12 riksdaler
1 oxe 30 riksdaler
1 ko 15 riksdaler
1 får 2 36
1 lamm 1 18
1 gås 1 3
1 höns 12 skilling
1 tjog ägg 17 skilling 6 runstycken
1 lispund torr fisk 1 44
1 tunna strömming 10 riksdaler
1 lispund bättre salt lax 2 riksdaler
1 lispund vraklax 2 riksdaler
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1 tunna kramsill 1 32
1 lispund nejonögon 16 skilling
1 sommarlass hö á 25 lispund 8 16
1 vinterlass hö á 50 lispund 4 8
1 kärve halm 2 lispund 7 skilling
1 vinterlass starr, oreducerat 8 16
1 famn tallved 3 alnar hög, 4 alnar bred, 6 kvarter lång 4 riksdaler
1 lass björkved innehållande 1/3 famn 4 alnar bred, 3 alnar hög, samt 5 kvarter lång 1 36
1 stock av tall 14 ½ alnar lång 39 skilling
1 lispund hampa 14 skilling
1 mark notgarn 36 skilling
1 lispund bast 12 skilling
1 lispund lin 4 28 10
1 hare 13 skilling 4 runstycken
1 lispund näver 16 skilling
1 årligt dagsverke 24 skilling
1 ökdagsverke 1 16
1 drängdagsverke 24 skilling
1 hjälpdagsverke 12 skilling
1 aln lärft 14 skilling
1 lass gärdsel 1 riksdaler
1 kanna hampfrö 9 skilling 4 runstycken
Följer en sida med Indelta Infanteri Regementens Beklädningspersedlar och Båtsmans
beklädnad samt en sida tillkomna persedlar enligt Cirkulärbrevet den 12oktober 1803.
1 jacka 9 47
1 hatt med prydnader 4 25
1 skärp 44 skilling
1 halsduk 26 skilling
1 par byxor av kläde 6 26
1 par stövletter 1 20
1 skjorta 1 20
1 par strumpor 36 skilling
1 par skor 2 46
1 par långbyxor a lärft 2 12
Priset på spannmålen är satt efter god och strid säd med sina behöriga kappar på tunnan,
varifrån damm och agnar måste vara väl rensade. Avrads- och tiondegivare skall ställa sig
till underdånig efterrättelse angående persedlarna och spannmålens utgörande efter vad
Förordningen den 20 september 1815 föreskriver.
Uppsala den 4 november 1822 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1822 (personer som inte betalt skatt eller
böter)
Uppräknas de personer, som avflyttat från orten utan att ha betalt sina Kronoutskylder eller
böter. Då de påträffas, skall de påförda medlen genast uttas och insändas hit. Finns inga
pengar skall bevis därpå lämnas.
Uppsala den 30 november 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 6 december 1822 (rättelse angående markegångstaxan)
Enligt skrivelse den 26 november har den av deputerade inom Uppsala län upprättade
markegångstaxan blivit fastställd, med undantag av några rättelser hörande till
proviantstaten.
Uppsala den 6 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1822 (reparation av dragon- och
hästmonderingarna)
Befälhavaren har anmält att större delen av de rustande vid Norra Upplands Skvadron av
Livregementets Dragon Korps inte verkställt dem åliggande reparationer på dragon- och
hästmonderingarna, enligt efter sist hållet möte utdelade defektsedlar. Härmed erinras de
rusthållande att ofördröjligen iståndsätta alla brister i monderingarna.
Uppsala den 6 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1822 (avlöningsmöte)
Under nästa januari kommer avlöningsmöte att hållas på uppräknade platser för Upplands
Regemente
1:o Räntegivarna skall dels motta underrättelse om, till vilka räntorna i år skall utbetalas
och dels erlägga årliga penningar eller lösen för räntepersedlarna.
2:o Beklädnadsbidraget är för varje rote 4 riksdaler 25 skillingar 5 runstycken, men för rotar
som likviderat persedlarna till sina soldater med en tunna råg betalas 3 riksdaler 3 skilling 7
2/3 runstycken
3:o Erinras de gratialister som njuter underhåll av Vadstena Krigsmanshus Kassa samt
pensionärerna vid Regementets Korprals- och Soldatpensions Kassa att inställa sig till dessa
möten för att få vad dem tillkommer.
Uppsala den 6 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1822 (förnyad auktion Marsta by, Hummelsta
by, Villberga by, Högsta Gästgivargård)
I brist på tidigare anbud anställs förnyade auktioner på nedanstående hemman:
1o Bonden Anders Larssons ägande i Marsta By, Bälinge socken
2:o Bonden Erik Erssons ägande i Hummelsta By, Tillinge socken och bonden Anders
Olssons ägande i Jungs by, Vårfrukyrka socken
3:o Bonden Anders Erssons i Villberga By, Blaksta socken
4:o Gästgivargården i Högsta, Bälinge socken.
Uppsala den 6 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1822 (exekutiv auktion Kävre, Vårfrukyrka
socken, Åsunda Härad)
För att gälda domfästa skulder säljer bonden Pehr Pehrsson sitt 1/3 mantal kronoskatte N:o
3 i Kävre, Vårfrukyrka socken, Åsunda Härad på offentlig auktion vid Tingshuset i
Enköping den 27 mars nästa år. Hemmanet värderas till 1.000 riksdaler. Här erinras
utmätningssökanden att underrätta inteckningshavare om försäljningen.
Uppsala den 6 december J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 12 december 1822 (exekutiv auktion Bergby, Ramsta socken,
Hagunda Härad)
För Expeditions Kronofogde Sven Ringströms konkursmassas räkning kommer
frälsehemmanet Bergby i Ramsta socken, Hagunda Härad, att säljas på offentlig auktion
den 20 januari nästa år.
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Upplysningar kan erhållas hos sysslomännen i konkursen Akademiadjunkten Haggren
och Länsbyggmästare Ekberg. Köparen skall genast vid inropet erlägga 500 riksdaler och
ställa borgen för minst 1.000 riksdaler av återstoden.
Uppsala den 12 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 14 december 1822 (tid och plats för avrads-, tionde- och
arrendespannmål)
Vid Stockholms slottsmagasin lämnar Första Fögderiet den 24 januari 1823 och Andra
Fögderiet den 20 samma månad
Vid Uppsala Magasin de övriga Fögderierna under februari månad.
De som leverera till Stockholm, skall alltid vara där dagen innan och tidigt på morgonen,
så att kvittenserna hinner expedieras under dagen och mätning och leverering kan ske den
utsatta dagen. Spannmålen skall vara strid och väl rengjord från damm och agnar.
Uppsala den 14 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1822 (förnyad auktion Ängelsta By, Vaksala
socken, Vaksala Härad)
Vid tidigare auktion gavs inga anbud, varför bonden Pehr Anderssons ägande, Ängelsta By,
Vaksala socken, kommer att utbjudas på nytt den 22 februari 1823
Uppsala den 13 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1822 (uppbördsmöte)
Vanligt uppbördsmöte med Majorens Skvadron av Lifregementets Dragon Korps förrättas
den 23 januari i Balingsta by, den 24:de på Korskrogen i Frösunda socken, den 25:te i
Enköpings stad.
Det åligger räntegivare att inställa sig för att erlägga penningränta samt lösen efter
markegång med forlön för den avradsspannmål som inte blivit levererad in natura.
Även gratialisterna skall infinna sig vid dessa möten, försedda med prästbevis för att få
sina gratialer.
Uppsala den 13 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 13 december 1822 (1 person, stora stölder)
1:o Båtsman vid Gotlands Andra Roterings Kompani N:o 9 Nils Jonsson Glader, som efter
1 år och 4 månaders fästningsarbete, blivit förpassad hem, har inte inställt sig vid roten.
Han är 30 åt gammal, lång och mörk.
2:o Vid ett inbrott i ett hus vid Stora Gatan i Umeå stals 100 riksdaler, en päls, en mörkblå
klädesrock med svart sammetskrage och karmosinrött halvyllefoder, 1 mörkblå surtut med
en näsduk i en av fickorna märkt M W med märkbläck, en kråsnål av guld gjord som en
blomma med knoppar av mörkt hår, 2 engelska rakknivar i röda saffiansfodral och strigel på
båda sidorna, 2 andra varav en i mahognyfodral försedd med strigel, locket till en
silverrakask, en fönsterjalousi av broderad linon, ett stycke nättelduksgardin med tofsar, en
sjöskumspipa med silverbeslag, en klädesmössa med skärm och blå och gul kokard, ett litet
skruvstäd, en ljusskärm av grön taft, ett par konservations glasögon i fodral dessutom
åtskilliga knappar och mindre föremål.
3:o Vid inbrott hos bonden Lars Jonsson i Ramsjö, Ljusdals socken, stals en trasig guldring,
ett par skospännen av silver, 3 lintygsspännen av silver, kläder och skor, en kjortelsäck med
lås och inneliggande 3 riksdaler 16 skilling, en mässingskam, ett brev knappnålar, en bytta
smör, 40 talgljus, flera mynt och matvaror.
4:o Hos husmannen Gabriel Hansson i Edstuga, Bollnäs socken, har i klädstugan stulits en
kvinnskapprock, 30 kjolar, en blå kamlotts tröja, 18 förkläden, 25 halsdukar och schalar, 7
servetter, 16 lintyg, 12 s k kvinns ovandelar, 3 dukar med korndräll, 3 lärftsdukar, 6 lakan,
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26 näsdukar av olika kvalité och mönster, 3 dunkuddar, en skinnfäll, ett täcke, ett
bordskläde, 8 handdukar, 6 kuddöverdrag, 4 ½ alnar randig bolsterväv, 2 par
kvinnshandskar, 5 par fingervantar, ett par klippinghandskar, en psalmbok, 2 kjortelsäckar
med påsydda rosor i sammet, ett par glasögon, 5 mösstycken, 3 par strumpor, 20 par
strumpeband.
5:o Vid inbrott i Tössö kyrka i Dalsland stals en mässkjorta, en altarduk, kyrkvaktarns
kapprock av grå vadmal med svarta uppslag och krage, 5 riksdaler 32 skilling 6 runstycken i
kopparslantar, en driven mässingsask och en butelj vin.
Uppsala den 13 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1822 (exekutiv auktion Kumla, Boglösa socken)
För domfäst skuld i mät tagen, bonden Olof Carlssons ägande Kumla, Boglösa socken, hålls
auktion vid Litslena Gästgivargård en 27 mars 1823.
Uppsala den 13 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1822 (uppbördsmöte)
Vanligt uppbördsmöte hålls med Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragon
Korps vid Yfre Gästgivargård den 23:dje och på Gästgivargården här i staden den 25:te
januari.
Räntegivare skall enligt Regementsskrivar Instruktionen erlägga den årliga räntan samt
de rusthållare som åtnjuta ständig vakans skall betala avgiften därför vid laga påföljd.
Gratialisterna skall också infinna sig med behöriga prästbevis för att få sitt underhåll.
Uppsala den 27 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1822 (inställd auktion Skornome, Hagunda
socken)
Då bonden J G Rytträus betalt sina skulder, är auktionen på hans i mät tagna Skornome i
Hagunda socken, inställd.
Uppsala den 27 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 27 december 1822 (6 personer, stöldgods, rån)
1:o Hos Ryttmästare Ankarcrona på Runsa gård, Eds socken, Stockholms län har vid inbrott
stulits 12 matskedar, 2 ragoutskedar, 10 gafflar allt i silver och märkt med baronliga
Sturiska vapnet samt en brännvinsflaska i foder av mahogny.
2:o10 riksdaler i mindre sedlar, 2 silverglas på höga fötter, en silvermatsked märkt Maria
Andersdotter, en tesked, 2 kambrickshalsdukar, ett förkläde, ett par ullstrumpor, har stulits
från torparen Anders Andersson i Åbybrink i Salems socken
3:o Från Landeriet Christiansfelt vid Borås har stulits 2 koppartrattar om 5 -6 kannors rymd,
en brännvins proberare med termometer, en järnskopa samt en fjärdedels tunna malt med
säck
4:o I Skomakarmästare Sjöfeltds hus i Skara har stulits ett engelskt silverur med dubbla
boetter av största sorten, med runda kanter och i band hängande 3 pitchafter och en
fjäderring av guld och en urnyckel av annan metall.
5:o Ett med lösposten mellan Åmål och Vänersborg förkommet brev innehållande
bankosedel 2.215 utgiven den 1 februari och transporterad av bankofullmäktige A
Danielsson på 10 riksdaler och en riksgäldssedel med nummer 44,443 även den på 10
riksdaler
6:o Bonden Räf Hans Andersson från Gröntuv, Gagnefs socken blev på våldsamt sätt rånad
på sitt fickur på vägen utanför Falun. Uret är engelskt av silver med sekundvisare och
dubbla boetter.
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Rånaren var en medelmåttigt stor mansperson, klädd i brun jacka, korta blångarnsbyxor,
bruna eller grå strumpor, skor och hatt.
7:o Från en vind vid Läby Gästgivargård stals en mörkblå klädespäls med krage, muddar
och bräm av svart björnskinn och livet fodrad med fårskinn, en grön kvinnopäls av grönt
hemvävt tyg med krage, muddar och bräm av svart björnskinn fodrad med svarta fårskinn
samt en grön fruntimmerströja.
För stölden misstänks en med respass, utfärdat av Befallningshavande i Stockholm,
försedd sjöman vid namn Israel Sjögren, som efter någon tids vistande i Läby under
vandring från Gävle följt mönsterskrivare C F Aurell hit till staden.
Sjögren bortgick och tog med sig Aurells mörkgröna Friskapprock med tredubbel krage
samt hans svarta vintermössa av Sibiriska fårskinn.
8:o Förre allmänna arbetskarlen vid Vadstena, Johan Andersson, vilken blivit uttagen till
årstjänst har olovligen bortgått.
Han är 20 år gammal, 11 kvarter 1 ½ tum lång, mörkt hår, blå ögon och ofärdig i högra
armen
9:o Pigan Gustava Adolfina Berglind har inte inställt sig till sin lagstadgade tjänst hos
pastor And Söderberg i Lundby socken, Västerås län och inte tillkännagivit laga förfall
10:o Drängarna Em Bergström och Johan Modig har olovligen bortgått från sina tjänster
hos Kopparslagare Anders Bergström på Hörningsnäs
11:o Bonden Johan Mattsons i Boda hustru, Maja Ersdotter har bortgått från sitt hemvist
den 16 november.
Hon är 59 år gammal.
Uppsala den 27 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1822 (ofullbordade skuldfordringsmål)
Enligt Brev av den 6 maj 1767 erinras alla enskilda parter, som under loppet av innevarande
år gjort skuldfordringsmål hos Befallningshavande, men inte fullföljt dem, att alla mål som
sakna förklaringar eller påminnelser vid januaris utgång är ansedda som övergivna och
förfallna.
Uppsala den 27 december 1822 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan 28 december 1822 (angående strömrensning)
Efter ständernas hemställan kungörs att strömrensning för att undvika översvämningar i Ert
anförtrodda län bör ske.
Vi anbefaller, att Ni lämnar upplysning till jordbrukarna om nyttan av den, söker
uppmuntra detta viktiga företag samt befordra frivilliga överenskommelser dem mellan,
som skall utföra den.
Ni anbefalles, att i de årliga Berättelserna om Lantbrukets och Näringarnas tillväxt
särskilt och bestämt uppgiva vad i detta ämne varje år är gjort samt den verkan i avseende
på ägornas förbättring och odling, som man kunnat märka.
Stockholm dem 28 december 1822 CARL JOHAN
Vad Kongl Maj:t sålunda behagat förordna har jag ansett mig härmed till kännedom böra
meddela. Under säker förmodan, att Lantmännen i detta mitt anförtrodda län verkställt
strömrensningar årligen på de flesta behövliga ställen och insett den stora förmånen som
följt av detta arbete, som Kongl Maj:t, av vanlig omsorg om landets bästa i nåder velat
befrämja.
Kronobetjäningen i orten skall ställa sig noggrann efterrättelse de i ämnet utfärdade
särskilda föreskrifter.
Uppsala den 22 februari 1823 B W FOCK
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Landshövdinge Ämbetes Kungörelse 1822
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003
Femårs berättelse från Landshövdingen 1822 Uppsala den 30 november 1822.
Allmän beskaffenhet
Den del av Uppland, som utgör det nuvarande Uppsala län gränsar i söder till Mälaren, i
öster till Stockholms län, i norr till Gästrikland och Bottniska havsviken samt i väster till
Västmanland. Området är vid pass 45 ½ kvadratmil och dess huvudsakliga beskaffenhet är
en väl uppodlad, bördig och tätt bebyggd slättmark. Här förekommer inga betydligt höga
berg.
Den märkbaraste höjdsträckningen är en utur Mälaren i Lossa och Kalmar socknar
framträdande sandås, som sträcker sig genom Ytter- och Övergrans och Skoklosters
socknar, men försvinner i sistnämnda socken för att dyka upp ur samma sjö vid Flottsund i
Bondkyrko socken och utgöra grunden för Uppsala stad. Den fortsätter genom Gamla
Uppsala, Bälinge, Ärentuna, Björklinge, Viksta, Tierps och Älvkarleby socknar. Där går
den vid Dalälvens mynning ut i Bottniska havet. Vid Viksta går en sidogren inåt Vendels
och Tegelsmora socknar.
En annan betydlig sandås syns vid Enköping och fortsätter genom Vårfrukyrka och
Långtora socknar inåt Västmanland.
Här finns flera insjöar, Tämnaren i gränsen mot Västmanland, Vellen i gränsen mot
Stockholms län. Vendelssjön och Dannemora sjön är de mest betydande. En kedja av
småsjöar och vattendrag bildar på flera ställen gräns mot Stockholms län från Funbo till
Skäfthammar.
Det största rinnande vattnet är Dalälven som dels begränsar och dels genomrinner länet
till ungefär 4 mils längd och löper ut i havet vid Älvkarleby socken.
Tämnarån har ungefär lika långt lopp från sjön Tämnaren genom Tierps, Tolfta och
Västlands socknar innan den utfaller i Bottniska Viken.
Fyrisån hämtar sitt vatten från Dannemora sjöarna, Vendelssjön och Långsjön samt
åtskilliga småsjöar i Björklinge, Bälinge och Jumkils socknar. Den utfaller i Mälaren vid
Flottsund.
Sagån, som kommer från Strömsnäs i Breds socken och har utlopp i Mälaren i Teda
socken. Den utgör gräns mot Västmanland i ungefär 2 mil.
Dessutom finns flera mindre åar bl a Olands Å, Örsunds Å. Dessa mindre åar rinner ut
dels i Mälaren och dels i Bottniska viken. De orsakar fördjupningar i en landhöjd, som
sträcker sig genom Tierps, Tegelsmora, Films, Morkarla, Alunda, Stavby och Tuna socknar.
Denna landhöjd skulle inte märkas om den inte genomskars av dessa åar
Bro och Håbo Härader är nästa helt omgivna av Mälaren. De sammanhänger blott på en
sträcka av ¼ mil med fastlandet i Övergrans socken. Här omväxla öppna mindre slätter med
skogar och låga bergssträckor samt några få insjöar.
Trögds Härad är till största delen öppen slätt med två små sjöar samt några mindre skogar
och höjder i de till Mälaren gränsande socknarna. Arnö socken består av två öar i Mälaren.
Åsunda Härad är flackt med öppna slätter mellan stenbundna större och mindre
skogsbackar. Här finns inga sjöar men gräns mot Mälaren.
Lagunda, Hagunda och Ulleråkers Härader är till största delen flacka och skoglösa, men har
flera kärr och insjöar.
Vaksala Härad består av öppen slätt.
Bälinge Härad är också slätt men har någon skog i vissa trakter samt större kärr.
Rasbo Härad omväxlar mera med skog, höjder och insjöar.
Norunda Härad är slätt med få skogar och insjöar.
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Örbyhus Härad är starkt skogbeväxt i norra delen, särskilt Älvkarleby, Tierp och Söderfors
socknar, men har större slätter i Vendels och Tierps socknar. Här finns flera betydande kärr
och insjöar.
Olands härad är skoglöst för det mesta, men genomskuret av många vattendrag,
omväxlande med skogsbackar och småsjöar.
Dannemora och Löfsta Tingslag är mer skogrika med höjder, kärr och insjöar, men har
även här och där större slätter. Ävkarleby, Västland, Löfsta och Hållnäs socknar gränsar till
havet.
Jordmånen är nästa överallt bördig på slättlandet och består av lera blandad med
svartmylla och klapper, men i skogstrakterna av sand och mo eller s k lättjord.
Svagt givande och ofördelaktig är jordmånen egentligen i delar av Hagby, Tibble, och
Ålands socknar samt i nästan hela Järlåsa och en del av Jumskil och Tierps, nästan hela
Älvkarleby, halva Västland och Tolfta samt nästan hela Hållnäs och en stor del av Morkarla
socknar.
Till förbättrande av landets naturliga beskaffenhet har Slangviks kvarn i Tibble socken
blivit i senare tider ödelagd. Kvarnfallet är genombrutet och ån fördjupad, så att
ovanliggande ängsmarker förbättras och en dytrakt av ungefär 100 tunnlands vidd uttorkas,
vilket företag ännu inte är fulländat.
Den s k Blackfjärden, ett träsk i Trögds Härad är till stor del utdikat och vattnet avlett till
Mälaren.
Sätrasjön i Uppsala Näs har sänkts varigenom en jordvidd av 60 tunnland blivit tjänlig
till odling, som också är påbörjad.
Visteby Å i Rasbo socken är fördjupad och utvidgad, varigenom ovanliggande ägor
blivit befriade från vatten.
Sanby sjö i Västlands socken är utgrävd.
2 sjöar vid Sätuna Egendom i Björklinge socken har sänkts varvid större kärr torkats ut
och kunnat odlas.
I Västland, Älvkarleby, Söderfors, Tierps och Tolfta socknar har flera kärr och mossar
torrlagts och kan odlas.
I Löfsta och Dannemora Tingslag och i Olands härad har många sådana kärrodlingar
skett de senaste åren. Men många tillfällen gives ännu i synnerhet i Örbyhus, Norunda och
Olands härader i Löfsta och Dannemora Tingslag, i Bälinge, Rasbo och Ulleråkers Härader.
Kongl Maj:ts Befallningshavande har under de senaste fem åren sorgfälligt övervakat att
efterlevnaden av Kongl Förordningen av den 20 februari 1764 skett, så att årliga rensningar
i alla större och mindre vattendrag, där sådant varit av nöden och kunnat av ortens
innevånare själv ombesörjas, blivit verkställda.
Innevånare.
Folkmängden i länets 86 landsförsamlingar och två städer är 79.578 personer, därav
mantalsskrivna av mankön 21.872 och av kvinnkön 25. 547.
Mantalsfria av mankön är 15,207 och av kvinnkön 16.952
Innevånarantalet var 1810 78.452 personer, men 1817 80.212. Folkmängden har under
de sista 5 åren minskat med 634 personer. Till ett så menligt förhållande är huvudorsaken
med full visshet de tryckande missväxtåren 1818 och 1819, som dels tvingade till
utflyttningar, dels föranledde minskat antal äktenskap inom den arbetande folkklassen.
Utomordentliga anstalter, påkallade av ett ytterligt behov, vidtogs till innevånarnas
understöd och provinsen skuldsattes under dessa två år till Allmänna Magasinsinrättningen
med den högst betydande summan av 210.734 riksdaler 35 skilling 11 runstycken banko,
som ännu ej oaktat stora ansträngningar kunnat till fullo avbördas.
Fattigvården i alla Församlingarna anmanades till fördubblad drift och omtanke samt
erbjöds på möjligaste lätta villkor, låna från Kronans Magasin. Detta anbud nyttjades av
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många Församlingar. Icke desto mindre är det sannolikt, att den allmänna bristen och
lidandet mer eller mindre omedelbart bidragit till många fattigas förtidiga död.
Lokalt har smittsamma sjukdomar som rödsot, nervfeber och mässling uppkommit och
ökat dödligheten, men tack vare verksamt och oavbrutet motarbetade av vederbörandes
omsorger, har det aldrig hunnit urarta till farsoter.
Folkminskningen har varit störst i de bägge städerna samt i Bro, Håbo, Trögds, Åsunda,
Vaksala, Bälinge och Rasbo Häraders trenne Fögderier, då däremot Örbyhus, Norunda
Häraders Fögderier ökat sin folkmängd med 471 personer och folkminskningen i de övriga
två Fögderierna varit mindre betydlig.
Det synes vara en sanning att den omgivande naturen avspeglar sig i människans lynne.
Detta är hos Upplandsbonden allvarsamt, något trögt, men fromt och jämt som de fält han
bebor. Sällan spörjs de grova brott som blir följden av lidelsernas alltför häftiga
uppbrusande. Men sällan finns hos upplänningen denna levande kraftkänsla, den glättighet
och det sinne för industrieusa företag, som utmärker innevånare i bergigare trakter, där
naturen är mindre enformig och mindre frikostig med sina skänker, men mera tvingar till
tankekraften och snillets utveckling.
Inom provinsen finns knappt någon till mognare ålder kommen person, som inte kan
läsa. De flesta bland den nu uppväxande generationen kan skriva.
Gudsfruktan, laglydnad, oskrymtad vördnad för Konungen och kärlek till Fosterlandet,
utgör berömvärda drag i de till stadgad ålder komna innevånarnas karaktär. Hos de yngre
röjer sig ofta begär efter lyx och utsvävningar som måste skrivas på lättsinnighetens räkning
och av upplysta, varmt nitiska och människoälskande själasörjare kan och bör tillrättavisas.
Antalet av mera betydliga förbrytelser, kan inte jämfört med folkmängden vara stort.
Allmogens näringsflit är riktad åt ett enda håll, nämligen åkerbruket, men däri är den
allvarlig.
Välmågan har, dels på grund av det 1809 olyckligt förda kriget, dels genom missväxt
och dels genom spannmålens vanvärde och bibehållen svår beskattning, ganska mycket
avtagit under de senaste åren. Tillgången på arbetare är ej överflödig. Man klagar inte så
ofta över det, som över tjänstehjonens dyrlejdhet som ofta är orsaken till lantmännens
obestånd och minskade välmåga. Ett karldagsverke betalas med ungefär 34 skilling och ett
kvinndagsverke med hälften
Näringar
Jorden brukas här så att åkern delas i två lika stora delar eller s k årvägar. Den ena delen
vilar eller som man säger ligger i träde och bereds till nästa skörd, medan den andra delen
bär säd. De vanligaste sädeslagen är vete, höstråg, korn, blandsäd och havre. Råg och korn
är huvudsäden. Proportionerna är olika beroende på jordmånen. På den starkaste
sädesbygden, där åkern har lera som botten utsås 5/10 korn och blandsäd, 4/10 råg och 1/10
vete. På den svagare jorden sås mer råg och mindre korn. Havre sås endast på nyplöjningen
efter tillgång. Ärter, rovor och bönor sås på trädesåkern.
Odlingen av potatis sker i täppor, trädgårdar och ibland även på trädesgärden och
nyodlingar. Odlingen är långt hunnen och syns tillta.
Allmogen i Skokloster har utmärkt sig genom att med framgång odla frukt.
Trädgårdsväxter kultiveras annars endast vid herrgårdarna men av allmogen knappt till
husbehov.
Där jordmånen är lämplig odlas lin och hampa, men inte tillräckligt för eget behov.
Sädesproduktionen är vanliga år fullt tillräcklig för landets innevånare och minst 1/3 kan
säljas. Särskilt som det i Tabellen beräknade utsädet är lågt räknat och sädeskonsumtionen
minskat genom odlingen av potatis
Det är särskilt i de norra delarna av länet eller i Örbyhus, Norunda och Olands Härader
samt Dannemora och Löfsta Tingslager som odlingarna sedan 1808 och 1809 års krig gjort
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så starka framsteg, att de bruk och bergverk som tidigare måste köpa betydliga mängder säd
årligen, nu snart kan förse sina egna behov. I ett enda Fögderi som består av Olands Härad
och Dannemora och Löfsta Tingslager är vidden av den odlade marken 1.000 geometriska
tunnland.
I Bro, Håbo, Trögds, Åsunda, Lagunda, Hagunda och Vaksala Härader lämnas inga
eller proportionsvis få tillfällen till nyodlingar. De är vidsträcktare i Ulleråkers, Bälinge,
Rasbo och Norunda Härader, men deras skyndsamma bedrivande möter hinder mer i brist
på den erforderliga förlagskostnaden än i lantmannens liknöjdhet, vars håg för sådana
företag är ganska allmänt väckt.
Om uppodlingar på Häradsallmänningarna, som ännu har ganska många obegagnade
lägenheter, görs varje år flera ansökningar. Av allt detta följer att sädesproduktionen i länet
under senaste åren ganska betydligt ökats. Orsaken finns i den uppmuntran som de alltsedan
krigsåren till 1818 stigande sädespriset. Därtill kommer att de högre medborgarklasserna
med verksamt gagnande efterdömen, angående jordens bättre vård och odling samt biträde
av odlingslån från statens sida.
Till förbättringar i jordbruket om ej egentligen i åkerbruksmetoden, får det nu allmänt
brukliga, men nyligen införda sättet, att genom jordytans upphackning eller s k
skumplöjning och torvens förbrännande bereda fruktbarhet åt sank mark, vilket är bra om
det används med försiktighet.
Den gamla åkerbruksmetoden är i övrigt oförändrad och likaså redskapen. På en del
ställen särskilt av större possessionater har tillkommit såningsmaskiner och åtskilliga andra
förbättringar. Vid Bruken och på de flesta Herrgårdar, men även hos en och annan allmoge
finns, för att spara arbetskraft, tröskmaskiner varav en del drivs med vatten.

Boskapsskötseln står på en ganska låg punkt. På den bördiga slättbygden, blir nästan all jord
begagnad till åker, vartill också ängarna förvandlas så småningom. Fodertillgången
förhåller sig till den i bruk varande åkervidden oftast på det sätt, att hemman med 20
tunnors utsäde har 10 - 15 lass hö. Trots att den är så ringa, blir den ofta förslösad genom
försäljning för ögonblicklig vinst. I skogstrakterna är det något bättre.
Ängarnas bördighet på förra stället är ganska ringa och deras skötsel ingen, om man
bortser från hägnaden. De bärgas och därefter betas de så länge som möjligt. Omtanke om
deras vård och förbättring, har dock på senare åren börjat vakna hos de förståndigare av
allmogen. Man har börjat se upplöjning av ängen och igenläggning med timotej.
I de trakter där jordmånen är mindre sädesbärande och hemmanens ägovidd större, blir
de flesta nyodlingar med klokhet förvandlade till äng sedan de ett eller två år burit säd.
Några större possessionaters drift och förmåga har givit allmogen den hälsosamma
lärdomen, att ett väl inrättat åkerbruk måste ha ängsskötsel till sin grund, även om
förbättringarna måste gå långsamt fram. Detta i synnerhet på slättbygden, där ägorna är
små, jorden bördig i sig självt samt fattigdomen och därav följande oförmåga till nyttiga
reformer är störst, så är det troligt att den allmänna liknöjdheten vid ängskulturen skall
skingras mer år från år.
Stallfodring sträckt utöver vintermånaderna, torde väl, nyttjas på en och annan Herrgård,
men är alldeles okänd av allmogen. Betesmarkerna är på slättbygden till stor del
förvandlade i åker samt små och svaga. I skogsorterna mera tillräckliga. Allmänningarna
begagnas till betesmarker och en stor del av skattläggningen grundas på denna tillgång.
Allmogens kreatur är små, svaga och illa födda. Hästaveln har dock, under de senare åren
förbättrats genom Kongl Maj:ts Nådiga anstalter.
Vid den i länet förlagda del av Kongl Liv Regementets Dragon Korps är fem
rusthållsnummer vakanta, för vilka ägarna hålla s k Skvadonsbeskällare. På Akademins stall
hålls nu sex hingstar från Strömsholms Kongl Stuteri. Allmogen begagnar sig tämligen
villigt av dessa tillfällen till stonas betäckning.
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Ladugårdsavkastningen är inte tillräcklig för länets eget behov. På vissa håll kan något
avlåtas, men de flesta måste förse sina behov utifrån. Ladugårdsskötseln har väl knappt
varit bättre förut, utan tvärtom märks början till en förbättring. Men den svåra missväxten
har tvingat till ladugårdarnas förminskning. Avsättningen på ladugårdseffekter är lätt och
fördelaktig, Allmän Boskapssjuka har på många år inte försports. På ladugårdarnas bestånd
skulle ett brännvinsförbud säkert verka menligt.

Skogar under enskild ägo finns egentligen i länets norra del, men är tämligen tillräcklig för
behovet i Bro och Håbo Härader.
I Åsunda, Trögds, och Lagunda Härader ringare eller nästa ingen. Innevånarna måste
hämta ved och timmer på flera mils avstånd.
I Hagunda Härad har halva socknarna Tibble, Åland och Järlåsa betydlig skogstillgång,
men de övriga socknarna är nästan skoglösa.
I Ulleråkers Härad har Näs och Jumskils socknar något bättre skogstillgång än de övriga
socknarna.
Bälinge Härad har brist på skog så när som på en del av Skuttunge socken.
Rasbo Härad har hjälplig skog.
Örbyhus Härad har i norra delen ganska vidsträckta skogar. I andra trakter råder brist.
Olands Härad har brist på skog i flera socknar.
Dannemora och Löfsta Tingslager har vidsträckta skogar. Men genom kolning till bruk
och bergverk samt det svåra skogsfallet 1795, som skadat här och överallt i länet, är de
medtagna. Skogen består till största delen av gran och tall, men här finns även björk, asp
och andra lövträd, däribland ett antal ekar, som inte trivs så väl. De flesta växer på det stora
antal holmar som bildas i Dalälven mellan Söderfors bruk och Älvkarleby. Där kunna
ekarna inte vårdas som sig bör.
De privata skogarna är mest storskifte mellan delägarna. Vården är i allmänhet ganska
bristfällig och ringa. Flera anmaningar och uppmuntringar till att befordra skogarnas
återväxt tycks vara fruktlösa och skogen njuter ej på något sätt beskydd av äganderätten
som annat gods. De är därför i avtagande, vartill även skogseldar orsakade av vårdslöshet
har bidragit.
Av Bruks- och Bergverksägare sköts skogshushållningen med största klokhet och
omtanke. Kronan äger i länet 14 s k parker, spridda runt Uppsala men till stor del utblottade
på skog. De innehåller vid pass 4.814 tunnland. De står under Överhovjägmästare Ämbetets
tillsyn. I länet finns 17 Häradsallmänningar om ungefär 49.459 tunnland samt en
Kronoallmänning om 2.161 tunnland, inräknat odlingslägenheter. Där är vården uppdragen
till en Överjägmästare, en landjägare och 27 skogvaktare, som står under
Befallningshavandes order. De biträdes för varje allmänning av 2 - 4 häradsbor, som väljs
på häradstingen.
Av dessa allmänningar är 8 fridlysta, då de består av alltför ung och omogen skog, men
de övriga 10 är sedan 1815 upplåtna för understöd till behövande häradsbor i den ordning
som nu gäller i Förordning om Skogarna av den 1 augusti 1805. Understödet har årligen
hittills utgjort 1.725 byggnadstimmer, 620 lass gärdsel och 390 lass ved. Dessutom har
betydliga kvantiteter av timmer och virke för avbrända byars återuppbyggnad måst lämnas.
Undersökningen om skogarnas tillstånd, som Förordningen anbefaller är förrättade åren
1813 och 1814 samt innevarande år. De har i allmänhet befunnits fredade från betydlig
åverkan, men är till en del alltför mycket medtagna av den årliga timmerutsyningen, varför
den för framtiden måste inskränkas.
Under recognition är upplåtna åt Söderfors Bruk en del av Tierps västra allmänning samt
Älvkarlebys västra allmänning till ett område av 14.865 tunnland 4 kappland, odugliga
mossar m m och skattlagda ägor dock inräknade, mot en avgift på 12 riksdaler 24 skilling
för den förra och 137 riksdaler 24 skilling för den senare.
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Dannemora Järngruvor har 3 skogstrakter i Rasbokils, Morkarla, Tegelsmora och Films
socknar, kallade södra och västra Gruvallmänningarna, innehållande tillsammans 6.482
tunnland, men därav blott 2.784 tunnland skogsmark. Dessa allmänningar är donerade till
gruvornas understöd.
Funbo och Danmarks församlingar har sockenallmänningar. De är fördelade mellan
hemmanen. Hittills har de inte nyttjas för sin bränntorv. Så vitt är känt finns heller ingen
sådan av tjänlig beskaffenhet.
Uppfinningen att bygga hus av lera, sand och halm har visat sig vara ganska dyrbart för
skoglösa orter, som äger lätt tillgång på nyssnämnda material. Denna konst har dock på
senare år används i Gamla Uppsala och där intill liggande socknar. Flera mangårdshus och
ladugårdar är uppförda så och föga annat byggnadssätt används numera.
Stängselsättet är det gamla och skogsödande, nämligen att uppföra hägnader av
sönderkluvna större och mindre träd. På några ställen är stengärdsgårdar anlagda. Levande
häckar, vattengravar och jordvallar brukas inte.

Bergsrörelse drivs blott i länets norra och östra delar och består av Dannemora Järnmalms
Gruvors bearbetande samt den första förädlingen av avkastningen. Dessa namnkunniga för
sin rikhaltighet och sina sällsynt förträffliga egenskaper berömda malmfält indelas i tre
delar nämligen:
1:o Norra Fältet som innehåller 28 särskilda gruvöppningar.
2:o Mellanfälten med tillsammans 11 gruvöppningar, av vilka 6 nu arbetas, med 10
arbetspartier.
3:o Södra Fältet, som innehåller 33 gruvor och skärpningar, av vilka 3 nu arbetas på 7
ställen.
Hela antalet öppna och ödelagda gruvor och skärpningar vid Dannemora uppgår till 70
stycken, av vilka 13 arbetas i 24 fördelningar. Vid dessa gruvor har under de senaste fem
åren inga betydliga förändringar ägt rum eller något anmärkningsvärt inträffat. Ingen gruva
är under den tiden ödelagd och ingen nyöppnad, med undantag av en mängd i gamla gruvan
öppnade nya arbetsrum, som blivit anlagda dels för uppslående av nya malmrum, dels för
fältets undersökande och dels för att vinna bättre luftväxling i gruvorna.
Med ihärdigt bemödande och ganska dryga kostnader har Dannemora Gruvintressenter,
utan minsta understöd av allmänna medel, försökt freda gruvorna för vattenflöden från den
närbelägna sjön. Detta ändamål lär vara vunnet, så till vida att inga häftiga eller
ödeläggande översvämningar anses kunna äga rum. Däremot har de på större djup
inbrytande läckorna inte kunnat hindras, varför gruvarbetet nu som tidigare betungas av en
dryg uppfordringskostnad, som med stor sannolikhet inte kommer att kunna undvikas i
framtiden heller.
Vad malmtillgångarna beträffar, är ingen anledning att befara någon hastigt inträffande
brist, även om de rikaste lagren är brutna och den återstående s k fyndigheten måste sökas
med större kostnad, både djupare och längre åt sidorna än när våra förfäder skördade.
Malmbrytningen har under de senaste fem åren uppgått till 372.065 skeppund eller
74.413 skeppund om året. Medeltalet av de senaste 59 årens brytning, från och med 1772
till 1821 har varit 95.775 skeppund, alltså 21.362 skeppund mer än de sista fem åren.
Orsaken är att man då bröt mer än behovet fordrade. Gruvarbetet har under de sista två åren
minskat betydligt, dels av nyss nämnda skäl, dels och i synnerhet av den olyckliga förödelse
som 1795 övergick skogarna i hela orten
Bruksägarna har allmänt nedsatt sina smiden, även nedlagt åtskilliga hamrar och två hela
järnbruk, nämligen Harnäs och Åkerby. Konjunkturerna för denna Bergslag kan eljest inte
sägas vara ofördelaktiga
Sedan första fundationen av härvarande Bruk är inget underhåll från statens sida, utom
fördelen av Kronoskogarnas begagnande till kol mot recognitionsavgift och lån från banken
genom Järnkontoret. Ett på erfarenhet och kemisk kunskap grundat val av malmer, deras
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jämnare och noggrannare rostning, en bättre konstruktion på masugn, förbättrade
blåsmaskiner och som följd av allt detta, ett mera lättsmält och lättarbetat tackjärn, bättre
blåsverk och ställning av hammarhärdarna, orsakar gemensamt att stångjärnstillverkningen
kräver 20 - 25 % mindre kol än för några år sedan
Slutligen må sägas, att jämte andra i länet belägna järnbruk förses Söderfors, Löfsta,
Österby, Gimo, Vattholm, Karlholms, Strömsbergs, Ullfors och Älvkarelöns Stångjärns
Bruk, vilka tillsammans äga 14 hamrar och 28 härdar, med råämnen från Dannemora
Gruvor.
Tackjärn tillverkas i masugnar vid Söderfors, Ullfors, Strömsberg, Västland, Karlholm,
Hyttö, Harnäs, Hillebola, Tobo, Österby och Gimo.
Manufakturer och Ämneshamrar är: vid Söderfors två stycken ankarhamrar med
oinskränkt smide, vid Västlands Bruk 4 spikhamrar, Vid Älvkarleöns Bruk 3 dito, vid
Österby 1 dito till husbehov, vid Älvkarlsön, Åkerby och Österby en stålugn på vardera
stället med sin Räckhammare.
Kongl Maj:ts och Kronans årliga hammarskatt av järnbruken i länet gör 111 skeppund 5
lispund. Kronans årliga tionde för tackjärn av masugnarna har de senaste fem åren varit i
medeltal 6.867 riksdaler 46 skilling 6 runstycken.
I Harbo, Västlands och Vendels socknar har fordom funnits några mindre betydliga
järngruvor kallade Gråmuren, Valla och Burunge som i brist på malmtillgång blivit
nedlagda. På Ålsta frälsehemman i Näs socken, Bro Härad, har fordom någon sprängning
efter silvermalm skett, som inte givit alldeles oförmånligt utslag. Vid Hyttön är en ny
järngruva öppnad av Älvkarleöns Bruksägare.
Fabriker, Bruk och övriga Näringar finns, utom de i tabellen upptagna: 15 tegelbruk, 3
kalkugnar, Lingonbacka Pappersbruk i Järlåsa. En porslinsfabrik lades ned vid Bredsjö
Säteri förra året och flyttades till Nordanå Hemmans ägor i samma socken. Den är ännu i
sin första anläggning och har en ny skicklig tysk verkmästare vid namn Rohde. Vid
Vallhofs Gård i Jumskile socken är inrättad en strumpfabrik, vartill kommer en läderfabrik
och ett valkverk. Detta är alla fabriker som finns och med undantag av det medelmåttiga
pappersbruket är de av mindre betydelse. Tegelbruken tillverkar mur- och taktegel, ungefär
688.500 stycken
Binäringar är salpetertillverkningen. Den har dels utan och dels med låneunderstöd och med
kraftig uppmuntran av Kongl Maj:t lyfts från att ha blott 10 lador och knappt 500 lispund
salpeter, till den höjd att länet åtta år senare kunnat avbörda sig salpetergärden in natura och
även tillverkat något därutöver. Nu finns 160 plantlador, som årligen lämnar 1.800 - 2.000
lispund salpeter. Flera anläggs nästan varje år.
Linne- och yllevävnader tillverkas av allmogens kvinnor för husbehov, men inget
däröver.
Biskötsel borde kunna idkas här, men är mycket försummad. Jakt idkas som nöje. Fisket
är också mindre betydande. Vid Älvkarleö har Kronan likväl laxfiske med tillhörande
obetydlig Kungsgård, utarrenderad mot 211 lispund salt lax att betalas efter markegång
samt strömmingsfiske i Älvkarleö, Västlands, Löfsta och Hållnäs socknar, som ger många
människor där sin bärgning. Tjärbränning i skogsorten sker mest till husbehov, men i de
socknar som omge Järnbruken är kolning, körslor vid Bruken samt forsling av malm och
järn av stor betydenhet. Forsling av spannmål mellan Stockholm och Gävle är en
inkomstkälla, som Tierps kraftfulla allmoge vet att begagna sig av. Försök att uppmuntra
porslinstillverkningen har gjorts, men utan resultat. Sjöfart idkas föga och endast av
skärgårdssocknarna, som har 3 lastageplatser för Brukens räkning. Man seglar inte utom
riket.
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I detta län är åkerbruket innevånarnas huvudyrke. Den bördiga jorden ger sina brukare
tillräcklig näring och skulle kunna ge dem välstånd om det okloka och skadliga
missförhållandet mellan åkerbruket och boskaps- eller ängsskötseln upphörde och den nu
vårdslösade ängsskötseln lades som grund för åkerbruket, som sig bör.
Bristen på skog är kännbar redan och hotar bli det ännu mer. Bättre och metodisk vård
samt tryggande av lagar, som ge fullkomlig helgd åt denna dyrbara och svårersättliga
egendom vore högst önskvärt. Det måste dock medges att många hemman sakna utrymme
för skogsväxt och tycks av naturen vara ägnade för åkerbruk och ängskultur.
Bergrörelsen är av största vikt. Den är alldeles naturlig för den trakt där den idkas och
återverkar fördelaktigt på jordbruket och på åtskilliga binäringar. Upplands allmoge är inte
hågad för binäringar och tillfällena erbjuds inte så ofta på slättbygden där skog och sjö
saknas. Omtanken är endast riktad på åkerskötseln och vad som har gemenskap därmed,
varför missväxtår på det svåraste nedsänker allmogen i skulder och fattigdom. Det är
märkbart att denna håglöshet för nyttiga bisysselsättningar är större i södra och västra
delarna av länet. Innebyggarna i norra delarna är mera driftiga och omtänksamma och njuter
vida bättre sin bärgning, även om inte heller här någon allmän konstflit råder.
Salpeternäringen, som omfattad med statligt stöd och ved för tillverkningen, kan likväl
bära sig själv och vara naturlig för orten och tillsammans med åkerbruket bli till stor vikt för
trakten. De övriga binäringarna är önskvärda, men dock av ringare betydelse.

Handeln i länet består huvudsakligen av spannmål, brännvin och något hö. Skogsprodukter
måste slättbygdens innevånare köpa från nästgränsande skogrika trakter i Västmanland. En
stor del av de behövliga linnevarorna köps på Distings marknaden i staden.
Avsättningsorterna för landets huvudprodukt är Stockholm, Gävle, Västerås och Sala
samt Bergslagens orter i Västmanland, Gävleborgs och Falu län. Till Stockholm förs de
flesta av de umbärliga varorna av övriga näringar. Dannemora Bergslag behövde tidigare
stora kvantiteter av spannmål och var en lätt och eftersökt avsättningsort för lantbrukarna,
men denna förmån har till största delen upphört, sedan Bruksägarna producerar nästan hela
behovet av spannmål på egna ägor.
Uppsala stad producerar själv på sin vidsträckta och förträffliga jord, så att inte mycket
behöver köpas. De många transporter av ibland ända till 16 - 20 mil fram och åter, som med
bristande foder och svaga dragare, måste företas för att vinna någorlunda fördelaktig
försäljning av spannmål, är en ganska tung olägenhet, som motverkar jordbrukets förkovran
och dess idkares välstånd. I landet sker inga betydliga uppköp av spannmål, utan
producenten måste själv forsla och bereda sig avsättningsmöjlighet. Södra och västra delen
av länet har genom närheten till Mälaren en vig och lätt sjökommunikation med
huvudstaden och flera andra städer. Genom de nyligen inrättade ångfartygen blir det ännu
bekvämare och angenämare. Man har genom uppgrundningar lokalt tagit bort hinder efter
Kongl Maj:ts vidtagna anstalter.
Landskommunikationerna är goda och bekväma. I den inre handeln har inga
förändringar skett. Den förmånliga verkan av landtullarnas upphävande bör inte räknas till
denna period, men landet förser sig med största vinst och fördel i avseende så väl på
ordning och säkerhet, som på uppmuntran till egen konstflit av Kongl Maj:ts visa och
välgörande Författningar angående förbud mot glas-, porslins och smidesförares
kringresande och västgöta allmogens gårdfarihandel, som hittills yttrat de mest menliga
verkningar på innevånarnas sedlighet och hushållstanke.
Några nya vägar är inte uppbrutna, men den nya och kostbara bron över Dalälven
underlättar rörelsen. Den är finansierad av privata med publikt lånestöd och fullbordades
1816.
Marknadsplatser finns i Älvkarleby, där marknader hålls i juli och oktober och i
Skäfthammar nära kyrkan, där marknader hålls i juni och oktober. Handeln omfattar mest
skärgårdsprodukter och lantmannavaror. Sådana bytesplatser finns vid Flottsund i
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Bondkyrko socken och Örsundsbro i Giersta socken, som sedan uråldriga tider talrikt
besökas vid midsommar och mickelmässa av skärgårdsbor och lantmän, varvid salt fisk och
spannmål bytes.
Politisk Författning
Nyskattlagda hemman är 7 stycken jämte 3 kvarnar. Några av de öde är inte upptagna igen.
De nyanlagda finns på allmänningarna eller på enskilda ägor. Hemmansklyvningar inträffar
rätt ofta till följd av arv eller andra laga fång, dock inte i mindre delar än att en åbo kan
klara sig. Samfälligheterna i åker och äng försvinner mer och mer och de byar är få, där
storskifte inte ägt rum. Enskiftesdelningar synes tilltaga och begärs nu även av allmogen,
dock i mindre mån till följd av dels metodens nyhet och dels därför att den kostar att
verkställa. Verkan av bägge har obestridligen varit jordens bättre vård och skötsel.
Vattendämningar orsakas av Karlholms Bruk i Västlands socken, Odenfors kvarn i
Tierps socken och av Åbygge kvarn i Vendels socken. Alla är överklagade, då de ställt till
betydlig skada för ovanliggande ägors odling. Av Dannemora Bergslag för gruvdriften samt
av Gimo och andra Bruk sker också betydliga uppdämningar, men dels är dessa
uppdämningar på egna ägor och dels ersätts den uppkomna skadan efter överenskommelse
med Bruksägarna, så att verkningarna egentligen inte kan sägas vara menliga för landet.
I detta läns ägs:
Av Kronan 3 Kungs- och Kungsladugårdar om tillsammans 18 1/8 mantal, Kronohemman
150 23/24 mantal, 7 lägenheter och 3 kvarnar, utom under Boställsrätt upplåtna åt Militie-,
Ecclesiastik- och Civilstaterna 285 17/24 mantal, 59 lägenhet 2 kvarnar
Av Uppsala Universitet 178 5/6 frälse, 1 rusthåll, 16 ¼ mantal Skattehemman. 6 ½ mantal
Krono, 4 kvarnar, Räntan av 2 ödelagda kvarnar, 1 tegelbruk samt i Uppsala 20
humlegårdar, 239 tunnland åker och 10 hus samt 3 ödetomter
Av stipendiefonder vid samma Universitet
2 mantal och till Skyttianska professionen är lön anslagen 9 ½ mantal
Av fromma Stiftelser Danviks, Uppsala och Veckholms Hospitaler ägs 27 5/6 mantal jämte
frälseräntorna av 8 ½ mantal samt dessutom 1 lägenhet.
Statsbidragen, som i Tabellen talas, är uppenbarligen direkt tryckande för modernäringen,
medan de över huvud taget uppgå till ungefär 3/37 delar av uppskattade värdet av Krono
och Skatte hemman. De utgör en så stor fastighetsmassa, som 2/57 delar av den mindre
beskattade frälsejorden och 1/76 del av Säterijorden. Emedan denna tyngd berövar
jordbrukaren en alltför stor del av den årliga frukt, som hans förlagskapital borde giva. Det
sätter nära nog oövervinnliga svårigheter för möjligheterna att förbättra sin ekonomiska
ställning och gör honom håglös och overksam. Dessutom fråntas lantmannen all möjlighet
till säker beräkning i sitt hushållningssätt genom de vacklande myntvärdena och att
skatterna trots fallande spannmålspris är oförändrade.
Det allmänna uppbördssättet är enkelt och inte betungande. Kronotionde- och
avradsspannmålens utforslande till Slottsmagasinet i Stockholm har varit lokalt besvärande
för skattskyldiga i Örbyhus och Norunda Härader, då vägens längd är mellan 8 - 16 mil.
Denna olägenhet har nu upphört genom Kongl Maj:ts Nådiga tillstånd att leverera
spannmålen till Uppsala Magasin. Även på andra ställen i länet är vägen lång, men har inte
överklagats, medan den antingen företas på en för lantbruket mindre angelägen årstid eller
sker sjöledes.
Av kronoskjuts och inkvartering är Rasbo och Olands härader och de båda Tingslagerna
minst besvärade. Värre är det med Bro, Håbo, Trögds och Åsunda härader, som genomskärs
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av stora stråkvägen mellan Stockholm och Göteborg. Håll- och Reservskjutsen är av samma
skäl mer besvärande för dessa orter än för andra.
Dessa allmänna skyldigheter är över allt med undantag för vissa distrikt i Norunda,
Rasbo och Olands Härader samt Dannemora och Löfsta Tingslag, där skjutsningen är
övertaget på entreprenad av gästgivare högst menliga för jordbrukaren, både i moraliskt
som ekonomiskt avseende, då begäret att vinna en liten penningförtjänst ofta tillsluter
lantmannens öga för den större förlust han i fortsättningen lider.
Den bekväma sjökommunikation som ångfartygen under sista och detta år öppnat, har i
betydlig mån minskat och avlett skjutsningen på stora västra landsvägen under den tid, som
är dyrbarast för lantmannen. Väghållningen är en ganska tung börda, som endast vilar på
jordbruket. Då denna skyldighet aldrig får eftersättas, utan Befallningshavande måste vaka
över dess allvarliga uppfyllande, uppkommer därav en mängd av förspillda dagsverken med
folk och dragare för varje hemman. Också detta onus är lokalt mer eller mindre besvärande,
i mån av väglotternas och väggrusets avlägsenhet från hemmanen, vilka ibland kan vara
betydlig, ända upp till 1 - 2 mil.
Landet är ganska tungt roterat och knekthållet en av de betydligaste bördorna. Särskilt
besvärande är rustningsskyldigheten i anseende dels till bristen och dyrheten att hålla
tjänliga hästar, ringa tillgång på foder och gott bete, kostsamma och tidsspillande åtgärder
för att underhålla monderingarna för häst och karl. Därför hörs en allmän önskan om ny
reglering av denna kavalleri korps.
Lantmannen ger villigt sin gärd åt religionens lärare, som med sorgfällig ömhet utvecklar
det i hans hjärta nedlagda frö av dygd och kunskap och i samvetsmål är hans tillflykt och
tröstare samt även i livets mindre vanliga yttre förhållanden hans varma, upplysta vän och
rådgivare. Dock är den gärd som utges till prästerskapets avlöning obehaglig och
besvärande på grund av sättet på vilken den skall utgivas. Ordentligt fasta
överenskommelser om pastoraliernas utgörande för längre tid finns ännu endast på tre
ställen i länet, nämligen i Åkerby, Jumskils, Viksta och Funbo pastorat av vilka två vunnit
Konungens Nådiga stadfästelse.
Fattigunderhållet är föga kännbart och utgörs ofta av samlade magasinsfonder. Kyrkooch Prästgårdsbyggnader, Tingshusbyggnader, skallgång, jaktredskap och broars underhåll
är stundom betydliga, men tillfälliga utgifter.
Man har skattat soldatens underhåll från 77 riksdaler 24 skilling till 136 riksdaler.
Dragonens från 133 riksdaler 16 skilling till 232 riksdaler 8 skilling.
Pastors avlöning 21 riksdaler 2 skilling
Komministers till 3 - 4 riksdaler
Kyrkobetjäningens till 3 riksdaler
Fattigförsörjningen från 1 riksdaler 16 skilling till 4 riksdaler 24 skilling
Skjutsningen från 1 riksdaler 29 skilling i den minst besvärade trakten ända till 33 riksdaler
Väghållningen till 20 riksdaler
Diverse onera som avgifter för publika byggnader, skallgång m m från 5 - 8 riksdaler allt
banko.
Med skälig säkerhet kan antas att kostnaden för en soldat eller rotebåtsmans årliga
underhåll är 6 tunnor spannmål, 2 lass hö, 1 -2 tjog halm. 2 -3 famnar ved, något ärter,
rovor och agnar, årligt byggnadsunderhåll vid torpet, täppor, sommarbete för en ko och
några får, beklädnad, penninglön, mötespassevolance och enöres medel, tillsammans efter
de senaste fem årens markegångspris, omkring 120 riksdaler och minst 100 riksdaler i vilket
belopp årsavgifterna för vakanta rotar också varit betingade. För de 957 soldatrotar och 58
båtsmansrotar som finns i länet utgör detta tillsammans en summa av 101.500 riksdaler
banko
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Kostnaden för rustningen kan beräknas i anseende till dragonen liksom för soldaten med
avdrag av mötespassevolancen 8 riksdaler till 92 riksdaler.
943 lispund hö á 12 skilling för nummerhäst 60:36
Halmen är gottgjord genom spillningens värde
7 tunnor 19 kappar havre 39:14
Tidspillan vid hästens ryckt 9:32
Mötes och tross passevolancen 25:Dragonhästens inköpspris 200 riksdaler fördelat på 12 år blir 16:32
Två karlar och hästmonderingar, där kostnaden fördelas på 6 år är 62:10
Mindre beklädnadspersedlar samt inköp av kreatur och sängkläder, handpenningar mm
ungefär 4:16
Tillsammans 309 riksdaler 44 skilling
I länet finn 279 indelta rustningsnummer vilket utgör 86.470 riksdaler 30 skilling.
På helt rusthåll kan beräknas ungefär 200 riksdaler i spannmål och pengar sammanräknade.
Avgifterna till Pastor torde kunna antagas till 20 riksdaler, till komministern 3 riksdaler, till
kyrkobetjäningen 3 riksdaler och fattigförsörjningen 2 riksdaler banko av varje helt
hemman.
Kungs- Krono- och hållskjuts samt inkvartering kunna beräknas till 25 riksdaler banko
Väghållningen skattas till 18 riksdaler 2 skilling 8 runstycken banko
Diverse onera upptas till vid pass 5 riksdaler banko.
Till allmänna ordningens bevakande är i länet anställda 6 Kronofogdar, 20 länsmän, 1
fjärdingsman i varje socken och 2 landsfiskaler, vilka sistnämnda dock ej njuter lön. Till
ytterligare försäkran av ordning och sedlighet samt förbättring av jordbruket har
Befallningshavande i länet den 20 november 1820 utfärdat en ny och mera fullständig By
Ordning. Den gamla hade fallit i glömska. Befallningshavande har inte velat påbjuda denna
By ordning, utan med tjänlig uppmuntran överlämnat åt Församlingarnas egen fria prövning
och övertygelse. Hittills har 13 socknar antagit den, dels med och dels utan förändringar.
Vid Söderfors Ankar Bruk har genom Bruksägarens försorg inrättats en Bell-Lanchester
skola, där omkring 70 barn får undervisning. En annan skola för barnen i Håtuna och Tibble
Församlingar har inrättats och underhålls av Brukspatron G Sehmanns enskilda frikostighet.
För Österby Bruks Församling är en skola inrättad. Sockenskolor finns blott i 8 socknar
nämligen, Gamla Uppsala, Vaksala, Rasbo, Tuna, Veckholm, Vallby, Villberga och Gran. I
övriga Församlingar bestrider vanligtvis klockaren eller organisten barnens undervisning i
innanläsning och de första religionsbegreppen under inseende av en pastor.
Undervisningsverk för nyttiga slöjder finns inte i länet.
Hälsovården ombesörjs av 2 provinsialläkare, den ena stationerad i Uppsala och den
andra i Enköping. Dessutom kan 2 bataljonsläkare vid Upplands Infanteri Regemente
anmodas vid behov av Befallningshavande. Vid Dannemora gruvor samt Löfsta och
Söderfors Bruk håller verksägaren särskilda läkare, som också kan biträda ortens
innevånare.
Särskilda Sundhets Kommittéer är på Kongl Maj:ts anmodan under organisation i nästan
alla Församlingar.
Barnmorskor är antagna och avlönade i 60 socknar.
Fattigförsörjning bestrids av varje Församling för sig särskilt och någorlunda oklanderligt,
så att de fattigas kringvandrande i andra socknar är i det närmaste förebyggt.
För länets behov finns ett Hospital och ett Lasarett vid Uppsala och ett Hospital i
Veckholms socken grundat på enskild donation.
Över efterlevnaden av Författningar rörande Gästgiverier, som finns 27 stycken i län§et,
hålls allvarsam hand.
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Till rovdjurs utrotande anställs årligen skallgång med mer eller mindre framgång.
Dessutom är av jägeristaten med innevånarnas frivilliga bidrag varggårdar anlagda i
Uppsala Näs, Gamla Uppsala, Rasbokil, Rasbo, Bondkyrko, Håbo, Bälinge Tierps Norra
och Tierps Södra Allmänning, vartill kommer 3 varggårdar vid Älvkarleöns Bruk,
Vattholma Bruk och Ekolsund samt åtskilliga varg och rävgropar, anlagda och underhållna
av enskilda.

Staden Uppsala har en folkmängd på 4.449 personer, oräknad den studerande ungdomen
som tidvis kommer. Man har förlorat 258 personer under de senaste fem åren. Under denna
tid är födda 469 äkta, 156 oäkta barn, tillsammans 625. Döda är 883. Orsaken till ett sådant
förhållande uppgives vara att dödligheten är större bland oäkta barn i anseende till bristande
vård och skötsel dels ock att i förteckningen över döda blivit upptagna personer från landet,
som avlidit på länets Lasarett och Akademie Sjukhus.
Nuvarande folkmängd Mantalsskrivna av Mankön
1215
Kvinnkön
1765
Summa
2980
Mantalsfria av Mankön
652
Kvinnkön
817
Summa
1469
Befolkningens bildning är merendels inskränkt till innanläsning och någorlunda kunskap i
Religionen och samfundsplikterna. Det stora antalet oäkta barn vittnar inte fördelaktigt om
sedligheten. Grövre förbrytelser är inte allmänna.
Konst- och näringsfliten är ganska medelmåttig och innevånarnas välmåga är synbart i
avtagande. Det finns tillgång på arbetare. Dagsverkspriserna är ungefär 24 - 32 skilling.
Stadens näringsfång är åkerbruk, hantverk och minuthandel.
Till stadens bestånd bidrager också Akademie Staten och de studerande i ganska
väsentlig mån.
Handeln drivs enligt Magistratens uppgift av 3 järnkrämare, 3 klädes kramhandlare, 14
kryddkramhandlare, 6 läderhandlare, 13 viktualiehandlare, 2 linhandlare. En tobaksfabrik är
inrättad. Det finns 116 verkstäder.
Tillförseln av överskottsprodukter sker från de närmaste socknarna i detta och
Västmanlands län, på 2 - 7 mils avstånd, men mindre från de östra delarna. Till dessa
socknar avsätts även stadens handelsvaror, vilka i synnerhet hämtas från Stockholm
sjöledes.
Kommunikationen med Stockholm borde vara lätt genom att Fyrisån är segelbar från
Uppsala till Mälaren, men har en längre tid vanvårdats. De senaste två åren har seglationen
försvårats genom uppgrundningar vid Stäket och Erikssund, men i synnerhet i Fyrisån eller
Uppsala Å. Fartygen kommer knappt fram på dessa ställen. Om sommaren kan de inte
passera utan tvingas lasta vid Flottsund, ¾ mil från staden.
Näringarna och handeln är i fallande. Orsaken uppgives vara allmän penningbrist, vilket
härrör från att spannmålens mycket fallande värde i en ort där sädesproduktion utgör
lantmannens enda yrke.
Stadens inflytande på landets kultur, näringar och konst sträcker sig inte mycket vidare
än till den uppmuntran som ges genom fördelaktig avsättning på råa och arbetade
skogseffekter samt viktualievaror.
Till prohibitiva (förbjudande) Författningar till stadens fördel är att räkna Kongl Maj:ts
Kungörelse den 5 juni detta år, angående handelsfriheten, som blivit allmogen i en del av
Älvsborgs län samt Städerna Borås och Ulricehamn lämnad. Hit får likväl med största skäl
räknas stadens monopol genom Skråförfattningarna
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Däremot sker användandet av stadens vidsträckta och ypperliga jord till rivalisering för
jordbruket, då allt utom några tunnland för odling av tobak och potatis med ganska måttlig
framgång begagnas till sädesproduktion.
Här finns två undervisningsanstalter, Universitetet och Katedralskolan, som besöks
ganska talrikt. Staden har en egen pedagog och därjämte en s k läse- och arbetskola för
fattiga barn.
Länets och stadens gemensamma Arbetskorrektions anstalt och invalidhus är beläget på
stadens område.
Sjukvården är ombesörjd av en stadsfysikus, borgerskapet betalar för 2 sängar vid
Akademins Nosocomium (sjukhus) och består läkemedel för de fattiga. Staden och
Akademin har eget fattighus för de mest orkeslösa.
De fattigas försörjning bestrids nu ganska sorgfälligt med innevånarnas till 25 % av
bevillningen beräknade årliga bidrag, vilka förvaltas av en Direktion, sammansatt av staden
och Akademins medlemmar. Stadens belopp är 5.000 riksdaler varierande efter olika
markegång, varav 500 är anslagna till allmänna byggnaders underhåll. Inkomsterna består
av åkeravrad, tomtören, arrenden, hyror, ståndplatspengar och betespengar. Staden har
också grundpengar för ankommande skeppare.
Här finns ett tegelbruk. Till diverse onera räknas omkring 900 riksdaler för stadens
lykttändning, brandvaktsavgift, inkvarteringspengar, underhåll av gator, åmurar, broar,
Dom-, Prost- och Rektorsboställen, stadens fattiga samt läse- och arbetsskoleinrättningen.
I anseende till de allmänna oners som skjutsning och väghållning, vilka vardera i
tabellen utgör 1.000 riksdaler, är anmärkt, att särskilt det förra besväret är för högt räknat.
Staden skjutsning som blott består av 13 reservhästar per dag, har i flera år varit ombesörjd
av Gästgivaren mot föga annan avgift, än att han får disponera gästgiveribyggnader och
utöva traktörrörelse.
Underhållet av 7.166 famnar väg, då grus finns alldeles invid staden, kan svårligen
uppgå till 1.000 riksdaler, vilket för var famn, skulle göra mer än 7 skilling och sålunda
vara högre, än vad man uppskattar vägunderhållet till i landet.

Staden Enköping har en befolkning av 1.152 personer
Mantalsskrivna av mankön
Av kvinnkön
Summa

355
469
824

Mantalsfria

145
183
328

av mankön
Av kvinnkön
Summa

Staden har under de senare fem åren förlorar 47 personer. Orsaken härrör dels från att man
på grund av konjunkturen dragit ned på tjänstehjon, dels utflyttning av sådana gårdsägare
som inte funnit sin utkomst, dels dödsfall. Några farsoter har inte drabbat staden.
Folket är i allmänhet rättsinnigt, Gudfruktigt, äger begrepp om medborgerliga plikter,
böjligt för det rätta och goda, flitigt och driftigt i sina näringar och sparsamma i sin
hushållning. Det finns tillräcklig arbetskraft och ett karldagsverke betalas med 8 - 10
skilling 8 runstycken samt kost.
Innevånarnas välmåga är inte stor, men tarvlig bärgning är tämligen allmän.
Staden grundar sitt bestånd på att odla finare köksväxter, som av uråldriga tider varit
stadens förnämsta näring. Produkterna säljs på hösten i Stockholm. Handel är att förse sig
med vad man behöver från huvudstaden. Andra överskotts produkter från närliggande delar
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av omlandet införs inte i staden, med undantag för ved, kol, bräder, färskt kött, brännvin,
något hö och halm, ägg och frukter och det endast för innevånarnas behov.
Kommunikationen med Stockholm och de runt Mälaren liggande städerna är tämligen
lätt och obehindrad. Att handel och näringar försämrats under ett decennium beror på
ofördelaktiga konjunkturer, sämre penningvärde, och trögare avsättning för allmogens
varor. Vid sådant förhållande kan den lilla staden inte äga särdeles inflytande på landets
kultur, näringar och konstflit. Andra förbjudna Författningar än Skrå Ordningen finns inte
meddelade till stadens förmån.
Av den till staden hörande, både självägande och donerade jorden används 52 ½
tunnland till odling av växter för försäljning, som lök, pepparrot, morötter, palsternackor,
persiljerötter, rödbetor, humle m m. Den övriga öppna jorden används enligt Tabellen till
sädes- och potatisodling. Då den är av sämre beskaffenhet duger den inte till mera
grannlaga växter.
Staden har en skola med en enda lärare, men för övrigt ingen undervisningsanstalt.
Sjukvården sköts av en stadskirurg, av vilken de fattiga får njuta fria besök och vård och
ibland även fria läkemedel.
Fattigförsörjningen underhålls med inkomsten av räntan på utlånat kapital, stort 740
riksdaler banko, andel i böter, bouppteckningsprocent, sammanskott vid bröllop mm
tillsammans 150 riksdaler. Dessutom finns ett hus för bräckliga, ålderstigna och sjukliga
fattighjon. För dem används också en donation av åker, som ger 12 lispund mjöl årligen i
avkastning.
Ständiga avgifter till staden är tomtören, vret- och ängsavrad samt brandkassa utgörande
395 riksdaler.
Tillfälliga avgifter är burskapsavgift, stånd- och luckpengar m m, som stiger till 210
riksdaler.
För underhåll av stadens byggnader, broar och åmurar är 25 riksdaler anslagna i staten
och vad däröver behövs bestrids av stadskassan.
Staden njuter inga andra immuniteter (skattefriheter) än grundpengar, som båtförare
erlägger med 10 riksdaler årligen. Pengarna används till uppmuddring av stadens farvatten.
Diverse onera är inkvarteringsskyldighet för tågande trupper, underhåll av gator och torg,
brandvaktens lön och beklädnad, extra rotering i krigstid av 5 båtsmän och gångled vid
stadens allmänna behov.
Under 4 månader på året bestrider staden hållskjuts med inalles 124 hästar, som vardera
efter penninglega kostar 12 riksdaler, sålunda tillsammans 1.488 riksdaler
Stadens allmänna vägar utgör en längd av 15.433 alnar och då man beräknar ett lass grus
på varje aln á 4 skilling, skulle kostnaden vara 1.286 riksdaler, vilket är alldeles för högt, då
grus finns i närheten. Vinterväghållningen är efter legoräkning uppskattad till 414 riksdaler
banko
Uppsala Slott den 30 november 1822 B W FOCK
(Tabellen, som då och då nämns finns inte.)
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1823
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-09-29

3 januari 1823-10 juli 1823

Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1823 (giller för varg)
I många trakter har lantmannen lidit mycket av att boskapen dödats av rovdjur, vilkas antal
har ökat, trots att de i lag anbefallda åtgärderna har blivit vidtagna.
Med anledning av denna kännedom anser sig landshövdingeämbetet böra kungöra, att ett
slags giller eller s k fällor under förra hösten inrättades i Tensta och Lena socknar och där
redan ett betydligt antal vargar och vargloar är dödade. Denna uppfinnings nytta, om den
allmänt begagnas borde bli stor.
Överjägmästare Tottie har skaffat sig kunskap om dessa giller och redan låtit meddela
den till skogvaktare och jägeribetjänter i länet, så att var och en av länets lantmän, som så
önskar, kan anlägga vargfällor på tjänliga ställen på sina ägor. De kan få underrättelse om
dessa enkla och inte kostsamma fällor av närmast boende kronoskogvaktare eller
jägeribetjänt.
Innan giller utläggs bör ägaren därav enligt Kap 29 § 4 Missgärnings Balken, låta från
predikstolen i socknens kyrka kungöra var de kommer att sättas ut, även om deras
beskaffenhet lär vara sådan, att olyckhändelser för människor svårligen kunna därav
uppkomma.
Uppsala den 3 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 3 januari 1823 (3 personer, stöld av stolsöverdrag från
slottet)
1:o Allmänna arbetskarlen av 1:sta Kompaniet, N:o 21 Gustaf Hultin, fick tillfälle att
rymma från Karlskrona.
Han är 25 år gammal, född i Norge, 5 fot 2 tum lång, trint ansikte, mörk och klädd i
munderingen utan kavaj.
2:o Skepparen Hans Jönsson från Bornholm, som är gripen för lurendrejeri har fått tillfälle
att rymma från bevakningen i Råstlunda By, Kristianstads län.
3:o Kvinnspersonen Sara Jansdotter, som bott hos soldaten Asp i Klodala, Stockholms Näs
socken men den 18 november gått därifrån utan känd orsak och har sedan inte hörts av.
Hon är 45 år gammal, född i Grythyttans socken i Lindesbergs Bergsslag och var klädd i
grönrandiga yllekläder, grå strumpor, näverskor, brunrandigt förkläde och blårutig näsduk
om halsen.
Dessa rymmare skall när de påträffas genast gripas och insändas till Slottshäktet samt
om Sara Jansdotters vistelse göra behörig anmälan.
Det åligger vederbörande att efterspana den eller dem som vid inbrott i översta rummet i
södra flygeln av slottet härstädes borttagit överdraget till 16 stolar, bestående av gammal
röd sammet samt tagit stoppningen av 4 stolar.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i övriga län anmodas låta
utgå enahanda kungörelse angående Sara Jansdotter och den sist nämnda stölden.
Uppsala den 3 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1823 (auktion kronofiske Strömsholm)
Trädgårdsmästaränkan Wolfvenstein har sökt och vunnit befrielse från arrendet av kronans
Lax - Lan och Strömfiske vid Strömsholms Kungsgård.
Auktion anställs nu på arrendet, som är på 20 år och krav på borgen för de första 10
åren ställs.
Uppsala den 3 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1823 (ytterligare en termins vävundervisning)
På begäran kommer fabrikör S Ekenmark att den 22 dennes öppna en ytterligare termin för
undervisning i Vävnadskonsten här i staden.
Undervisningen omfattar flerskaftade konstvävar av bomull, lin eller dräller och med
dubbla bommar. De fruntimmer i länet som önska begagna detta tillfälle till god
undervisning i en både nyttig och angenäm konst, men inte hinner att börja vid berörde tid,
får fortsätta desto längre med sina övningar.
Uppsala den 10 januari 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1823 (förnyad auktion Ransta By, Gryta socken,
Hagunda Härad)
Bönderna E G Rundblads och Johan Eric Erssons ägande i Ransta by, Gryta socken, som
för skuld tagits i mät, har inte kunnat säljas vid tidigare utlysta auktioner. Ny auktion med
samma villkor den 14 mars.
Uppsala den 10 januari 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1823 (Lanthushållnings Sällskapets
sammankomst uppskjuten)
Länets Kongl Lanthushålls Sällskaps årliga Högtidsdag, som firas den 26 januari, infaller i
år på en söndag. Sammankomsten skjuts upp till den 28:de eller CARLS dag, då
sammanträdet hålls på förmiddagen på vanliga stället.
Uppsala den 10 januari 1823 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 10 januari 1823 (3 personer och 1 mördare)
1:o Vagnmakaregesällen Johan Brosten har efter ett vid Hälsinglands Södra Domsagas
rannsakningsmål, blivit misstänkt för delaktighet i den stöld, som förövades hos
Husmannen Gabriel Hansson i Edstuva, Bollnäs socken.
2:o Kvinnspersonen Lotta Sandberg, som rymt från Kronospinneriet i Norrköping är 27 år
gammal, mörk, blå ögon, trint ansikte och medelmåttigt växt.
3:o Gossen Jonas Carlsson, son till soldaten vid Kalmar Regemente, Carl Torn övergav
redan den 24 juli sina föräldrars hus och har sedan inte hörts av. Han är 12 år gammal,
vitlätt ansikte, ljust hår och blå ögon.
Vid rannsakning inom Memmings Häradsrätt, Linköping län, rörande mordet på
västgötahandlanden Jonas Westerlund, har det framkommit att vid tiden för mordet
Westerlund innehaft, bland andra saknade pengar en riksgäldssedel på 50 riksdaler, där
följande anteckning fanns: "50 Riksdaler Banco och Kapten Nymanssons gård" och en
annan sedel på 2 riksdaler, där på baksidan stod: "Nämndemannens piga Anna Lena i Aspa
betalt 2 riksdaler".
Häradsrätten anser sig med hjälp av dessa sedlar möjligen kunna vinna någon ledning
för att upptäcka Westerlunds baneman. Den begär, att de som kan bli innehavare av dessa
sedlar sådant anmäla
Uppsala den 10 januari 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1823 (auktion skogspark i Järlåsa socken)
Den 30:de dennes säljs med 4 års avhämtningstid på frivillig auktion, den i 4 lotter delade
skogspark i Järlåsa socken om 16 ½ tunnland. Den ligger 2 mil från Uppsala genaste
vintervägen över Börje sjö.
Skogsparken som i mannaminne inte varit rörd, innehåller till största delen utmärkt god,
tät och fullväxt, hög skog, tjänlig inte endast till byggnad utan även till sågtimmer av
betydliga dimensioner. Dessutom tillgång på ved och gärdsel.
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Hälften av betalningen erläggs efter en månad och den andra hälften ett år efter
auktionen som förrättas vid Lingonbacka Pappersbruk i Järlåsa socken.
Uppsala den 10 januari 1823 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 14 januari 1823 (mahognyschatull)
Grosshandlare och Riksdagsfullmäktige från Gävle, A Göransson, har denna dag på
morgongen antingen på Källarmästare Hjertmans gård här i staden eller på vägen mellan
Uppsala och Alsike Gästgivargård förlorat ett mahognyschatull, överdraget med svart
vaxduk och omslaget med en bastmatta.
I schatullet förvarades 2 silvermedaljer, skrivtyg, åtskilliga angelägna dokument och 3
förseglade brev. Ett till Grosshandlare Göransson i Stockholm, ett till Grosshandlare Walley
i Stockholm och ett till mamsell Walley därstädes.
Krono - och stadsbetjänter befalls att på det nogaste efterspana och med allvarsam åtmaning
till en och var, som om detta sålunda bortkomne gods har eller får ringast kunskap, att
sådant härstädes genast anmäla, så framt laga påföljd vill undvikas.
Hederlig vedergällning utlovas.
Överståthållarämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas vänligen att
utsända en lika lydande efterlysning.
Uppsala den 14 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1823 (exekutiv auktion Kolje, Ärentuna socken,
Norunda Härad)
För domfäst utmätningsgild skuld säljs den 7 maj 1/4 mantal kronoskatte rusthåll, Kolje,
Ärentuna socken, Norunda Härad, tillhörigt nu varande fästningsfången bonden Eric
Olsson i Fjukby. Hemmanet är uppskattat till 700 riksdaler.
Uppsala den 24 januari J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1823 (förnyad auktion Låddersta och Hölunda
utjord)
Låddersta, ett mantal kronoskatte med tillhörande utjord i Höglunda har inte kunnat säljas
vid tidigare auktioner. Ny auktion den 6 maj.
Uppsala den 24 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1823 (reststämma med Livregementets Dragon
Korps)
Tider och platser där räntegivare vid Livregementets Dragon Korps skall betala sina
obetalda avgifter för att undvika vite.
Uppsala 24 januari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 24 januari 1823 (5 personer)
1:o Hattmakarlärlingen Johan Peter Eulin har utan tillstånd bortgått från sin mästare
Hattmakare G Gillman i Norrköping. Han medtog en grå surtut, grå långbyxor och skor,
vilka kläder han förmodas vara klädd i.
Eulin är född i Stockholm den 1 april 1801, 7 kvarter lång, blå ögon och svart knollrigt
hår.
2:o Hästskäraren Kalle Roos är 40 år gammal, medelmåttigt lång och undersättsig, mörkgult
ansikte, svart hår och något flintskallig.
Vid Vedbo Häradsrätt, Älvsborgs län har vid rannsakning framkommit att Roos hjälpt
och rått till den stöld, jägare Säll och gossen Peter Magnus Petersson är anklagade för
3:o Inhysesmannen Jonas Jonasson på Hamra ägor, Dingtuna socken, yngste son, Anders,
13 år gammal och
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Inhysesmannen på Delbo ägor, Sala socken Pehr Janssons son, Johan, även han 13 år
gammal och
Bonden Martin Manies i Kullaby, Badelunda socken, son Carl, omkring 12 år gammal med
bruna ögon och rött hår
Alla 3 gossarna har bortgått från sina föräldrar, Anders förliden höst, Johan redan för 2
år sedan och Carl den 5 december förra året.
Krono - och stadsbetjänter skall noga efterspana gossarna och inbringa dem till Slottshäktet
här samt om någon äger kännedom om deras tillhåll genast tillkännage det.
Uppsala den 24 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1823 (exekutiv auktion Kårsta, Håra socken,
Villberga socken)
Bonden Carl Jansson i Kårsta kommer att för gäldande av skulder att sälja N:o 1 i Håra By,
Villberga socken den 6 maj. Hemmansdelen är uppskattad till 400 riksdaler.
Uppsala den 24 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1823 (exekutiv auktion mjölkvarn i Tibble
socken, Hagunda Härad)
Den 6 maj kommer auktion för gäldande av domfästa skulder, att hållas på mjölnare Anders
Skölanders mjölkvarn med tillhörande åbyggnad, Ulvansvad kallad, i Tibble socken,
Hagunda härad. Lägenheten uppskattas till 1.200 riksdaler.
Uppsala den 24 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, (lösegendoms auktion på Djurby Säteri, Litslena socken)
Auktion på lösegendom, som för traktör Palmgrens i Uppsala räkning är lagd i kvarstad
hålls vid Litslena Gästgivargård den 14 och 15 februari. Där säljs:
Några hundra lod modernt bordssilver, oxar, kor, ungnöt, får och svin, brännvinspanna
med tillbehör, kupévagn med 2 omgångar hjul, kälkar och lyktor, större kvantum råg, 5
tagelmadrasser.
Auktionen börjar tidigt på morgonen.
Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1823 (exekutiv auktion Bergby, Ramsta socken)
För expeditions kronofogde Sven Ringströms konkursmassas räkning, säljs frälsehemmanet
Bergby, Ramsta socken, Hagunda Härad, om ¾ mantal, att återigen utlysas den 10 februari
på stället. Vid senaste auktion inkom inget antagligt anbud.
Uppsala den 25januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1823 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Allmänna Magasinsdirektionen tillkännager att under oktober, november och december har
medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till växelkursen i Hamburg varit 2
riksdaler 31 skillingar 2 runstycken bankosedlar och ett lod kontrollerat omyntat silver 1
riksdaler 5 skillingar. Vilket jag härmed velat meddela dem, som önska avbörda sig
betalning på krediten för undsättningsspannmål.
Uppsala den 30 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1823 (exekutiv auktion, Åkerby, Åkerby socken,
Bälinge Härad)
1 mantal frälseskatte N:o 4 Åkerby, Åkerby socken är tagen i mät och säljs på exekutiv
auktion den 8 mars. Hemmanet är tillhörigt avlidne bonden Jan Larssons sterbhus.
Uppsala den 31 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1823 (förnyade auktioner på Granby, Vaksala
och Löt, Danmarks socken)
Vid tidigare auktioner har inte kunnat säljas bonden Olof Carlssons ägande i Gränby By,
Vaksala socken samt bonden Jan Erssons och hans moders, änkan Brita Jansdotters ägande i
Löt, Danmarks socken,
Ny auktion 12 april.
Uppsala den 31 januari 1923 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1823 (exekutiv auktion Gela by, Alunda socken,
Olands Härad)
¼ mantal kronoskatte i Gela By, Alunda socken, Olands Härad kommer att säljas för
utmätingsgilda skulder den 14 maj. Hemmanet tillhör bonden Carl Stålhand.
Hemmanet, varav förre ägaren njuter årlig fördel säljs utan gröda och inventarier och
upplysningar lämnas av kronfogden i orten Wallnersson.
Uppsala den 31 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1823 (exekutiv auktion utjord Boglösa)
Boglösa obebyggda utjord om 2 öresland i Boglösa socken, Trögds Härad, kommer att för
gäldande av skulder, säljas av ägaren inspektor P G Palm. Den är uppskattad till 850
riksdaler.
Uppsala den 31 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1823 (förnyad auktion Flottsunds färja och krog)
Kongl Kollegium vill inte anta de anbud, som lades vid tidigare arrendeauktion på
Flottsunds färja och krog i Bondkyrko socken.
Därför utauktioneras färjan och krogen ännu en gång, nämligen den 11 mars.
Uppsala den 8 februari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1823 (exekutiv auktion Skornome, Hagby socken)
Vid tidigare auktioner har inte bonden Eric Janssons ägande, i mät tagna 1/18 mantal i
Skornome, Hagby socken, kunnat säljas, varför ny auktion hålls den 6 maj.
Uppsala den 8 februari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1823 (exekutiv auktion Gela, Alunda socken)
Offentlig auktion hålls den 14 maj på för skulder i mät tagna 3/8 mantal i Gela, Alunda
socken, som ägs av änkan Brita Ersdotter och hennes barn. Samma villkor som vid tidigare
utlyst auktion.
Uppsala den 8 februari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1823 (auktion Kvarn Nibble, Håtuna socken)
Den 24 i denna månad kommer på stället att förrättas auktion på 1/8 mantal skatte rusthåll
vid Kvarn Nibble, Håtuna socken, med rättighet för köparen att uppbära detta års arrende
om 8 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn.
Efter uppgift utsås på denna hemmansdel 5 tunnor spannmål i god jordmån, ängen ger
18 lass hö, mulbetet är överflödigt och skogen väl vårdad.
Åbyggnaden, som jämväl tillhör ett annat åttondels hemman i byn, skall vara ny och
rymlig och kan om köp av även denna rusthållardel överenskommelse träffas vid auktionen.
Hela fjärdedels mantalet är värderat till 1670 riksdaler och inte besvärat av någon
inteckning.
Uppsala den 8 februari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 8 februari 1823 (3 personer, kött, häst)
1:o För stöld tilltalade fältjägare Nils Classon Lindgren, är liten till växten med koppärrigt
ansikte. Han har kommit på flykten vid transport inom Karlstads län.
2:o Jerrestads Härads Urtima Tingsrätt har funnit förordna om hörande av anvärvde
rekryten Peter Olsson vid Sjöartilleri Regementet i Karlskrona angående förövad stöld
3:o Pigan Greta Isaksdotter, har bortgått från sin husbonde torparen Olof Andersson i
Statin, Risinge socken och därvid medtagit åtskilliga kläder och andra persedlar.
Hon är 20 år, lång och väl växt, blekt ansikte, brunt hår samt förmodas använda det pass
hon erhållit av Direktionen över Krono Spinnhuset i Norrköping. Hon blev uttagen i tjänst
därifrån den 14 mars förra året.
4:o Tre tennfat och det mesta av en slaktad ko, stals natten mot juldagen hos avskedade
soldaten Sven Kempe i Vedmyra, Gävleborgs län
5:o Ett gulblekt sto med svart man och ål efter ryggen, jämte verksele med järnbåge,
tömmar och lädertyglar samt ett grått hästtäcke märkt F L stals ur stallet vid Eneberg i
Danderyds socken.
Uppsala den 8 februari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1823 (beredningskommitténs sammanträden och
förteckning, där tid och plats visas för hela länet)
Alla skattskyldiga skall uppvisa sin egendom till beredningskommittén inom den socken
där de bo på sätt som mantalsskrivning är stadgad De som uteblir bötar 2 riksdaler till
socknens fattiga. De av allmogen som är mindre skrivkunniga tillåts att lämna muntliga
uppgifter.
Genast efter denna kungörelses uppläsande i sockenstämman utlyses val av ledamöter i
Beredningskommittén som bevillningsstadgan bestämmer. Man granskar de hos
prästerskapet förvarade mantalslängderna och efter de grunderna kommer de skattskyldiga
att debiteras.
De som av fattigdom är befriade från skatt skall dock antecknas i protokollet med
orsaken till frikallelsen.
Uppsala den 10 februari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Förteckning utvisande tid och ställen för Socken Berednings Kommitténs sammanträden år
1823 för hela länet.
Kungörelse, Uppsala den 12 februari 1823 (förnyad auktion Bergby, Ramsta socken)
Frälsehemmanet Bergby i Ramsta socken har inte gått att sälja vid de två tidigare
auktionerna för Expeditions Kronofogde Sven Ringströms konkursmassas räkning. En
tredje auktion på stället anställs den 10 mars och köparen tillträder den 14:de.
Vid inropet skall betalas minst 500 riksdaler och borgen ställas för 1 000 riksdaler av
återstoden, vilken med 6 % ränta bör likvideras inom 6 månader, såvida inte anstånd med
betalning kan överenskommas med inteckningshavarna.
Uppsala den 12 februari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1823 (arrendeauktion på Gamla Uppsala By N:o
11)
Serafimer Ordens Gille förordnar i skrivelse av den 29 oktober 1822, att arrendeauktion på
Uppsala Hospitals Hemman Gamla Uppsala by N:o 11 om 5/16 mantal kommer att ske den
16 april på Landskontoret. Arrendet är på 25 år från och med 1824 och betalas i spannmål.
Uppsala den 14 januari 1823
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Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1823 (reparationer på Uppsala Bränneri
Magasiner)
Efter skrivelse från Magasinsdirektionen kommer reparationer att företagas på de s k
Uppsala Bränneri Magasinerna. Arbetet utbjudes på entreprenad auktion till minstbjudande
den 19 februari.
Inroparen bör vara försedd med vederhäftig borgen för så väl förskott, som för arbetet
Uppsala den 14 januari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Saknas rubrik, Borås den 20 januari 1823 (angående ändrad stadsplan efter branden)
Vid allmän rådstuga här den 18 dennes, har bl a föreskrivits, att i anseende till den nu efter
eldsvådan tillämnad reglering av stadens gator, de tomtägare inom staden, som ämna eller
inte ämna återbebygga sina tomter, bör tillkännage det hos magistraten sex veckor från
ovannämnde dag. Sedan kommer tomtregleringen att ske.
De tomtägare, som var frånvarande, kan efter anmälan få se planritningen, för att sin rätt
vid nya regleringen tillse, om de så önskar.
Borås den 20 januari 1823 Borgmästare och Råd.
Uppsala den 22 februari 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 15 februari 1823 (förnyad auktion löjtnantsbostället i
Skuttungeby och regementsläkarbostället Väsby i Alunda socken)
Krigs - och Kammarkollegierna meddelar i skrivelse av den 3:dje denna månad, att
ytterligare auktion på Löjtnantsbostället Skuttungeby, Skuttunge socken och
Regementsläkarbostället Väsby i Alunda socken utbjuds under arrende. Antagandet avgörs
av Kollegierna och inroparen skall vara försedd med borgen.
Uppsala den 15 februari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan den 20 februari 1823 (angående stockstraff)
I anledning av förfrågan om Besvärs hänvisning, rörande Förordningen den 26 februari
1817 av stockstraff dömt av kyrkorådet, har Vi funnit bestämma, att då det gäller straff av
polisiära mål, besvären ställs till er och därifrån till Oss genom Justitie Revisions
Expeditionen.
Stockholm den 20 februari 1823 CARL JOHAN
Vilket stadgande härmed tillkännages.
Uppsala den 27 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1823 (ådermöten)
Tider och platser där ådermöten med Livregementets Dragon Korps kommer att hållas
Uppsala den 22 februari 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1823 (entreprenadsupphandling för underhåll av
rekryterna på mötesplatsen)
På anmodan av Krigs Kollegiet kommer entreprenadsauktion att hållas den 26 mars 1823,
för att upphandla underhållspersedlar till rekryternas vanliga mötesplatser.
Uppsala den 22 februari 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1823 (betalning från konkursbo)
Utredningsmannen i avlidne viktualiehandlanden Johan Eric Ehrgrens bo, har hos
Befallningshavande begärt att alla de, som veta sig vara skyldiga bemälde handlande, måtte
anmodas att mellan den 3:dje och 8:de mars, betala sina skulder till orgelnisten Lars
Erhgren, som de dagarna träffas i sterbhuset i staden, annars sker utsökning.
Uppsala den 22 februari 1823 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1823 (förnyad auktion Säby, Danmarks socken)
Bonden Eric Erssons ägande kronoskatte N:o 4 i Säby, Danmarks socken, vilket tagits i mät
för domfästa skulder, men inte kunnat säljas vid tidigare utlyst auktion, kommer den 17 maj
1823 att säljas till högstbjudande.
Uppsala den 22 februari 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1823 (utmätningsauktion på Forkarby, Bälinge
socken och utjord i Gränby, Vaksala socken)
Tidigare auktion av ½ mantal skatte rusthåll N:o 59 vid Norra Upplands Skvadron av
Livregementets Dragon Korps, Forkarby, Bälinge socken, som ägs av guldsmeden J P Berg
och hans hustrus ägande utjord i Gränby, Vaksala socken, har inte kunnat genomföras.
Därför säljs fastigheterna vid förnyad utmätningsauktion den 4 juni 1823.
Uppsala den 22 februari 1823 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 22 februari 1823 (2 tjuvar, stöldgods)
Vid inbrott natten till den 19 dennes har från bonden Pehr Pehrsson i Drälinge By,
Björklinge socken stulits ett låst ljusbrunt skrin innehållande mellan 40 - 50 riksdaler i
riksgäldssedlar, 1 silverbägare, 1 silversnusdosa, 4 guldringar, 2 ringar av silver, 4
silkesschalar av olika färger, flera bomullshalsdukar och smärre linnenäsdukar, ett
sockerskrin samt
Från bonden därstädes Pehr Andersson en liten nyss valackad ljusbrun häst med slokman,
5 år gammal samt en sele, en skrinda och något hö.
För dessa stölder misstänks två okända karlar av vanlig storlek, klädda i sjömanskläder,
som dagen förut kommit från Stockholmssidan i en jämväl stulen häst och släde. De
försvann norrut och har ännu inte ertappats.
Dessutom efterlyses:
1:o Nämndeman Anders Anderssons i Skattegården, Rådened, Skaraborgs län bortstulna
egendom nämligen:
åtskilliga transportsedlar och bankosedlar till ett belopp av 400 riksdaler,
en ask innehållande en förbindelse på 166 riksdaler 2 skilling utgiven av Lars Larsson i
Kivenäbben,
en på 50 riksdaler utgiven 1801 av Gunne Johansson i Kjellegården Ammuntorp samt
åtskilliga auktionsprotokoll och andra handlingar
2:o Ur Redvägs Kompanis Trossbod i Ekarp, Timmeleheds socken, Älvsborgs län stals 1
kapott, 2 par ullstrumpor, 6 skjortor, 1 jacka, 1 par klädesbyxor, 1 par svarta stibletter samt
locken till 3 ränslar.
Överståthållarämbetet och Befallningshavande i riket anmodas vänligen låta utfärda lika
kungörelse för den i Drälingen skedda stölden.
Uppsala den 22 februari 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 24 februari 1823 (rån i Tibble, Hagunda, sedlar försvunna i
Sala)
Torparen Eric Andersson i Svedjan, Tibble socken, Hagunda Härad, har tidigt på morgonen
den 19 dennes utsatts för rån, då fyra okända karlar vid verkställt inbrott avvikit med sex
större guldringar, ett par örhängen, silverbägare, silverkalk, tumlare, fem tennfat, en
soppskål av tenn, ett halvt stop brännvin, en mässingskruka, tio härvor ullgarn, en svart hatt,
en liten kopparpanna, plånbok med inneliggande 32 skillingar, två lärftslakan och en duk.
Vedergällning på tio riksdaler är utlovad för stöldgodset och våldsverkarna. Den ena var
klädd i grå och en i en blå kapprock och de färdades efter två hästar.
Dessutom efterlyses pengar och handlingar som stals vid ett inbrott i Sala stad, nämligen:
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3 sedlar á 300 riksdaler, 5 á 200 och 13 á 100, 3 á 500, och flera mindre sedlar, tillsamman
9.000 riksdaler, ett respass från Borås, åtskilliga kvitterade räkningar av Lindgren och
Brolin i Borås samt Berg & Son i Söderhamn, inköpslängd på vadmal och andra varor samt
assecurence kvittenser på avbrända gården N:o 142 i Borås.
Ståthållarämbetet och Befallningshavande i riket anmodas att utsända lika efterlysning
angående rånet i torpet Svedjan.
Uppsala den 24 februari 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1823 (markegångspriset på soldatmonderingar)
Krigs - och Kammarkollegierna har tillkännagivit att riksmarkegångspriset på soldat
monderings persedlar vid indelta infanteriet för innevarande år är fastställt till 27 riksdaler
22 skillingar 3 1/3 runstycke. Kronans och rotehållarnas bidrag utgör 1/6 lika med 4
riksdaler 27 skillingar 9 runstycken på varje rote.
Uppsala den 1 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (befäls - och skvadronsmöten)
1:o Den 4 - 13 maj hålls befälsmöte till häst på Drottningholm
2:o Skvadronsmöten till fots med Livskvadronen, Roslags skvadronen och Majorens
skvadron och Norra Upplands skvadron under 6 dagar vid samlingsplatserna den 15 - 20
maj
3:o Rekryt - och remontmöte på Drottningholm under hela maj
4:o Regementsmöte på Ladugårdsgärde från 31 maj till 3 juli
Rusthållarna skall ha karlar och hästar i fullgott stånd i god tid.
Till rekrytmötet samlas 30 man av Livskvadronen vid Rotebro den 30 april, samma
antal av Majorens skvadron vid Tibble den 29 april, samma antal av Roslags skvadron vid
Ösby den 29 april och 30 man av norra Upplands skvadron vid Nyby den 29 april
Kronobetjäningen på de platser där samlings och mötesplatser finns, skall se till att
inkvartering och nödvändighetsvaror finns att mot kontant betalning tillgå. Vanlig
skjutslega för de skjutsar som behövs för att skaffa fram bristande kapitulations fourage,
monderingspersedlar och reparationer därpå.
Uppsala den 20 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (exekutiv auktion Knivsbrunna by, Danmarks
socken)
Bonden Hans Anderssons ägande i Knivsbrunna by, Danmarks socken, i mät tagna ett
mantal skatte augment, värderat till 2.750 riksdaler kommer att säljas på auktion den 15 juli.
Uppsala den 20 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (exekutiv auktion Havdesta, Tillinge socken)
¼ mantal kronoskatte under N:o 1 Havdesta, Tillinge socken, kommer att säljas för
gäldande av skuld. Fastigheten är värderad till 666 riksdaler 32 skilling och tillhör bonden
Olof Jonsson.
Uppsala den 20 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (förnyad auktion Jungs by, Vårfrukyrka sn)
Ytterligare auktion på bonden Anders Olssons ägande i Jungs by, Vårfrukyrka socken,
Åsunda Härad hålls den 4 juni på Tingshuset i Enköping.
Uppsala den 20 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (arrendeauktioner vid Karlbergs Kungsgård)
Den 10 juni hålls arrendeauktioner vid Karlbergs Kungsgård, Solna socken på följande
lägenheter:
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1:o Tomteboda med omhägnad beteshage, 21 tunnland. Arrendetiden 30 år.
2:o Torpet Stenbrovreten på 30 års tid
3:o Jordstycket N:o 17, Fogdevreten kallad med tillhörande åbyggnader samt en därintill
belägen björkbacke om 30 ½ kapplands vidd. Arrendetiden är 23 år.
Uppsala den 20 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 20 mars 1823 (1 person, stöldgods)
1:o En silverskål märkt H U, halvt dussin matskedar märkta E R H och guldsmed Herdins
namnstämpel stals hos färgare Höijer i Västerås
2:o En något gammal vargskinnspäls med grönrandig manchesterkrage stals ur en förstuga
under marknaden i Sala.
3:o För hustjuvnad dömde drängen Jacob Håkansson, som på grund av sjukdom blivit
intagen på Skaraborgs läns lasarett, har avvikit därifrån.
Han är 29 år gammal, lång och smal med ljust ansikte och mörkt hår.
Uppsala den 20 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (exekutiva auktioner Ändesta, Tillinge socken
och Krossboda, Breds socken)
Auktioner på dessa två i mät tagna fastigheter kommer att hållas.
1:o Bonden Anders Janssons ¼ mantal frälseskatte i Ändesta, Tillinge socken den 5 juli på
Landskansliet
2:o Bonden Anders Anderssons ¼ mantal kronoskatte N:o 1 med därtill hörande 1/16
mantal Korssboda N:o 1 i Breds socken, Åsunda Härad den 4 juli på Tingsstället i
Enköping.
Uppsala den 20 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1823 (reparation på Nykvarns Strömbro)
Den 11 mars hålls entreprenadsauktion angående reparationen av Nykvarns Strömbro till
minstbjudande.
Inroparen skall vara försedd med borgen både för arbetets fulländande i tid och
eventuella förskott.
Uppsala den 24 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1823 (personer som inte betalt skatt)
4 personer från Sjätte Fögderiet efterlyses, då de flyttat från orten utan att ha betalt sin skatt.
Uppsala den 27 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1823 (hingstbetäckning)
Betäckning med de 6 hingstar från Strömsholm, som finns i Akademiens stall här i staden,
tar sin början i maj. Anmälan görs hos Stallmästare Olof Malmerstedt antingen skriftligen
eller muntligen. Språngsedlar á 2 riksdaler för varje sto.
Inga ston med ärftliga fel mottas.
Uppsala den 27 mars 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1823 (exekutiva auktioner i Jumskil, Vårfrukyrka,
Boglösa, Ramsta och Bälinge socknar)
1:o Bonden Eric Erssons ägande 1/8 mantal i Örnsättra, Jumkils socken Ulleråkers Härad,
värderat till 600 riksdaler
2:o Bonden gamle Anders Janssons ägande ¼ mantal frälse hemman N:o 4 i Grop Norrby,
Vårfrukyrka socken, värderat till 1.600 riksdaler
3:o Bonden Anders Erssons ägande ¼ mantal rusthåll i Blacksta By, Boglösa socken, vilket
inte vid tidigare auktioner kunnat föryttras
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4:o Bonden Anders Janssons ägande 1/6 mantal kronoskatte i Svista By, Ramsta socken
värderat till 425 riksdaler
5:o Högsta Gästgivargård, 1/5 mantal Högsta Gästgivarehemman, vilket inte kunnat
föryttras vid tidigare auktioner.
Uppsala den 4 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1823 (inställda auktioner Råby, Kalmar och Kivinge,
Övergran)
Kronofogde Groth kungör att borgernärerna som haft fordringar hos bonden Jan Andersson
ägande N:o 1 i Råby, Kalmar socken och hos bonden Jan Erssons och hans hustrus N:o 1
Kivinge, Övergrans socken, avstått från utmätningens vidare fortgång, varför auktionerna är
inställda.
Uppsala den 4 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 4 april 1823 (5 personer, stölder bl a på Lennartsnäs)
1:o Rotebåtsmannen av Tjust Kompani N:o 43 Johannes Lunta har förövat olovligt tillgrepp
vid Flottans skeppsvarv i Göteborg och sedan avvikit.
Han är 36 år gammal, lång och undersättsig till växten med mörkt hår.
2:o Drängen Bengt Andersson från Marklunda är dömd för 3:dje resan stöld och har brutit
sig ur Kristianstads häkte.
Han är mellan 30 - 40 år gammal, liten till växten med magert ansikte, ljust glest hår
och talar i näsan.
3:o Soldaten vid Herrstads Kompani av Södra Skånska Infanteri Regementet N:o 88, Pehr
Frid har avvikit från roten
Han är 20 år gammal, 5 fot 9 tum lång, trint ansikte och ljust hår
4:o Soldaten vid Dalregementet 3:dje Majorens Kompani Pehr Pehrsson Hahne har avvikit
från sin hemvist i Grånäs By, Gagnefs socken
Han är 24 år gammal, 5 fot 8 tum lång, ljust hår, klädd i uniformsjacka och blå byxor
5:o Avskedade soldaten Sven Matsson Rohts i Halön, Järna socken, hemmaboende måg,
Anders Olsson, har bortgått utan att återkomma
Han är 32 år gammal, liten men undersättsigt växt, trint ansikte, ljusblå ögon och ljust
hår
6:o Vid inbrott i en bod på Lennartsnäs Sätesegendom i Näs socken, stals en soppskål med
lock, 4 runda fat, 14 mindre fat, 4 dussin flata tallrikar, 1 mindre runt fat,1 dussin djupa
tallrikar, 4 täcklock, 2 större drickeskannor, varav en är stor, alla av tenn samt ett rivjärn av
mässing
7:o Vid inbrott hos gästgivaren Lars Ersson i Mettede, Tierp socken, stals, silverbägare,
några kvinnslintyg och servetter, 6 par bordsknivar
8:o Bonden Johannes Bengtsson i Älgbo, Åkers socken, Össbo Härad har på marknaden i
Jönköping förlorat en trasig riksgäldssedel på 100 riksdaler och en sönderriven bankosedel
på 49 riksdaler 20 skilling och andra pengar.
Uppsala den 4 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1823 (förnyad auktion Årby, Lena socken)
Till följd av Landshövdingeämbetets beslut kommer rusthållaren Ludvig Ristners ägande ½
mantal kronoskatte rusthåll och därmed hörande augments utjord i Årby, Lena socken,
Rasbo Härad, att säljas på ny auktion, då bonden Anders Jansson i Lund, Björklinge socken
brustit i betalningsskyldigheten.
Uppsala den 4 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 4 april 1823 (exekutiv auktion Kjettslinge, Jumskils socken)
Bonden Pehr Olssons ägande 1 mantal frälseskatte N:o 14 i Kjettslinge, Jumkils socken,
Bälinge Härad, som blivit taget i mät i brist på andra tillgångar för att betala domfästa
skulder, kommer att säljas den 16 juni.
Uppsala den 4 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 april 1823 (auktion på säd för Serafimer Ordens Gille)
Auktion på 34 tunnor 18 kappar råg samt lika mycket korn kommer till högstbjudande att
säljas för Kongl Serafimer Ordens Gille den 23 april här på Landskontoret.
Uppsala den 5 april 1823
Kungörelse, Uppsala den 5 april 1823 (entreprenadsauktion, vedbod och kloak på
slottet)
Till följd av Kammar Kollegiet och Statskontorets skrivelse av den 24 mars kommer
diverse reparationer, inredning av en vedbod för arrestanterna och uppbyggandet av en
kloak på slottet att verkställas. Entreprenadsauktion till minstbjudande utbjuds den 30 april
till verkställande av förslaget.
Uppsala den 5 april 1823
Kungörelse, Uppsala den 5 april 1823 (personer som inte betalt skatt)
Bro socken: Ulva ägor, vallackaren Kihlström 6 riksdaler 26 skilling, Katrinelund,
skepparen Hindric Pehrsson 5 riksdaler 26 skilling
Låssa socken: Ahlholmen, arrendator Olsson 2 riksdaler 40 skilling, fiskare Lars Lundgren
5 riksdaler
Näs socken: Tibble, f d inspektor Bergholm 2 riksdaler 40 skilling, f d rådman Ahlberg 3
riksdaler 19 skilling
Övergrans socken: Skräddare Westerbergs änka 43 skilling
Ryds socken: Österöra, arbetskarlen Broman 2 riksdaler 13 skilling 4 runstycken.
Uppsala den 5 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1823 (arrendekontrakt löjtnantsbostället Skälby)
Den 4 juni kommer arrendeauktion att förrättas på Krigs Kollegium och Landskontoret på
löjtnantsbostället Skälby vid Upplands Regemente. Arrendetiden är 16 år.
Uppsala den 12 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1823 (förnyad auktion Flottsunds färja och krog)
Vid sist hållna arrendeauktion den 11 mars på Flottsunds färja och krog kunde inga anbud
antas. Arrendetiden är 30 år och ny auktion den 17 juni.
Uppsala den 9 maj 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1823 (beväringsmanskapets mönstring och
vapenövning)
Kongl Maj:t har i skrivelse av den 3 dennes befallt, att beväringsmanskapet innevarande år
skall sammandragas till vapenövning och mönstring ske med de ynglingar som är födda
1802.
Befallningshavande skall med hjälp av Regementets ombud, med största noggrannhet
förrätta mönstringen och endast anta vapenfört manskap. Dock får inte någon kasseras om
han inte uppfyller längdmåttet. De som är födda 1801 och av olika skäl inte mönstrade förra
året eller stod på tillväxt, skall göra det nu.
Liksom tidigare förplägas manskapet på Krigs Kollegiets försorg och får om de så
önskar 1 riksdaler per man, om de under mötestiden nyttjar egna strumpor, skor och
skjortor.
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Den 22 maj klockan 6 på morgonen börjar besiktnings- och approbationsmönstringarna
här på slottet. Vid 10 riksdalers vite skall alla berörda infinna sig.
Uppräknas samlingsställena varifrån manskapet under ledning av kronobetjäningen
marscherar till Uppsala. Sedan mönstringen skett rycker manskapet in i lägret vid
Polancksbacken den 23 och börjar dagen därpå sin vapenövning, som fortgår till den 2 juni.
Dagen efter återlämnas alla persedlar till Regementet och manskapet återvänder till sina
distrikts samlingsplatser, där de mottas av Kronobetjäningen som ledsagar dem till
hemorten.
Ingen oordning under marschen eller i kvarteren får förekomma, varför vederbörande är
strängt ansvariga. Befallninghavande är dock övertygad om att länets laglydiga och
välsinnade ungdom inte tillåter sig att uppträda illa.
Beväringsmanskapet erinras att ingen kan undantas från beväringsplikten, som inte redan
är i krigstjänst eller som genom lyte eller sjukdom är oförmögen samt en del anställda inom
post - och lotsväsendet. Man har dock rätt att sätta duglig karl i sitt ställe, vilken han själv
skall skaffa och inställa till mönstring. Dock varnas ynglingar och deras föräldrar som vill
ingå i denna överflödiga kostnad, att ställa annan i sitt ställe för att uppfylla varje svensk
mans plikt att personligen deltaga i Fosterlandets försvar, att inte betala den lejda, förrän
han blivit antagen vid mönstringen.
Uppsala den 15 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1823 (skjuts vid gästgivargårdar)
I anledning av väckt fråga om ändring i Gästgiveri Ordningen, där resande tillåts nyttja
skjutshästar längre än till nästa gästgivargård, även om nya hästar finns där, förordnas att
denna tillåtelse gäller om skjutsande kommer överens med den skjutsande eller har rätt att
ta sig hästar av vem som helst, om skjutshästar inte finns tillgängliga genast.
Kongl Maj:t stadgar att både resande och skjutsande för överträdelser häröver bötar 3
riksdaler 16 skilling
Uppsala den 15 april 1823 JA CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1823 (ändrade tider för Liv Regementets Dragon
Korps möten)
Kongl Maj:t har i Nåder behagat ändra tider för mötena med trupperna vid Liv Regementets
Dragon Korps.
Uppsala den 15 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1823 (utsyning av ved från allmänningarna i länet)
Befallningshavande har upprättat förslag till årlig utsyning på Härads Allmänningarna i
länet under sex år från och med nästa vinter, enligt vilket beräknas årligen till:
Bro 20 lass ved, Håbo 100 lass ved, Bast Lagnö 20 lass gärdsel och 20 lass ved,
Röllingens 20 lass gärdsel, 20 lass ved, Ulleråker 200 stycken timmer, 100 lass ved, Rasbo
300 stycken timmer, 100 lass ved, Oland 200 lass ved, Tierps södra 30 lass ved, Norunda
100 stycken timmer 100 lass ved, Bälinge 200 stycken timmer, 100 lass ved.
För att njuta detta understöd skall behövande häradsbor vid tinget i orten anmäla sina
styrkta behov, på så sätt som Förordningen om skogarna den 1 augusti 1805 föreskriver,
varefter de nästa vinter med Befallningshavandes hjälp får utsynat i den ordning som
stämmer med lag och tillgångar.
Däremot blir Allmänningarna Hammaren, Hornö, Torsviudd, Sneden, Lagunda,
Hagunda, Vendel och Tierps Norra fridlysta för att vinna tillväxt.
Under tiden får ingen drista sig till att utan tillstånd föröva något slags obehörigt hygge
eller åverkan vid förut fastställt vite på 20 riksdaler och särskilt ansvar efter lag.
Uppsala den 15 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Brev från Carl Johan 15 april 1823 (angående Rustningshästarnas approbations - och
kassationsmönstringar)
Vi har i Nåder förordnat Generallöjtnant Greve H Mörner att under hösten ådermöte
verkställa approbations - och kassationsmönstringar med Livregementets Dragons Korps
rustningshästar.
Stockholm den 15 april 1823 CARL JOHAN
Vilket Landshövdingeämbetet skall meddela till samtliga vederbörandes underdåniga
efterrättelse.
Uppsala den 26 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Magasinsdirektionen tillkännager att för januari, februari och mars har medelpriset på en
svensk silver riksdaler i förhållande till växelkursen på Hamburg varit 2 riksdaler 32
skilling 3 runstycken och för 1 lod kontrollerat omyntat silver varit 1 riksdaler 5 skilling ¼
runstycke.
Uppsala den 18 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (redaktion av Sveriges gamla lagar)
Kongl Maj:t har förordnat utarbetandet av en ny redaktion av Sveriges gamla Lagar och
funnit nödvändigt att därför samla manuskript på dessa Lagar, som kan finnas utspridda i
riket. Han befaller därför Befallningshavande, att anmoda underdomare i händelse att i
Domstolarnas arkiv skulle finnas manuskript till äldre Lagböcker, de genom post avsänder
dem direkt till Kongl Biblioteket i Stockholm.
Enskilda personer som kan ha sådana manuskript, kan överlämna dem till prästerskapet
och på så sätt befrämja detta verk genom att låna ut dem till Biblioteket. De kommer att
förvaras under samma säkra vård som Bibliotekets egna manuskript och ofördröjligen
återställas till ägarna.
Uppsala den 18 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (uppmuddring av Uppsala å)
Kongl Maj:t har beslutat att uppmuddring av Uppsala å bör ske genom Strömrensnings
Kommitténs försorg i sommar med en arbetsstyrka på 50 man. De kommer att få proviant
efter särskild stat.
Entreprenadsauktion för proviant levereringen hålls den 20 maj då anbuden lämnas till
Strömrensnings kommittén i Stockholm. Det lägsta anbudet antas.
Provianten består av torrt bröd, ärter, korngryn, rågmjöl, färskt, saltat och torrt kött, salt
fläsk, sill eller strömming smör, brännvin och koksalt.
Uppsala den 18 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (triangelmätningar)
Kongl Ingenjörs Korpsens Fältmätnings Brigad kommer att utföra triangelmätningar dels
vid kusten och i trakterna av Enköping.
Efter begäran av Chefen uppmanas innevånarna att beredvilligt hjälpa till vid dess
allmänt gagneliga förrättningar. Att ge kvarter till billiga priser samt bistå med vägvisare,
hästlega och handräckning.
Vägvisare likvideras på så sätt att Fältofficeren delar ut betalningsbevis, vilka genom
Kronobetjäningen lämnas till Befallningshavande, som efter prövning rekvirerar pengar
från Chefsämbetet för Kongl Ingenjörs Korpsen.
Uppsala den 18 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (ändring vid auktion i Kjettslinge, Jumkils
socken)
Bonden Pehr Olssons ägande 1 mantal i Kjettslinge, Jumkils socken, kommer att säljas på
auktion den 16 juli och hemmanet har N:o 4 i Byn.
Uppsala den 18 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (exekutiv auktioner Långtora, Hjälsta, Nysätra
socknar)
I brist på annan betalningstillgång kommer följande fastigheter att säljas på auktion.
1:o ¼ mantal kronoskatte i Brunna, Långtora socken, tillhörigt bonden Eric Ersson och
värderat till 632 riksdaler
2:o 1/5 mantal i Brunsta, Hjälsta socken, tillhörigt bonden Lars Ersson i Holmyra, värderat
till 640 riksdaler 36 skilling
3:o 1/6 mantal rusthåll N:o 88 i Hammarby, Nysätra socken, tillhörigt bonden Jan Jansson
och hans numera avlidne måg rusthållaren Anders Anderssons änka, värderat till 706
riksdaler 8 skillingar.
Uppsala den 18 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (förnyad auktion Kävra, Vårfrukyrka socken)
Bonden Pehr Pehrssons ägande Kävra, Vårfrukyrka socken, har varit utlyst på auktion två
gånger utan att kunna säljas. Ny auktion den 27 juni.
Uppsala den 18 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, 26 april 1823 (3 personer)
1:o Drängen Johan Sjögren har avvikit från bagaränkan E S Lindquist i Stockholm.
Han är född 1805, kort och undersättsig, ljust hår, trint ansikte.
2:o Pigan Brita Pehrsdotter har natten till den 29 mars avvikit från sin tjänst hos Eric
Nyström i Täby socken.
Hon är 19 år gammal, lång, ljust hår ljust ansikte och något koppärrig.
3:oVolontären vid Sjöartilleri Regementet i Göteborg N:o 47 Anders Gustaf Andersson, har
avvikit (saknas fortsättning.
Kungörelse, Uppsala 26 april 1823 (varggiller)
I kungörelse den 3 januari underrättades allmänheten om de nyligen uppfunna och redan
framgångsrika giller eller s k fällor att döda rovdjur i.
Landshövdingeämbetet har anledning förmoda att anvisning på ett enkelt och föga
kostsamt sätt kunna befria lantmannen, åtminstone från största delen av det lidande, han
hittills fått vidkännas, genom de förödelser rovdjuren anställt, kommer att vinna allt mer
förtroende och allmännare nytta.
Vintern och särskilt sena hösten är de tider då dessa giller med fördel kan nyttjas, efter
som deras utsättande i skogar och utmarker den tid kreaturen vistas där, skulle kunna leda
till olyckshändelser. Därför får Landshövdingeämbetet varna alla som sätter ut giller, att
under tiden kreaturen är ute i markerna antingen ta bort fällorna eller se till att de är
obrukbara.
Vid äventyr att man efter mätismanna ordom får ersätta den skada gillret orsakat.
Börande vid samma vite dessa fällor aldrig uppgillras på öppna eller gemensamma
utmarker förrän betestiden upphört på hösten.
Uppsala den 26 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 26 april 1823 (betäckning med skvadronhingsten för Läby
rusthåll)
Enskilda personer, som vill få sina ston betäckta av skvadronhingsten vid Läby rusthåll, N:o
12, kan efter anmälan hos stallmästare Malmstedt här i staden erhålla språngsedlar. En ny
och ung beskällare har för detta nummer blivit anskaffad i år.
Uppsala den 26 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 26 april 1823 (7 personer, stöldgods)
1o Volontären vid Stockholms Sjöartilleri Regemente och vakanta Livkompani N:o 12 Lars
Perhsson Berg.
Han är 22 år gammal, 5 fot 7 tum lång, smärt med ljust hår, klädd i blå munderingsjacka
med ankarknappar, blå klädesbyxor, svart kommisshalsduk, svarta damasker, skor, och blå
klädesmössa och en gammal kapott samt
N:o 72 Anders Holmström född i Tibble socken här i länet. Han är 33 år gammal 5, fot
10 tum lång, stadigt växt med trint koppärrigt ansikte, klädd i gammal munderingsjacka, blå
byxor, svart kommisshalsduk, svarta damasker, kommissskor, och blå klädesmössa.
Båda ha avvikit från tjänstgöringen.
2:o Musikanten vid Dalregementet, Pehr Aspenberg, har olovligen avvikit.
Han är 20 år gammal, 5 fot 8 tum lång, blå ögon, brunt hår och stora läppar.
3:o För stöld häktade sjömannen Anders Hellström, har rymt ur Härnösands stadshäkte.
Han är 33 år, medelmåttigt växt, något koppärrig, lång panna, spetsig näsa, blå ögon
4:o Artilleristen vid Vendels Artilleriregemente 4:de Fältkompaniet N:o 9 Carl Engström, är
27 år gammal, 5 fot 11 ½ tum lång, mörkt hår, blå ögon, magert, långlagt ansikte har avvikit
från garnisonen i Kristianstad
5:o Lotsdrängen Johan Bolin, som blivit tilltalad för tillgrepp och försäljning av ved, som
han varit anförtrodd att föra till Stockholm, har begivit sig från sitt hemvist inom
Gävleborgs län, tillsammans med sin hustru.
6:o Manspersonen Jöns Olsson från Bergs socken, Jämtland, vilken sedan han förövat
stölder i Gävleborgs län tagit till flykten
7:o Bonden Eric Ersson från Östanjö, Söderala socken, har vid inbrott blivit bestulen på en
mörkblå vadmals kapprock med ljusblått linnefoder, en blå livrock med svart foder, flera
halsdukar, ett livstycke, mörkblå damasker, hundskinnshandskar, flera skjortor och
nattkappor, en trasig silvertumlare, en gammal silverpeng, 5 marker ljus, och en hovtång.
Uppsala den 26 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 april 1823 (anläggande av Motala köping)
Kongl Maj:t har i skrivelse av den 21 mars bifallit, att en av stad oberoende köping till
handelns idkande på inrikes orter får anläggas vid Motala i Linköpings län.
Varje välfrejdad svensk eller utländsk undersåte av vilken kristlig trosbekännelse som
helst, som har eller kan vinna svenskt medborgarskap, må efter sökt och bifallit tillstånd äga
frihet att bosättas sig i köpingen. Utan tvång av korporationer, skrån eller gillen må de idka
varje lovlig handel och hantering. De lyder under Befallningshavande och Kronbetjäningen
i orten och i anseende till själavården under prästerskapet i socknen.
Uppsala den 26 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 april 1823 (inbrott i Överby, Bondkyrka socken)
Änkan Chatarina Jansdotter i Överby, Bondkyrka socken, har vid inbrott bestulits 2
fläsksidor, 10 gåshalvor, åtskilliga korvar, 4 buntar ister, 1 fårlår, 1 par nya tömmar och
något siktat kornmjöl.
Uppsala den 26 april 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 30 april 1823 (1 person i Tolfsta socken, som inte betalt
kronoutskylderna)
Sjömannen Berglund har för år 1821 vid Gillberga i Tolfsta socken, varit debiterad till 2
riksdaler 42 skillingar 4 runstycken kronoutskylder, men avflyttat och inte kunnat anträffas
på nya stället.
Uppsala den 30 april 1823
Brev från Magasinsdirektionen, Stockholm 3 maj 1823 (erbjudande om
undsättningssäd)
Magasinsdirektionen bifaller försäljning av den i Uppsala Kronomagasin varande
behållningen av utsädes korn till länets undsättnings behövande, dock endast i små partier
och mot kontant betalning. Priset blir 7 riksdaler 16 skilling per tunna.
För att undvika missbruk skall uppbördsmannen anteckna namn och yrke på de personer,
som köper säden, helst med köparens namnteckning i marginalen.
Stockholm den 3 maj 1823 P G WELIN, AND LEWIN, L NEYBER
Vilket till efterrättelse härmed kungörs.
Uppsala den 7 maj 1823.
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1823 (midsommarfirande vid Svinnegarns källa)
I kungörelser av år 1816 och 1817 har befallningshavande för att förekomma fylleri, oljud
och hägnaders skadande vid den på Heliga Trefaldighetsafton vanliga folksamlingen vid
Svinnegarns källa, som ligger på Husby Sätesgårds ägor i Svinnegarns socken, Åsunda
Härad, förordnat att ingen handel får bedrivas vid källan eller i närbelägna byar och torp.
Försäljning av brännvin, öl och s k toddy, andra starka drycker är förbjuden vid äventyr,
som Förordningen stadgar. Den som säljer kaffe förfaller till särskilt fastställt vite på 10
riksdaler och alla försäljningsstånd kommer genom kronobetjäningens försorg att rivas och
bortföras.
En var som av nyfikenhet, nöje eller vidskepligt hopp om hjälp mot vissa sjukdomar
besöker källan, skall iaktta ett stilla och anständigt uppförande samt i god tid begiva sig
därifrån.
Landshövdingeämbete har ansett det nödvändigt att erinra allmänheten i orten med
befallning till kronobetjäningen, att vid tjänsteansvar, hålla allvarsammaste tillsyn till
ovanstående stadga och genast lagligen tilltala den eller dem som överträder densamma.
Befallningshavande i Västerås, Nyköpings och Stockholms län anmodas vänligen låta
kungörelsens innehåll komma till allmän kännedom.
Uppsala den 9 maj 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1823 (exekutiv auktion Kvarn Nibble rusthåll, Håtuna
socken)
¼ mantal kronoskatte Rusthåll N:o 20 vid Majorens Skvadron och Livregementets Dragon
Korps beläget i Kvarn Nibble, Håtuna socken, Håbo Härad och tillhörigt änkan Anna
Christina Trostadius, värderat till 1081 riksdaler 15 skilling 4 runstycken, kommer att säljas
för hennes domfästa skulder.
Upplysningar kan fås hos kronofogde M Groth i Väst Tibble.
Uppsala den 9 maj 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 9 maj 1823 (1 person, stöldgods, häst, upphittade saker i
Näs socken)
Drängen Jan Jansson, som efter förövad stöld hos soldat Glad, avvikit från sitt hemvist i
Alunda socken.
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Han är 11 kvarter lång, koppärrigt, långlagt ansikte och var vid avvikandet klädd i grå
bottentygsrock, blårandiga kortbyxor, blå väst, stövlar och läderkaskett.
Bonden Eric Andersson i Sund, Börstils socken, har blivit bestulen på 9 blanka riksdaler,
andra pengar ungefär 24 riksdaler, reverser och handlingar, av vilka en del återfunnits
utanför byn i det skrin de förvarades, flera guldringar, örringar, surtut, sjömanströja,
pantalonger av vadmal.
För bonden i samma by har stulits en 12-årig häst, ljusbrun med stjärna i pannan, svart man
och svans. För stölden misstänks den för flera resor tjuvnad och andra brott med spö och
fästningsarbete straffade manspersonen, Hans Söderström, som är född i samma by och som
natten före stölden tillsammans med en annan ung, lång mansperson uppehållit sig i Hargs
socken.
Söderström är 35 år gammal, smal, med blekt ansikte och spetsig näsa och ett slags vårta
eller mindre växt på ena kindbenet.
På vägen mellan Grans och Tibble gästgivargårdar har i mitten av mars upphittats en
sjöskumspipa med silverbeslag, en kråsnål, ett fickur med pistollett guldboett och
mässingskedja samt
ett sigill med bokstäverna A H och en urnyckel av guld, som hittats mellan Tibble
gästgivargård och Näs Kyrkby den 9 april.
Rätta ägare kan återfå det upphittade hos expeditions kronfogde I A Lindh på Sylta
Uppsala den 9 maj 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1823 (hingstbetäckning)
Enskilda personer, som önskar få sina ston betäckta av skvadronshingsten för N:o 10 vid
Norra Upplands skvadron skall anmäla och få språngsedlar av stallmästare Trawenfeldt på
Sunnersta mellan den 12 och 18 dennes samt nästföljande vecka medföra stona för att
besiktigas av hingsthållaren.
Uppsala den 9 maj 1823 J A CARLSSON A WISTRAND.
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1823 (tid och plats för bevillningstaxeringarna i
länet)
Ledamöterna i beredningskommittéerna samlas på utsatta dagar och ställen, medförande
sina förordnanden och sockenstämmoprotokoll för att sins emellan välja ledamöter till
taxeringskommittén.
Uppsala den 10 maj 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1823 (lasarettsmedlen)
Lasarettets räkenskaper för räkenskapsåret 1 maj 1821 till 1 maj 1822 är granskade av
prövningskommittén.
Till underhåll och sjukvård har intagits 54 personer av mankön och 76 av kvinnkön.
Därav har 10 dött, 83 blivit friska, 6 förbättrade, 4 obotliga och ännu kvarliggande 27
personer.
Kostnaderna för avlöning, underhåll, medicin och ved har uppgått till 3016 riksdaler 10
skilling 4 runstycken
Inkomsterna har bestått av frivilliga avgifter vid befordringar 3 riksdaler 44 skilling,
frivilliga sammanskott från Församlingarna från 1 maj 1820 till samma tid 1822, 254
riksdaler 43 skilling 6 runstycken,
från Serafimerordens Gille årligt anslag 650 riksdaler,
legofångs- och bötesmedel 88 riksdaler 41 skilling 8 runstycken samt
innesluten 3 skillingsavgift enligt redogörelse för 1821, 2.939 riksdaler 35 skilling
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Tillsammans 3.937 riksdaler 20 skilling 2 runstycken, varav avskrivits legofångsavgifterna
47 riksdaler 38 skilling 2 runstycken.
Summa inkomst 3.889 riksdaler 30 skilling
Härav inhämtas att lasarettsinrättningen med försiktig hushållning bär sina utgifter
Sjuksängarnas antal är 20, men har ibland ökats till 30 - 40, då veneriska patienter som
blivit anmälda eller kunnat upptäckas i orterna, genast blivit intagna.
Befallningshavande har velat underrätta länets innevånare om tillståndet för denna
nyttiga inrättning, vars huvudsakliga ändamål är att förekomma att venerisk smitta sprids,
men i mån av tillgång lämna fattiga från Församlingarna läkarvård för tillfälliga sjukdomar
av annan art. Detta sistnämnda ändamål kan säkrast vinnas i den mån Församlingarna vid
insamlingar av frivilliga medel med välvilja ihågkommer fonden till länets Lasarett.
Uppsala den 10 maj 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Följer förteckning på vad varje socken givit i frivilliga sammanskott från 1 maj 1821 till
samma tid 1822, sammanlagt 316 riksdaler.
Kungörelse, 24 maj 1823 (lagmansting i Enköping)
Ordinarie lagmansmöte i Enköping den 1 september.
Uppsala den 24 maj 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1823 (värvning)
Bataljonsadjutanten vid Upplands Regemente, Johan Jacob Dahlin har förordnats att
anställa värvning för Överste Mörners Kompani av Svea Livgarde.
Uppsala den 24 maj 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1823 (förnyad auktion Håra, Villberga socken)
Vid utmätningsauktionen på bonden Carl Janssons i Kårsta ägande kronoskattehemman N:o
1 Håra, Villberga socken, fanns inga köpare, varför ny auktion är utsatt till 6 augusti.
Uppsala den 24 maj 1823 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 24 maj 1823 (9 personer, hästar)
1:o Ett 7-årigt rött stokreatur av medelmåttig storlek med stäck över högra ögat och oskott
på alla fötterna samt en färdkärra med järnaxel och sele med utslitna tömmar och ett
ridbetsel stals från bonden Eric Ersson i Ingerboda, Öster Våla socken
2:o Arbetskarlarna N:o 120 P Stråpp, N:o 15 E Unger, N:o 137 Skärlund, N:o 193
Wahlgren har rymt från Vanås Fästnings arbetskompani
Stråpp 21 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, gulgrått hår, blå ögon, trint ansikte
Unger 39 år gammal, 10 kvarter 4 tum lång, mörk, blå ögon trint, rödlätt ansikte
Skärlund 31 år gammal, 11 kvarter 2 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon trint ansikte med en
vårta på vänstra sidan
Wahlgren 10 kvarter 5 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon, avlångt ansikte
Den som griper någon av dem är lagligen berättigad till 6 riksdaler 32 skillingar i
belöning
3:o Från bonden Pehr Pehrsson i Rinkeby, Örebro län stals en del silver och silkesschaletter,
förkläden, manskapprock, två blå rockar, en svart rock, diverse lintyg.
För denna stöld misstänks sjömännen C F Bergman och Anders Svensson som dagen
innan avgått från Örebro med norska pass, Bergman till Gävle och Svensson till Stockholm
Bergman är omkring 30 år, undersättsig, mörkt hår, trint ansikte
Svensson är omkring 35 år, lång med svart hår och mycket långt mörklagt ansikte
4:o Smedsdrängen Johan Quarfot som föregivit att han skulle besöka släktingar i Närke vid
påsk, har avvikit från Carlströms Bruk i Linköpings län.
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Han är klädd i blå vadmalsrock, grå långbyxor, hatt och stövlar samt medförde en grön
linnerock
5:o Kopparslagarlärlingen Schillenström har olovligen bortgått från sin husbonde
kopparslagare A Söderström i Norrköping.
Han är 17 år gammal, liten och ljus. Han är klädd i en något stor frack med blanka
knappar, vit väst, strumpor och skor samt en liten kaskett.
6:o Bonden Sven Ljungberg i Älvsborgs län blev bestulen på sin 13-åriga häst, röd med vit
stjärna i pannan och kort lugg.
7:o Lagstadde gruvarbetaren vid Dahlkarlsbergs gruva i Örebro län, Johan Gustav Edström
har olovligen bortgått från sin tjänst.
Han är 40 år gammal, medelmåttig, undersättsig samt nästan utan hår. Han sysselsätter
sig ibland med att utföra bilder i trä.
8:o Artilleristen N:o 47 vid 7:de Fältkompaniet av Vendels Artilleri Regemente, Sune
Wiberg är 21 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång
9:o Mycket pengar stals från Kronofogde L Ljunggren på Hofby i Kristiansstads län.
10:o Flera tunnor rödfärg stals från handlande C U Arpi i hans invid Sala stad belägna
rödfärgsverk.
Uppsala den 24 maj 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1823 (förnyad auktion Årby, Lena socken, Rasbo
Härad)
Rusthållare Ludvig Kistners kronoskatte rusthåll i Årby, Lena socken, gick inte att sälja vid
tidigare auktion. Ny auktion den 9 juli.
Uppsala den 24 maj 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (förnyad auktion Säby, Danmarks socken)
Bonden Eric Erssons i mät tagna fastighet, Säby i Danmarks socken har inte kunnat säljas
vid tidigare auktioner, varför ny är utlyst till den 2 augusti.
Uppsala den 6 juni 1823 J A CARLSSON A WISTRAND

Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (förnyad auktion Forkarby, utjord i Gränby)
Skatterusthållet Forkarby, Bälinge socken och en utjord i Gränby, Vaksala socken har inte
kunnat säljas. Båda fastigheterna som ägs av guldsmed Berg och hans hustru utauktioneras
igen den 16 augusti.
Uppsala den 6 juni 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (tid och plats för utbetalning av krigsmanshus
gratialierna vid Upplands Regemente)
Första halvårsunderhållet kommer att betalas ut för dem som får gratialer från
krigsmanshus, vid följande tider och platser. Gäller Upplands Regemente
28 juli Yfre gästgivargård
29 juli Uppsala stad
30 juli Mönsterskrivare bostället Skottsilla i Knivsta socken
Underhållstagarna medtar prästbevis och originalunderhållsbrevet.
Uppsala den 6 juni 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (frivillig auktion Nontuna By, Danmarks socken)
3/8 mantal frälse och 5/8 kronoaugment i Nontuna By, Danmarks socken med ungefär 18
tunnors utsäde i blandad jordmån av lera, svartmylla och sandjord, 70 - 80 parlass hö
medelgoda år, tillräcklig skog för husbehov även lövskog, tillräckligt mulbete, fiske i
Fyrisån samt ett torp med för närvarande ett dagsverke i veckan.
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Samtidigt säljs en frälseränta i Engeby By, Börje socken, om 14 tunnor spannmål årligen
hälften råg och hälften korn, vilka tillhör avlidna änkefru Darelii sterbhusdelägare.
Närmare underrättelser kan fås hos grosshandlare Philip Wigius, huset N:o 2 vid
Drakens gränd utmed Skeppsbron i Stockholm samt hos kronobefallningsman I W Askeroth
på Berga i Danmarks socken.
Av köpeskillingen bör 1.000 riksdaler genast erläggas vid auktionen samt en lika summa
inom en månad och resten 1 januari 1824, med första rätt till inteckning i hemmanet som nu
är helt ograverat.
Vid auktionen i Nontuna den 28 dennes säljs frivilligt ½ mantal i Engeby, Danmarks
socken tillhörigt bonden Sven Magnussons arvingar.
Uppsala den 6 juni 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (förnyad auktion Gela, Alunda socken)
Änkan Brita Erdotters och hennes omyndiga barns ägande N:o 2 i Gela, Alunda socken och
bonden Carl Stålhands i samma by belägna N:o 1 har inte kunnat säljas. Ny auktion den 5
september.
Uppsala den 6 juni 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 6 juni 1823 (4 personer, stöldgods)
1:o Bonden Mats Anderssons i Lågbo, Tierps socken, tjänstsgosse, Eric Ersson har
olovligen avvikit ur sin tjänst.
Han är 16 år gammal, liten och klen till växten och mager.
2:o 500 riksdaler i olika valörer, ett pälsbräm av sibiriska lammskinn om 10 alnars längd, 2
guldringar, 2 örhängen av silver ett med äkta stenar, 10 lod gammalt silver, 6 mörka
halsdukar märkta Borås stad,1 kniv med flera blad och korkskruv, en märkt silverbägare,
stals hos Anders Pehrsson i Törestorp, Jung i Skaraborgs län. Ägare är handelsbetjänten P
Petersson.
3:o Pigan Gustava Norman från Enköping, som var stadd i årstjänst hos inspektor Mats
Petersson på Nickebo, Karbennings socken, Västerås län, har inte inställt sig
4:o Fältjägare Anders Felix har olovligen avvikit från sin lagstadgade tjänst hos
Kommissionslantmätare I Bäckström i Värmland.
5:o Volontären vid Arméns Flottas Göteborgs Eskader och Överste Diedrichs Kompani N:o
14 Olof Håkansson, har inte återkommit efter permission
Han är född den 14 januari 1785, är 5 fot 8 tum lång, långlagt ansikte, mörkt hår och
stora ljusa ögon.
Samtidigt tillkännages att 6 alnar bomullslärft, 18 alnar blångarnsväv, 3 bomullslärfts
kläden, 2 förkläden, silkes- och bomullsstrumpor, 1 mösstyg, 2 dukar, 1 trådhärva, 2 nystan,
2 knivar, 1 eldstål och en kam har blivit fråntaget den för stöld häktade lösdrivaren Johan
Andersson. Man misstänker att han åtkommit sakerna på olaglig väg. De kan av rätta ägaren
återfås hos vaktmästaren vid Linköpings Slottshäkte.
Uppsala den 6 juni 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (approbations- och kassationsmönstring av
rustningshästar)
Approbations- och kassationsmönstring av rustningshästar vid Livregementets Dragon
Korps förrättas av Generallöjtnant H Mörner den 28 juni. De rustande skall själva eller
genom ombud övervara förrättningen för att kunna bevaka sin rätt.
Uppsala den 6 juni 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1823 (bränder)
Förra året brann hela Gryttby By och största delen av Monkarbo By och under en betydlig
del av sommaren måste allmogen i åtskilliga trakter sysselsätta sig med att dämpa
skogseldar.
Nyligen är 5 välbyggda gårdar i Vallskoga By i Tofta socken, 4 gårdar i Sikhjälma By i
Hållnäs socken, 2 i Kläringe By i Vendels socken ödelagda genom vådeld och en hel del
skogsbränder dessutom. Detta i en trakt där man inte nog kan vårda sina skogar.
Redan 1813 utfärdade befallningshavande en varning till länets innebyggare, att umgås
försiktigt med elden och uppmuntrade alla Församlingarna att träffa föreningar om sättet att
förekomma de rysliga eldsvådorna och skyndsamt dämpa dem.
I den år 1820 utgivna By Ordningen och i året därpå utkommen allmän kungörelse
omfattar särskilda föreskrifter i detta ämne. Dessa välmenta erinringar har tydligen inte haft
den påföljd som bort förväntas, vilket bevisas av de nämnda olyckorna.
Då det är en alldeles obestridlig sanning, att förnuftet och omtanken förmår förebygga de
flesta olyckor av detta slag och man nog med säkerhet kan säga, att av 50 eldsvådor knappt
någon berodde på sådana orsaker som inte kan tillskrivas oförstånd, liknöjdhet eller
vårdslöshet.
Landshövdingeämbetet föreställer sig, att sedan erfarenheten givit så grymma lärdomar,
något gagn torde kunna komma av en förnyad uppmaning till försiktighet vid eldens
hanterande, eldstäders noggranna och ofta skedda besiktningar, inrättande av Brandordning
och anskaffande av brandredskap överallt samt iakttagande av den i Lag, 15 Kapitlet
Byggninga Balken meddelade stadga, om sättet att förekomma och dämpa skogseldar.
Kronobetjäningen förständigas att på det allvarligaste och nitfullaste sätt, söka upptäcka
och genast till ansvar ställa dem, som genom vangömmo eller uppsåt vålla skogsbränder
eller andra eldskador och i övrigt ställa sig lagarnas föreskrifter och befallningar i detta
viktiga ämne till efterföljd.
Uppsala den 20 juni 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1823 (omväg på grund av reparation av
Skärmansbro, Gamla Uppsala)
Då reparation under fjorton dagar kommer att ske vid Skärmansbro, är stora landsvägen
mellan Uppsala och Uggelstavalls Gästgivargård avstängd. Resande tar vägen över Ekeby
kvarnar, genom Storvreta, Årby och Ängby byar över Edshammars skog till Vattholma
Bruk där allmänna landsvägen vidtar.
Uppsala den 20 juni 1823 A J CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1823 (förnyad auktion Jung, Vårfrukyrka socken)
På grund av brist på köpare anställs ny auktion på bonden Anders Olssons ägande fastighet
i Jung, Vårfrukyrka socken den 9 september.
Uppsala den 20 juni 1823 J A CARLSSON A WIBELIUS
Efterlysning, Uppsala den 20 juni 1823 (7 personer, 1 pistol)
1:o Drängen Johan Peter Hedquist, som två gånger tidigare förövat stöld och nu misstänks
för delaktighet i flera tjuvnadsbrott, har på listigt sätt åtkommit ett respass utfärdat av
Befallningshavande i Gävle för drängen Magnus Olofsson From från Vansätter i Söderala
socken. Passet gällde till Stockholm och Hedquist har avvikit från hemorten medtagande
sina kläder.
Hedquist är 21 år gammal, liten och undersättsig till växten, blå ögon, mörkt hår, ljuslätt
ansikte.
2:o Manspersonen Gustaf Hansson, som antagit tjänst hos strandfiskaren Lars P Brodin,
Edskö Klubben, har rymt. Han begagnade sig av en flötbåt tillhörig Brodin och stal
dessutom en s k stortröja av blått vadmal, stövlar, halsduk, väst och svart hatt.
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Hansson är besvärad av utslag i huvudet, smal och smärt till växten, med bleklagt
ansikte och stora ögon.
3:o Artilleristen vid 10:de Fältkompaniet av Vendels Artilleri Regemente N:O 33 Anders
Peter Lager eller som han också kallar sig Lagerquist, har rymt från garnisonen i
Kristianstad.
Han är 22 år gammal, 5 fot 7 tum lång, gulblekt ansikte, nedtryckt näsa, blå ögon och
mörkt hår.
En kvinna som kallar sig Maria eller stundom Chatarina Maria Hult och påstår sig vara
gift med Lagers bror, en sjöartillerist i Karlskrona samt två barn är i följe med Lager.
4:o Fattighjonet N:o 4406, gossen Ludvig Torkel är 14 år gammal och antagen i lära på
Strumpfabriken Linahed, nära Göteborg har bortgått därifrån den 20 maj.
5:o Smedsdrängen Carl Järnström, vilken avvikit från Örebro är 24 år gammal, av ordinär
växt, trint ansikte, blå ögon mörkt hår och en vårta på vänstra överläppen
6:o Vid Västra Närkes Skvadron av Livregementets Husar Korps bestämda
inkvarteringsställe inom Arboga stad, har stulits en pistol, märkt med N:o 30. Misstänkt för
stölden är försvarslöse ynglingen Jacob Pehrsson från torpet Klämman, som nu avvikit från
orten
Pehrsson är 18 år gammal, liten och smal till växten, ljust hår, litet ansikte.
Uppsala den 20 juni 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Stockholm den 27 juni 1823 (revision av Brandförsäkringsverkets
förvaltning 1822)
Undertecknade dels av Kongl Maj:t förordnade och dels av delägarna valda revisorer har
granskat förvaltning och räkenskaper under tiden 1 november 1821 till samma tid 1822. Allt
har varit i sin ordning.
För brandskador i städerna har utbetalts 433.662 riksdaler 44 skilling. Stora utbetalningar
till Norrköping och Uleåborg
För brandskador på landet utbetalades 35.407 riksdaler 8 skilling 3 runstycken.
Under redovisningsåret har 165 försäkringar i stad och 175 på landet tillkommit. Det finns
nu sammanlagt 11.170 försäkringar och behållningen är 1.696.455 riksdaler 33 skilling 11
runstycken banko.
Stockholm den 27 juni 1823 J C v LINDEN CREUTZ, G A SCHERBECK, G HAGERT
Efterlysning, Uppsala den 28 juni 1823 (9 personer, fåle, brev och upphittat
kalkkläde)
1:o Båtsmannen vid Första Bohus Kompani N:o 51 Syhl, är 35 år gammal, medelmåttigt
växt något spenslig, magert blekt ansikte, liten näsa, mörkt hår, blå ögon samt något
koppärrig, har olovligen den 9:de dennes avvikit från tjänstgöringen
2:o Arbetsfångarna Eric Johan Norenius, som även kallar sig Norling och Johan Fredrik
Mild har fått möjlighet att avvika från Fredriksberg på Värmdön.
Norenius är 25 år gammal, av medelmåttig växt med trint ansikte, ljust hår
Mild är 27 år gammal, medelmåttig till växten, brunt hår. Han känns lätt igen då han
förlorat första leden på vänstra pekfingret.
3:o Tjuven Sven Engelbrektsson, som också kallar sig Engblom är dömd till spöstraff och
fästningsarbete, har rymt från Svanesunds Häradshäkte Göteborgs län. Han är liten men
undersättsig till växten.
4:o Drängen Henrik Andersson, som gjort sig misstänkt för förfalskningsbrott, har
olovligen avvikit ur sin tjänst i Stockholm.
Han är medelmåttigt undersättsigt växt, blå ögon, ljust hår, klädd i svart hatt, blå
pälströja, brun surtut och har medfört ett mindre järnbeslaget skrin och även andra
klädespersedlar.
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5:o Tobaksspinnarlärlingarna Johan Eric Ihrström, Anders Peter Nordling, som även kallar
sig Berglöf, P S Torndahl och Carl Gabrielsson, som också kallar sig Carlsson har alla
avvikit från sitt arbete vid Tobaks Fabriken i Stockholm.
Norling är 19 år gammal och liten till växten
Ihrström är 15 år och medelmåttigt växt
Torndahl är 14 år gammal
Gabrielsson är 15 år gammal
De var alla klädda i blå klädeströjor, ljusgrå klädesbyxor, svarta kasketter och skor
6:o Vid Kristineberg efter stora landsvägen här ifrån staden till Säva har från Rättaren
Anders Hagberg på Ryda ur vagnen stulits en blå rock med mörkare krage, överklädda
knappar och brunt klädes foder. I bröstfickan låg tre brev till kapten Edling, till Fru
kaptenskan Edling och till Mamsell Ringström, innehållande en av bonden Anders Ersson i
Åloppe, Nysätra socken till fru Altén utställd skuldsedel på 188 riksdaler. I brevet till Fru
Edling var inlagt 4 riksdaler 19 skilling. Ur vagnen togs också en matsäckspåse med bröd
och två små askar, en tom och den andra med litet smör samt en flaska med läderfodral
7:o En fåle, 3 år gammal, svart med hängman och lång svans har bortgått från betet på Hälla
ägor i Badelunda socken.
Dessutom tillkännager kronofogde Groth att rättaren Ferm vid Segersta och torparen
Anders Jansson berättat, att när de höll på med gärdsgårdsstängsel, i en myrstack hittat en
ask innehållande ett kalkkläde av vit siden sarge, broderat med guld och årtalet 1775.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavarna i nästgränsande län anmodas
vänligen utfärda en lika kungörelse, där de under N:o 6 efterlyste persedlarna och det
upphittade kalkklädet upplyses.
Uppsala den 28 juni 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 juli 1823 (inställda auktioner Svista, Ramsta socken,
Örnsättra, Jumkils socken)
Då bonden Anders Jansson, Svista, Ramsta socken gottgjort sina skulder och bonden Eric
Ericsson i Örnsättra, Jumkils socken överenskommit om anstånd med betalningen för sina
skulder är auktionerna den 16 och 17 juli inställda.
Uppsala den 5 juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 juli 1823 (förnyade auktioner Blacksta, Boglösa och Kävra,
Vårfrukyrka socken)
I brist på köpare kommer bonden Anders Erssons i Villberga By ¼ mantal Blacksta,
Boglösa socken och 1/3 mantal i Kävra, Vårfrukyrka socken att säljas vid förnyade
exekutiva auktioner. Blacksta den 9 september och Kävra den 10 samma månad.
Uppsala den 5 juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 5 juli 1823 (6 personer, sto Tunby, krut Hovdesta Västerås)
1:o Soldaten Peter Wikman har under transport från Vänersborg till Örebro lyckats mellan
Hova och Bodarna Gästgivargårdar ta till flykten från fånggevaldigern.
Han är 45 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, blå ögon och mörkt hår
2:o Sjöartilleristerna N:o 69 Carl Fredric Rosengren, N:o 40 Fredrik Vilhelm Ek, N:o 7 Carl
Gustaf Carlsson och N:o 17 Johannes Kacks har rymt från Karlskrona.
Rosengren är 22 år gammal, 5 fot 6 tum lång, undersättsig med mörkt hår
Ek är 23 år gammal, 5 fot 6 tum lång, undersättsig med ljust hår
Carlsson är 28 år gammal, 5 fot 6 tum lång, trint något fräknigt ansikte, ljust hår, blå
ögon
Kacks är 36 år gammal, 5 fot 6 tum lång, blekt ansikte, ljusrött hår och polisonger, blå
ögon
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3:o Fiskaren Nils Jönsson Hellvik, Mellby socken, Karlskrona län, har avvikit när han
skulle häktas för våldsamhet mot sin hustru och moder.
Han är 24 år gammal, lång och smal.
4:o Rekryten vid Skånska Infanteri Regementet och Vemmenhögs Kompani N:o 17
Lundquist har olovligen avvikit från sin hemvist i Glimminge
Han är 20 ½ år gammal, 5 fot 9 tum lång, smal till växten, blekt ansikte, ljust hår
5:o Drängen Mårten Strandberg som även kallar sig Joseph har avvikit ur sin tjänst hos
nämndeman Isak Lindroth vid Baggeby på Lidingö och tagit med sig en bleckflaska om 3
stops rymd och en gammal hatt.
6:o Ett sto har bortkommit från betet på Tunby ägor, S:t Ilians socken, Västerås. Hon är
svart, 9 år gammal med svart hängman något bruten i lokstaden. Vedergällning utlovad.
7:o En ouppslagen halvcenter bergkrut innehållande 2 ½ lispund, 24 buteljer öl, har blivit
stulet ur en källare vid Hovdesta i samma socken. Ägaren assessor Kallerman har utfäst en
belöning på 20 riksdaler åt den som upptäcker tjuven samt nöjaktig vedergällning åt den
som kan lämna tillförlitliga underrättelser som leder till samma ändamål
Uppsala den 5 juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 juli 1823 (förnyad auktion Skuttunge By)
Ny auktion på Löjtnantsbostället Skuttungeby vid Upplands Regemente den 27 augusti.
Uppsala den 10 juli 1823
Kungörelse, Uppsala den 10 juli 1823 (medaljpensioner)
Underofficerare och soldater som är beviljade med medaljpension, skall på en gång från
Militärhospitals fonden för hela året få sitt pensionsbelopp.
De skall senast 1 oktober inkomma med prästbevis att de leva, äger god frejd och ofelbart
uppgiva numren på pensionsbrevet. Pengarna översänds till kronobetjäningen som mot
kvittens utbetalar dem.
Uppsala den 10 juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Landshövdinge Ämbetes Kungörelse 1823
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-10-06

11 juli 1823-27 december 1823

Kungörelse, Uppsala den 11 juli 1823 (anskaffande av nya monderingar för
Livregementets Dragon Korps)
Inspektören för Kongl Arméns Första Kavalleri Division, Generallöjtnant Greve H Mörner
har tillkännagivit att med anledning av generalmönstringen i juni 505 kapotter
(soldatkappa), 505 jackor, 505 blå kolettröjor (tröja med halskrage), 505 paradbyxor, 505
ridbyxor, 505 tschacots (huvudbonad), 505 sabeltaskor, 505 kartocher med remmar
(patronväska) samt 505 valltrappar (hästtäcke) är i nära nog odugligt skick, men likväl av
särskilda ömmande orsaker inte genast kan kasseras.
Vid 1824 års utgång skall nya persedlar i stället anskaffas, men ännu har inga åtgärder
blivit vidtagna för att verkställa detta, vilket Generallöjtnanten vill uppmärksamma
Befallningshavanden på. De uppräknade persedlarna måste kasseras innan nästa
regementsmöte
Enligt instruktionen av den 16 november 1819 står uttryckligen: "att alltid en gammal
och en ny mondering bör vara i beredskap, den förra att nyttjas vid mindre möten på det att
den nya inte i förtid må utslitas"
De nya persedlarna med rättelse av de förändrade modeller, som under tiden blivit för
Dragon Korpsen gillade och fastställda, skall skyndsamt vara ombesörjd i den ordning
Författningarna bjuda.
Generallöjtnanten har begärt att de rustande måtte sammankallas till överläggning om
sättet för de nya monderingarnas anskaffande. Jag har utsatt den 11 augusti, då de rustade
anmodas infinna sig själva eller genom ombud för att yttra sig. Nödvändigheten kräver att
de närvarandes beslut gäller, även för dem som underlåter att övervara sammankomsten.
Uppsala den 11 juli 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 11 juli 1823 (förnyad auktion rusthåll Lena socken)
½ mantal kronoskatte rusthåll Årby i Lena socken Rasbo Härad kunde inte säljas vid
tidigare auktion. Ny auktion den 10 september.
Uppsala den 11 juli 1823 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 11 juli 1823 (rånare, tjuvar, stöldgods tillvarataget)
Under vandring genom den s k Väsby Skog i Kungsåra socken blev om aftonen den 1:sta
dennes löjtnant Nunstedt överfallen av två okända karlar. De rånade honom på 12 riksdaler
8 skilling, en tapperhetsmedalj av Högstsalig Konung Gustaf III, åtskilliga kläder och
Nunstedts den 12 juli utfärdade respass.
Dessa våldsverkare efterlyses av Befallningshavanden i Västerås. Den ena är stor och
stark till växten, klädd i blå surtut, vita strumpor, skor och svart hatt. Den andra är liten med
svag kroppsbyggnad, klädd i en gammal grå tröja, grå byxor, svart hatt och utan skor.
På anmodan av Befallningshavande i Kristianstads län efterlyses tjuvarna Ola Olsson
Österberg, eller som han kallas Glomma Pågen samt Gumme Gummesson känd under
namnet Kulla Gummen vilka under transport i länet fått tillfälle att rymma
Österberg är lång med svart hår och bruna ögon
Gummesson är lång med trint ansikte och ljust hår
Stadsfiskal P Friberg i Kristianstad har av en okänd, men med pass försedd misstänkt
person med namnet Carl Johansson, tagit i förvar en mängd silver, 10 bägare, 13 tumlare,
en stor förgylld skål, en stor förgylld tumlare, 10 runda skedar, 2 matskedar, 2 teskedar,1
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brännvinsglas, 1 käppring, 3 par skospännen, 8 halskedjor en med hjärta, 9 dito med tre lås,
2 andra kedjor, 11 kors, åtskilligt smått silver och småpengar. 1 servett märkt G 1820,
vågskålar och vikter, kalvskinnsränsel och en liten påse.
Uppsala den 11 juli 1823 B W FOCK
Brev från Carl Johan, Stockholm den 13 juli 1823 (angående besvär med transport av
undsättningssäden)
Hemmansägare som ålagts att forsla undsättningssäd med kronoskjuts har fått ökat besvär,
varav andra inte b.ivit betungade, på grund av hemmanens läge. Ständerna hemställer att
transporten bör ske sjövägen och om detta inte går, undsättningstagarna av säden själva får
hämta den. Endast om större svårighet uppträder får kronoskjuts anlitas och då skall de
skjutsande erhålla full betalning till det för gästgivarskjuts fastställda beloppet. Detta har Vi
bifallit.
Stockholm den 13 juli 1823 CARL JOHAN
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1823 (pris på svensk silverriksdaler)
Allmänna Magasinsdirektionen tillkännager att medelpriset på en svensk silverriksdaler
under april, maj och juni varit 2 riksdaler 30 skilling 6 runstycken i förhållande till
växelkursen på Hamburg och ett lod kontrollerat, omyntat silver 1 riksdaler, 4 skillingar 8
runstycken.
Uppsala den 15 juli 1823
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1823 (höjd pension för salpeter gratialister)
Genom Nådigt Brev av den 30 maj 1822 har Kongl Maj:t behagat ge förra salpetersjuderi
Gratialister höjd pension av 12 riksdaler för verkmästare och 8 riksdaler för drängar.
Pensionerna kommer att delas ut en gång om året ur Salpeterfonden. Pensionärerna skall
före 1 oktober lämna prästbetyg att de leva och är av god frejd, varvid även gamla
pensionsbrev bör medtagas.
Uppsala den 15juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1823 (exekutiv auktion på Stallmästargården i
Stockholm)
Den 13 augusti kommer enligt beslut av kreditorerna i Överste E W af Silléns konkurs, att
på öppen auktion, vid Stallmästargården utom Stockholms Norra Tull, sälja Djurby
egendom bestående av 4 mantal, nämligen, 2 mantal berustat säteri, 1 mantal kronoskatte
rusthåll med särskild augmentsränta och 1 mantal kronoskatte. Egendomen är belägen i
Litslena socken, Trögds Härad, 6 ½ mil från Stockholm, 3 mil från Uppsala och 1 1/4 mil
från Enköping samt 3/4 mil från lastageplatsen vid Ekolsund.
Egendomen är nyligen värderad till 26.910 riksdaler 32 skillingar banko och äger ett
större banko lån, är försedd med ett större tröskverk av Owens invention, 13 dagsverks torp
som utgör 40 dagsverken i veckan utom andra skyldigheter, till varje årgång utom torpens
åker omkring 70 tunnland öppen jord av utmärkt beskaffenhet.
Ängen ger vanliga år 300 lass hö, betet är förträffligt, och skogen tillräcklig för gårdens
behov. Med köpet följer detta års gröda.
Borgen på 5.000 riksdaler krävs. Betalning 8 dagar efter auktionen. Anbud kan läggas
hos sysslomännen i konkursen Kanslirådet G A Bruncrona i Stockholm och assessor A W
Egerström, med adress Stocksäter, Uppsala.
Uppsala den 13 juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1823 (förnyad auktion Jung, Vårfrukyrka)
Vid den senaste auktion kunde inte Hemmanet N:o 4 i Kjettslinge, Jumkils socken och Jung
i Vårfrukyrka säljas. Ny auktion den 26 september.
Uppsala den 19 juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1823 (ny auktion på Högsta Gästgivargård)
Köpeskillingen har inte blivit betald i tid vid senaste auktionen av Högsta Gästgivargård,
varför ny auktion är utsatt till 9 september.
Uppsala den 19 juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1823 ( lösgående hästar tillvaratagna)
Den 14 dennes klockan 3 på eftermiddagen tillvaratogs två lösgående hästar spända för en
verkvagn med färdkorg. Där låg en kappsäck, 2 säckar och 2 paket med snus, krull och
annan tobak jämte ett blåmålat skrin. Ägaren har inte hörts av.
Hästarna kan återfås hos stadsfiskal Elfström eller källarmästare Berglin.
Uppsala den 19 juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1823 (arrende Ventholms Hovstalläng)
Nytt arrende i spannmål hälften råg och hälften korn, för Ventholms Hovstalläng, Hillersjö
socken, Färentuna Härad, kommer att auktioneras ut den 2 september. Arrendetiden är 30
år. Arrendevillkoren kan fås i Kammar Kollegiets Första Provins Kontor och på Stockholms
Lands Kontor.
Uppsala den 19 juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 19 juli 1823 (4 personer, 1 häst)
1o En passlös för stöld på Säteriet Västerråda i Älvsborgs län, häktad person, som sagt sig
heta Johannes Andersson från Kristiansand i Norge, har lyckats komma på flykten.
Han är 23 år gammal, undersättsig, trint ansikte, svart hår.
2:o Natten till den 8:de dennes stals ett 7-årigt sto i trakten av Linköping. Hon är 9 kvarter
hög, smärt kroppsbyggnad, svart man och svans, något stort huvud, och under luggen ett ärr
efter skavning.
3:o Tjänstegossen Carl Olof Ullberg som efter begången tjuvnad rymt vid Gröndal i Ärla
socken, Nyköpings län, och medtagit 4 nattkappor av tjuvgodset.
Han är 18 år gammal, lång och smal, långlagt ansikte, blå ögon och mörkt hår, Han var
klädd i mörkblå rock och långbyxor, svart hatt, gulrandig väst, vita bomullsstrumpor och
skor.
4:o Manspersonen Johannes Lindgren häktad för att ha utprånglat falska bankosedlar har
rymt i Skaraborgs län.
Han är 24 år gammal, 5 fot 2 tum lång, svart hår, bruna ögon, långlagt ansikte och något
krökt näsa. Han var klädd i buteljgrön surtut med svart sammetskrage, randig väst,
långbyxor, stövlar och svart hatt.
Dessutom efterlyses på begäran av Landshövdingeämbetet i Älvsborgs län, avskedade
soldaten Anders Häll från Grindstäds socken, Dalsland, som i augusti förra året övergivit
sin hustru Maria Jönsdotter, utan att sedan ge sig till känna. Han skall inom natt och år efter
den 4:de dennes vid laga påföljd åter inställa sig hos hustrun.
Uppsala den 19 juli 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1823 (upphandling havre, hö och halm för
Livgardet till Häst)
Den 2 september kommer i Krigs Kollegium att anställas auktion för upphandling av havre,
hö och halm för Livgardet till Häst och Svea Artilleri Regementets Hästars fouragering för
nästa år. Även förseglade anbud mottas vid Underhålls Departementets Kammar Kontor.
Uppsala den 2 augusti 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1823 (förnyad auktion Grop Norrby, Vårfrukyrka
socken)
Den tidigare utlysta auktionen på ¼ mantal N:o 4 Grop Norrby, Vårfrukyrka socken, har av
brist på anbud inte kunnat säljas. Ny auktion den 3 oktober i Tingshuset i Enköping.
Uppsala den 2 augusti 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 2 augusti 1823 (5 personer, stulet fickur, tillvaratagen häst)
1:o Soldaten vid Mora Kompani av Dalregementet, N:o 92 Matts Ersson Trogen har rymt
från Regementet.
Han är 37 år gammal, 5 fot 7 tum lång, mörkt hår, klädd i uniformsjacka med röda
uppslag och krage samt gula uppveck, blå byxor med röda lister och blå lägermössa.
2:o Från drängen Samuel Olsson, Vassmolösa, Kalmar län, har stulits ett någorlunda stort
silverfickur med Johan Ward, London på tavlan, stålkedja av ovala ringar, en nyckel av
pärlemor, ett mässingssigill och en gul silkesnäsduk.
3:o Drängen Anders Andersson Glaus från Lars Månsgården Åttum i Skaraborgs län, har
efter förövad stöld tagit till flykten.
Han är 23 år gammal, liten till växten med blekt, koppärrigt ansikte.
4:o Soldaten vid Överstelöjtnantens Kompani av Dalregementet N:o 136 Brun Lars
Larsson, har rymt från övningslägret vid Ladugårdsgärde.
Han var född 1792, 11 kvarter 2 tum lång, ljust hår, klädd i Regementets nya mondering
5:o Livstidsfången Eric Bank har fått tillfälle att rymma från Karlstens Fästning.
Han är född 1796 i Södermanland, 5 fot 10 tum lång, stadig till växten, svart hår, bruna
ögon, långlagt mörkt ansikte och ganska farlig för den allmänna säkerheten
Aspelands Häradsrätt har beslutat att f d Länsmannen, Hovrättskommissarien H P Hoffeldt,
med påföljd av hämtning, skall infinna sig vid nästa laga ting och inför häradsrätten svara
för ett mål, rörande tillkomsten av en diskont reversal, som förmenas vara falsk.
Bonden Bengt Jansson Tisselbo, Huddunge socken, Västerås län har anmält att änkan
Christina Andersdotter i Väster Lenna tillvaratagit ett gulblackt hästkreatur med svart
ståndman och svans. Hästen kan inom natt och år efter den 18 juli återfås av rätta ägaren.
Uppsala den 2 augusti 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1823 (tid och plats för prövningskommitténs
sammanträde)
Den 13 oktober samlas här på slottet prövningskommitténs ledamöter nämligen:
För Riddarskapet och Adeln Major E von Post, Friherre E de Geer, Hovstallmästare
Malmerfeldt.
För prästerskapet prostarna Hallgren, Kjellström och Lönberg.
För borgarståndet handelsman Gisslén, garvare Nordström, rådman Sandström.
För bondeståndet Jan Andersson i Appalle, Lars Larsson i Nisslinge, Anders Svensson i
Bråddby och
För länets ståndspersoner brukspatron Tottie, kornetten Jäderholm och byggmästare Morin
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De skattskyldiga som önska någon rättelse bör antingen till mig eller senast
sammanträdesdagen skriftligen ingiva sina överklaganden och skälen till den önskade
rättelsen.
Uppsala den 9 augusti 1823 B W FOCK
Vilket förordnande härmed är kungjort.
Uppsala den 7 augusti 1823
Kungörelse, Uppsala den 12 augusti 1823 (arrendeauktion på mönsterskrivare
bostället Gränby, vid Upplands Regemente)
Den 15 oktober säljs på auktion arrendet till mönsterskrivare bostället Gränby vid Upplands
Regemente 5/8 mantal i Börje socken.
Uppsala den 12 augusti 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1823 (förnyad auktion Säby, Danmarks socken,
Håra, Villberga socken)
Bonden Eric Erssons ¼ mantal kronoskatte N:o 4 i Säby, Danmarks socken och Bonden
Carl Janssons ägande kronoskatte N:o 1 Håra i Villberga socken har inte gått att sälja på
tidigare auktioner. Ny auktion den 8 oktober.
Uppsala den 16 augusti 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1823 (7 personer, hästar, avsatt prästman)
1:o Torparen Peter Åberg och drängen Eric Ersson har olovligen avvikit från sina tjänster,
den förra från Rastaborg och den senare från Ekebyhov i Ekerö socken.
Åberg är 63 år gammal, lång med brunt hår.
Ersson är 26 år gammal, undersättsig till växten, med mörkt, koppärrigt ansikte.
2:o Gelbgjutaregesällen Olof Olsson Hagberg har råkat i skuld hos Fabrikör W Österblom i
Stockholm och därifrån olovligen avvikit. Han efterlämnade ett gossebarn 6 år gammal.
Hagberg är 35 år gammal, medelmåttig till växten, rödlätt ansikte och ljust hår.
3:o Pigan Maria Johansdotter har olovligen avvikit från sin tjänst hos extra Lantmätaren
Löjtnant E Stjervad i Södertälje, sedan hon tillgripit ett sängtäcke, 2 lärftsbredder 4 alnar
långt, förkläde, halsdukar, bomullsstrumpor, 2 nya lärftsblöjor, en stor hög krokkam och en
Coup de Vents kam.
Maria Johansdotter är född på Gotland, lång till växten, blå ögon med fel på det vänstra.
4:o 2 ljusbruna ston stals från betet vid Bällsta Säteri, Vallentuna socken, det ena är 11 år
och det andra 6 utan tecken.
5:o En slängkappa av mörkblått kläde med två silvergaloner på kragen, ett par mörkblå fina
klädes byxor med breda silvergaloner, ett par ljusgula klädes byxor, ett par dito grå, en brun
civil klädes surtut har stulits ur änkefru Smedbergs gård i Karlstad
6:o En okänd mansperson, som under uppgift att heta Jan Jansson och vara hemma i
Fnysinge By, Altuna socken, Västmanland har till slaktaränkan Werdier här i staden, sålt en
ko för 14 riksdaler. Kon har befunnits vara stulen vid Sätra gård i Näs socken.
Han har ljuslätt ansikte, ljust hår samt är klädd i grå rock, röd väst, blårutiga byxor, blå
strumpor och näverskor.
7:o Gossen Carl Johan Littorin, omkring 10 år gammal, har avvikit från staden den 23 juli.
Ingen underrättelse om hans utseende.
På anmodan av Befallninghavande i Nyköping, är prästmannen Johan Eric Hacksell om
han vistas i länet, förständigad i följd av Domkapitlets i Strängnäs utfärdade stämning att
försedd med sitt prästbrev genast inställa sig hos nämnda Domkapitlet, i anseende till
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verkställigheten av Svea Hovrätts utslag av den 10 maj, där Hacksell förklaras prästämbetet
förlustigt.
Uppsala den 16 augusti 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1823 (exekutiv auktion Lidingby, Vallby socken
och Kärrby, Boglösa socken)
I brist på annan tillgång att betala domfästa skulder säljs bonden Nils Andersons ägande ¼
mantal kronoskatte i Lidingby, Vallby socken och
Bonden Carl Gustaf Ryttäius tillhörigt hemman 3/16 mantal kronoskatte i Kärrby, Boglösa
socken på auktion den 28 november.
Uppsala den 16 augusti 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan den 19 augusti 1823 (angående ändring i Jakt och Djurfång)
Ständerna har på fråga om ändring i Tredje artikeln av Stadgan om Jakt och Djurfång,
anhållit, att då någon ort överenskommit om något lämpligare sätt än de i Stadgan
förekommande, att utdöda rovdjur bör detta tillåtas.
Anhållan överlämnas till Oss för granskning och om Vi finner att ändamålet kan
fullkomligt vinnas på ett för orten mindre betungande och kostsamt sätt, detta får ske utan
hinder av Jakt Stadgan.
Alltså har Vi tillkännagivit Vårt bifall i ärendet och befaller er att i ert anförtrodda län
låta kungöra det för allmänheten.
Stockholm den 19 augusti 1823 CARL JOHAN
Vilket stadgande härigenom meddelas länets innevånare.
Uppsala den 6 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Brev från Carl Johan, den 19 augusti 1823 (angående växling av pengar)
Riksens Ständer har hos Oss anhållit att samtliga våra Befallningshavande skall hålla 1 á
200 riksdaler i nya småsedlar i beredskap på Ränterierna för att kunna växla mot gamla och
utslitna sedlar. Allmänheten skall tillkännagivas att sedelutbyte kan ske ett par dagar i
veckan av Lanträntmästaren, som skall göra detta besvär utan extra arvode.
Stockholm den 19 augusti 1823 CARL JOHAN
Till stadgans efterrättelse tillkännages att Lant Ränteriet är öppet alla fredagar mellan 10 - 1
på förmiddagen för alla som önskar tillväxla sig nya småsedlar istället för gamla och slitna.
De skall dock vara sammanklistrade, i händelse deras beskaffenhet så erfordrar.
Uppsala den 1 oktober 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1823 (kallelse till markegångssättnings
sammanträde)
Den 1 november kallas till förrättning av markegångssättningen.
Herrar av Adeln och Ridderskapet anmodas att inom fjorton dagar efter denna
kungörelses uppläsande insända sina vota, med utanskriften märkt: Vota
Bondeståndet, som äger rättighet att deltaga i förrättningen, skall ofördröjligen efter
socknarnas storlek välja ett eller flera ombud, som utser en deputerad för varje domsaga,
alltså tre i länet.
Domkapitlet och Magistraten skall på vanligt vis utse deputerade för sina stånd.
Kronofogdarna skall insända priskuranter på alla varor och persedlar som finns i
markegångstaxan samt deras värden efter orternas gångbara priser.
Uppsala den 20 augusti B W FOCK
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Brev från Carl Johan den 20 augusti 1823 (angående att auktioner inte får uppläsas
från predikstolarna)
Med anledning av att hos Ständerna en fråga blivit väckt om de olägenheter för allmogen på
landet, då enligt kungörelse av den 12 augusti 1812, det inte längre är tillåtet att läsa
kungörelser om auktioner, som kan leda till folksamling, från predikstolen utan att
kronobetjäningen skrivit på. Då dessa ibland bor avlägset, har detta lett till att man inte i tid
fått påskriften. Ständerna har anhållit att stadgan bör upphävas.
Då Vi funnit skäl att bifalla, vill vi sådant till eder efterrättelse förständiga.
Stockholm den 20 augusti 1823 CARL JOHAN
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1823 (frivillig auktion på Garpeboda, V Ryds
socken Bro Härad)
På begäran meddelas allmänheten nedanstående skrift:
Till Konungens Befallningshavande i Uppsala län!
Öppen, frivillig auktion förrättas på hemmanet Garpeboda , V Ryds socken, Bro härad
Uppsala län. Det består av ½ mantal augment och är beläget 3 ½ mil landsväg från
Stockholm.
Egendomens beskaffenhet är följande:
1:o En karaktärsbyggnad med 7 rum och kök på nedre botten samt skänk i salen och ett
större skafferi i köket. I andra våningen 2 rum med 2 skafferier.
2:o En mindre flygelbyggnad bestående av bagarstuga med 3 rum. En större bod samt stall
för 2 hästar och foderskulle.
3:o Mitt för stora byggnaden en allé omkring 400 steg och bestående av diverse lövträd.
4:o Ladugårdsbyggnad för 12 kreatur och 30 får, samt tillräcklig foderskulle och en
fullkomlig vattendamm för kreaturens behov.
5:o Ett större stall för 8 hästar med tillräcklig foderskulle.
6:o Ett nybyggt svinhus i 2 avdelningar.
7:o Logbyggnad med 2 golv.
8:o En spannmålsbod med särskilda rum för all slags säd.
9:o Badstuga med torklada till minst 2 tunnor.
10:o En större trädgård med flera fruktbärande träd och en vattendamm.
11:o En dito framför karaktärsbyggnaden även med fruktträdgård och köksträdgård.
12:o Öppen åker, utan vad som gives tillfälle att odla, till årligt utsäde av 17 tunnland god
och välhävdad jord.
13:o En större äng, vilken även mindre givande år lämnar minst 24 parlass, en dito större
omkring 14 - 15 parlass timotejhö samt en vid gården belägen äng med minst 12 parlass
utmärkt hårdvallshö. På samma äng finns 2 brunnskällor med gott vatten samt en ängslada
och anlagd iskällare
14:o Det finns 4 större beteshagar, tillräcklig lövbrott samt skog till både timmer och ved.
Egendomen är taxerad till 10.500 riksdaler.
Minst 1.000 riksdaler deponeras genast vid inropet, återstoden efter med mig träffad
överenskommelse. Den växande grödan kommer att säljas för sig, liksom höstutsädet.
Egendomen tillträds den 24 oktober
Skulle emellertid särskild överenskommelse bli träffad om egendomens försäljande,
skall därom innan auktionsdagen meddelas.
Auktionen äger rum på Stallmästargården utanför Stockholms Norra Tull den 17
september.
Stockholm den 3 juli 1823 R HAGSTRÖM
Uppsala den 23 augusti 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1823 (förnyad auktion Forkarby, Bälinge socken)
½ mantal skatte Rusthåll N:o 59 vid Norra Upplands Skvadron, Forkarby, Bälinge socken,
har vid tidigare auktion inte kunna säljas. Ny auktion den 1 november 1823.
Uppsala den 23 augusti 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1823 (förnyad auktion Brunna, Långtora socken)
Bonden Eric Erssons ¼ mantal, Brunna, Långtora socken, säljs exekutivt vid förnyad
auktion den 29 oktober.
Uppsala den 23 augusti 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1823 (uppbördsmöte för rusthållsavgifter)
Enligt Förordningen av den 4 maj 1778 håller mönsterskrivare möten då rusthållens
tillträdesavgifter skall betalas. Följer tider och platser.
Det åligger rusthållare, som ännu inte betalt sina avgifter att göra det och de skall vara
försedda med sina köpebrev och arvtagare med bouppteckningar och prästbevis, som
bekräftar deras rätta åtkomst.
Uppsala den 23 augusti 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1823 (remonteringsmöte med Livregementets
Dragonkorps)
Remonteringsmöte hålls den 16 oktober för Livregementets Dragonkorps.
Vid Liv skvadronen saknas 2 hästar
Vid Majorens skvadron saknas 12 hästar
Vid Norra Upplands skvadron saknas 12 hästar
Uppsala den 23 augusti 1823 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 23 augusti 1823 (1 person, årensning)
Soldaten vid Västmanlands Regemente och Andra Majorens Kompani, N:o 114 Hässelbäck,
har avvikit vid den här i staden till årensning förlagde arbetskommendering. Han är härmed
efterlyst.
Hässelbäck är 37 år gammal, född i Irsta socken i Västmanland, mörkt hår, mustascher
och polisonger, 11 kvarter 4 tum lång, klädd i ljusgrå klädesöverrock, samma underkläder
av nästan lika färg och blå rund klädesmössa samt stövlar.
Uppsala den 23 augusti 1823 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 6 september 1823 (2 personer, 2 rånare, stöldgods)
1:o Drängen Johannes Ask, som varit tilltalad för delaktighet i mordet på Christian Larsson
från Kjeppan, avvek när han skulle gripas inom Vänersborgs län.
Han är medelmåttig till växten med mörkt hår och förställda ögon.
2:o Den för fickstöld avstraffade och nu för nya brott under rannsakning ställda förre
Artilleristen Christian Frisk, har avvikit från Göteborgs Länshäkte, som är under reparation.
Han är 49 år gammal med rödbrunt hår, blå ögon, svartmuskigt ansikte, trubbig näsa
med ett ärr från vänstra örat och ner över kinden. 5 fot 7 tum lång.
3:o Två karlar, har på landsvägen mellan Larum och Pjåkebo rånat och illa slagit Västgöta
Handlaren Carl Carlsson. De tog ifrån honom 243 riksdaler, 20 madrassdukar, 19 alnar
kambrick, 12 alnar svart manchester, 2 vita nettelduksklänningar, 14 västtyg, 4 alnar
bomullstyg, 24 alnar kattun, 1 ½ dussin svarta silkesschalar, 4 vita netteldukskläden, 28
schaletter, 7 alnar brunt och svart bomullssammet, 14 alnar svart taft, 2 dukar, 1
silverbägare,1 lärftsskjorta, 6 nattkappor.
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Enligt beskrivning av karlarna var den ena lång till växten, klädd i blå kort tröja med
blanka knappar, vita linnebyxor med fläckar av beck eller tjära och svart hatt. Den andra var
mindre, klädd i brun kavaj, vita byxor, svart hatt och skor.
4:o Vid inbrott hos bonden Olof Danielsson i Halsjö, Bjuråkers socken, stals en skål, två
små bägare, fem ringar, två halsduks spännen med löv, allt av silver, åtta lärftsskjortor, fem
lintyg, sex halsdukar, ett hemvävt täcke, fem sämskade skinn, sex marker smör och en bytta
med grädde.
5:o Fattigbössan vid Mo nya kyrka har stulits. Den anses innehållit 5 riksdaler.
I sammanhang härmed tillkännages dels att två fickur, det ena av silver med vidhängande
skinnrem, det andra av komposition med mässingskedja, båda skadade, då de legat länge på
marken. har hittats i ett vagnslider vid källaren Freden i Nyköping.
En plånbok är upphittad på vägen mellan Skällsta och Klöv i Bro socken. Den innehöll 2
riksdaler 34 skillingar, två norska tidningsblad, ett norskt pass och ett norskt brev adresserat
till Överstelöjtnant R G S Ran i Stockholm, en mindre guldring, en gammal oval kråsnål
och en förgylld mässingsring. Återfås hos expeditionskronofogde Lindh på Sylta
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1823 (man söks för skilsmässa)
Soldaten Anders Jansson Mur, som förgäves sökts på sin uppgivna vistelseort, skall avge
förklaring på hans hustrus ansökning om äktenskapsskillnad, som hon lämnat till
Domkapitlet.
Uppsala den 6 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1823 (fel inbindning exekutiv auktion Alltomta,
Tensta socken)
I brist på andra tillgångar säljs Prostinnan Anna Sofia Beckmarks och hennes barns
fastighet för att täcka skulder.
Egendomen består av 1 mantal skatte rusthåll och 2 mantal augment, beläget i Tensta
socken och värderat till 13.090 riksdaler 19 skilling samt
Pehr Bergströms ägande 1/3 mantal frälse skatte i Månkarbo, Tierps socken värderat till
914 riksdaler 19 skillingar 8 runstycken.
Uppsala den 6 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1823 (nya monderingspersedlar)
De rustande vid Livregementets Dragonkorps har vid senaste sammankomsten åtagit sig att
till den 1 maj 1824 anskaffa nya monderingspersedlar, nämligen: kapott, jacka, koletter,
skärp, epåletter, 2 par byxor, kask, halsduk, handskar, sabelhandrem, koppelgehäng, kartoch
med rem, valltrapp och kappsäck.
Befälhavaren föreskriver, att om någon motsvarande persedel på nuvarande
monderingen skulle vara uppförd som kasserad eller till vändning anställd, ändras så att de
genom lagning blir i brukbart skick.
Uppsala den 6 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1823 (förnyad auktion Djurby)
Då vid den senast utsatta auktionen på Djurby, tillhörigt Överste Silléns konkursmassa, inte
kunnat säljas, kommer enligt kreditgivarnas beslut ny auktion att förrättas den 15 oktober på
Stallmästargården utanför Stockholms Norra tull.
Anbud görs hos Rådman A Morström, boende i huset N:o 4 vid Ålandsgränd en trappa
upp i Stockholm. Godkänd borgen på 5.000 riksdaler måste lämnas senast 8 dagar efter
auktionen.
Uppsala den 6 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
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Kungörelse, Uppsala den 13 september 1823 (rusthästarna skall var i stall på nätterna
efter 1 oktober)
Erinras att rustningshästarna inte får vistas på betet nattetid efter 1 oktober. De får, om
väderleken är sådan att hästarna inte tar skada, nyttja gräsbetet på dagarna, men vid vite av
10 riksdaler aldrig längre än till 1 november.
Uppsala den 13 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1823 (egendomssäkerheten under
höstmarknaderna)
Erfarenheten har visat, att allmänna egendomssäkerheten är svår att upprätthålla under de
tider på hösten, när marknader pågår i länet eller angränsande län. Där samlas en mängd
okända personer och rymmare och lockas att genomströva orten med hästprångling o dy.
Landshövdingeämbetet varnar innevånarna att härbergera sådana okända personer, som
saknar respass, om de vill undvika laga ansvar. De skall alltid anmäla att de hyser
vederbörande.
Krono- och stadsbetjänter anbefalls att ha noggrann uppsikt på kringstrykande personer
och med dem lagligen förfara utan minsta efterlåtenhet, vid påföljd som för annat tjänstefel.
Landshövdingeämbetet förväntar sig att Byordningsmännen i de socknar, där den år 1820
av Befallningshavande föreslagna Byordningen är gällande, noggrant skall uppfylla vad
dem i samma Byordning är ålagde plikter för att bidra till allmän säkerhet och ordning.
Uppsala den 13 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1823 (värvning)
Gardisten vid Svea Livgarde och Tredje Majorens Kompani N:o 73 Adolph Claesson har
förordnats att anställa värvning inom detta län. Handräckning skall lämnas, då han anmäler
om det.
Uppsala den 13 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Efterlysning, Uppsala den 13 september 1823 (9 personer)
1:o Volontären vid Sjätte Kompaniet, Göteborgseskadern, Andreas Andersson, född i Växjö
och kunnig i skräddaryrket är 22 år gammal, 5 fot 10 tum lång, trint ansikte, blå ögon,
trubbig näsa och ljusbrunt hår.
2:o Soldaten vid Älvsdals Kompani, Värmlands Infanteri Regemente N:o 102 Ersson Väst
har rymt från roten. Han är 23 år gammal ljust hår, blåögd, stark kroppsbyggnad, något
fräknig i ansiktet
3:o Hammarsmedsmästaren Eric Heter, som efter begången stöld vid Letafors Bruk i
Värmland rymt. Han är 30 år gammal, kort med nedböjt huvud och rödbrusigt ansikte.
4:o Volontären vid Överste Diedrichs Kompani N:o 49, Carl Löfstedt var klädd i blå kolett,
vita byxor, hatt, strumpor och skor. Han är 33 år gammal, 5 fot 8 tum lång.
5:o Dårhushjonet Johannes Andersson är född på Inland i Harestads socken och olovligen
bortgången från Göteborgs stads Hospital är lång till växten.
Dessutom skall efterspanas handlande västgötarna Blidberg, Torén och Lundquist, som är
angivna för lurendrejeri brott. Vid ertappandet skall de föreläggas att vid hämtnings påföljd,
infinna sig vid Linköpings Rådstugu Rätt den 3 november
Även Peter Isaksson från Sarhult, Jönköpings län, som inte kunna anträffas på sin hemort,
skall vid laga påföljd infinna sig i Östra Härads Höstting i Vetlanda den 1 oktober för att
svara i ett mål angående en med Isakssons namn försedd vittnesattest.
Uppsala den 13 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
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Brev från Carl Johan den 16 september 1823 (angående hästavel)
Då till hästavelns befrämjande det är av huvudsaklig vikt, att fölen blir vårdade och till goda
och nyttiga hästar uppfödda, har Vi funnit gott att uppmuntra till nitiska åtgärder i detta
hänseende. Vi har bestämt en premie på 50 riksdaler till den, som visar den bästa 4-åriga
hingsten, född efter Stuteri-, Kompani- eller annan Kronohingst
Stuteri Överstyrelsen utbetalar priset, sedan hästen visats för av styrelsen förordnad
mönsterherre.
Stockholm den 16 september 1823 CARL JOHAN
Varde stadgan till allmänheten meddelad.
Uppsala den 10 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (tjänstehjon)
Då det ofta klagas över att tjänstehjon lämnar sin tjänst i förtid eller inträder i den för sent,
har Landshövdingeämbetet velat erinra vad som står i Handelsbalken.
Rätta legostämma skall vara från 24 oktober och ett år framåt, både på landet och i
staden, med undantag av Stockholm där två legostämmor äger rum, en den 24 oktober och
en den 24 april. 7 dagar efter den lagstadgade tiden skall tjänstehjon vara i tjänst på landet
och i staden efter 3 - 4 dagar. Sker det inte, men husbonden ändå vill behålla legohjonet,
låter Befallningshavanden i orten genast ställa det i tjänst. Vill husbonden inte behålla
legohjonet bötar det en årslön. Kan det inte böta, skall det arbeta så länge att det löser sig
härmed."
Vad som är stadgat måste tjäna till noggrann efterlevnad. Det åligger kronobetjänterna i
länet att genast vid påfordran, lämna vederbörande husbönder den handräckning, som med
lag och gällande Höga Författningar överensstämmer.
Uppsala den 19 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (väghållning)
Då de flesta av länets innevånare valt att förbättra den i lag anbefallda väggrustningen på
hösten, erinras att den skall vara gjord före 24 oktober.
Samtliga väglottsägare skall ofelbart besörja grusningens verkställande på sådant sätt att
vägarna blir i fullgott skick. De stenar som följer med grusningen och är så stora att de kan
förorsaka skada, skall sorgfälligt bortskaffas. Kronobetjänterna skall noggrant hålla uppsikt
över arbetet.
Uppsala den 19 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (auktion Marsta, Bälinge socken)
Bonden Jan Janssons ägande 1/3 mantal skatte rusthåll i Marsta, Bälinge socken, som är
tagen i mät för obetalda skulder, säljs på auktion den 31 december i det skick fastigheten
befinner sig, alltså med sådd höstgröda men utan inventarier.
Köpeskilling senast efter en månad, då räntan är 6 % från utropsdagen. Borgen måste
ställas om inroparen inte är känd.
Uppsala den 19 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (förnyad auktion Blacksta, Boglösa
socken och Kävra, Vårfrukyrka socken)
I brist på köpare vid tidigare auktioner kommer bonden Anders Erssons i Villberga By
ägande ¼ mantal i Blacksta, Boglösa socken och bonden Pehr Pehrssons ägande 1/3 mantal
i Kävra, Vårfrukyrka socken, att säljas. Blacksta vid Litslena gästgivargård den 24
november och Kävra vid Åsunda Härads Tingshus i Enköpings stad den 25 november.
Uppsala den 19 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
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Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (förnyad auktion Högsta gästgivargård,
Bälinge socken)
Högsta Gästgivargård, Bälinge socken kunde inte säljas vid tidigare exekutiv auktion. Ny
auktion den 28 oktober.
Uppsala den 19 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Efterlysning, Uppsala den 19 september 1823 (6 personer)
1:o På begäran av Befallningshavande i Härnösand efterlyses de okända personer, en karl
och en kvinna, som under utbjudande av synålar, stulit från bonden Olof Johanssons i
Specksta hustru 2 riksdaler, 1 märkt guldring, med guldsmed Wikströms namnstämpel, en
lärftskjorta, en randig ylleklänning och 3 ¾ alnar grått stampat vadmal.
Kvinnan är mellan 20 och 30 år gammal medelmåttigt växt, koppärrigt ansikte, bruna
ögon och mörkt hår
Karlen är omkring 20 år gammal, lång och smal med blekt ansikte och svartbrunt hår.
2:o Bondsonen Jonas Pehrsson från Övernäset, Borgsjö socken, som blivit gripen för att ur
ett brev tillhörigt inspektor I Nordlander tagit 5 riksdaler 16 skilling, har rymt innan han
hunnit införas i Länshäktet i Härnösand.
Han är liten till växten, 40 år gammal, koppärrig och med mörkt hår.
3:o Sjömannen Anders Hellström eller som han kallar sig Hagström eller Björkman har
rymt ur Härnösands stadshäkte.
Han är 33 år gammal, medelmåttig till växten, koppärrig, låg panna, spetsig näsa, blå
ögon och ljust hår
4:o Drängen Pehr Ersson Strindberg har olovligen bortgått från sin tjänst hos bonden
Abraham Olsson i Sångal, Sånga socken.
Han är medelmåttig till växten, svart hår samt en medfödd fläck på kinden
Även soldat Peter Pantzar från Värnamo är efterlyst, då han avvikit från hemorten efter
det värvningsanspråk blivit väckt mot honom.
Uppsala den 19 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (Livregementets Dragonkorps häst- och
ådermöten)
Häst- och ådermöten är utsatta till den 9 oktober med Tredje Korpralskapet av Liv
Skvadronen vid Alsike gästgivargård
Första Korpralskapet av Majorens Skvadron den 6 oktober i Grans Gästgivargård
Andra och Tredje Korpralskapet av Majorens Skvadron den 7 oktober vid Litslena
gästgivargård.
Tredje Korpralskapet av Roslags Skvadron den 15 oktober vid Skebo Bruk och hela Norra
Upplands Skvadron den 8 oktober i Uppsala stad.
Uppsala den 19 september 1823 J A CARLSSON G WIBELIUS
Brev från Kammar- och Bergskollegierna 24 september 1823 (angående
hammarskattens lösningspris)
På Järnkontorets Fullmäktiges och Brukssocietetens vägnar, anhålls att lösningspriset på
kronans hammarskattsjärn inte måtte utsättas tidigare på året än att de till sommaren
gångbara priserna blir kända. Kongl Maj:t förklarar i brev av den 5 september att taxan
skulle få dröja till september månads början.
Betalningen skall erläggas i bankosedlar, med rättighet för de bruksägare som så önskar
betala i speciemynt till beräknat förhållande till bankosedlar,
Medelkursen på börserna i Stockholm och Göteborg under sistlidne juni, juli och augusti
har utgjort 122 skillingar i svenska banko sedlar, mot 1 riksdaler Hamburgermynt banko
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och vid i dag hållen överläggning bestämt lösningspriserna på kronans hammarskatt- och
tiondejärn innevarande år för stångjärnverken i Uppsala län. sålunda:
Löfsta, Åkerby, Österby och Gimo bruk 16 riksdaler i bankosedlar, eller i hårt mynt 6
silverriksdaler 14 skillingar 2 runstycken
Strömsbergs, Ullfors och Söderfors bruk 15 riksdaler i bankosedlar 12 skillingar i hårt
mynt 6 silverriksdaler
Vattholm och Älvkarleö bruk 15 riksdaler bankosedlar eller i hårt mynt 5 riksdaler 42
skillingar 3 runstycken.
För ämneshamrarna löses hammarskatten med 13 riksdaler 16 skilling bankosedlar eller
5 riksdaler 11 skilling 10 runstycken i hårt mynt per skeppspund.
Tiondejärnet är lika som tidigare 7 riksdaler 20 skillingar skeppspundet i bankosedlar
Kollegierna och Statskontoret har beslutat att de stångjärnverksägare som vill betala in
natura gör det vid stapelvågarna med antingen 1 ¾ tum plattjärn eller 7/8 tum fyrkant av
brukets egen tillverkning före november månads slut.
Stockholm den 24 september 1823 JOH GUST BRANTING SVEN PETER LILJEROTH
Vad som förordnat blivit, varder till vederbörandes efterrättelse kungjort.
Uppsala den 3 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 september 1823 (auktion på utjord i Tibble By, Tillinge
socken.
För att gottgöra inspektor Gustaf Poignants fordran på 400 riksdaler utom ränta och
kostnadsersättning, kommer bonden Pehr Olssons ägande frälse skatte utjord i Tibble By
Tillinge socken, som är tagen i mät, att säljas den 8 januari 1824 utan inventarier.
Fastigheten är värderad till 1.333 riksdaler 16 skilling. Kronobefallningsman A S Morén
i Enköping lämnar upplysningar.
Uppsala den 26 september 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 september 1823 (frivillig auktion på lös egendom Nyborg,
Håtuna socken)
Den 13 - 15 oktober hålls frivillig auktion på lös egendom vid Nyborgs Sätesgård i Håtuna
socken. Där säljs bl a:
Silver, en plateau med dockor, flera goda väggur, mindre ljuskronor och lampetter, större
och mindre speglar, ett mindre Forte Piano, mans- och kvinnsbyråer av mahogny och
valnöt, moderna möbler till flera rum, däribland alldeles nya bestående av divaner, kanapeer
och stolar med därtill passande fönstergardiner, sängar med och utan omhängen, soffor,
bord och stolar, en engelsk porslinsservis, en väl konditionerad svarvstol med tillhörande
järn, duktyger och annat linne, sängkläder och tagelmadrasser, samt täcken.
Brännvinsredskap, trädgårds- och fiskeredskap, båtar, allehanda husgeråd av koppar,
järn, bleck, tenn och tråd, en stor mangel, ett parti brännvin, trädgårdsfrukter, större och
mindre pomeransträd, blomkrukor, bikupor, en modern ny täcksläde, andra åkdon, sadlar,
selar, betsel med eller utan snäckor, 3 hästar, 1 tjur, 12 - 14 goda mjölkkor, får och svin.
För säkra köpare lämnas anstånd med betalningen till 1 april 1824. Mat och foder till
hästarna är anstalt fogad och nattkvarter för dem som så önska i den mån rummen räcker.
Uppsala den 26 september 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 26 september 1823 (5 personer, 2 hästar, en tillvaratagen)
1:o En häst stals på ett gärde nära staden. Den är vit med svarta prickar och fläckar och
krönt på högra foten och låret med C C. Hästen är 15 år gammal, med avklippta hov- och
käkskägg, har haft ståndman med hängman på bägge sidorna. Samtidigt stals en omålad
kärra med stol.
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2:o Sjöartilleristen Henric Faltén som var gripen för grovt slagsmål och passlöshet,
lyckades rymma från Häradshäktet vid Ishult i Kalmar län
Han är medelmåttigt växt, trint ansikte, svart hår och bruna ögon.
3:o Sjömannen Peter Jonsson från Krumstorp i Visselfjärda socken, är tilltalad för
hemfridsbrott och fylleri, men har rymt från hemorten i Kalmar län.
Han är medelmåttig till växten, mörkt hår och ett större ärr över ena ögat.
4:o Drängen Jan Jansson har avvikit ur sin tjänst i Wistaberg i Huddinge socken,
Stockholms län.
Han är 22 år gammal, medelmåttig till växten, trint ansikte, ljust hår och ett litet ärr på
vänstra kinden.
5:o Skomakarlärlingen Anders Livendahl, som bott hos månglerskan E E Ekberg i
Stockholm, har bortgått, sedan han i ett av rummen brutit upp en dragkista och stulit ett
guldhjärta med hårslinga, 1 guldring, 2 räfflade silvermatskedar, en liten silversked, 2
teskedar, 2 bomullslärftskjortor, 2 nattkappor, 1 halsduk, 1 engelsk gulrandig väst, 5 ½
alnar bomullslärft.
Livendahl som fått respass i Västerås, är 21 år gammal, medelmåttigt växt, långlagt
ansikte, ljust hår och ett långt ärr på vänstra kinden.
6:o Manspersonen Lars Jönsson, som genom Svea Hovrätts laga kraft vunna utslag för
begångna brott, som blivit dömd till 20 dagars fängelse på vatten och bröd jämte offentlig
avbön, har innan utslaget verkställts rymt från hemorten, Råberga, Örebro län.
7:o En häst stals från betet nära Norrköping. Den är 6 år gammal, stor och ljusröd med lång
smal bläs och vita bakfötter.
Ett större kastanjebrunt sto om ungefär 6 års ålder med svart man och svans samt en liten
stjärna är tillvaratagen av torparen Anders Jansson i Stolpen, Yggestorps socken,
Jönköpings län.
Uppsala den 26 september 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 3 oktober 1823 (stulna sockerskålar)
Vid ett inbrott hos änkeprostinnan Ekroth i Stenby, Lena socken har 2 karlar ur ett skåp
stulit 2 ovala sockerskålar av silver, tillsammans vägande 70 - 80 lod.
Detta grova brott är kungjort med allvarlig antydan till var och en, som kan ha någon
vetskap om illgärningsmännen eller det stulna. De skall genast anmäla minsta kunskap för
att undvika ansvar för underlåtenhet.
Uppsala den 3 oktober 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 3 oktober 1823 (nya monderingar)
Vid sammanträden med de rustande för i länet förlagda Livregementets Dragon Korps, kom
man överens att i stället för den gamla och obrukbara monderingen till 1 maj nästa år
anskaffa följande monderingspersedlar, nämligen:
Kapott, jacka, kollett, skärp, epåletter, 2 par ridbyxor, kask, handskar, sabelhandrem,
koppelgehäng, kartoch med rem, valltrapp och kappsäck
Betalningen skall erläggas av varje rusthållsnummer i slutet av oktober med 30 riksdaler,
den 15 februari 1824 med 30 riksdaler och i mitten av april ytterligare 30 riksdaler.
Betalning och anskaffning av persedlarna skall ske genom vissa ombud, som är valda.
För Livskvadronen Löjtnant Cl Classon, för Norra Upplands Skvadron Baron Emanuel de
Geer och direktör Gabriel Norelius, vilken den sistnämnde ensam åtagit sig
penninguppbörden. För Majorens Skvadron Brukspatron Gustaf Sehmann och Major Carl
Fredenberg
Mönstringen av den nu ägande monderingen kommer därför att inställas.
Uppsala den 3 oktober 1823B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 3 oktober 1823 (förnyad auktion Jung, Vårfrukyrka socken)
Då ingen köpare anmält sig till auktionen på bonden Daniel Erssons ägande hemmansdel ¼
mantal Jung, Vårfrukyrka socken, kommer ny auktion att hållas den 12 december på
Åsunda Tingshus i Enköping.
Uppsala den 3 oktober 1823 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 3 oktober 1823 (4 personer, stor stöld av silverföremål,
pengar och handlingar)
1:o Den för dråp anklagade båtsmannen Jonas Lindblad har fått tillfälle att rymma från
Kalmar Läns Häkte.
Han är av stor kroppsbyggnad, med runt ansikte och yvigt hår.
2:o Förre soldaten Anders Ård, som är misstänkt och häktad för stöld, har rymt inom
Kalmar län.
Han är 35 år gammal, lång med långlagt ansikte, blågrå ögon och svartbrunt hår
3:o Vid inbrott hos fältprosten P Nyberg på Ödesmåls Prästgård inom Göteborgs län, stals
200 riksdaler och flera angelägna handlingar, bestående av fullmakter för fältprosten, avoch tillträdes husesyn på prästgården, kvittenser och reverser ställda dels för prosten och
dels för Ödesmåls Fattigkassa
4:o Natten till den 11 september gjordes inbrott hos brukspatron Blohm i Qvill, Jönköpings
län. Då stals en kaffekanna om 54 lod, 2 sockerurnor med fina ströslevar, minst 36
matskedar, 2 förläggsskedar, 4 ragoutskedar, 2 nymodiga sockertänger, 12 gafflar, 6 knivar,
2 saltkar, 17 teskedar, 3 stora ljusstakar, 4 tumlare tillhopa av en vikt av 5-600 lod,
dessutom linne m m.
För denna stöld misstänks en vallackare vid namn Sven Linderberg och hans 16-åriga
son Carl Gustaf.
Linderberg beskrivs vara 34 år gammal, lång och smal med ljust ansikte och ljust hår.
Uppsala den 3 oktober 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 oktober 1823 (förnyad exekutiv auktion Säby, Danmarks
socken)
Bonden Eric Erssons ¼ mantal kronoskattehemman i Säby, Danmarks socken, som är taget
i mät för domfästa skulder, men inte gått att sälja på förut utlyst exekutiv auktion, kommer
att vid förnyad auktion den 20 december att säljas.
Uppsala den 10 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 10 oktober 1823 (2 personer, 3 hästar, 3 stölder)
1:o Ett rödbrunt sto, 12 år gammalt med några vita fläckar i sadelstaden, omkring 8 kvarter
högt och något halt på höger bakfot, har bortkommit på sommarbetet på Håbo
Häradsallmänning för bonden Pehr Larsson i Norränge, Håtuna socken.
2:o Ett brunt sto med något grått under luggen, 8 - 9 kvarter högt, 16 år gammalt med
svartbrun man hängande till vänster, stals om aftonen den 1 oktober från Åkare Danells
gård vid Kungsängsgatan här i staden. Hästen ägs av Skogvaktare Eric Fälldin, Getingbol,
Esterna socken, Stockholms län.
3:o Den 24 september stals en häst från betet på Hyseryds ägor i Kimstad socken,
Linköpings län. Den är 6 år, ljusröd till färgen med mörk ål på ryggen, hög ståndman, liten
vit stjärna i pannan och ett ärr i ljumsken och på låret på vänstra sidan.
4:o Vid inbrott i en visthusbod tillhörig Bokhållare Sahlman i Årna, Gamla Uppsala stals
matvaror bestående av fläsk, kött, sill och salt fisk.
5:o Vid inbrott hos bonden Pehr Olsson i Forkarby, Bälinge socken stals ett litet silverglas,
två silverskedar, en ny mörkblå vadmalsrock, ett par manskängor av ovanlig storlek, flera
halsdukar av olika kvalitet och färger
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6:o Gossen Pehr Gustaf Fältström har bortgått från sin farbror vid Eriksberg, Malma
socken, Nyköpings län.
Han är 11 år gammal, med vackert ansikte och ljust hår.
7:o Kammakarlärlingen Johan Berg, är 18 år gammal, medelmåttigt växt, koppärrig med
rödaktigt hår, blå ögon, har olovligen bortgått från sin mästare Lars Rytterström i Kalmar.
8:o Drängen Lars Olsson har förlupit sin tjänst hos Mästersmeden Anders Ersson i Berg,
Torsåkers socken, Gävleborgs län, efter att ha tillgripit en snusdosa av silver.
9:o En tröja och ett par byxor, alldeles nya av mörkblått vadmal med vita metallknappar i
tröjan, en halvsliten svart hatt och en buldanströja har stulits från bonden Eric Carlsson i
Blästa, Rogsta socken Gävleborgs län.
Uppsala den 10 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1823 (stöldgods återfunnet hos straffad person)
Den för stöld straffade förre gardessoldaten Jan Andersson Lundstedt, häktades i Tierp
socken den 10 dennes. Han innehade persedlar, som han inte kan redogöra för, hur han fått,
nämligen:
Åtskilliga halsdukar och näsdukar. Rätta ägaren som kan styrka sin äganderätt kan återfå
sina persedlar.
Befallningshavande i angränsande län anmodas utfärda liknande kungörelse.
Uppsala den 11 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1823 (salpeterärenden)
Den 30 september har Kommittén för Salpeterärender tillkännagivit att salpetertillverkare i
allmänhet har tillåtelse att leverera till kronan av egna laduanläggningar och utöver eget
behov producera salpeter mot 7 riksdaler 24 skillingar lispundet med villkor, att de har
sockenstämmoprotokoll och Salpetersjuderi Styresmannens bevis, att det är inhemsk
tillverkning.
De som inte löser salpeterskatten med egen eller annan inrikes tillverkad salpeter löser
skatten med 7 riksdaler 24 skillingar per lispund med avdrag för tillverkningskostnader av 1
riksdaler 8 skillingar.
Uppsala den 13 oktober 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1823 (auktion på kasserade persedlar ur
beväringsmanskapets förråd)
Den 2 december kommer auktion att hållas på kasserade beklädnads- och
utredningspersedlar i beväringsmanskapets förråd. Kontant betalning fordras.
Uppsala den 15 oktober 1823
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1823 (personer som inte betalt skatten och böter)
Från andra - till sjätte fögderierna, Uppsala och Enköpings stad uppräknas personer som
inte betalt sina skatter eller böter och avvikit från orten.
Uppsala den 15 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1823 (förnyad auktion GropNorrby,
Vårfrukyrka socken och Hära, Villberga socken)
Vid tidigare auktion har inte bonden Anders Janssons ägande GropNorrby, Vårfrukyrka
socken och bonden Carl Janssons ägande i Hära, Villberga socken kunnat säljas. Ny auktion
den 18 december.
Uppsala den 17 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 17 oktober 1823 (1 person, flera stölder, 2 hästar)
1:o Båtsmannen vid Norra Hallands Kompani Peter Fribom har avvikit från tjänstgöring vid
Nya Varvet i Göteborg.
Han är 29 år gammal, mörkt hår, blekt, runt ansikte, något koppärrig, liten och
undersättsig till växten
2:o Från orgelnisten Askling i Torsås, Kalmar län har stulits en större guldring med
emaljerad plåt, guldörhängen, bröstnål av guld i form av ett hjärta, 8 silverskedar, den ena
större med påskrift : Given av L W till P C W år 1788, en förläggssked, 7 teskedar, 10
matskedar av pläter, en sockertång av silver, ett fickur med enkel silverboett förfärdigad av
Wallenius i Norrköping med vidhängande grön saffiansrem och sigill med bokstäverna D
A, en liten spegel, en örslev och en tandpetare av silver, en liten hornkam allt i fodral med
silverbeslag och knäppe, flera schalar, en tobakspung av violett taft med därpå utsydd man
med lie och räfsa samt en harpa, 6 silverbeslagna piphuvuden, en fruktkniv med
pärlemoskaft, 2 silverholkar, 2 rakknivar med elfenbensskaft, en samling mynttecken eller
gamla kopparmyntstycken av åtskilliga präglar.
För stölderna misstänks 3 karlar.
Samma dag stals från bonden Nils Olsson i Tranaquill i samma socken ett kjoltyg, om 5
alnars längd, ett rödrandigt förkläde av bomull och turkiskt garn, 3 alnar ullendukslärft,
flera schalar, 2 servetter, ett sockerdukskläde med fransar, en silverlåskedja med 18 länkar,
1 silverspänne med 7 löv och ett med 3 löv, silvertumlare med öron, 5 riksdaler, knä- och
skospännen, ett par nästan nya bockskinnsbyxor, 2 par stövlar, 20 lod turkiskt garn.
4:oVid inbrott på Kaptensbostället Gårdsta, Nyköpings län, stals 4 märkta skedar, en liten
spegel, en korkskruv av stål, 3 par fina lärftslakan, 2 örngottsvar, 6 servetter, 6 handdukar
märkta med J D 12, 2 vaxljus, 3 skålpund socker och 5 alnar svart krusflor.
5:oVid inbrott på hemmanet Simonstorp, Nyköpings län, stals 1 brännvinsglas i silver, 1 par
bomullsstrumpor, 1 nattkappa, 1 mark ull och 1 pappdosa.
6:o Från bonden Pehr Pehrsson i Räfsta, Jäders socken, Nyköpings län, stals en svartbrun
häst, 6 år gammal, 9 kvarter högt med vit fläck i sadelstaden samt brutet i högra bogen.
7:o På Hammarby ägor, Kila socken, Nyköpings län stals ett svart sto, 15 - 16 år gammalt,
medelmåttigt stort med vita fläckar i sadelstaden, en liten vit ring bakom öronen och
bakhovarna tvärt avnötta. Samtidigt stals en sele med järnbåge, ett betsel och grimma ur
stallet.
8:o En nästan ny schäskärra med gröna spjälor på svart botten, klädd med rutig vaxduk och
röda hjul stals antingen här i staden eller strax utanför. 25 riksdaler till den som kan
återskaffa åkdonet och upptäcka tjuven. Anmälan hos Rosenholm på Akademiska
Boktryckeriet eller hos orgelnisten Gelin i Gamla Uppsala.
Uppsala den 17 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1823 (ytterligare auktion löjtnantsbostället
Skälby, Upplands Regemente)
Den 10 december kommer ytterligare arrendeauktion att hållas vid Krigs Kollegium och
Lands Kontoret härstädes på Löjtnantsbostället Skälby vid Upplands Regemente. Prövning
sker på Krigs- och Kammarkollegierna och vederbörlig borgen krävs.
Uppsala den 20 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 oktober 1823 (värvning)
Fanjunkare Edvard Åsbrink vid Andra Livgardes Regementet förordnas att anställa
värvning för Överstelöjtnanten Ehrenbills Kompani vid samma regemente.
Uppsala den 31 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 31 oktober 1823 (6 personer, 5 stölder, 1 häst)
1:o Hos bonden gamle Anders Andersson, Vappa, Tillinge socken, detta län, stals 2 märkta
silverbägare om tillsammans 47 lod, 9 silverkappar, 4 silvertumlare, en förläggssked, 11
matskedar av silver den ena med påskrift: "Catarina Elisabet Sipelja", den andra : "För
gjord tjänst", 3 märkta skedar, ett fickur av silver, ett silverglas, 3 par skospännen, 1
piphuvud av trä med silverbeslag, 1 dukat, 3 guldringar, örhängen av guld, 90 riksdaler i
pengar, allt förvarat i 2 skrin. I det ena förvarades också åtskilliga skuldsedlar, vilka dagen
efter återfanns vid det sönderslagna skrinet på Vappa löten. Nöjaktig hittelön utlovad.
2:o Manspersonen Anders Andersson som gemensamt med häktade Lars Andersson skall
undergå rannsakning vid Kämnärsrätten i Uddevalla för utprångling av falska bankosedlar,
har inte kunnat anträffas på uppgivna vistelseorter.
3:o Gossen Johan Peter Salman, 14 år gammal, liten till växten, mörkt ansikte, svart hår är
dömd att för stöld agas med ris, har kommit på flykten från Rödinge Häradshäkte inom
Kristianstads län.
4:o 3 okända män bröt upp kistor och skåp hos torparen Bengt Jönsson på Bjärlövs utmark,
Kristianstads län och stal 33 riksdaler, 3 silvertumlare, en räcka linneväv, 3 alnar mörkblått
vadmal samt mans- och kvinnslintyg.
Den ena våldsverkaren var liten till växten, blekt ansikte klädd i mörkblå överrock. En
var ovanligt lång samt undersättsig, mörkt hår, svart skäggväxt, klädd i mycket mörkgrå
eller blå tröja och vidbyxor. Han var försedd med en större skjutväska av ludet skinn. Den
tredje av medelmåttig växt, rödlätt ansikte och klädd i kort blå tröja med små släta knappar,
som satt tätt tillsammans.
5:o Ett blått vadmalsskört, ett lintyg, 2 lärftsförkläden, en silkesduk, 7 alnar fin lärft, 4 alnar
blångarns, 2 alnar kambrick, 2 lister, 2 putevar, 1 par läderskor, 1 lärftskjorta med slät
krage, och omkring 30 riksdaler vilket allt, jämte annat sedermera återfunnet gods, stals från
Bengt Tuvesson i Baskemölla, Kristianstads län.
6:o Vid inbrott i stallet på Åsby gård, Rytterns socken, Västmanlands län, stals från Kapten
Ehrenheim en stor vitmålad kista, vari förvarades en manspäls av blått kläde med
svartkrusig skinnkrage stoppad med bomull, ett par ridbyxor med klotrunda
mässingsknappar och gul boy till foder, en fruntimmerspäls av blått siden med sidenfoder
och bräm av mårdsvansar, en stor grå schal av silkes harull, en krage av mårdsvansar fodrad
med vit taft, en stor kappa av skjubbskinn med mårdkrage klädd med kamlott, ett stickat
ullskärp i flera färger, en fruntimmers ridtröja av blått kläde med tofsar och snören, finare
och grövre ullstrumpor m m
7:o Ur stallet vid Fogelsjös Majorsboställe i Svedvi socken, Västmanlands län, stals en häst,
svart till färgen med ståndman, och vit om vänstra bakfoten och en stor spricka på högra
bakfoten, 9 kvarter 1 tum hög, 6 år gammal.
För stölden misstänks en mansperson vid namn Carl Johan Henrik Rick född i
Tyskland, omkring 19 år gammal, som under sommaren haft arbete på Fogelsjö, men efter
stölden avvikit.
8:o Drängen Peter Jakobsson, 20 år gammal, klen till växten, ljust något koppärrigt ansikte,
blå ögon, liten vass näsa, var häktad för förfalskningsbrott, men lyckades utkomma från
Vänersborgs Länshäkte.
9:o Från apotekare J J Forsshaell, Kactened i Väne Härad, Älvsborgs län, stals natten till
den 17 dennes ett fickur av silver förfärdigad av Eric Norman i Norrköping och gående på
rubin, en oval silversnusdosa något klämd på locket, 1 matsked, 1 märkt tesked förfärdigad
av J Werlin i Vänersborg, en buteljgrön bonjour med grönt bomullsfoder och överklädda
knappar, samt ett par nyligen skodda stövlar.
Uppsala den 31 oktober 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
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Förteckning på mantalsterminerna den 3 november 1823.
Fortsättning på mantalsterminerna för år 1824 med Lagunde, Hagunda och Ulleråkers
Härad och Enköpings stad. Tider och platser.
Uppsala den 3 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1823 (tid och plats för salpetergärden)
I Uppsala lämnar Hagunda, Ulleråkers, Bälinge och Vaksala, Rasbo, Örbyhus, Norunda,
Olands Härader samt Dannemora och Löfsta tingslagar mellan 19 - 24 januari.
Vid Staby gård i Giersta lämnar Håbo, Bro, Trögd, Åsunda och Lagunda Härader mellan
27 - 29 januari.
Uppbörden börjar varje dag klockan 9 och kvittenserna expedieras så fort man hinner.
Salpetern skall vara torr och ren. Även de som har till salu inställer sig dessa dagar,
försedda med sockenstämmoprotokoll, som bevisar att salpetern är av inhemsk tillverkning
Länets salpetersjudare erinras att till salpetersjuderi styresmannen på Ekolsund och
Staby insända de vanlig rapporterna om årets tillverkning.
Uppsala den 5 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1823 (exekutiv auktion Kumla, Boglösa socken)
Bonden Olof Carlssons ägande 1/8 mantal kronoskatte i Kumla, Boglösa socken är taget i
mät för domfästa skulder och säljs till högstbjudande den 19 februari på Trögds Härads
Tingsställe Litslena Gästgivargård.
Uppsala den 7 november 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1823 (förnyad auktion Forkarby, Bälinge
socken)
½ mantal skatte rusthåll N:o 59 vid Norra Upplands Skvadron, Forkarby, Bälinge socken,
har inte kunnat säljas vid förut hållna exekutiva auktioner. Ny auktion den 15 januari 1824.
Uppsala den 7 november 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1823 (förnyad exekutiv auktion Brunna,
Långtora socken)
Bonden Eric Erssons ägande ¼ mantal i Brunna, Långtora socken kommer att säljas på
förnyad exekutiv auktion den 9 januari nästa år.
Uppsala den 7 november 1823 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 7 november 1823 (1 person, stöldgods, tillvaratagen häst)
1:o 1 madrasschal ljusblå med gula lister, 1 röd silkes schalett, 1 gamlare urblekt, 1 vit
lärftsnäsduk, 4 trekantiga kambrickshalsdukar, 1 par vita kambricksvantar, 4 nattkappor, en
väst av engelskt tyg, en röd- och vitrandig väst med blå hoppor, vita bomullsstrumpor,
blårandigt förkläde, en vit mössa med band, en utan band, 2 krusade mösstycken, 2
barnhilkor, en röd barnmössa, 3 riksdaler samt ett betyg utfärdat av komminister Wallenius
i Teda för drängen Joh Rytterlund och hans hustru, förvarat i en spånask, som har tappats
från ett flyttlass under vägen mellan Mösa by i Lillkyrka socken och Segla hemman i
Veckholms socken natten till den 29 oktober.
2:o Vice korpralen vid Sahlbergs Kompani, Västmanlands Regemente, N:o 33 Berg, har
olovligen avvikit från arbetsstationen Vallby, vid Hjälmare slussverk.
Han är 11 kvarter 2 tum lång och bleklagt ansikte.
3:o 3 brännvinsglas av silver, 1 bomullsförkläde, 1 fickur av silver förfärdigat av
Hofwenschöld i Stockholm, 1 silverbeslagen sjöskumspipa med tennholk, 1 par nya blå
ullstrumpor, 1 svart hatt, 1 bomullshalsduk med röda lister, en mässingsdosa, 1 rakkniv, 1
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kambricksklänning har blivit stulet på olika ställen inom Falu län. Misstänkt är förra
allmänna arbetsarrestanten Pehr Ehrson Dräckt, som avvikit från orten.
Dessutom tillkännages att ett litet, rött hästkreatur blivit tillvarataget för ungefär en
månad sedan av rusthållare Jonas Kållander i Årby, Lena socken. Rätta ägaren återfår
hästen mot betalning av underhållskostnaden.
Godset under N:o 1 efterlyses även av Överståthållaren i Stockholm och
Befallningshavande i övriga län.
Uppsala den 7 november 1823 B W FOCK
Brev från Carl Johan, Stockholm den 12 november 1823 (angående bevillningen)
Ständerna har hos Oss i underdånighet anmält, att de beslutat om bevillnings grunder från
och med 1824:
1:o Att kapitationsavgiften inte skall uttas av den som ännu inte fyllt 17 år och upphöra då
personen fyllt 60 år, med undantag för dem som njuter av egendom, tjänst eller rörelse, och
har en inkomst på 50 riksdaler
2:o Landtullsersättningen kommer att upphöra
3:o Avgift för den som brukar vissa överflödsvaror kommer inte längre att äga rum.
Den nya bevillningsförordningen kommer inte att hinna bli känd före nästa års
mantalsskrivningar, därför förständigas ni att inom ert anförtrodda län kungöra ovanberörda
beslut.
Stockholm den 12 november 1823 CARL JOHAN
Denna nådiga skrivelse för vederbörandes efterrättelse är härmed allmänt kungjort.
Uppsala den 19 november 1823
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1823 (handel endast på torget i Västerås)
Oaktat Stadgande i 4:de Kapitlet 5 § Handels Balken, får på begäran av Befallningshavande
i Västerås, gatuhandel med spannmål och andra varor inte ske på andra platser än på torget
och i hamnen samt våg- och mätarpengar erläggas om stadgad påföljd vill undvikas.
Uppsala den 15 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 15 november 1823 (5 personer, en mördad, en mördare,
stöldgods, båt, tillvarataget gods)
Enligt vad kronobetjäningen i Svärdsjö socken berättat för Befallningshavande i Falu län
har västgöta handlaren Anders Carlsson, som med åtskilligt handelsgods den 25 oktober
begivit sig ridande från Över Tängers By för att genom skogarna färdas till Lamboru och
Svabens Verk.
Trots efterspaningar har han inte kunnat påträffas och då hästen avbetslad återkommit
till Över Tängers samt en av Över Tängers Byamän tillkännagivit att han på samma väg
blivit anhållen av två okända karlar, befarar man att Anders Carlsson blivit mördad och
handelsgodset fråntagits honom.
Befallningshavande efterlyser dels Carlsson, dels de personer som tros ha mördat och
plundrat honom, med antydan till Carlsson om han lever ge sig tillkänna.
Kronobetjäningen befalls att sorgfälligt efterspana de för mord misstänkta personerna
och vid anträffandet gripa och införa dem till slottshäktet samt var och en som äger
kännedom, som leder till uppklarandet av förhållandena sådant behörigen anmäla.
1:o Kajutvakten Lars Dahlgren, som den 22 oktober brutit sig in i kajutan på fartyget
Katarina från Kalmar, då hon låg vid Skeppsbron i Stockholm, stal 400 riksdaler
Dahlgren är liten till växten, 22 år gammal, fetlagt ansikte, svart hår och bruna ögon.
2:o FärgarGesällen Westergard som är tilltalad vid Gotlands, National Bevärings Krigsrätt
för överfall på en post har inte hörsammat kallelsen utan håller sig undan.
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3:o Hos bonden Måns Månsson i Söbbersta, Boteå socken, Härnösands län, stals en svart
hatt, en mörkblå vadmals rock med sammetskrage, en ny svart vadmals frack, ett par nya
klädesbyxor, 2 bomullsvästar, flera halsdukar, ett par sidenhängslen, ett par bättre stövlar,
ett par halvstövlar, 2 nattkappor, samt 1 riksdaler, som låg i rockfickan.
För stölden misstänks gardisten Jonas Söderlund från Sidensjö socken, även kallad Isak
Kadrell, vilken skall undergått straff för rymning och andra resan stöld.
Han är 31 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, blekt långlagt ansikte, ljust hår och skall
vara besvärad av fallandesot.
4:o Från fältväbeln Nils Åberg i Nyland stals 1 ½ tunna huvudströmming ¾ tunna
huvudlös, 3 bättre siknät samt
5:o Hos bonden Eric Jansson i samma by stals 1 fjärding salt och ½ tunna strömming.
6:o I Sundsvall stals från bonden Lars Olsson i Dingersjö, Njurunda socken, en snibbåt med
4 bohl, ett par nya och ett par gamla märkta åror, tillhörande mast, tågvirke och segel, en
träskopa, ½ tunna saltad strömming, ett svartmålat matskrin, där en silvertumlare en
yllehalsduk, jämte något bröd och brännvin förvarades
7:o Båtsmannen vid Första Södermanlands kompani N:o 12 Olof Boren har olovligen
avvikit från tjänstgöring i Göteborgs Nya Varv.
Han är 30 år gammal, medelmåttigt växt, med runt ansikte, blå ögon och mörkbrunt hår.
8:o Livstidsarrestanten Anders Lindquist jämte Artilleristen N:o 57 vid Första Belägrings
Kompaniet Johan Bengtsson, som betäckning, med dragen sabel följt Lindquist till arbetet
ut genom Karlstens Fästningsport har tagit till flykten.
Lindquist som också kallar sig Berg och Andersson är 29 år gammal, 6 fot ½ tum lång,
stadig till växten med trint ansikte, svart hår, blå ögon, trubbig näsa
Bengtsson är 20 år gammal, 5 fot 7 tum lång, undersättsig med avlångt ansikte, svart hår.
En i Norrbottens län häktad person misstänkts ha persedlar som är stulna. Rätta ägaren kan
återfå en blå vadmals surtut med förgyllda mässingsknappar föreställande ett på ända
stående lejon som med framfötterna håller en spänd båge, en brun sidenhalsduk, flera andra
broderade halsdukar.
Uppsala den 15 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1823 (stråpersedlar till Hovstallet)
Alla som har skyldighet att lämna arrende- eller ränta till Hovstallet i Stockholm av hö och
halm, även de som har tillstånd att lämna stråpersedlar i Uppsala, skall ha sitt hö och sin
halm i beredskap att leverera på tid och plats som kommer att utsättas av
kronobefallningsmännen.
Uppsala den 15 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan, Stockholm den 18 november 1823 (angående trossbodarnas
placering)
Vi har inhämtat de olägenheter som uppstår av att i trossbodar förvara manskapets vid
Indelta Infanteri Regementets kapotter och personliga utredningspersedlar. Trossbodarna
ligger ofta på ställen där Kompanisamling svårligen kan verkställas och är ofta uppförda
långt från soldaternas hemvist. De måste ibland gå flera mils omväg vid tillfällen av
uppbrott. Detta leder till besvär, kostnad och tidspillan vid regementets skyndsamma
samling.
Vi har prövat att Regementets kapotter och personliga persedlar hädanefter förvaras på
samma sätt som livmonderingen, så att de genast finns att tillgå för manskapet, om de ställs
inför hastigt uppbrott.
Kapotterna, ränslar, mattornistrar och kopparflaskor med tillhörande remmar, skall
förvaras i rotekistorna, så förseglade och vårdade som Författningarna om
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Rotekistemondering föreskriver, så vitt persedlarna ryms utan att rotarna kommer att
betungas med särskild kostnad.
Stockholm den 18 november 1823 CARL JOHAN
Vilken skrivelse varde till efterföljd allmänneligen kungjord.
Uppsala den 20 december 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1823 (tid för avraden)
Allmänna Magasins Direktionen har i skrivelse den 13 november förordnat att Kungl Maj:ts
och Kronans avrads-, kronotionde och arrendespannmål för innevarande år, skall levereras
till de vanliga magasinen vid behörig tid, undantagandes dem som enligt särskilda
förordnande äger rätt att lösa med pengar.
Ren och räntegild säd skall levereras på de dagar som framledes skall utsättas.
Uppsala den 19 november 1823
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1823 (spannmål till Danvikens Hospital)
Direktionen för Danvikens Hospital har tillkännagivit, att den spannmål som tillkommer
hospitalet skall levereras innan mars månads utgång, vid äventyr av utmätning hos den som
tredskas och med höjning av priset med 1 riksdaler banko tunnan.
De som har skyldighet att utföra körslor för hospitalet skall framföra på vinterföret 72
lass sand på helt mantal eller erlägga för varje lass 12 skilling.
Uppsala den 19 november 1823
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1823 (arrendeauktion på Slottets Humlegård)
Den 9 december kommer dels på Kammar Kollegium och dels på Landskontoret hållas
auktion på arrendet av Uppsala Slotts humlegård. Arrendetiden är 30 år. Borgen för de fem
första åren krävs. Kammar Kollegiet prövar anbuden.
Beskrivning av lägenheten samt projektet finns att tillgå till genomläsande eller
avskrivande om så önskas vid Landskontoret och Första provinskontoret.
Uppsala den 21 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1823 (upphandling av Hovstallets behov av hö
och halm)
Den 17 december kommer upphandling av erfoderligt kvantum hö och råghalm för
Hovstallets behov att ske med förseglade anbud, som inges till Statskontoret. En del av
persedlarna skall levereras i slutet av januari och resten inom juni månads slut. Varje kärve
halm skall väga 2 lispund.
Uppsala den 21 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1823 (exekutiv auktion Nyby, Danmarks
socken)
1/8 mantal krono skatte i Nyby, Danmarks socken, tillhörigt bonden Eric Ericsson Brandell,
är taget i mät för obetalda skulder på 500 riksdaler jämte ränta och expenser till nämndeman
Mårten Mårtensson i Norr Thil. Hemmanet är uppskattat till 420 riksdaler 16 skillingar 8
runstycken och säljs på offentlig auktion den 6 mars nästa år.
Uppsala den 21 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 21 november 1823 (5 personer, 1 drunknad, obligation, 2
hästar, stöldgods)
1:o Hälftenbrukaren på Enköpings Näs prästgård, bonden Jan Carlsson har söndagen den 2
dennes satt sig i en ekstock vid Hjulsta Färjeställe och rott åt Nederbyholm, men inte
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återkommit. Ekstocken med åror har återfunnits vid Nederbyholms strand samt Jan
Carlssons hatt i sjön bredvid.
2:o F d sjöartilleristen Nils Gabriel Wahlgren har under transport till Linköpings
Slottshäckte lyckats rymma nära Vreta Klosters kyrka.
Han är spensligt byggd, med koppärrigt ansikte mörkt hår och fermt uttal
3:o Korrektionshjonen vid Vadstena Arbetsinrättning N:o 50 Adam Svensson och N:o 285
Olaus Petersson har på aftonen den 3 dennes berett sig tillfälle att komma på flykten från
därvarande kurhus och av kurhusets inventarier medtagit 2 skjortor, 3 buldanströjor, 2 par
nya buldansbyxor, 2 par ullstrumpor.
Även saknas de andra sjukas tillhörigheter: en mörkgrå vadmalsrock, en mörkblå dito, 1
par gröna vadmalsbyxor, 1 par dito, en tygväst, en mörkblå vadmalsväst, en ny svart hatt, en
något sliten dito, 3 kattunshalsdukar, ett par stövlar, ett par nya skor, ett par mörkblå
ullstrumpor, en snusdosa av mässing, en täljkniv, samt 1 riksdaler.
Adam Svensson är 28 år gammal, 11 kvarter ¼ tum lång, långlagt ansikte, mörkbrunt hår,
grå ögon, det vänstra felaktigt
Olaus Petersson är 30 år gammal, 11 kvarter 1 ½ tum lång, ljust hår, mörkblå ögon,
långlagt ansikte och lam i högra armen.
4:o Artilleristen vid Vendes Artilleriregemente N:o 33 av 9:de Kompaniet, Hans Carlsson
Clim har rymt från kommenderingen på Karlshamns Kastell.
Han är 19 år gammal, 5 fot 8 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon, koppärrig med utstående
näsa.
5.o Den förut efterlyste tjuven Österberg eller s k Glomma-Pågen misstänks ytterligare för
att i sällskap med två gripna och i Kristianstads Länshäkte förvarade brottslingar natten till
den 14 oktober begått rån hos husmannen Jöns Heljesson i Maglehems socken.
6:o Artilleristen vid Tolfte Fält Kompaniet av Vendes artilleriregemente N:o 56 Eric Nöjd
har från gräsbetet vid Engeltofta gård, stulit två hästar, som ägs av lantbonden Nils Nilsson.
Den ena är ljusbrunt, 7 år gammalt, med stjärn och snopp, det andra mörkbrunt, 4 år
gammalt, med stjärn och stora prickar på framhovarna.
7:o En Rikets Ständers Riksgälds Kontors obligation N:o 9.505 på 700 riksdaler, utgiven
1819, ställd på 6 års betalningstid med 5 % ränta, varav 3 år är betalda, förlorades på
förmiddagen den 8 dennes på Järntorget i Stockholm eller på vägen till Gråmunkegränd. 10
riksdaler i vedergällning åt den som kan återställa obligationen, som redan är förbjuden till
inlösen.
Krono- och stadsbetjänter i länet skall sorgfälligt efterspana dessa rymmare och tjuvar
samt det stulna, de förlorade pengarna och persedlarna samt vid anträffandet gripa och
inbringa brottslingarna till Slottshäktet.
Överståthållarämbetet och Befallningshavande i nästgränsande län skall efterlysa bonden
Jan Carlsson från Näs prästgård med antydan att om han ännu lever ge sig tillkänna.
Uppsala den 21 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1823 (arrendeauktion Ventholms hovstalläng)
30 års arrende på Ventholms Hovstalläng i Hillersjö socken auktioneras bort den 9
december vid Ventholms Kungsäng och Kammar Kollegiet. Borgen för de 5 första åren
krävs.
Uppsala den 21 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND.
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1823 (undantag från markegångstaxan)
Kongl Maj:t och Kammar Kollegiet tillkännager att den av Riksståndens Deputerade för
Uppsala län upprättade markegångstaxa blivit stadfäst med undantag av nedanstående
rättelser, nämligen:
100 par stör av gran 24 skilling
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Indelta Infanteri Regementets Beklädnadspersedlar 1 par skor 3 riksdaler 8 skilling
Båtsmans beklädnad 1 par läderskor 3 riksdaler 8 skilling
Hörande till Provianterings staten 1 mark mjukt rågbröd 1 skilling 5 runstycken
Ration till utfodring åt en häst om dygnet 3 ½ kanna havre 8 skilling, 5 marker hö, 12
kannor hackelse 9 runstycken.
Uppsala den 29 november 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 december 1823 (förnyad auktion på Stabslöjtnants
Bostället Skuttungeby)
Förnyad auktion på Stabslöjtnants Bostället Skuttungeby vid Upplands Regemente. För att
anbud skall kunna godtas, skall med domhavandes vederhäftighets betyg försedd
arrendeborgen vara upprättad i laga form vid auktionen.
Uppsala den 2 december 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1823 (förnyad auktion Blacksta och Kärrby,
Boglösa socken)
Bonden Anders Erssons Blacksta och bonden Ryttraeus, Kärrby egendomar båda i Boglösa
socken, har inte kunnat säljas vid tidigare auktioner. Ny exekutiv auktion den 10 februari på
Litslena gästgivargård.
Uppsala den 5 december 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1823 (exekutiv auktion Foltsberga, Vallby
socken)
I brist på annan tillgång för att betala en skuld på 758 riksdaler 36 skillingar RSG utom
ränta, har Bonden Anders Andersson och hans hustrus ägande 1/8 mantal frälse skatte N:o 4
i Foltsberga, Vallby socken, tagits i mät och kommer att säljas på offentlig auktion den 19
mars. Fastigheten säljs utan inventarier och gröda, om inte köparen önskar att grödan skall
ingå i köpet.
Uppsala den 5 december 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1823 (tid och plats för att leverera avrads-,
tionde och arrendespannmål)
Första och Andra Fögderiet levererar vid Stockholms Slotts Magasin och de övriga vid
Uppsala magasin.
De som skall leverera till Stockholm skall vara där dagen innan för att allt skall medhinnas.
I övrigt erinras att kronolänsman bör vara med för att bibehålla ordningen vid leveranserna.
Han skall ha dubbla uppbördsförteckningar en till magasinsförvaltaren och den andra
behåller han, där han kollar och summerar samt kvitterar.
Uppsala den 5 december 1823
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1823 (tid och plats för uppbördsmöten med
Livregementets Dragon Korps)
Med Liv Skvadronen på Nya Märsta gästgivargård den 23 januari och på Alsike
gästgivargård påföljande dag
Med Majorens Skvadron i Balingsta By, Balingsta socken den 22 januari och på
Korskrogen i Fröslunda socken den 23:dje samt i Enköpings stad den 24:de samma månad
Med Norra Upplands Skvadron den 23 januari i änkan Söderströms gård vid
Svartbäckstullen här i staden och den 26:te vid Yvre gästgivargård.
Samtliga räntegivare skall samlas klockan 9 f m för att erlägga den årliga penningräntan
och överenskomma om avradsspannmålens forslande eller betalande.
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Gratialister vid nämnda Skvadroner skall inställa sig på de utsatta dagarna försedda med
prästbevis och underhållsbrev för att få sina gratialer.
Uppsala den 13 december 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1823 (arrende på stampverket vid Ensta,
Gamla Uppsala)
Det stampverk som ägs av Uppsala Akademi och är beläget vid Ensta, Gamla Uppsala,
kommer att upplåtas på nytt arrende från 14 mars nästa år. Skriftliga förseglade
arrendeanbud lämnas till Akademiens Rektorsämbete före 1 februari nästa år.
Uppsala den 13 december 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 13 december 1823 (5 personer, flera stölder)
1:o Soldaten vid Kalmar Regemente Överstelöjtnantens Kompani N:o 10, Göran Fredric
Twist har olovligen avvikit från roten.
Han är 24 år gammal 5 fot 9 ½ tum lång,
2:o Gossen Bengt Larsson från Möne, Vänersborgs län har för ett år sedan avvikit från sin
hemvist.
Han är född 1807, liten och undersättsig till växten, ljust hår.
3:o Avskedade soldaten Ekarps Måg Carl Fredric Stoldt har för 3 år sedan avvikit från
hemorten inom Nyköpings län.
Han är 27 år gammal, lång med mörkt hår, rödlätt ansikte, blå ögon
4:o Pigan Valborg Backman har den 24 november avvikit från sin tjänst hos källarmästare
Widegren i Nyköping.
Hon är 23 år och född på Åland, lång till växten, fetlagd, ljust hår, rödlätt ansikte.
5:o Torparen Peter Jonssons i Daln, dotter, Brita Stina bortgick från hemorten i Örebro län i
september.
Hon är 16 år gammal,
6:o Vid Lerbäcks marknad stals en sedelbok från bonden Anders Pehrsson i Snavlunda,
med inneliggande 10 riksdaler och 2 reverser. Den ena utgiven 1822 på 50 riksdaler av
Anders Jonsson i Björstorp och en andra på 12 riksdaler, 46 skillingar 10 runstycken
utgiven av Nils Jonsson i Nola
7:o Vid inbrott hos Rådman Fischer i Nora, stals 400 riksdaler banko, 2 riksgäldssedlar på
50 riksdaler samt slitna bankosedlar, 1 röd saffians taskbok med 12 riksdaler och en revers
utgiven av bergsman Eric Nilsson i Garboda på 100 riksdaler samt flera brev, ett större
franskt guldur med en lagerkrans ingraverad under glaset, vidhängande band av silvermalm
med gröna kanter och små sydda blommor i mitten, pitschaft (sigill) och nyckel i guld.
Belöning på 100 riksdaler är utlovad.
För denna stöld misstänks en från orten avviken mansperson som kallar sig Falla-Erker.
Han är mellan 20 - 30 år gammal, medelmåttigt växt med svart hår, bruna ögon och något
flintskallig.
7:o Vid inbrott i Valbo kyrkas Sakristia stals ur med säkra lås försedda kistor inte bara
några skiljemynt i koppar utan 468 riksdaler banko i olika valörer.
8:o Vid inbrott hos bonde-änkan Margareta Abrahamsdotter i Sörbro, Bollnäs socken, stals
en större mängd halsdukar, 12 alnar vadmal om 5 och en kvarters bredd, 20 alnar lärftsväv
om 5 kvarters bredd, 15 alnar fyrskafts linnevarp, 6 alnar grövre väv, 4 par blå strumpor, 1
par grovhandskar med vantar, 1 par blå fingerhandskar, flera lakan och dukar
9:o Vid inbrott hos Jan Jansson i Berge, Bjuråkers socken stals 1 ¼ tunna kornmjöl, 3
lispund smör, 5 marker talg, 1 mark ister, ½ mark ljus, 1 lispund kött, 1 fårskinnsfäll, 4 par
kvinnsskor, 20 alnar finare väv.
10:o Under sommarbetet bortkom ett sto för bonden Johan Ersson i Bro, Bollnäs socken.
Hon är omkring 10 år gammal, brun till färgen med vit fläck på ryggen efter sadelbrott.
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11:o Ur en förstuga vid Harnäs Bruk stals en ganska lite nyttjad fin mörkblå surtut av
vadmal med färgat bomullsfoder och vitt linnefoder i ärmarna.
Uppsala den 13 december 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Fullmäktige i Riksgäldskontoret, Stockholm den 20 december 1823
(angående inlösen av trasiga sedlar)
Efter Skrivelse från Kongl Maj:t den 19 november till Fullmäktige i Riksgäldskontoret,
skall de för att förekomma olägenheter för så väl allmänheten som uppbördsmännen
meddela samtliga Befallningshavande, vilka grunder som gäller vid inlösen av slitna och
stympade sedlar.
Till uppbördsmännens underrättelse skall grunden vara den, att den högra fjärdedelen
som innehåller fina trycket och namnen skall vara hel och ostyckad, så framt
Riksgäldskontorets Creditsedlar på Två riksdaler och därunder ovillkorligen skall till
inlösen godkännas.
Dock följer att de sedlar vilkas högra fjärdedel är stympad inte ovillkorligen behöver
kasseras. Dessa av uppbördmännen ratade sedlarna kan möjligen bli godkända när de
företes i Riksgäldskontoret, till följd av att Ständerna åt Styrelsen för Riksgäldsverket
lämnat särskilt uppdrag, att om Riksgäldskontoret inte tillfogas någon förlust, skadade
sedlar kan inlösas.
För att allmänheten inte skall förledas att tro, att alla av uppbördsmannen ratade sedlar är
ovillkorligen kasserade finner Befallningshavande angeläget att meddela Fullmäktiges
skrivelse för allmänheten.
Stockholm den 20 december 1823 G F ÅKERHJELM Z T FUCHS J G WEGELIN
Vilket till efterrättelse härmed kungörs.
Uppsala den 31 december 1823 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1823 (exekutiv auktion Kroksta, Åkerby
socken)
För att gälda skuld kommer bonden Eric Larssons ägande 1/3 mantal skatt N:o 2 i Kroksta,
Åkerby socken, Bälinge Härad, att säljas den 10 april. Fastigheten har vid värdering blivit
uppskattat till 1250 riksdaler. Köpeskillingen erläggs genast vid auktionen eller senast efter
en månad, då 6 % ränta tas ut från auktionsdagen.
Uppsala den 27 december 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1823 (förnyad auktion Skornome, Hagby
socken, Hagunda Härad)
Eftersom bonden Eric Janssons 1/18 mantal frälseskatte i Skornome, Hagby socken, i brist
på spekulanter inte kunnat säljas vid tidigare auktioner, kommer ny auktion att hållas den
27 februari 1824.
Uppsala den 27 december 1823 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 27 december 1823 (8 personer stöldgods, häst)
1:o Arrestanterna Eric Eschenstedt och Peter Haggren har genom betäckningens vårdslöshet
kunnat rymma från Göteborgs Fästning.
Eschenstedt är av medelmåttig växt, koppärrig, ljust hår.
Haggren har stark kroppsbyggnad, mörkt hår, blekt ansikte, insjunkna ögon
2:o Färgar Gesällen Johan Hedberg från Säter, som förskingrat gods, som anförtrotts honom
till färgning och stampning och dessutom misstänks för förfalskningsbrott har begivit sig
från orten
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3:o Drängarna Christoffer Andersson och Henrik Olsson har olovligen begivit sig från
Persbergs gruvfält, Karlstads län. Ingen närmare beskrivning av dem annat än att Andersson
är koppärrig och Olsson spenslig med blekt ansikte.
4:o Drängen Eric Hallstensson har olovligen avvikit från sin tjänst hos kapten A F
Westfeldt.
Han är 20 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, blå ögon, mörkt hår, koppärrigt ansikte
5:o Förre skepparen Johannes Andersson Hammarin som tidigare är straffad för tjuvnad och
nu åter begått stöld vid Skoghalls Lastage plats och därefter avvikit från orten
6:o Drängen Eric Jansson från Skanken, Ulleruds socken, Värmlands län, som är straffad
för stöld 2 gånger, har avvikit sedan misstankar riktats mot honom för stöld hos
Nämndeman Hans Hansson i Kolhyttan, Färnebo socken.
Där har stulits 3 märkta silverskedar, 6 märkta teskedar, 2 märkta silverbägare, 16 större
och mindre silkeskläden, 10 bomullskläden, 80 rutiga lärftskläden,15 vita halsdukar, 3
lärftsförkläden 6 dito av bomull, 12 alnar vit kambrick, 12 alnar grön bombasin, 1 svart
flanellklänning, åtskilliga sidenband, 1 mörkgrön vadmalsrock, en ljusgrå ny klädesrock, en
ny fin svart hatt med rött sidenfoder,12 bomullslärftskjortor, en mängd duktyg och
linnelakan, 22 alnar mörkröd vadmal, 9 alnar mörk och 5 alnar ljusgrå vadmal, 1 butelj vin
och 1 butelj rom.
Vedergällning på 20 riksdaler till den som kan skaffa godset tillrätta.
Eric Jansson är medelmåttigt växt, har mörkt hår och koppärrigt ansikte.
7:o Ett stycke grönt kläde om 21 alnar märkt N:o 2325 tillverkat av fabrikör Pamp i
Norrköping och insytt i en bastmatta med adress Överste Liljehorn på Frötuna, har
bortkommit vid Vårmässomarknaden i Västerås.
Befallningshavande i Örebro tillkännager att garvare gesällen H J Dahlberg, som blivit
inbragt till Kronohäktet i Nora, inte kan redovisa varifrån han fått 2 svarta taftstycken, en
svart silkesduk, 1 gredelin silkesduk, 1 bomullsduk, 1 mindre brunaktigt silkeskläde samt
fler andra dukar och en sjöskumspipa ombunden med mässingstråd, ett par nya
kvinnsullstrumpor och en kvinnsöverdel.
Den som kan styrka sitt ägande anmäler till kronofogden i Nora Assessor Broling.
Samtidigt efterlyses ett på morgonen den 22 dennes stulet hästkreatur, som tagits från
handlare Brundins gård här i staden. Hästen ägs av bonden Bengt Mattson i Högby, Bälinge
socken. Den är svart, med hängman och en knöl i vänstra lokstaden samt två virvlar i
pannan.
Dessutom försvann en brunmålad släde med stol, sele med blå träns och järnkrok,
dubbelgrimma av vitt läder eller s k Went, dubbel träns med lädertömmar och två
hästtäcken. Hederlig vedergällning till den som kan återställa hästen och åkdonen.
Överståthållarämbetet och Befallningshavande i övriga län anmodas utfärda samma
efterlysning.
Uppsala den 27 december 1823 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1823 (arv efter svenskar som avlidit i
kolonierna)
Advokaten i Haag, A Weinsma har erbjudit sig att uttaga och tillställa arvingarna arv efter
svenska undersåtar, som avlidit i nederländsk tjänst i kolonierna. Han skall förses med
fullmakt och certifikat. Han uppger att ytterligare svenskar avlidit, nämligen:
Johan Jung, Carl Granlund, Gustaf Adolf Öberg, Jan Siebenberg, Lorens Gustaf Stalien,
Anders Thalien och Johan Wejander
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De som tror sig äga arvsrätt efter dessa personer, vars namn i anseende till språkets
olikhet, till någon del kan vara felskrivna, skall anmäla sig hos Överståthållarämbetet för att
erhålla underrättelser, om vad de bör iakttaga för att kunna bevaka sin rätt.
Uppsala den 27 december 1823 B W FOCK
Efterlysning Uppsala den 27 december 1823 (6 personer, stöldgods)
Allmänna arbetsfångarna N:o 139 Jonas Andersson, N:o 172 Anders Andersson, N:o 260 A
U Sahlström, N:o 286 Sven Månsson Lejon och N:o 327 E M Fredriksson har på morgonen
den 13 dennes berett sig tillfälle att rymma från Vadstena Arbetsinrättning.
Jonas Andersson är 36 år gammal, 11 kvarter 2 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon, långlagt
ansikte
Anders Andersson född i Sävastbo, Lövsta socken, detta län, 50 år gammal, 11 kvarter 5
¼ tum lång, ljust hår, blå ögon, långlagt ansikte.
Sahlström är född här i staden, 21 år gammal, 10 kvarter 4 ½ tum lång, ljust hår, gulgrå
ögon, trint ansikte
Lejon är 28 år gammal, 11 kvarter 1 tum lång, brunt hår, litet trint ansikte och något
flintskallig
Fredriksson 30 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, mörkbrunt hår, blå ögon, långlagt
koppärrigt ansikte, samt på vänstra handen en tatuerad krona och ankare.
Skall kronobetjäningen sorgfälligt efterspana rymmarna och vid gripandet inbringa dem
i häktet.
Detsamma gäller kvinnspersonen Margareta Söderblad som frigiven från
Kronospinnhuset i Stockholm och försedd med pass av Överståthållarämbetet, den 13
dennes från änkan Anna Andersdotter i Nyköping stulit en smårutig kattunsklänning, en
yllekjol med brun botten, 2 halsdukar en med fransar, 1 bomullsförkläde, en grönaktig
kappsäck.
Söderblad uppges i det kvarlämnade passet vara född i Mariestad, 37 år gammal med
mörkt hår, blå ögon och ovalt ansikte och av medelmåttig växt.
Uppsala den 27 december 1823 B W FOCK
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1824
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-11-01

4 januari 1824 - 31 juli 1824

Efterlysning, 4 januari 1824 (2 personer, stöldgods)
1:o Sjömannen Carl Fredric Ekstedt, som är misstänkt för stölden i Hjortheds kyrka och varit
insatt i Tjusts Häradshäkte i Gamleby Köping, har natten till den 12 december brutit sig ut.
Han är stor och stark till växten.
2:o Drängen Peter Moberg har olovligen avvikit från sin tjänst hos Seglareänkan Bruzell i
Linköping samt medtagit ett franskt fickur, som försvenskats av Wallenius i Norrköping och
försetts med ny boett av Guldsmeden B Tornberg. Den har två små sprickor på tavlan.
Moberg är 27 år gammal, undersättsig till växten, av medelmåttig längd och blå ögon.
3:o Vid inbrott hos Källarmästare Lindvall i Borgholm har ur en byrå stulits 100 riksdaler samt
en större sjöskumspipa med beslag och kupigt lock av silver, förfärdigat av A Wimmerstedt i
Borgholm.
4:o Vid inbrott hos soldaten Anders Lager i Kroksta, Åkerby socken, detta län, har stulits en
mörkblå uniformsrock, ett par grå uniformsbyxor, en mörkgrön livrock av vadmal, en ljusgrön
linnerock, två randiga livstycken, en mörkgrön kvinnskapprock, en mörkblå dito, en svart
taftklänning, en grön och blå korsrandig bomullsklänning, en blå och gulrandig ylleklänning,
en grönbottnig, en ylleklänning av tröja, livstycke och kjol, en blå och vitrandig klänning, en
kjol och ett livstycke av linnetyg med bomullsränder, 2 randiga bomullsförkläden, ett dito
finare, en grön och en mörkblå vadmalströja, 2 alnar nytt blårandigt tyg, 1 par nya kvinnsskor,
ett vitbottnigt bomullstygslivstycke, ett blåbottnigt ylletyg, 2 marker vitt ullgarn, 1 marker ull,
insaltat kött efter en kviga och någon del av ett får.
Denna stöld är förövad av en spenslig person, klädd i grå något sliten rock och svart hatt,
biträdd av en annan som till klädsel och utseende liknat en kvinna. De åkte efter en s k
färdsläde.
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa soldat Lagers bortstulna persedlar jämte tjuvarna.
Uppsala den 4 januari 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1824 (uppbörd för Dragon beklädnaden)
Direktör Gabriel Norrelius har utsatt uppbörden av andra terminens avgift för
Dragonbeklädnaden för Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragonkorps, att ske här
i staden hos Viktualie handlanden Sven Jäderberg den 14 februari. Summan är 30 riksdaler för
varje rusthållsnummer. Restlängd på dem som utebliver kommer genast att skrivas.
Uppsala den 16 januari 1824 B W FOCK
Kungörelser, Uppsala den 16 januari 1824 (entreprenad för underhåll av manskapet
under möten)
Den 12 februari hålls auktion för att erhålla entreprenaden för underhållet av Upplands
Regementes Beväringsmanskap och rekryter vid årets möten., som kommer att ske på vanliga
lägerplatsen och hålla på i 12 dagar.
Uppsala den 16 januari 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1824 (förnyad auktion Forkarby, Bälinge socken)
Rusthållet N:o 59 vid Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragon Korps, Forkarby,
Bälinge socken, kunde inte säljas vid tidigare auktioner. Ny auktion den 28 februari.
Uppsala den 16 januari 1824 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 16 januari 1824 (3 personer, häst, stöldgods)
1:o Dykerikommissarie F M G Kluth, som hos Överståthållarämbetet i Stockholm blivit
anklagad för att ha utgivit åtskilliga skuldsedlar, där löftesmännens namn varit förfalskade.
Han är 26 år gammal, mera lång än kort, rödlätt något koppärrigt ansikte, klädd i svart frack
och byxor, blå kappa med sammetskrage samt peruk, svart hatt och stövlar.
2:o Ett brunt sto, 20 år gammalt, med lång man och svans, där taglet varit till hälften avklippt
har bortkommit från en gård i Nyköping
3:o Från handelsbokhållare Eric Gardell, Klinte prästgård på Gotland har stulits 2.000
riksdaler, en märkt guldring om 2 dukaters vikt, 2 märkta silverskedar, en märkt 1793.
Pengarna har bestått av alldeles nya 50 riksdalers bankosedlar varav 7 transporterade av
Ringsten och Hanstedt i Stockholm 1823. Hederlig vedergällning.
4:o Trumslagaren av Första Majorens Kompani vid Hälsinge Regemente N:o 137 Ullberg har
inte återkommit efter permission.
Han är 17 år gammal, kort med långlagt ansikte samt svart hår.
5:o Änkan Wendelius, som erkänt stöld, men sedan rymt från Torsåkers socken, där hon
vistades
Hon är 60 år gammal, ljust ansikte, blå ögon och vitt hår.
6:o Vid inbrott hos skräddare Olof Ersson i Näsbyn, Delsbo och hos gamla pigan Brita
Johansdotter i Byn, Bjuråkers socken, stals 2 stora hamrade tennfat, en kvinnströja av blackt
kläde, 5 silkehalsdukar av åtskilliga färger, linnegarn till 40 alnar buldan, flera andra
klädesplagg och matvaror.
Uppsala den 16 januari 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1824 (efterlysningar)
Kryddkramhandlare E Hellgren har genom Landshövdingeämbetets i Stockholm resolution
den 18 juni 1822 blivit ålagd, att som löftesman för förra Nummerlotterikollektören i
Stockholm E M Bolin, utgivna 523 riksdaler 47 skillingar 9 runstycken, med öppen rätt för
Hellgren, att därefter njuta utdelning av Bolins konkurs med stöd av 8 kapitlet 14 § i
utsökningsbalken. Han är på detta sätt kungjord om innehållet i Ämbetets utslag.
Bondsonen Jan Andersson, har olovligen bortgått från sitt hemvist, Ösby postgård i Grans
socken, Stockholms län, utan att återkomma, är härmed allmänneligen efterlyst. Krono- och
stadsbetjänter befalls efterspana honom och om han anträffas genast göra anmälan.
Jan Andersson är född 1812 i Grans socken och var klädd i grå surtut och långbyxor,
ljusblå melerad väst av vadmal och svart hatt.
Likaledes efterlyses en tacka, en gumse av spansk race och 2 gråspräckliga gäss, som stulits
från fähuset vid lägenheten Lambroudd i Lovö socken.
Pigan Maja Svensdotter, som erhållit städsel som ladugårdspiga hos L P Norman vid Söderby
Säteri i Stockholms län, men inte inträtt i tjänsten. Underrättelse om hennes tillhåll skall
meddelas hit, om hon vistas här i länet.
Uppsala den 16 januari 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1824 (arrendeauktion på 18 år, Regementskvarters
mästare bostället, Boglösa)
Genom auktion dels på Krigskollegium, dels på Landskontoret här i staden, hålls
arrendeauktion på återstående18 år för Regementskvarters mästare bostället under
Livregementets Brigad, Boglösa, 2 1/4 mantal i Boglösa socken, Trögds härad. Krigskollegiet
prövar anbuden och om något skulle antas, skall två, med Domhavandes vederhäftighetsbetyg
2 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan86-1824.doc Skapat den 04-09-24 11:33 Senast utskrivet 04-09-26
22:43

försedda män, borga för de första 5 åren, även i den händelse arrendatorn skulle avgå med
döden.
Uppsala den 16 januari 1824
Kungörelse, Uppsala den 17 januari 1824 (frivillig auktion här i staden, Korskrogen,
Fröjeslunda socken, Gran, Biskopskulla)
Den 14 februari säljs på frivillig auktion här i stadens Auktionskammare gården N:o 7,
kvarteret Druvan, Vårfruroten. Lägenheten är brandförsäkrad samt belägen på fri och egen
grund samt
Den 6 mars lägenheten Korskrogen, Fröjeslunda socken och
Det i Biskopskulla socken belägna Garns hemman består av 1 ½ mantal skatte och ¼ mantal
frälse med årligt arrende 45 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn.
Beskaffenhet och köpevillkor kan fås hos häradshövding doktor S J Wijkman, där även köp
innan auktionen kan träffas rörande gården här i staden.
Uppsala den 17 januari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 januari 1824 (personer som inte betalt skatt eller böter och
avflyttat)
En person från Uppsala, en från Första Fögderiet och sex personer från Andra Fögderiet har
avflyttat utan att ha betalt sin skatt eller sina böter.
Överståthållarämbetet i Stockholm, alla Befallningshavande i landet, Magistraterna och
Kronobetjänterna i länet åläggs, att efterlysa dessa personer och om de anträffas skyndsamt
uttaga och hitsända de påförda medlen eller i brist på tillgång meddela bevis härom.
Uppsala den 17 januari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1824 (efterlyst en kappsäck förlorad mellan Alsike
och Uppsala)
En resande har på aftonen den 17 dennes mellan Alsike och Uppsala förlorat en svart fyrkantig
läderkappsäck med utanlås, ungefär av en alns längd 3/4 dito bred och ½ dito hög. Den
innehöll en rödfärgad låst trälåda med ett i fodral förvarat cirkelbestick, nämligen 2 cirklar, 2
ritstift, 1 blyertsstift, 1 handskal och 1 vinkeltransportör, 1 diopterlinjal, 8 färgkoppar med
färg, 1 rakkniv, 1 pennkniv, 4 penslar, 2 små binealer av mahogny, 1 brev fina knappnålar och
en blyertspenna.
I lådan förvarades dessutom en guldmedaljong med latinsk inskription på ena sidan och
professor Thunbergs bröstbild på den andra, infattad i glas och med en ögla på ramen.
I kappsäcken fanns en lantmätarkedja av järn 25 alnar lång med svarvade mässingsringar
för var aln och järnringar däremellan vid varje kvarter, 6 böcker, nämligen 1 om Samlingar av
Lantmäteri Förordningar, 1 skriven räknebok med anvisning till avvägningar, Nya Testamentet
på tyska med kopparstick, Tollstadii förklaring över Katekesen och Kämpis lilla Bönbok, en
rakask av tenn, en rakborste med vitt hornfodral, en skoborste, en mörkblå frack, ett par
mörkblå byxor, en vit och rödrandig väst, 7 nattkappor, 8 par halvstrumpor, 2 kragar, 5 vita
halsdukar, en silkeshalsduk, 6 skjortor, 7 näsdukar samt ett par hängslen av gult skinn.
Dessa saker är härmed allmänneligen efterlysta med åtvarning till en var som äger eller får
kunskap, att sådant genast på vederbörande ort vid laga ansvar anmäla
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavanden i angränsande län anmodas
vänligen utfärda en likalydande kungörelse.
Uppsala den 21 januari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1824 (priset på en svensk silver riksdaler)
Allmänna Magasinsdirektionen har meddelat att under oktober, november och december
medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till växelkursen på Hamburg, varit 2
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riksdaler 33 skilling 3 runstycken bankosedlar och ett lod kontrollerat omyntat silver, 1
riksdaler 3 skillingar 10 1/4 runstycken banko. Detta meddelat dem som vill avbörda sig
betalning för erhållen undsättningssäd med silver.
Uppsala den 23 januari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1824 (auktion på avradsspannmål till Krigsmanshus
kassan)
Till följd av Krigs Kollegiets förordnande har vederbörande Regementsskrivare gjort anhållan
att 56 tunnor 10 1/18 kappar avradsspannmål tillhörande Militieboställskassan och 79 tunnor
20 kappar avradsspannmål tillhörig Krigsmanshuskassan blivit till leverering uppsagda. Det
förstnämnda beloppet från Tierps socken och det sistnämnda från de Fyra Fögderierna i
Uppsala län. Offentlig auktion kommer att hållas den 7 februari. Då säljs med laga forselrätt
för inroparen till högstbjudande. Betalningsanstånd till 1 maj mot vederbörlig borgen.
Uppsala den 24 januari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1824 (auktion på räntespannmål, Blacksta)
Enligt skrivelse till Sekondchefsämbetet vid Livregements Brigadens Husar Korps har
vederbörande Regementsskrivares gjorda anhållan att 6 tunnor 11 1/6 kappar av Militieboställs
kassans uppsagda räntespannmål från Reservhemmanet Blacksta, Boglösa socken, hörande till
Majorens Kompani av Dragon Korpsen, kommer att till högstbjudande på offentlig auktion
den 9 februari försäljas och med laga forselrätt för inroparen. Betalningsanstånd till 1 maj.
Uppsala den 30 januari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan, Stockholm, den 11 februari 1824 (angående församlingars
skyldighet att underhålla tiondelada)
Ständerna önskar förklaring hur man skall tyda församlingarnas skyldighet att bygga och
underhålla tiondelada under den tid kontrakt gäller om pastoraliers utgörande. Då det visat sig
att förhållandet om tiondeladorna varit olika på olika orter bör överenskommelser om
prästrättigheten gälla under den tid konventionen avser. Detsamma gäller användandet av
ladan, som bör intas under en särskild punkt i konventionen. Överenskommelsen skall i vanlig
ordning insändas för prövning och stadfästelse.
Stockholm den 11 februari 1824 CARL JOHAN
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1824 (angående våg- och mätarpengar för varor
införda på landsvägen till Stockholm)
Genom skrivelse av den 23 oktober sistlidet år förordnas, att för lantmannavaror som på
landsvägen införs till Stockholm kommer våg- och mätarpengar inte att uttas i andra fall än där
köpare och säljare så önskar.
På begäran efterlyses pigan Kajsa Jansdotter som den 9 dennes bortgått från sin husbonde,
hälftenbrukaren Jan Peter Stålhammare i Funbo prästgård
Hon är född i Almunge socken 1805 och var vid bortgåendet klädd i vardagskläder utan
något på huvudet. Hon skall efterspanas och i tjänst återinsättas, om hon inte som väl
misstänks, tagit sitt liv.
Uppsala den 14 februari 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1824 (arv efter i Holländska Kolonierna avlidna
personer)
De personer i länet, som tror sig äga rätt till arv efter någon i Holländska Kolonierna avliden
svensk undersåte och för att få arvet, önska begagna sig av det anbud om biträde, som Advokat
Meinsma i Haag utlovat, skall på Landskansliet undfå underrättelser i avseende på de
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fullmakter och certifikat som krävs. Formulären som Meinsma genom Exellensen
Statsministern för Utrikes ärenden avlämnat skall vara formulerade på franska
Meinsma meddelar, att sjömännen Carl Granlund, Joseph Jenner och Johan Wellander,
vilka skall vara födda i Stockholms stad, avlidit i Kolonierna.
Uppsala den 14 februari 1824 B W FOCK
Efterlysning, 14 februari 1824 (7 personer, taskbok, kvinnokläder)
1o Bonden Jan Persson i Strödja, Rasbo socken, förlorade första marknadsdagen den 4 dennes,
en taskbok med inneliggande 170 riksdaler. Nöjaktig vedergällning utlovad.
2:o Vid inbrott i Lilla Järstena, Tillinge socken. Där stals åtskilliga kvinnskläder. Belöning på
10 riksdaler.
3:o Förre soldaten Jan Larsson Dahl, som vistas någon tid i Rebro, Tillberga socken, Västerås
län, varefter han ur en bod tillhörande bonden Nils Ersson stulit ett par stövlar, en sommarrock
med grön varp och blått inslag fodrad med blångarnsväv, en grön kaskett, en blångarnsskjorta,
ett par vantar, en fällkniv och 7 riksdaler.
Dahl är 33 år gammal och av ordinär växt.
4:o Arrestanten Johannes Andersson eller Furke, rymde från Kronospinnhuset i Göteborg.
Han är 25 år gammal mager och blek, svart hår och högra armen kortare än den vänstra
5:o Drängen Anders Samuelsson har avvikit ur sin tjänst hos bonden Anders Andersson i
Tibble, Stora Malms socken
Han är 18 år gammal, liten och undersättsig.
På anmodan av Befallningshavande i Linköping är västgötahandlanrna Blidberg, Thorin och
Lundquist efterlysta. Skäl finns att de i ett mål vid Linköpings Rådsturätt av stadsfiskal Örters
mot handlanden Johan Sandberg i Ulricehamn, åtalas för lurendrejeri. De antyds att inställa sig
den 8 mars vid Rådstugurätten för att avgiva svaromål.
Även Abraham Långberg från Kölingareds socken, Redvägs Härad skall på begäran av
Befallningshavande i Älvsborgs län infinna sig vid Rådsturätten, för att genmäla det mot
honom av Landsfiskal E D Boman gjorda påstående om ansvar för utövad gårdfarihandel, utan
att har behörighet därtill
Uppsala den 14 februari 1824 B W FOCK
Kungörelse, Balingsta den 23 februari 1824 (lösöres auktion vid Järlåsa prästgård)
Den 8 - 9 mars hålls frivillig auktion vid Järlåsa prästgård på ett parti råg, gott utsädes korn,
ärter och blandsäd, potatis, hästar, oxar, kor, ungboskap, svin och gäss, ekipager, en trillvagn,
en schäs, kör och åkerbruksredskap, större brännvinspanna, en ny av timmer uppförd byggnad
om 2 rum och förstuga samt ett betydligt parti hö och halm.
Kända köpare får anstånd med betalningen till 1 oktober, okända betalar genast eller ställer
borgen.
Balingsta den 23 februari 1824 JOH SAHLIN
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1824 (lagmansting)
Ordinarie lagmansting med Upplands lagsaga den 12 juni i Enköping.
Uppsala den 27 februari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1824 (förnyad auktion Kålbo, Vendels socken,
Tjuckby, Ärentuna socken, Kärrby, Boglösa socken)
I brist på köpare har vid tidigare auktioner dessa hemmansdelar inte kunnat säljas, Ny
utmätningsauktion den 9 -10 dennes på 1/8 mantal i Kålbo, Vendels socken, vid Vendels
Tingslags Tingsställe tillhörigt bonden Lars Larsson.
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Den 12 maj 1/3 mantal i Tjuckby, Ärentuna socken vid Norunda Härads Tingsställe tillhörigt
bonden Eric Olsson
Den 13 maj 3/16 mantal Kärrby, Boglösa socken vid Trögds Härads Tingsställe tillhörigt
bonden Carl Ryttraeus.
Uppsala den 27 februari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1824 (förlorade silvertumlare, upphittad
fruntimmerskapott)
En silvertumlare av större sorten, förgylld inuti och med Carl XII:s begravningspeng i botten
och en ros på handtaget, inlagd i ett fodral av rött saffian, på locket märkt med bokstäverna M
L i guld, har bortkommit ur en resandes kantin vid Nykvarns Gästgivargård eller under vägen
därifrån genom Enköping till Uppsala. Fulla värdet är utfäst till den som återställer tumlaren
antingen till Räntmästare Alm i Västerås eller till kronobefallningsman Morén i Enköping.
Torparen Anders Erssons i Sandhagen, Bro socken, hustru har i mitten av januari mellan Järva
Krog och Barkarby Gästgivargård, Stockholms län, upphittat och tillvaratagit en
fruntimmerskapott i vadmal, mörkgrön till färgen.
Uppsala den 27 februari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1824 (mönstring av beväringar som tillhör Falu
län)
De beväringsynglingar från Falun, som befinner sig här i orten, meddelas att besiktnings- och
approbationsmönstring med första klassens ynglingar, som är födda 1803 eller 1802 om de
stått på tillväxt och inte mönstrat förra året, kommer att hållas:
Den 25 maj för Falu stad och Kopparbergs Fögderi
Den 28 för Väster Bergslags Fögderi
Den 29 för Nåsgårds läns Fögderi och Hedemora stad
Den 3 juni för Nedan Siljans Fögderi
Den 4 juni för Ovan Siljans Fögderi
Den 7 juni för Lima, Malungs, Äppelbo och Järna socknar
Den 8 juni för Nås, Säfsnäs och Floda socknar
Den 9 juni för Säters stad och Fögderi.
Dessa ynglingar skall, vid vite av 6 riksdaler 32 skilling och om de är födda 1802 och
uteblir böta 10 riksdaler, inställa sig och vapenövningen börjas med den som tillhör
Dalregementet på Romme Hed och de som tillhör Västmanlands Regemente på Salbo Hed den
1 till 12 juni
Uppsala den 27 februari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 27 februari 1824 (6 personer, stöldgods)
1:o Artilleristen vid Vendels Artilleri Regemente och kapten Schmidts Kompani N:o 53 Jacob
Stolt, har inte återvänt till regementet efter permission.
Han är 38 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon
2:o Musikanten vid Dalregementet Joh Johansson har olovligen avvikit från sin station,
Han är 19 år gammal, 5 fot 6 tum lång med mörkt hår.
3:o Drängen Köpmans Anders Jansson från Hiens Hyttan, Husby socken, Falu län, har avvikit
från orten sedan han blivit dömd till 6 års krigstjänst vid Andra Livgardet
4:o Drängen Nils Olsson från Kyrkbyn i Transtrands kapell, Lima socken, har, då han skulle
häktas till rannsakning vid Orlands Bergs Tingsrätt för att ha handlat med stulet järn, avvikit
från sitt hemvist.
5:o Förre gardisten Johan Persson Skön eller Lodén, som är misstänkt för stöld, har avvikit
från hemorten i Säters socken.
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Han är 24 år gammal, medelmåttigt växt, ljuslätt ansikte, blå ögon, ljust hår.
6:o Garveri gesällen E Bohman har bortgått från sin husbonde Garvaren J P Hultstrand,
Gammelby Köping, Kalmar län, varvid Hultstrand saknade en nästan ny vadmalsfrack, ett par
gröna långbyxor, en mörkblå väst, en svart väst samt en sjöskumspipa med silverbeslag, vilket
allt Boman misstänks ha stulit
Han är undersättsig till växten med ljust hår.
7:o Vid inbrott hos Börje Andersson, Långeberg, Frölunda socken, Göteborgs län stals en
sedel på 100 riksdaler, 350 riksdaler i 3 riksdaler sedlar, en sedel på 25 riksdaler, 3 på 10
riksdaler, 40 i smärre sedlar samt en rund silversvampdosa med krusigt lock innehållande 2
ringar, två par mans skospännen med ett spänntorn borta i båda paren, två mindre släta mans
skospännen märkta och avbrutna i ringningen, 2 par kragknappar med mellanlänk.
Uppsala den 27 februari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1824 (ådermöten)
Ådermöten med Livregementets Dragon Korps förrättas
Med Majorens Skvadron för Första Korpralskapet på Grans gård den 23 mars
Andra och Tredje Korpralskapet den 25 vid Litslena Gästgivargård
Med Norra Upplands Skvadron för Första, Andra och Tredje Korpralskapet här i Uppsala den
23 mars.
Vilket till Rusthållarnas efterrättelse kungörs.
Uppsala den 27 februari 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, (förteckning, tid och plats för Socken Berednings Kommitténs
sammanträden 1824)
Första och tredje Fögderierna.
Vilken skrivelse till underdånig efterrättelse härmed kungörs.
Uppsala den 2 mars 1824
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1824 (auktion på regementsläkarbostället Väsby,
Alunda socken)
Arrendeauktion på Regementsläkarbostället Väsby, Alunda socken hålls den 26 maj så väl i
Krigs Kollegium som på Landskontoret. Borgen för de första 5 åren krävs.
Uppsala den 2 mars 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan, Stockholm den 10 februari 1824 (ny form på kurirbrickor)
Det har framkommit att en del kurirbrickor som lämnats ut inte återkommit. För att förekomma
missbruk och vinna nödvändig kontroll, kommer brickorna att göras sexkantiga istället för
fyrkantiga och ordet Kurirbricka, att graveras på åtsidan omkring det Kongl Vapnet.
Förändringen tar sin början 1 maj.
Stockholm den 10 februari 1824 CARL JOHAN
Vilket Nådiga stadgande till vederbörandes efterrättelse härigenom meddelas.
Uppsala den 5 mars 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1824 (regementsmöten)
Vid Livregementets Dragon Korps hålls befälsmöte till häst vid Drottningholm 3 - 12 maj
Skvadronsmöte till fots 17 - 22 maj
Rekryt- och remont möten på Drottningholm från 28 april till 27 maj med 4 officerare, 4
underofficerare, 1 trumpetare, 1 hovslagare och 100 beridna dragoner
Vid Upplands Regemente hålls befälsmöte den 16 - 31 maj
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Beväringsmöte 1 - 12 juni
In- och utryckningsdagarna överallt inräknade. Manskapet och hästarna under marscherna
från kompanisamlingsplatserna till mötesplatserna och åter, skall provianteras av husvärdarna
in natura mot betalning efter varje orts markegångspris. Ränterimedel förskotteras mot
framdeles gottgörande efter anmälan av Kronobetjäningen.
Uppsala den 5 mars 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1824 (plats för Skvadronsmötena)
Korpsens Skvadronsmöten kommer att hållas vid de vanliga samlingsplatserna
Med Livskvadronen i Sätuna by
Med Majorens Skvadron vid Grans Gästgivargård
Med Roslags Skvadronen vid Vemlinge rusthåll och Tarvs By
Med Norra Upplands Skvadron vid Husby
Rusthållarna skall i god tid före mötena ha sina karlar och hästar i fullgott skick
Kronobetjäningen skall besörja inkvartering den 26 april i Tibble Gästgivargård för 1
officer, 1 underofficer och 25 man av Majorens Skvadron
Den 25:te i samma månad för en lika styrka av Norra Upplands Skvadron i Nyby By samt
att på dessa ställen ha nödvändighetsvaror för truppernas förplägnad mot kontant betalning.
De skall också föranstalta om nödvändig skjuts mot erläggande av kontant skjutslega samt
inställa sig vid samlingsställena för att anskaffa möjligen felande kapitulations fourage,
monderingspersedlar eller reparationer därpå.
Uppsala den 5 mars 1824 A J CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1824 (förnyad auktion Forkarby, Bälinge socken)
Den 5 maj kommer förnyad auktion att hållas på ½ mantal skatte rusthåll N:o 59 vid Norra
Upplands Skvadron, Forkarby, Bälinge socken.
Uppsala den 5 mars 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 5 mars 1824 (4 personer, borttappat gods)
1:o Allmänna arbetskarlen vid Första Kompaniet N:o 75 Gustaf Carlsson har avvikit från
Karlskrona.
Han är 22 år gammal, 5 fot 2 tum lång, magert ansikte, mörkt hår, bruna ögon och spetsig
näsa.
2:o Den för tjuvnad förut avstraffade drängen Olof Nilsson eller Lundholm, misstänks för att
ha förövat nya stölder inom Linköpings län, innan han avvikit från orten
Han är 30 år gammal, med trint rödlätt ansikte, ljust hår, kort och något undersättsig till
växten samt lätt igenkänd på ett större ärr i huvudet nedåt pannan efter ett slag av en båtshake.
3:o Förre fältjägaren Peter Nygren eller Cavalin och försvarslöse manspersonen Peter Ström
eller Flinta har avvikit från Karlstads Läns Korrektionshus den 12 februari.
Nygren var tilltalad för stöld, 25 år gammal, 5 fot 10 tum lång, bruna ögon, svart hår, rak
näsa
Ström är 41 år gammal, lång och med stark kroppsbyggnad mörkt hår och ofärdig i båda
händerna.
4:o Statdrängen vid Hagsta, Lovö socken, Stockholms län, Johan Wahlgren, som fick tillåtelse
att under ett dygn bortgå i egna ärenden, har inte återkommit.
5:o På vägen mellan Hallsta Gästgivargård och Forkosta By i Dingtuna socken förlorades
natten till den 18 februari ett lärftstycke om 50 alnars längd. Vedergällning till den som
återlämnar tyget hos kopparslagare Hedberg i Västerås.
6:o Under resa mellan Åsbergs By, Ostuns socken och Stockholm den 25 eller 26 februari
borttappades en kappsäck av gul lärft innehållande en kasimirs kolett med förgyllda knappar
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och vapnet tre kronor, en blå klädes valltrapp (hästtäcke) med gula galoner, ett par melerade
klädesbyxor, ett stycke fint kläde, en näsduk och två kragar.
Upphittaren bör avlämna dessa persedlar antingen i Järnboden vid torget här i Uppsala eller
i Stockholm i Kryddkrämare Hassels bod i hörnet av Kungsbacken och Kammakargatan.
Uppsala den 5 mars 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 mars 1824 (förslag till bevillningstaxa)
Beredningskommittéerna skall sammanträda på de tider och platser förteckningen visar för att
upprätta förslag till bevillningstaxan för innevarande år.
Alla skattskyldiga skall till Beredningskommitten i socknen uppge om de har egendom,
rörelse eller lön. Beräkning görs efter förra årets markegångspris. De som utebliver med
uppgifter bötar 2 riksdaler till socknens fattiga.
Genast efter denna kungörelse har lästs upp, skall sockenstämman utlysa val till ledamöter
av kommitten, som bestäms i Bevillningsstadgan. Där iakttas vad som är stadgat om brist på
ståndspersoner föreligger.
Vid sammanträdet avläggs ed, varefter man granskar tidigare mantalslängder samt av
prästerskapet erhåller upplysningar och stadgar, de grunder, efter vilka varje skattskyldig skall
beskattas.
Ständerna har medgivit nedsättning av hemmansvärdet på en del egendomar, varför rättelse
må ske till fördel för de hemman som varit för högt värderade.
Uppsala den 8 mars 1824 A J CARLSSON A WISTRAND
Följer förteckning på tider och platser där fjärde, femte och sjätte fögderierna skall samlas.
(De övriga fögderierna är inbundna före denna kungörelse).
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1824 (markegångspris på soldatmondering)
Krigs- och Kammarkollegierna har tillkännagivit att riksmarkegångspriset på soldat
monderings persedlar vid Indelta Infanteriet är i år fastställt till 27 riksdaler 25 skilling 6 4/9
runstycke, varav kronans och rotehållarnas bidrag kommer att utgöra 1/6, som blir 4 riksdaler
28 skilling 3 runstycken på varje rote.
Uppsala den 12 mars 1824
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1824 (gardist efterlyst för böter)
Gardisten Anders Skog har inte kunnat anträffas för fordran av 2 riksdaler i böter, som han
blivit fälld av Bergstinget i Dannemora att betala för uteblivande. Han är nu efterlyst och om
han påträffas skall böterna uttas och hitsändas.
Uppsala den 12 mars 1824
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1824 (auktion på kasserade persedlar ur
Regementsförrådet)
Efter Krigskollegiets förordnande och anmälan av Chefsämbetet vid Upplands Regemente,
kommer offentlig auktion att hållas på kasserade kronopersedlar ut Regementsförrådet,
bestående av kokkittlar, flaskor, bandoler och en proviantsäck.
Uppsala den 12 mars 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1824 (beväringsmanskapets mönstring och
vapenövning)
Vapenövning med beväringsmanskapet kommer att hållas i år. De vanliga mönstringarna med
detta års första klass, alltså de som är födda 1803, skall av befallningshavande med biträde av
Regementets Ombud och cheferna för Båtsmans Kompanierna, där sådana finns, förrättas med
noggrannhet. Endast vapenfört folk approberas, dock får ingen kasseras på grund av bristande
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längd. De som är födda 1802, men varit frånvarande vid förra årets möte eller stått på tillväxt
skall kallas, för att definitivt approberas eller kasseras.
De som blivit godkända skall kallas till vapenövning i tio dagar, in- och utryckningsdagarna
oräknade. Beväringsmanskapet skall så väl under marschen som på stället förplägas genom
Kongl Maj:ts och Rikets Krigs Kollegii försorg, som tidigare varit. Det beror på var och ens
val om de vill använda egna skor, strumpor och skjortor mot ersättning av 1 riksdaler banko.
Mönstringen kommer att förrättas här på slottet den 31 maj. Man samlas sockenvis genom
Kronobetjäningen i orterna, vid tio riksdalers vite för den som uteblir utan laga förfall.
Manskapet förs sedan till distriktets samlingsställen och ledsagas därifrån hit av
Kronobetjäningen, som skall ha ordentligt förda rullor över manskapet. En kolumn skall vara
öppen för besiktningsläkarens anteckningar.
Manskapet skall inträffa här i staden på aftonen den 30 maj. De som stått över från förra
året skall med vite på 10 riksdaler inställa sig på Upplands Regementets mötesplats den 1 juni
klockan 6 på morgonen, försedda med prästbevis om sin ålder och frejd.
Sedan mönstringen skett inrycker manskapet i lägret på Polacksbacken den 1 juni och
börjar dagen därpå sin vapenövning som slutar den 11 juni. Den 12:te återlämnas beklädnads-,
bevärings- och utredningspersedlar till Regements Kvartermästaren och manskapet återvänder
tillsammans med nödvändigt militärbefäl till samlingsplatserna, där kronobetjäningen tar över
och åtföljer till hemorten. Allt under ständig uppsikt, så att ingen oordning förövas.
Befallninghavande är dock försäkrad att länets laglydiga och välsinnade ungdom inte kan
tillåta sig någon oordning.
Man förväntar sig att alla som möjligen kan, använder sina egna skjortor, strumpor och
skor. För manskapets sjukvård är med öm noggrannhet besörjt.
Ingen kan undantas beväringsplikten som inte redan är i krigstjänst, har lyten eller
kroppsfel, som gör dem odugliga samt vissa kronans tjänstemän.
Den som är utskriven, har rätt att sätta annan man i sitt ställe och vid mönstringen inställa
honom. Karlen skall vara från länet, vara av god frejd, ha bevis därom, vara mellan 25 - 37 år.
De föräldrar vilka vilja ingå i den onödiga kostnaden att leja karlar, för att uppfylla varje
svensk mans nu mera åliggande plikt, varnas att inte betala förrän personen vid mönstringen
blivit antagen.
Uppsala den 19 mars 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den19 mars 1824 (premium för hingstuppfödning)
Den 16 september förra året behagade Kongl Maj:t stadfästa, att ett premium på 50 riksdaler
skall i varje län, tilldelas den som uppfött den bästa 4 år gamla hingst, fallen efter StuteriKompani- eller annan Kronohingst.
Redan den 10 oktober förra året har jag i kungörelse meddelat, att de som vill tävla om
detta premium, anmäler sig före den 3 juni på Landskansliet. Därefter kommer ort och tid att
meddelas för besiktningen.
Uppsala den 19 mars 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1824 (rekryteringsmöte)
Den 7 april kommer rekryteringsmöte att hållas för Upplands Regemente och rotehållare bör
för att undvika laga påföljd ha välfrejdade och antagliga rekryter för nedannämnda vakanta
rotenummer. Följer 15 nummer vid Livkompaniet, Överstelöjtnantens kompani, Första och
Andra Majorens kompani och Bälings kompani.
Uppsala den 19 mars 1824 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1824 (exekutiv auktion Lundby, Yttergrans socken)
I brist på tillgång för att betala domfäst skuld har änkan Stina Andersdotters omyndiga barns
ägande fastighet 3/8 mantal krono skatte N:o 1 i Lundby, Yttergrans socken, måst tagas i mät
och fösäljs på offentlig auktion den 30 juni utan växande gröda och inventarier.
Uppsala den 19 mars 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1824 (förnyad auktion Nyby, Danmarks socken)
Vid senast utlysta exekutiva auktionen på bonden Erik Ersson Brandells ägande 1/8 mantal
krono skattehemman i Nyby, Danmarks socken, kunde i brist på spekulanter försäljning inte
genomföras. Ny auktion den 26 maj.
Uppsala den 19 mars 1824 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 19 mars 1824 (9 personer)
1:o Artilleristen vid Sjätte Kompaniet av Svea Artilleri Regemente N:o 7 Adolph Granlund har
olovligen bortgått från Regementet.
Han är 29 år gammal, 5 fot 8 tum lång, ljust hår, klädd i mörkblå kolett, väst med kullriga
mässingsknappar, mössa och monderingshalsduk. Han är född i Vallby socken här i länet.
2:o Vid Inlands Nordre Häradsrätt för rån och stöld inställde till rannsakning, Peter Nilsson
och hans hustru Anna Pehrsdotter från Ormunge samt torparen Sven Andersson från Torneröd,
vilka om aftonen berett sig tillfälle att rymma från Häradsfängelset i Smedseröd
Peter Nilsson är 50 år gammal, 5 fot 5 tum lång, svart hår, blå ögon, trint ansikte, liten näsa.
Anna Pehrsdotter är 33 år gammal, brunt hår, stora blå ögon, trint koppärrigt ansikte
Sven Andersson är 26 år gammal, blekt, magert ansikte, blå ögon och utmynt, 5 fot 8 tum
lång.
3:o Drängen Carl Johan Olsson i Orremåla, som är misstänkt för stöld, har avvikit från
hemorten inom Linköpings län.
Han är 19 år gammal, liten till växten, mörkt hår, koppärrigt ansikte.
4:o F d artilleristen G Carlberg, vilken försedd med pass till Västerås, tros ha förövat
inbrottsstölden på Jakten. Minner, liggande i Motala. Därvid försvann en del kläder, vilka
Carlberg sålt och en del återlämnats
Han är mellan 25 och 30 år, 5 fot 2 tum lång, svart hår.
5:o Kvinnspersonen Carolina Roos, som även kallar sig Anna Chatarina Häggblom har sedan
hon blivit uttagen i tjänst från Norrköpings Kronospinnhus, blivit skickad till staden för att
sälja 2 kannor mjölk. Hon har inte återvänt utan håller sig undan, även med de klädespersedlar
hon fått låna av sin matmoder.
6:o Dagskarlen Pehr Andersson i Skjämsta, Rullarna, Tierps socken, var vardagsklädd när han
utgick från sitt hemvist och sedan inte avhörts. Han skall vara omkring 40 år gammal.
7:o Skomakar lärlingen Carl Peter Holmquist är 16 år gammal, mörkbrunt hår, långlagt ansikte
och medelmåttig växt, har sedan den 16 dennes på förmiddagen undanhållit sig från verkstaden
hos skomakaränkan Gjerss här i staden,
Han var klädd i blå långbyxor, svart väst, svart halsduk, brun rock, hatt och stövlar
Uppsala den 19 mars 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1824 (förteckning för tid och plats för Berednings
kommittens sammanträden)
Fortsättning av förteckningen för tid och plats för Andra Fögderiets sammanträden.
Uppsala den 16 mars 1824
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1824 (beväring efterlyst för obetalda böter)
Kronofogde Morén har anmält att beväringsynglingen av nästlidne års Första Klass, Carl
Adolph Lindblad har uteblivit från årets mönstring och blivit fälld till 10 riksdalers böter. Han
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kan inte påträffas. Han har flyttat från orten utan att uppge nuvarande hemvist Av denna
anledning är han efterlyst.
Överståthållarämbetet i Stockholm och samtliga Befallningshavande anbefalls vänligen att
noga eftersöka honom och om han påträffas uttaga böterna och hitsända dem. Kan han inte
betala skall bevis härom insändas.
Uppsala den 19 mars 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1824 (entreprenadsauktion för reparation av Uppsala
slott)
Befallningshavande har utsatt auktion den 7 april för utbjudande av entreprenad åt
minstbjudande.
1:o Anskaffande av flera inventarier och sängkläder till Slottshäktet
2:o Åtskilliga reparationer på Uppsala slott och en nybyggnad av en stentrappa vid de s k
Taffelrummen. Kostnadsförslag finns på Landskontoret
Borgen av två vederhäftiga män, som borga för arbetets riktiga utförande inom föreskriven
tid och vad prenumerationsvis till äventyrs kan få uppbäras.
Uppsala den 26 mars 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1824 (auktion Låddersta, Höglunda utmark)
På Grans Gästgivargård kommer den 3 maj för Fänrik Casper Ulric Zethrins konkursmassas
räkning att säljas 1 mantal krono skatte N:o 1 i Låddersta samt Höglunda frälse utjord, belägna
i Kalmar socken, Håbo Härad
Hemmanet är uppskattat till 3.800 riksdaler, har god åker och äng, tillräcklig skog och
bete. Den växande grödan säljs mot särskild betalning. Villkor att 500 riksdaler av den
blivande köpesumman erläggs vid klubbslaget. Tillträde genast och anstånd med den övriga
betalningen till 1 november detta år.
Uppsala den 27 mars 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 27 mars 1824 (4 personer, 2 stölder)
1:o Artilleristen vid Vendels Artilleriregemente 12:te Kompaniet N:o 5 Sven Lund, har rymt
och medtagit sina monderingspersedlar: tschacot med plym och kompanimärke, koppelgehäng
med beslag, kartosch med rem, kapott av rysk modell, arbetsjacka, väst, halsduk, skjorta,
strumpor, byxor och stövlar med sporrar.
Lund är 21 år gammal, 5 fot 10 tum lång, mörkt hår och mörkt ansikte
2:o Polisgevaldigern Joh Jacob Schulze efterlyses, sedan han vid Norrköpings Kämnärsrätt
blivit tilltalad för olaga arrestering. Ingen uppgift om hans utseende.
3:o Drängen Carl Carlsson, som för sin husbonde Sadelmakare Åströms i Wrinnevad, mottagit
pengar efter varutransport, har avvikit.
Han är 33 år gammal, mörkt hår, rödlätt, fylligt ansikte, kort och undersättsigt växt.
4:o Förre Sjöartilleristen Nils Wallgren, som vid hösttinget i Hellestad och Tjällmo Tingslag
blivit fälld för stöld att böta 60 riksdaler 24 skilling eller straffas med 21 par spö och undergå
uppenbar kyrkoplikt, rymde genast från bevakningen
5:o Mellan klockan 6 - 8 på aftonen under pågående ting gjordes inbrott i Domhavandes rum i
Tingshuset vid Östra Wärnäs, Karlstad län. Då stals från häradshövding Ferner ett järnbeslaget
större skrin av ek innehållande pengar och handlingar, däribland 638 riksdaler 16 skillingar, en
intecknad skuldsedel på 2.000 riksdaler, stämplat papper till ett värde av 372 riksdaler, en
skuldsedel utfäst, men ännu inte beviljad inteckning på 8.333 riksdaler 16 skilling samt
åtskilliga andra viktiga handlingar. Dessutom 2 rakknivar med elfenbens skaft i fodral av röd
saffian, en tvålask av tenn, en rakborste, några fina lärftsskjortor, ett dussin vita halskläden av
sockerduk, 5 blå- vita näsdukar, en väst, ett stycke fint lärft, 1 ½ bunt pennor, och några
stänger fint lack.
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6:o Vid inbrott i änkan Catharina Andersdotters i Västerberga, Rasbo socken, gäststuga stals 8
-10 alnar hamplärft, en silvertumlare, ett stycke fläskskinka, en kvinnströja, en mansrock
mörkblå av vadmal med 2 rader knappar av kamelgarn.
Ur det olåsta stallet stals en röd häst med röd hängman och svans, 22 år gammal, försedd
med enkel lädergrimma, hästtäcke av vit botten, täckjol med mässingsspännen.
Uppsala den 27 mars 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1824 (entrepernad auktion Tingshus i Yvre
Gästgivargård)
Enligt Tierps Tingslags beslut kommer entreprenadsauktion för uppförande enligt Kongl
Maj:ts fastställda ritningar, av en ny tingsbyggnad att uppföras vid Yvre Gästgivargård.
Auktionen hålls den 28 april och minstbjudande anbud antas. Ritningar och kostnadsförslag
finns att tillgå vid auktionstillfället.
Befallningshavande i Gävleborgs län anmodas vänligen utfärda en lika beskaffad
kungörelse.
Uppsala den 27 mars 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1824 (låda innehållande Saltströms Bruks räkenskaper
bortkommen mellan Gävle och Högsta)
I slutet av januari har en låda adresserad till hovmarskalken Ridderstolpe i Stockholm,
bortkommit på vägen mellan Gävle och Högsta gästgivargård. Den innehöll Saltströms Bruks
räkenskaper för 1823.
Vedergällning till den som återlämnar lådan till provinsialläkare Schultz här i staden.
Uppsala den 10 april 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1824 (Upplands Regemente skall arbeta vid Göta
Kanal)
Enligt Kongl Maj:ts Nådiga befallning skall Upplands Regemente denna månad bryta upp från
rotarna, för att under hösten arbeta vid Göta kanalbygge.
Uppsala den 10 april 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1824 (inställd auktion Kålbo, Vendels socken)
Utmätningsauktion, som skulle hållits den 12 maj på Kålbo Hemman N:O 1 i Vendels socken
är inställd.
Uppsala den 9 april 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1824 (uppskjuten auktion Kroksta, Åkerby socken)
Utmätnings auktion som skulle hållits i dag på bonden Eric Larssons 1/3 mantal i Kroksta,
Åkerby socken, är uppskjuten till den 8 maj.
Uppsala den 10 april 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1824 (exekutiv auktion Munga, Tierps socken)
För domfästa skulder kommer bonden Pehr Larssons i Halls ägande ¼ mantal kronoskatte N:o
2 i Munga, Tierps socken att säljas på offentlig auktion den 4 augusti. Hemmanet är uppskattat
till 1.514 riksdaler 32 skilling.
Uppsala den 24 april 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 24 april 1824 (6 personer)
1:o Volontären vid Göteborgs Eskadern Nils Magnus Hederberg har inte återkommit efter
permission i Lidköping.
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Han är 25 år gammal, 5 fot 8 tum lång, med gott utseende, rundlagt ansikte, ljusblå ögon,
liten näsa och mörkt hår.
2:o Pigan Lena Stina Hellquist, har olovligen avvikit från sin tjänst hos löjtnant E B Nisbeth på
Hult i Risinge socken.
Hon är 27 år gammal med blå ögon, mörkt hår.
3:o Drängen Matts Andersson har avvikit från sin tjänst hos torparen Pehr Andersson i Lunda
socken.
Han är 19 år gammal, lång med fylligt ansikte.
4:o Stalldrängen Peter Brodin har avvikit ur sin tjänst hos rusthållare Pehr Lundberg, Bälsta,
Bromma socken.
Han är född 1784, stor till växten med stark kroppsbyggnad, mörkt hår, blå ögon och
långlagt ansikte.
5:o Drängen Jonas Larsson har också avvikit från sin tjänst hos guldsmed Sam Lyberg i
Vänersborg.
6:o Statdrängen Carl Jacob Berglund har den 3 dennes olovligen bortgått från sin tjänst hos
Major Ihre på Håtunaholm, och inte återkommit.
Han är 23 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, svart hår och blå ögon.
Uppsala den 24 april 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan, Stockholm den 27 april 1824 (angående Livregementets Dragon
Korps hästar)
Vi har funnit angeläget att låta Livregementets Dragon Korps hästar genomgå approbationsoch kasseringsmönstring och därför förordnat Major Aminoff, att vid höstmötet verkställa
sådan mönstring.
Då Upplands Regemente i år är på arbetskommendering, har Vi samtyckt att
generalmönstring inte skall ske med detta Regemente.
Däremot har vi uppdragit åt Chefen för Tredje Infanteribrigaden, Generalmajor Lagerbring
att med Generalmönstrings kraft och verkan i början av rekrytmötet apporbera eller kassera
ifrågavarande Regementets rekryter samt konfirmera interimsavsked till de soldater, som har
rätt till underhåll.
Stockholm den 27 april 1824 CARL JOHAN
Till underdånigaste åtlydnad av Kongl Maj:ts befallning, tillkännagives härmed.
Uppsala den 1 maj 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 maj 1824 (återkallad auktion, Forkarby, Bälinge socken.)
Nämndeman Johan Mattsson i Forkarby, vilkens lagsökta fordran hos trumpetare Joh Forraeus
ägande ½ mantal N:o 10 i Forkarby, Bälinge socken blivit i mät taget och utlyst på auktion den
22 i denna månad, har återkallat utmätningen. Auktionen är således inställd.
Uppsala den 1 maj 1824 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 1 maj 1824 (4 personer, stöldgods)
1:o Förre fästningsfången Lars Peter Dahlberg eller som han också kallar sig Carl Fredrik
Sällström eller Hällström, vilken tillsammans med två andra redan gripna fästningsfångar,
natten till den 25 april brutit sig in i egendomen N:o 10, kvarteret Nederlandet Mindre, vid
Gamla Prästgatan i Marie Församling, Stockholm och stulit:
en märkt guldring, ett större silverfickur, en pressad dosa med bilder på locket som innehöll en
guldkedja om 3 varv, en slät guldring, en kråsnål av guld, en grön pappask som innehöll två
guldringar i ormfason, den ena med guldlås, en räfflad silvermatsked om 6 lod gjord i
Västervik och märkt, två släta silvermatskedar tillverkade i Stockholm, en oval silversnusdosa,
märkt och med en roskrans på locken tillverkad i Norrköping, 12 bordsknivar, 11 tvåkloade
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gafflar med vitt elfenbensskaft, en rödbottnig madrasshalsduk om 3 alnars längd med kulörta
blommor, 4 - 5 lärftslakan, märkta med L och numrerade från 1 - 10, 4 örngott, 4 bomullslärfts
lintyg, 2 av linne, 5 servetter i dräll, 1 bordsduk, en grön yllekjol, 1 stickat löstäcke av bomull
hopsatt på mitten, ett vitt svanbojsskynke, en nattröja med långa ärmar och snörning på
manschetten, en mörkrandig yllekjol, en grå vadmalsunderkjol kantad med lärft nedtill, en nyss
förtent kopparkittel, 2 kaffepannor, ett par nya utanpåkängor, en kristallflaska, ritad med en
tulpan på ena sidan och en nejlika på den andra, ett par nästan nya bockskinnskor, 3 rödrutiga
lärftsnäsdukar samt 20 - 30 riksdaler banko i mindre sedlar.
Dahlberg skall ha behållit större delen av det stulna. Han är född på Åland, 28 år gammal,
långlagt ansikte och ljust hår.
2:o Dragonen vid Svenska Dragonregementet N:o 32 av Östra Göinge Skvadron, Sven Krantz
har olovligen avvikit från rusthållet.
Han är 20 år gammal, 5 fot 9 tum lång, fettlagt ansikte och ljust hår.
3:o Drängen Eric Andersson har avvikit ur sin tjänst hos torparen Eric Jansson i Domartorp,
Yttre Enhörna, Södermanland. Han är 22 år gammal och ljus.
4:o Pigan Karin Jonsdotter, född i Långtora socken har olovligen avvikit ur sin tjänst hos
Jonas Andersson i Husby, Aspö socken.
Krono- och stadsbetjänter skall sorgfälligt efterspana dessa rymmare och vid anträffandet
genast gripa och inbringa fästningsfången Dahlgren samt om det stulna påträffas behörigen
anmäla.
Uppsala den 1 maj 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 maj 1824 (beväringar som uteblivit från mönstringen)
Av 1823 årsklass har dessa beväringar inte infunnit sig till mönstring:
Avlidne Jacob Ahl från Enköping, drängen Didric Pehrsson från Ullevi, Bro socken, Gustaf
Sundström, Älvkarleby
Av 1822 årsklass: Skräddardrängen Anders Sundlöf, Ströja, Börje socken, Eric Bengtsson,
Gisseby, Dannemora, drängen Carl från Skälsta, Vaksala, Pehr Wendin, Västanhede. Tierp,
drängen Olof Gräs från Hållnäs socken,
Av 1821 årsklass: Drängen Carl Gustaf Brodin, Leran, Låssa socken, drängen Eric från
Siggfora, Järlåsa,
Av 1820 årsklass: Skepparen Henric Pehrssons son Anders från Kalmarsand i Bro socken,
drängen Jan Olsson, Råby Håtuna socken, Jan Ersson, Östervige, Vendel
De skall av krono- och stadsbetjänter noga efterspanas och då de anträffas anmälan genast
göras till Befallningshavande för vidare laga åtgärd.
Uppsala den 1 maj 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1824 (spannmålsauktion Serafimer Orden)
Den 8 juni anställs auktion med tre månaders betalningsanstånd för säker och godkänd borgen.
Serafimer Ordens Gillet prövar de gjorda inropen. Auktionen gäller Uppsala Hospitals
Överskotts- och Kronotionde spannmål, 218 tunnor 1 kappe råg och lika mycket korn, som
förvaras i Kronomagasinet.
Uppsala den 19 maj 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 maj 1824 (förnyad auktion Låddersta, Kalmar socken)
Eftersom inga köpare fanns vid auktionen av Låddersta jämte Höglunda utjord, tillhörigt fänrik
Zethrins konkursmassa, i Kalmar socken, kommer ny auktion att utlysas den 5 juni på Grans
gästgivargård.
Uppsala den 22 maj 1824 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 28 maj 1824 (kassationsmönstring med hästar vid Dragon
Korpsen)
Generalmajor Aminoff är förordnad att hålla ådermöten nästa höst för
Livskvadronen vid Åsbyhus gästgivargård den 13 september
Roslags Skvadron vid Rimbo gästgivargård den 14 september
Norra Upplands Skvadron i Uppsala stad den 15 september
Majorens Skvadron vid Litslena gästgivargård den 17 september
De rustande tillkännages, att de själva eller deras ombud kan övervara mönstringen.
Uppsala den 28 maj 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 28 maj 1824 (exekutiv auktion Högbyvik, Villberga socken)
För fastställd skuld kommer Fideikommiss Egendomen Högbyvik, Villberga socken att säljas
till högstbjudande vid offentlig auktion på Litslena Gästgivargård den 10 september.
Denna egendom består av Högbyvik 1 mantal säteri och 2 mantal frälse, Håra utjord ¼ mantal
kronoskatte, Råby N:o 1, ½ mantal kronoskatte och Råby N:o 2, ¼ mantal kronoskatte i
Villberga socken
Vidingsbo ¼ mantal i Litslena socken, skattlagda torpet Hammartorp på allmänningen
Hammaren i Litslena
Bodarna ¼ mantal frälse i Löths socken
Alltsammans värderat till 24.000 riksdaler. Egendomen säljs i befintligt skick utan gröda och
inventarier. Köpeskillingen bör inlevereras genast eller sist en månad efter auktionsdagen,
varifrån 6 % ränta beräknas.
Uppsala den 28 maj 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 28 maj 1824 (6 personer)
1:o Gossen Pehr Gustaf Westberg har olovligen avvikit från Arbets- och Korrektionshuset här
i staden.
Han är 16 år gammal, mörkt hår, bruna ögon och mörklätt ansikte. Han var klädd i tröja och
långbyxor av vadmal, vita ullstrumpor, näverskor och skinnkaskett
2:o Postmästaren i Säter, Gustaf Mauritz Gundée, har utan att fått permission eller respass
avrest från Säter. Han är suspenderad från sin tjänst enligt Överpostdirektionens beslut och
dessutom tilltalad vid Blandad Post- och Rådsturätt för angivna förbrytelser.
Han är 29 år gammal, lång och fetlagd, med fylligt stort ansikte, blå ögon, brunt krusigt hår.
Han medförde vid avvikandet två kappsäckar en större av svart och en mindre av brunt läder
samt den under sista kvartalet inkomna postmedelsuppbörden.
3:o Husaren vid Livregements Brigadens Husarkorps och Arboga Skvadron, N:o 11 Carl
Hultgren, som efter permission inte återvänt till Regementet.
Han är 30 år gammal, 5 fot 8 tum lång, undersättsig till växten, blå ögon, ljust hår, något
koppärrig och har lärt målarehantverket.
4:o Arrestanterna Olof Ericsson, Carl Johansson och Anna Maria Öhrström har kommit på
flykten från Dimbo Härads häckte, Skarborgs län.
Eric Olsson vanligen kallad Katt-Olle är 25 år gammal, 5 fot 9 tum lång, mörkt hår, blå
ögon, blekt magerlagt ansikte och utstående panna
Carl Johansson är 27 år gammal, 5 fot 10 tum lång, mörkt hår, bruna ögon, långlagt
ansikte. Bägge är straffade för stöld och förpassade till Vadstena Arbetsinrättning.
Anna Maria Öhrström är 24 år gammal, liten och undersättsig till växten, mörkt långt hår,
blå ögon, rödlätt ansikte, straffad för stöld och förpassad till Norrköpings Spinnhus.
Överståthållarämbetet i Stockholm samt Befallninghavande i nästgränsande län anmodas
efterlysa gossen Westberg.
Uppsala den 28 maj 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
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Brev från Carl Johan, Stockholm den 1 juni 1824 (beklädnadsdirektionens räkenskaper)
Då flera berättelser om förra årets Generalmönstringar med Indelta Infanteri Regementen
inhämtats, att någon åtgärd i avseende på Beklädnads Direktionens räkenskaper inte kunnat
vidtas, då rotehållarna inte granskat eller yttrat sig om dem.
För att befordra verkställighet av Författningarnas föreskrift om dessa granskningar,
anbefaller Vi Er, att vid mönstringsförrättningen underrätta Rotehållarna, att de väljer två
ombud som ombesörjer granskningen och inom fjorton dagar avgiver sitt utlåtande till
Generalmönsterherren
Stockholm den 1 juni 1824 CARL JOHAN
Vilket stadgande kungöres till vederbörandes underdåniga efterrättelse.
Uppsala den 8 juni 1824
Kungörelse, Uppsala den 5 juni 1824 (entreprenadsauktion på reparationer vid Uppsala
Hospital)
Till följd av Serafimer Ordens Gilles förordnande kommer åtskilliga reparationer att företagas
på Uppsala Hospital. Arbetet utbjuds till minstbjudande vid entreprenadsauktion den 30 juni,
Förslaget kan få genomläsas här.
Uppsala den 5 juni 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1824 (arrendeauktion Kaptensbostället Dräggesta,
Vallby socken och Kvartermästarbostället i Boglösa)
Vid Krigs Kollegium och Landskontoret kommer Kaptensbostället vid Upplands Regemente
Dräggesta, Vallby socken och Regements Kvartermästarebostället vid Livregements Brigaden
Boglösa by, Boglösa socken att under arrende för den återstående arrendetiden ytterligare
utbjudas.
Uppsala den 9 juni 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1824 (arrendeauktion Kaptensbostället Dräggesta,
Vallby socken och Kvartermästarbostället i Boglösa)
Vid Krigs Kollegium och Landskontoret kommer Kaptensbostället vid Upplands Regemente
Dräggesta, Vallby socken och Regements Kvartermästarebostället vid Livregements Brigaden
Boglösa by, Boglösa socken att under arrende för den återstående arrendetiden ytterligare
utbjudas.
Uppsala den 9 juni 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1824 (förnyad auktion på Låddersta, Kalmar socken)
På begäran meddelas allmänheten följande:
Låddersta hemman N:o 1 jämte Höglunda frälse utjord belägen i Kalmar socken, Håbo Härad
och tillhörande fänrik Zethrins konkursmassa, har inte kunnat säljas vid tidigare auktioner. Ny
auktion den 20 juni med rättighet att genast tillträda egendomen.
Erinras inteckningsinnehavarna och övriga fordringsägare att själva vid auktionen bevaka
sin rätt, medan den nu kan säljas till vilket pris som helst.
Bålsta den 28 juni 1824 C D UNGE Syssloman i fänrik Zethrins konkurs.
Uppsala den 7 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1824 (möten med gratialister)
Gratialister vid Livskvadronen samt Norra Upplands Skvadron av Livregementets Dragon
Korps, vilka önska att utbekomma detta års första hälft av underhåll, skall försedda med
prästbetyg och original pensionsbrev infinna sig till möten, som blivit utsatta av
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Mönsterskrivaren och hålls vid Alsike gästgivargård den 28 juli, Nysätra gästgivargård 29
juli, Läby gästgivargård 22 juli och här i staden i färgare Hedmans gård den 24 juli.
Uppsala den 2 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1824 (entreprenadsauktion, ombyggnad av valv på
Slottet)
För att iståndsätta och inreda de förvaringsrum för de under Upplands Regementets
Beklädnadsdirektions vård varande reservpersedlar och effekter i valven här på slottet, har
Direktionen utlyst entreprenadsauktion för arbetet den 7 augusti.
Arbetet skall vara klart för 1 oktober och kostnadsförslag finns att tillgå på Landskontoret.
Uppsala den 2 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1824 (arrendeauktion på akademiprebendehemmanet
Broby, Börje socken)
Konstistorium Akademicum kungör att Akademiprebendehemmanet Broby, 1 mantal i Börje
socken, kommer att bortarrenderas på 30 år. Arrendeanbuden i spannmål, hälften råg och
hälften korn, ren och strid säd, med fyra kappar på tunnan, skall årligen och i rättan tid utföras
till den ort som bliver anbefalld. Dock inte längre bort än 9 mil från Uppsala.
Bifogad styrkt borgen för årliga kronoutskylder, samt hemmanets tillbörliga hävd och
bebyggande samt årliga räntans utgörande till Akademin under hela arrendetiden, ingivas till
Akademi Konsistorium eller Akademins Rektor Magnificus. Anbuden skall vara förseglade
och lämnas senast klockan tolv den 20 denna månad.
Den nu på hemmanet besörjde trädesbrukningen kommer att betalas särskilt av arrendatorn.
Uppsala den 2 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 2 juli 1824 (9 personer)
1:o Korrektionshjonen N:o 162 Lundström eller Isaksson, N:o 268 Ahlin, N:o 335 Engblom,
N:o 300 R Christoffersson har avvikit från Vanås Fästning.
Lundström är 11 kvarter 3 tum lång, brunt hår, blå ögon, bleklagt ansikte.
Ahlin är11 kvarter 5 ½ tum lång, rödbrunt hår, blå ögon, trint ansikte.
Engblom 10 kvarter 3 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon och trint ansikte
Christoffersson 11 kvarter 2 tum lång, mörkt hår, blå ögon, trint ansikte
2:o Manspersonerna Anders Olsson Westerling och Benjamin Olsson Bergendahl har för
passlöst kringdrivande återsänts från Norge med inom Karlstads län genom förövat övervåld
mot fångföraren berett sig tillfälle att komma på flykten.
Westerling är 36 år gammal, 66 tum lång, smal men stark till kroppsbyggnaden med blekt
ansikte, svart hår, blå ögon
Bergendahl är 38 år gammal 62 tum lång, mörkt hår, bruna ögon, undersättsigt byggd
3:o Två personer, som enligt uppgift är Jan Ersson i Bengtsbo, Harakers socken, Pehr
Andersson, Nyby, Romfartuna socken har mottagit 13 skeppund 10 marker tackjärn av
Bergsmannen Anders Pehrsson i Nickbo, Karbennings socken för att forsla det till Brukspatron
Grave Hülphers & Comp i Västerås, men aldrig avlämnat det.
För varje skeppund som återskaffas och avlämnas till avsändningsstället betalas 3
riksdaler.
Uppsala den 2 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1824 (pris på svensk silverriksdaler)
Utredningen av Magasinsärenden har tillkännagivit att under april, maj och juni har
medelpriset på en svensk silverriksdaler i förhållande till växelkursen på Hamburg, varit 2
riksdaler 34 skilling 3 runstycken bankosedlar och ett lod kontrollerat, omyntat silver varit 1
riksdaler, 6 skilling 3 ¼ runstycke.
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Uppsala den 15 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 juli 1824 (förnyad auktion Lundby, Yttergrans socken)
Den tidigare utlysta auktionen på änkan Stina Andersdotters omyndiga barns i mät tagna
fastighet 3/8 mantal kronoskatte N:o 1 Lundby, Yttergrans socken, har inte kunnat säljas. Ny
auktion den 29 september.
Uppsala den 17 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 juli 1824 (förnyad auktion Håra, Viberga socken)
Bonden Carl Janssons ägande och i mät tagna hemman, Håra, Viberga socken, kommer att
säljas vid förnyad auktion den 29 september på Litslena Gästgivargård.
Uppsala den 17 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 17 juli 1824 (10 personer, tillvaratagen häst och pengar)
1:o Volontären vid 7 Kompaniet av Flottans Sjöartilleri Regemente i Stockholm N:o 33 Gustaf
Brask, har avvikit från tjänstgöringen.
Han är född i Ramsta socken, 23 år gammal, 5 fot 9 tum lång, undersättsig, ljust hår, rödlätt
ansikte, blå ögon och ett ärr på vänstra handleden. Han var klädd i buldanskläder, svart
skinnkaskett och kommisskor.
2:o Trädgårdsdrängen Johan Claesson, har annandag pingst avvikit från sin tjänst vid
Bogesunds säteri, Östra Ryds socken,
Han är 45 år gammal av medelmåttig växt, mörk, runt koppärrigt och rödbrusigt ansikte.
3:o Tjänstegossen Christoffer M Halmén, har avvikit från sin tjänst hos kopparslagare Anders
Bergström, Hörningsnäs.
Han är 22 år gammal, liten till växten med mörkt hår.
4:o Arrestanterna Anders Andersson och Carl Kull har brutit sig ur Häradsfängelset i Motala
och tagit till flykten.
Andersson som är dömd till fästningsarbete är medelmåttig till växten, 40 år gammal med
koppärrigt ansikte.
Kull är 20 år gammal, klen till växten med magert långlagt ansikte.
5:o Pigan Anna Karin Adamsdotter har den 18 juni kommit till sin bror mjölnare Johannes
Adamsson på Orrnäs ägor i Ödeshög socken, med ett 5 veckors gammalt flickebarn. Hon
bortgick morgonen därpå med barnet, som sedan hittades i sin linda, liggande i en beteshage
vid sjön Vättern.
Anna Adamsdotter hade pass från Stockholm till Ödeshög på 5 veckors tid. Hon beskrivs
vara mellan 20 - 30 år gammal, ljust ansikte, ljusblå ögon och ljust hår.
6:o Artilleristen vid Vendels Artilleri Regemente, 12:te Kompaniet, N:o 39 Carl Carlsson
Blom är 28 år gammal, 5 fot 7 tum lång, blekt ansikte ljust hår samt kunnig i
skräddarhantverket. Han avvek från tjänstgöringen i Kristianstad.
7:o Sjöartilleristen vid Göteborgs Eskadern och Livkompnaiet N:o 22 Petter Jansson Lindquist
har olovligen avvikit från tjänstgöringen.
Han är 27 år, 5 fot 9 tum lång, brunt hår, bruna ögon och ovalt ansikte samt spetsig näsa.
8:o Volontären vid nyss nämnda Regemente och Överste Hjärnes Kompani N:o 14 Lars
Segerman samt N:o 32 Claes Roos. Segerman rymde den 20 juni och Roos, som hade
permission till Malmöhus län återkom aldrig.
Segerman är 20 år gammal, 5 fot 7 tum lång, bruna ögon, brunt hår, rak näsa, Han är rak
och smärt med ett ärr på vänstra kindbenet.
Roos 28 år gammal, 5 fot 7 tum lång, ljustlätt ansikte, blå ögon, ljustgult hår, och rak näsa.
9:o Från bonden Isak Johansson i Linneberga, Svinstad socken, Linköpings län, stals en 6 årig
häst, med svart hängman och svans. Ägaren utlovar 6 riksdaler 32 skilling banko till den som
sätter fast tjuven och återför hästen.
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Bonden Anders Svan i Karlsboda, Viksta socken har anmält att han pingstdagen tillvara tagit
en brun häst 12 - 14 år gammal med stjärna i pannan och stubbade öron.
23 riksdaler 16 skilling, vilka jämte förskingrade 21 riksdaler 42 skilling 8 runstycken
kvinnspersonen Johanna Lovisa Lindmark uppgivit sig ha hittat på allmänna landsvägen vid
Haga grind, kan återfås av rätta ägaren på Stockholm Läns Landskansli så vitt anmälan görs
inom natt och år från den 26 juni. I vidrigt fall tilldelas Solna Församlings fattiga pengarna,
vilket Skeppslags Tingsrätt beslutat.
Uppsala den 17 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1824 (arrendeauktion på Regementets läkarboställe
Väsby vid Adelsfaneregementet)
På Krigs Kollegium och Landskontoret förrättas arrendeauktion den 30 augusti på
Läkarbostället Väsby tillhörande Adelsfaneregementet.
Uppsala den 16 juli 1924
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1824 (personer som inte betalt skatt eller böter)
Personer som avflyttat från skattskrivningsorten utan att ha erlagt dem påförda kronoutskylder
eller böter efterlyses.
Första Fögderiet Håtuna socken, Håtunaholm, arbetskarlen Per Persson Allwén 2 riksdaler 18
skilling, Kvarnnibble, avskedade dragonen Kvarnström 2 riksdaler 43 skilling 4 runstycken,
Bro, Kalmarsand, Henrik Persson 3 riksdaler 43 skilling samt 7 personer till.
Femte Fögderiet Älvkarleby socken, Kungsgården vice häradshövding Sundquister 1 riksdaler
26 skilling samt 3 personer till
Om någon anträffas skall man skyndsamt uttaga de påförda medlen och hitsända eller om
brist på tillgång vederbörligt bevis meddelas.
Uppsala den 19 juli 1824
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1824 (inställd entreprenadsauktion angående
förvaringsrum för Regementets reservpersedlar)
Med anledning av skrivelse från Krigs Kollegiet den 9 juli kommer den utlysta
entreprenadsauktionen för inredandet av förvaringsrum för Regementets reservpersedlar att
inställas.
Uppsala den 20 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1824 (auktion Lunda, Yresta för att täcka efterräknings
skuld)
För att täcka den obetalda efterräknings skulden i framlidne greve Jacob Gyllenborgs
hemmansbyte till kronan kommer öppen auktion att förrättas vid Lunda hemman, Vaksala
socken. Där säljs frälseräntan av Yresta N:o 2 samt Lunda N:o 1 och 4, vilka ännu återstår för
frälseskulden och blivit förklarade som Kronans egendom. Återstående frälseräntan för Lunda
N:o 1 är 42 skillingar 1/10 runstycke, för Lunda N:o 4, 5 riksdaler 4 4/5 skillingar samt för
Yresta N:o 2, 5 riksdaler 12 skillingar 53/120 runstycke. Underrättelse om frälseräntornas
förvandling erhålles hos häradsskrivare magister Ekman.
Uppsala den 31 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1824 (tid och plats för vanliga ådermöten)
Vanliga hästådermöten med Livregementets Dragon Korps hålls i september vid vanliga
platser. Rusthållarna erinras att de vid mötena och dagarna efter vid kungjorda approbationsoch kassationsmöten skall underhålla sina karlar och hästar.
Uppsala den 31 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1824 (arrendeauktion på Långlöt och Ör, Ulriksdals
Kungsgård, Spånga socken, Sollentuna Härad)
De under Ulriksdals Kungsgård, Spånga socken, Sollentuna Härad, hörande hemmanen
Långlöt ¼ mantal samt Ör 3/8 mantal skall var för sig säljas på offentlig auktion den 19
oktober på Värdshuset vid Ulriksdals Kungsgård. Arrendet är på 30 år. Anbuden prövas av
Kammar Kollegiet och borgen för de 5 första åren krävs.
Uppsala den 31 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1824 (upphandling av hästfoder)
Den 7 september kommer upphandling av havre, hö och halm för Svea Artilleriregementes
hästar att göras. Förseglade anbud mottas hos Underhålls Departementets Kammarkontor, där
också berättelse om kvantiteter och tiden för levereringen kan erhållas.
Uppsala den 31 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 31 juli 1824 (8 personer, hästar, ökstock, stöldgods)
1:o Drängen Anders Andersson från Sävastbo, Löfsta socken, har varit straffad två gånger för
tjuvnad, och för ny misstanke av Kronolänsman Fredlund blivit häktad och satt i förvar. På
aftonen samma dag lyckades han rymma ur Häradshäktet i Yvre.
Han är 24 år gammal, liten men undersättsig till växten, ljust kort hår och koppärrig. Han
var klädd i blå kortbyxor, blårandiga strumpor, gammal ljusblå väst och svart hatt
2:o Den vid Invalidhuset här intagna förre soldaten Johan Sohl har avvikit.
Han var dåligt klädd i blå jacka, och långbyxor, blå mössa men utan strumpor och skor.
Han uppger att han är döv och bär högra armen i band, trots att han varken är ofärdig eller
saknar hörsel
3:o Korpralen vid Södermanlands Regemente och Oppunda Kompani N:o 388 Carl Anders
Håss, som olovligen avvikit från Släta Arbetsstation vid Göta kanalverk
Han är 32 år gammal, 5 fot 10 ½ tum lång, smärt med ljust långlagt ansikte, ljust hår, stora
ljusblå utstående ögon, stark skäggbotten och mustascher, klädd i blå mössa med
vaxduksöverdrag, gammal grå klädesrock, grå surtut av halvylle, med mässingsknappar med
nummer 10, blå och gulrandig väst, blå och vitrandiga bolstervarsbyxor vita ullstrumpor och
skor.
4:o Soldaten vid Tredje Majorens Kompani av Dalregementet N:o 83 Eric Mattsson Kjempe,
har avvikit från Borenshults arbetsstation vid Göta Kanalverk.
Han är 26 år gammal, 11 kvarter 4 tum lång, smal med mörkt hår, ljusblå ögon. han var
klädd i ljusblå tröja, grå kortbyxor av vadmal, rödrandig växt, grå strumpor, gamla skor,
förskinn och svart hatt.
5:o Koldrängen Johannes Lindquist har avvikit från Gammelbro Bruk, sedan han blivit
misstänkt för att vid Mårdshyttan i Lindes Härad, stulit en bankosedel på 20 riksdaler och en
del småsedlar.
Lindquist är 40 år gammal, medelmåttig kroppslängd, svart hår och bruna ögon.
6:o Skomakare lärlingen Anders Fredrik Fryckman från Blåsut, som var häktad för stöld,
rymde från Sundals Häradsfängelse,
Han är 22 år gammal, liten till växten med trint ansikte, gulvitt kort hår och blå ögon.
7:o Handelsbetjänten Bengt Kindlund har, sedan han utfått pass av magistraten i Ulricehamn
på 4 månader för att dels avyttra varor och dels indriva fordringar för sin husbonde Sven Calin,
varken återkommit till orten eller redovisat sitt uppdrag
8:o Drängen Anders Andersson har avvikit ur sin tjänst vid Lovö Prästgård. Han förmodas ha
tagit sig till Häggeby eller Grans socknar, där hans moder Stina Pehrsdotter och styvmorfar
skräddaren Bålstedt vistas.
Han är 16 år gammal, kort och stadigt växt, trint ansikte med ljust hår.
21 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan86-1824.doc Skapat den 04-09-24 11:33 Senast utskrivet 04-09-26
22:43

9:o Två svarta hästar av 5 års ålder, den ena med vit stjärna i panna och vita bakfötter, den
andra har en vit fläck på vänstra manken och ena bakfoten vit. Båda har ståndman och skodda
framfötter. Hästarna har stulits från bonden Anders Svensson i Träva Säteri, Skaraborgs län,
som utlovar 20 riksdaler i vedergällning.
10:o Från Karlsbergs gård i Västerås stals en ökstock. Ur en smedja intill togs två par åror, ett
par alldeles nya. Vedergällning på 5 riksdaler till den som återskaffar det stulna och anmäler
till garvare Westerberg i Västerås.
11:o Vid inbrott i den s k Biskopsgården i Sätra Brunn har stulits ett guldur med vidhängande
guldkedja om 3 alnars längd, tre märkta förgyllda silverglas, en toalettspegel av mahogny
innehållande en guldring med innefattade små pärlor, en dito med röd sten, en dito med blå
sten, en pennkniv, ett eldstål, en friserkam, en elfenbenskam, en sax och ett nålbrev, en ljusblå
silkesschalett, ett silver saltkar, en brännvinsflaska av ritat glas m m
12:o Från nämndeman Anders Jacobsson i Långbyn, Husby socken, Falu län, stals en röd
taskbok med inneliggande handlingar och pengar, bl a en assignation på banken av
Brukspatron C E Lagergren på Klosters Bruk stor 20 riksdaler. Dessutom stals en silverbägare
märkt C H D och särskilt bomärke, en silverkopp märkt med bomärke, två guldringar, en
beslagen sjöskumspipa med kupigt lock, en ny mörkblå klädesrock med randigt foder och
kamelhårsknappar, halsdukar och schalar.
Uppsala den 31 juli 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1824
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-11-13

7 augusti 1824 - 30 december 1824

Efterlysning, Uppsala 7 augusti 1824 (7 personer och 3 barn, stöldgods)
1:o För stöld straffade och till allmänt arbete dömde sjömannen Anders Jacob Ekman, är
född i Arboga, 30 år gammal, liten till växten med brunt hår, gråblå mörka ögon med livlig
blick, något mager och något brun i ansiktet.
2:o För stöld tilltalade allmänna arbetskarlen Johan Eric Dahlberg, 21 år gammal, 11
kvarter 1 tum lång, gulrött hår, ljusbruna ögon och magert ansikte.
3:o Kvinnspersonen Stina Andersdotter, som är tilltalad för stöld, har brutit sig ut ur
Västerås Slottshäkte och tagit till flykten. Hon medför sina tre barn en gosse på 6 och en på
4 år samt en flicka på 1 år.
Hon är mellan 40 - 50 år gammal, liten till växten med magert ansikte, spetsig näsa,
mörkt hår.
4:o Soldaterna vid Konungens Eget Värvade Regemente och Majoren C von Segebadens
Kompani, N:o 53 Nils Peter Rufquist, N:o 67 Adam Sandberg har avvikit från Garnisonen i
Landskrona
Rufquist är 19 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, med ett större ärr över höger öga. Han
stammar.
Sandberg är 22 år gammal, 5 fot 7 ¼ tum lång, med ovalt, koppärrigt ansikte, bruna
ögon, mörkt hår.
5:o Rekryten vid Västgöta Regemente och Majorens Kompani N:o 111 Claus Hjelm har
olovligen avvikit från övningslägret i Ljungby Hed.
Han är 27 år gammal, 5 fot 9 tum lång, trint fylligt ansikte, vass näsa, mörka ögon,
mörkt hår samt ljus och svag skäggväxt.
6:o Torparen Sven Petersson har den 5 maj bortgått från sin hemvist Clastorp i Svenarums
socken, Jönköpings län.
Han är 50 år gammal, lång till växten med svart hår, rödlätt ansikte.
7:o Ett guldur märkt på boetten med J H S och årtalet 1810 i romerska siffror med svart
band och däri hängande urnyckel av pistolettguld med infattad agat, en mörkblå mansrock,
två pennknivar, med vita benskaft, en korg med knivar och gafflar, två borddukar har stulits
från änkan Elin Jonsdotter i Wännsjö, Urby socken, Kalmar län.
8:o I Urby sockens kyrka stals en sjöskumspipa med högt runt locka av silver.
9:o En mörkgrå klädesrock, en brun vadmalskolt med randigt kattunsfoder, ett par blå
vadmalsbyxor, en svart hatt, ett par stövlar, 4 halsdukar en sliten säck märkt med H D J G
samt åtskilliga matvaror har stulits från Olof Jonsson på Kjellmo ägor, Karlskoga socken
10:o En fårskinnspäls överklädd med blå vadmal och svart sammetskrage samt muddar av
grått skinn, en fruntimmers slängkappa, av mörkblått fint kläde med halsspänne, i form av
två druvklasar av silver, kragen och slagen kantade med sammet har stulits från Hardemo
Prästgård, Örebro län.
Uppsala den 7 augusti 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 augusti 1824 (auktion Sundby, Alunda socken)
Den 11 oktober utbjuds på arrendeauktion piparebostället vid Upplands Regemente
Sundbyn ¼ mantal i Alunda socken
För att anbud skall antas skall domhavandes vederhäftighetsbetyg för arrendeborgen
företes.
Uppsala den 13 augusti 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1824 (tid och plats för att erlägga avgifter för
rusthåll)
Uppbörd för ännu inte erlagda avgifter för tillträde av rusthåll vid Majorens Skvadron av
Livregementets Dragon Korps har mönsterskrivaren E Nyström utsatt möten. Här i staden
den 12 oktober vid assessor Diderons gård och den 14 oktober på Korskrogen i Fröjesunda
socken.
De som genom köp, skifte, arv eller gåva blivit ägare till större eller mindre
rusthållsdelar och inte erlagt tillträdesavgift, skall försedda med original åtkomsthandlingar
infinna sig på dessa platser och tider.
Uppsala den 21 augusti 1824 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 21 augusti 1824 (7 personer, stöldgods, återfunnen
kommunionskalk)
1:o Soldaten Anders Björks son, Carl, som redan förra hösten bortgått från föräldrarnas
hemvist Funboslätt i Rasbo socken, utan att höra av sig.
Han är 14 år gammal, kort men stadigt växt, mörklätt ansikte, mörkt hår, spetsig näsa
och hög panna Han var vid bortgåendet klädd i rock av hemvävt blått ylletyg, långbyxor
och spens av blå vadmal, brunrandigt livstycke, vit yllehalsduk, ullstrumpor, samt kängor
och en gammal grön läderkaskett.
2:o Gardisten vid Andra Livgardet och överste Greve Kronhjelms Kompani N:o 44 Svante
Theodor Nyberg har olovligen avvikit från Regementet.
Han är 11 kvarter 4 ½ tum lång,
3:o Boktryckerikonstförvanten Carl Platzes, har efter förövad stöld begivit sig från Kalmar.
Han är mellan 20 - 30 år, lång och smal till växten, mörkt hår samt något koppärrig
4:o Drängen Carl Fredrik Dufwa, som är straffad för stöld och den 27 februari uttagen till
tjänst, har den 4 denna månad begått inbrott i ett skåp och fråntagit sin husbonden Lars
Ersson i Bustorp, Nikolai socken, Nyköpings län, pengar och åtskilliga matvaror.
Han är medelmåttigt växt, blekt ansikte, ljust hår och blå ögon.
5:o Manspersonen Pehr Gustaf Schylander, som var häktad för passlöshet, rymde från
Nyköpings läns fängelse den 5 denna månad.
Han är medelmåttigt växt, med koppärrigt långlagt ansikte, spetsig näsa, blågrå ögon,
mörkt hår.
6:o Tjänstepigan Kajsa Jansdotter, som hade tillåtelse av sin husbonde Kyrkoherde Helamb
att gå till Dalsland, har inte återkommit.
7:o Skomakare Olof Mandahls vid Vetlanda Säteri, lärgosse Hans Jansson, har olovligen
bortgått.
Han är liten med undersättsig och har trint ansikte.
8:o Vid inbrott hos bonden Olof Olsson i Björke stals 350 riksdaler, däribland en Falu
Bergslagssedel på 20 riksdaler samt en skuldsedel utgiven av Olof Lundquist i Björke till
Olof Olsson på 60 riksdaler, en av klockaren Eric Wretblad på 15 riksdaler samt en av Olof
Olsson på 80 riksdaler
9:o Hos änkan Stina Olsdotter i Åbyggeby, Ugglebo socken har stulits 83 riksdaler,
åtskilliga halsdukar, 4 lärftsskjortor, en fin svart hatt, ett par stövlar, socker och kaffe
10:o Hos Anders Andersson i Byggningen, Grytnäs socken, stals en silverkopp, pengar,
åtskilliga halsdukar, en med påsydda rosor, ett randigt manslivstycke, 6 fina lärftsskjortor, 3
- 4 lispund kött och fläsk samt handlingar och reverser. 10 riksdaler i vedergällning för
godsets återskaffande,
Krono- och stadsbetjänter skall sorgfälligt efterspana dessa rymmare, tjuvar och stulna
saker och pengar samt vid anträffandet genast gripa och till Slottshäktet inbringa
brottslingarna och anmäla om stöldgodset anträffas eller om gossen Carl Björks vistelseort
blir känd.
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I en källare på hemmanet Skeppshults Backe i Vänersborgs län har hittats en i gammal
fason arbetad kommunionskalk av silver, som väger något över 40 lod, där man endast kan
läsa ordet "Tillhörig" av den graverade inskriptionen. Den kan återfås om äganderätten kan
styrkas hos Landskamreraren F H Gasslander i Torp, Borås.
Uppsala den 21 augusti 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1824 (utbildning i salpetersjuderi)
Salpetersjuderi styresmannen J J Edman utför salpetersjudning vid sin gård Staby, Giersta
socken med början den 13 september. Den som önskar undervisning kan infinna sig vid
Staby och under fritt åtnjutande av kost och husrum erhålla kännedom om sjudningssättet.
Uppsala den 23 augusti 1824
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1824 (personer som inte betalt skatt)
Tre personer tidigare boende i Andra Fögderiet har flyttat utan att betalt skatt. Dessa
personer skall noga eftersökas och då de anträffas skyndsamt uttaga de påförda medlen. Har
de inga pengar skall bevis härom insändas.
Uppsala den 24 augusti 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1824 (obetald köpeskilling vid auktion Viby,
Kalmar socken)
Skräddaren Isak Wallén, som vid utmätningsauktionen inropat änkan Greta Lisa
Andersdotters ägande 3/16 mantal kronoskatte i Viby, Kalmar socken, men inte betalt
köpeskillingen tillfullo. Han måste gälda den obetalda delen som är 140 riksdaler 28
skilling 1 runstycke banko och 6 % ränta från den 11 februari, vid äventyr att fastigheten
utbjuds till ny försäljning den 15 december på Grans Gästgivargård.
Uppsala den 4 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1824 (upphandling av hö och halm till
Hovstallets behov)
För Hovstallets behov av hö och halm, kommer auktion att förrättas på Statskontoret den 22
denna månad. Då upphandlas större kvantiteter till leverering vid Hovstallet, dels inom
slutet av nästa oktober, dels i januari och februari samt på öppet vatten inom juni månad.
Vid auktionens början meddelas villkor, men förseglade anbud kan ingivas, vilka vid
auktionens slut bryts och tillkännages.
Uppsala den 4 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 4 september 1824 (10 personer, 4 hästar)
1:o Drängen Jonas Petersson har avvikit från hemorten inom Kalmar län, sedan han blivit
misstänkt för att från en sovande person stulit ett fickur.
Han är 28 år gammal, kort till växten, fetlagd, bruna ögon, mörkt hår
2:o Drängen Carl Peter Petersson har likaledes avvikit från hemorten i samma län. Även
han misstänks för stöld
Han är 22 år gammal, undersättsig med mörkt hår. Han är tidigare straffad för tjuvnad.
3:o Sjöartilleristen vid Första Regementet och Första Majorens Kompani N:o 7 Anders
Ekman har avvikit från garnisonen i Karlskrona dem 24 juli.
Han är 21 år gammal, 5 fot 10 tum lång, smal med långlagt ansikte, bruna ögon och
mörkt hår.
4:o Båtsmannen av Östergötlands Kompani N:o 178 Lars Gustaf Warsten har avvikit från
Norsholms arbetsstation vid Göta Kanal, där han är misstänkt för penningstöld.
Han är 29 år gammal, liten och klen till växten med mörkt hår.
5:o Manspersonen Hagström har i Norrköping utbjudit åtskilliga silverpjäser, som blivit
stulna vid Marielund, Östra Eneby socken, natten till den 7 denna månad
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Han är medelmåttigt växt, brunett, med mörka eldiga ögon, svart hår och polisonger.
6:o Kopparslagare lärlingen Gabriel Nordenström har avvikit från sin mästare i Åmål.
Han är 19 år gammal, liten till växten, blekt ansikte ljust hår.
7:o Gifta drängen Anders Ersson Ekman och pigan Maja Pehrsdotter har bortgått från sina
tjänster i Karlskoga socken.
Ekman är omkring 30 år gammal, stor till växten och koppärrig.
Maja Persdotter är havande.
8:o Urmakare gesällen H Sandberg har en längre tid befunnit sig i Nora stad och där
mottagit ur till reparationer. Nu har han avvikit utan att uppge sitt hemvist och medtagit
uren han haft för reparation.
9:o Drängen Nils Pehrsson Klar har brutit sig ur Häradsfängelset i Gävleborgs län och tagit
till flykten, Han är straffad för kyrkotjuvnad och andra stölder samt dömd till livstids arbete
på Karlskrona Fästning
Han är 20 år gammal, 68 tum lång, smal med mörkt hår, bruna ögon och mörkt ansikte.
10:o Ett svartbrunt sto har bortkommit för bonden Olof Olsson i Knåda, Ovanåkers socken.
Stoet försvann från betet och har ett större ärr i bringan.
11:o Ur en beteshage vid Klotens Bruk i Ramsbergs socken bortkom ett 5 årigt sto, stort till
växten, röd färg med något ljusare man och svans.
12:o På betet vid Kvarnbo gård i Läby socken, detta län, bortstals natten till den 14 augusti
ett mörkbrunt sto, 6 år gammalt, felfritt, med svart man och svans, omkring 13 kvarter högt
och av stark växt.
13:o Från betet vid Lådö By i Sparrsätra socken, stals natten till den 3 augusti en svart häst,
12 år gammal, med några vita fläckar i sadelstaden samt hängman, nära rustningsgilld
storlek. Ägaren bonden Jan Jansson Lådö utlovar 10 riksdaler i vedergällning.
Uppsala den 4 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1824 (frivillig auktion Ubby, Jumskils socken)
Den 9 oktober kommer frivillig auktion att hållas på 3/16 mantal kronoskatte hemmanet
Ubby i Jumskils socken, Ulleråkers Härad. Hemmanet har försvarlig åbyggnad, 5 - 6
tunnors utsäde, hjälpligt mulbete och höfångst samt 53 tunnland icke illa medfaren skog,
där tillfällen till odlingsföretag ges. Tillträde sker genast och underrättelse om
köpevillkoren lämnas av ägaren eller kronobefallningsman Sahlman i Gottsunda.
Uppsala den 4 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1824 (upphittat svärd)
Kronobefallningsmannen Sahlman anmäler att ett i våras mellan Alsike Gästgivargård och
Uppsala stad upphittat damacerat (efter staden Damaskus, har inlagda guld och silver
figurer på stål och järn) svärd, kan rätta ägaren återfå hos Sahlman.
Uppsala den 4 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 september (personer som inte betalt skatt)
En person från Andra Fögderiet och sju personer från Uppsala stad efterlyses, då de inte
betalt sina kronoutskylder och nu vistas på okänd ort.
Uppsala den 6 september 1824
Kungörelse, Uppsala den 7 september 1824 (ytterligare auktion på löjtnantsbostället
Skuttungeby)
Löjtnantsbostället Skuttungeby vid Upplands Regemente kommer att säljas vid ytterligare
auktion den 29 november. För att anbud skall kunna mottas bör inroparen vara försedd med
i vederbörlig ordning författad arrendeborgen.
Uppsala den 7 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
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Brev från Carl Johan, Stockholm den 24 augusti 1824 (angående fylleri och
dryckenskap)
För att undvika missförstånd i Förordningen mot fylleri och dryckenskap av den 24 augusti
1813 rörande åtal för fylleri i kyrka på landet, har Vi funnit för gott att förklara, att denna
förbrytelse vad kyrkoplikt äger rum tillhör Allmän Domstol
Svordom under fylleri på landet, med undantag om det skett i kyrkan, upptas och avgörs
av Befallningshavande.
Uppsala den 24 augusti 1824 CARL JOHAN
Den nådiga förklaringen meddelas härmed.
Uppsala den 18 september 1824 J A CARLSSON O E WALLIN
Kungörelse, Uppsala den 18 september 1824 (förnyad auktion Högbyvik, Villberga)
Fideikommiss egendomen Högbyvik, Villberga socken kunde inte säljas vid tidigare utlyst
exekutiv auktion. Ytterligare auktion den 29 oktober.
Uppsala den 18 september 1824 J A CARLSSON O E WALLIN
Efterlysning, Uppsala den 18 september 1824 (två personer, 6 hästar, stölder från
resande)
1:o Bondsonen Eric Larsson från Vallsänge, Hanebo socken, Gävleborgs län, har utan
föräldrarnas vetskap redan i maj bortgått utan att låta höra av sig.
Han är 19 år gammal, liten till växten, trint ansikte, mörkt hår.
2:o Ett 10 årigt sto, tillhörigt bonden Anders Jonsson i Mo kyrkby, har försvunnit. Stoet är
litet till växten, rödblackt med ljusare framdel, stjärna, svart man och svans.
3:o Ett sto tillhörigt läderhandlare E J Asp i Hudiksvall. Stoet är 7 - 8 år gammalt, rött eller
s k mässingsblackt till färgen, bläs och liten häng- och ståndman.
4:o Ett sto tillhörigt arbetskarlen Pehr Schedin i Hudiksvall svartbrunt till färgen och liten
till växten.
5:o Ett sto tillhörigt bonden Hans Olsson i Ånga, Arbro socken, 6 år gammal, virvel på
vardera sidan av halsen, snedhovdat på båda bakbenen samt svart ståndman och svans.
6:o En brun häst utan tecken, 7 år gammal, av medelmåttig storlek med svart man och
svans, stals vid lägenheten Frescati nära Roslagstullen i Stockholm. Vedergällning.
7:o Ett brunt sto 17 - 18 år gammalt, med ståndman och vita fläckar i sadelstaden blev för
någon tid sedan bortstulet vid den s k Trasta krogen i Skånela.
8:o Från en resande stals en sälskinnskappsäck vid Bodshemmet, Ekeby socken, Linköpings
län. Den innehöll två vita klänningar, sockerduks halsdukar, nattkappor, sparkragar, 1½
dussin prästkragar, strumpor av fårull, bomull och redgarn, 4 engelska rakknivar i fodral, en
rakask av tenn, en rakborste med elfenbensskaft, en röd sedelbok av saffian, ett kort tjockt
bamburör med mässingsdoppsko och silverskålla försedd med guldsmed Strömbergs,
Linköping namnstämpel.
9:o Hos skräddare Rosendahl, Hagelåkra ägor, Kalmar län stals två vita tyllschalar, en
violett levantinsschal, en collerette (fruntimmersskrås) med silkesspetsar, en tyllkrage, 4
alnar vit sockerduk, två lintyg, tre skjortor av blångarn, en gul kjol.
För stölden misstänks spinnhushjonet Maria Björnberg, som någon tid uppehållit sig i
orten. Hon är smal, rödgult hår, blå ögon och något fräknigt ansikte.
10:o Ett fickur med guldboett, tillverkat av Bordré i Geneve, bortkom för en resande vid
Barnarps Gästgivargård, Jönköpings län. Repeterverket är synligt under ett slipat glas. Vid
klockan hängde i ett svart sidenband en ring och två alldeles lika guldpitschafter.
Den som tillvaratagit detta ur och lämnar det till handelsman Rydin i Jönköping får 50
riksdaler i vedergällning.
Krono- och stadsbetjänter skall noga efterspana skepparen Johan Rasmundsson, då
Magasinsdirektionen genom Befallningshavande i Göteborg förordnat kvarstad på hans
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fasta och lösa egendom till säkerhet för Kronans ersättningsfordran av 1226 riksdaler 1
skilling 8 runstycken banko.
Uppsala den 18 september 1824 J A CARLSSON O E WALLIN
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1824 (lösöresauktion vid Kvarnbo gård, Läby
socken)
Den 4 - 5 oktober kommer auktion att hållas vid Kvarnbo gård i Läby socken, på åtskillig
lösegendom. Bl a moderna möbler, större speglar, allehanda husgeråd, träkärl, åker- och
körredskap, äldre och yngre vagns- och arbetshästar, oxar, goda bärande mjölkkor och
kvigor, stutar, får, svin, en större samling välhållna snickarverktyg till större delen engelska.
Det lämnas anstånd med betalningen till 1 september 1825. Mat och förfriskningar finns att
köpa på stället, liksom foder och stallrum för hästar.
Uppsala den 20 september 1824 J A CARLSSON O E WALLIN
Efterlysning, Uppsala den 20 september 1824 (1 vuxen, 2 barn)
1:o Soldaten Jonas Åkers bägge söner, Anders 11 år gammal och Carl 7 år gammal, har
olovligen bortgått från föräldrarnas hemvist i Nybo, Torsvi Allmänning
Bägge är fräkniga. Anders var klädd i buldansbyxor, svart väst, stort förskinn och svart
kaskett. Carl hade bredrandig kort tröja, blångarns byxor. Han var barhuvad och har ett
brännmärke på högra handen.
2:o Manspersonen Nils Nilsson var anhållen för passlöst kringdrivande. När han skulle
föras till Karlstad från Örebro lyckades han rymma vid hemmanet Ulvsjö i Ölme Härad från
fånggevaldigern Johan Sjöberg.
Nilsson är 20 år gammal 11 kvarter lång, blå ögon, ljusrött hår
Kronobetjäningen skall sorgfälligt efterspana dessa rymmare och vid anträffandet gripa
Nils Nilsson och inbringa honom till Slottshäktet. Men om gossarnas Åkers vistelseort göra
anmälan.
Uppsala den 20 september 1824 J A CARLSSON O E WALLIN
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1824 (tid och plats för markegångssättningen)
Den 3 november klockan 10 på förmiddagen kommer markegångssättningen att ske.
De Herrar av Ridderskapet och Adeln, som äger rätt att i val av deputerade deltaga,
anmodas inom fjorton dagar efter denna kungörelses uppläsande, insända sina vota hit med
påskriften: Votum.
Bondeståndet skall utse tre deputerade, en för varje domsaga.
Domkapitlet samt Magistraterna ombesörjer kallelse enligt författningarna för präst- och
borgarstånden.
Innan den 20 oktober skall sockenfullmäktige upprätta och insända priskuranter på alla
de varor och persedlar, som finns i markegångstaxan i samma ordning som de uppförs där
och värdena lämpade efter ortens gångbara priser.
Prästerskapet anmodas ombesörja sockenstämmornas utlysande för att välja
sockenombud, som tillsammans med Domhavande bestämmer tid och plats till val av
fullmäktige för markegångssättningen.
Uppsala den 20 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1824 (hammarskatten)
Kammar- och BergsKollegierna har sänt följande skrivelse:
Enligt Brevet av den 17 september förra året har beslutats att lösningspriset på Kronans
Hammarskattjärn skall bestämmas årligen i bankosedlar. Bruksägare är dock tillåtna att
erlägga den i speciemynt beräknat till det förhållande mot bankosedlar som
Kammarkollegium, Statskontoret och Bergskollegium äger fastställa.
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Medelkurserna i Stockholm och Göteborg under juni, juli och augusti har utgjort 129
skilling i svenska bankosedlar mot 1 riksdaler Hamburger Banko. Kollegierna har efter
överläggning bestämt priserna på Kronans Hammarskattjärn och Tiondejärn enligt följande
För Löfsta, Österby och Gimo Bruk 16 riksdaler 24 skilling bankosedlar eller 6 skilling 8
runstycken i silver eller hårt mynt.
Strömsbergs, Ullfors och Söderfors Bruk 15 riksdaler 36 skilling banko eller 5 riksdaler
41 skilling 4 runstycken silver
Vattholma och Älvkarleö Bruk 15 riksdaler 24 skilling banko eller 5 riksdaler 36 skilling
10 runstycken silver.
För ämneshamrarna 13 riksdaler 40 skilling banko eller den som det åstundar 5 riksdaler
7 skilling 1 runstycken silver
Tiondetackjärnet åter, är lika som föregående år, nämligen 7 riksdaler 40 skilling för
skeppspundet i bankosedlar.
De bruksägare som i stöd av Brevet den 5 mars 1823 vill lämna hammarskatten in natura
skall vid stapelvågarna leverera antingen 1 ¾ tum plattjärn eller 7/8 fyrkant av brukets egen
tillverkning före november månads början.
Stockholm den 20 september 1824 J A BÖRTZELL L FÄGERSTEN, N FRÖDELIUS
Vilket sålunda förordnat blivit och härmed till allmänheten tillkännages.
Uppsala den 25 september 1824
Brev från Carl Johan, Stockholm den 21 september 1824 (salpetergärden)
Den 16 oktober 1821 meddelades salpetertillverkare i riket att de har tillstånd att avyttra till
Oss och Kronan, vad de tillverkar utom eget behov. Betalningen är 7 riksdaler 24 skilling
banko lispundet.
Salpeterfonden har hemställt att för att täcka de utgifter som fonden måste vidkännas,
även i år samma pris betalas. Vi har lämnat Vårt nådiga bifall.
Stockholm den 21 september CARL JOHAN
Vilken Nådiga Skrivelse till underdånig efterrättelse härigenom varder kungjord.
Uppsala den 8 oktober 1824 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 23 september 1824 (15 personer, 2 kyrkstölder, annat
inbrott)
1:o Vid inbrott i Tierps kyrka natten till den 23 stals kyrksilvret bestående av en dopskål om
107 lod, en kalk helförgylld om 96 lod, en patén helförgylld, en oblatask helförgylld om 22
lod en helförgylld matsked om 5 lod samt tre brudkronor förgyllda med lövverk om 480
lods vikt. På varje var graverat "Tierps kyrka tillhörig"
2:o Vid inbrott i Adelsö kyrka natten till den 12 dennes stals 34 riksdaler 1 skilling 11
runstycken i löspengar och flera smärre bankosedlar, ett vinankare med metalltapp och ett
krus, ett par ljusstakar av pläter med armar.
3:o Sjöartilleristerna N:o 68 Mattias Siversson och N:o 70 Nils Andersson Molander av
Livkompaniet rymde den 4 dennes från Nya Varvet i Göteborg.
Siversson är 25 år gammal, 5 fot 6 tum lång, satt till växten med ljust hår, blå ögon, runt
vitlätt ansikte och stor näsa
Molander är 34 år gammal, 5 fot 9 tum lång, ordinär växt med svartbrunt hår, blå ögon,
ovalt brunett ansikte och spetsig näsa.
4:o Artilleristen vid Göta Artilleri Regemente och 12:te Kompaniet N:0 28 Gustaf Ydrén
har olovligen avvikit från tjänstgöringen.
Han är 24 år gammal, 5 fot 8 tum lång, ljust hår, vackert fylligt ansikte, kunnig i
skomakarhantverket.
5:o Från Nya Älvsborgs Fästning rymde natten till den 14 dennes livstids arrestanterna
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Singdahl Christoffersson, 25 år gammal, trint mörkt ansikte, svart hår och mörkblå ögon,
född i Norge.
Hans Svensson 25 år gammal, med litet trint ansikte, mörkt hår, blå ögon, född i Skåne.
Fredric Hellgren 39 år gammal, långlagt magert ansikte, brunt hår, blå ögon, född i
Skåne.
Johan Peter Stark, 26 år gammal, runt antikte, ljust hår, spetsig näsa, född i Småland.
Eric Andersson Granat, 36 år gammal, långlagt ansikte, ljust hår, ljusblå ögon, född i
Dalarna
Olof Magnus Hörnsten, 50 år gammal, långlagt magert ansikte, ljusbrunt hår, ljusblå
ögon, född i Västerbotten.
Johan Carlsson 24 år gammal, 5 fot 8 tum lång, stort långlagt ansikte, brunt hår, ljusblå
ögon, född i Dalarna
Jonas Häll, 34 år gammal med litet rundlagt ansikte, spetsig haka, ljusbrunt hår, ljusblå
ögon, född i Älvborgs län.
Jonas Nilsson eller Pettersson med koppärrigt ansikte, trubbig näsa, svart hår, blå ögon,
5 fot 5 tum lång, född i Småland.
Bengt Jönsson Willertz, 35 år gammal, långlagt magert ansikte, brunt hår, ljusblå ögon
och tre lama fingrar på vänstra handen.
Anders Gustaf Halldin, 23 år gammal, med långlagt ansikte, ljust hår, trubbig näsa, född
i Dalarna
6:o Sjömannen Pehr Blom, som förra sommaren två gånger tagit hyra på handelsbolagets i
Gävle P Brändströms & Comp tillhörigt skepp, men båda gångerna rymt från sin skeppare,
sedan han fått ut en del av hyran.
Han är född i Tegelmora socken och son till avlidne soldaten Elg.
7:o Från avskedade soldaten Jonas Frisk i Gräsbo, Regnsjö socken stals åtskilliga
klädespersedlar, en butelj med något brännvin samt ett stenkrus.
Uppsala den 25 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1824 (tid och plats för att erlägga avgifter till
Krigsmanshuskassan)
I guldsmeds Bergströms gård vid Drottninggatan här i staden den 11 oktober och på Läby
gästgivargård den 13, skall avgifter erläggas för de rusthåll, som inom Norra Uppands
Skvadron av Livregementets Dragon Korps genom köp, byte, arv, gåva eller testamente
kommit i nya händer.
Rusthållarna skall ha bestyrkta avskrifter av handlingar som visar åtkomsten av rusthålls
fastigheterna.
Uppsala den 25 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1824 (boskapsauktion Lövsta gård, Funbo
socken)
Offentlig auktion den 12 oktober på Lövsta gård, Funbo socken, där kommer att försäljas
äldre och yngre hästar, kor, får, ungboskap av alla slag. För säkra köpare lämnas anstånd
med betalning till 1 mars 1825.
Uppsala den 25 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1824 (ny färgare i staden)
Färgaren Adrian Bonnevier, som mottagit guldsmeden och färgaren J P Ernanders
Färgeriverk här i staden, erbjuder allmänheten sin tjänst till färgning i alla slags kulörer på
alla sorters vävnader, även silkegarn och silketyger.
Uppsala den 25 september 1824 J A CARLSSON A WISTRAND

8 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan87-1824.doc Skapat den 04-09-26 21:40 Senast utskrivet
04-09-26 22:45

Kungörelse, Uppsala den 25 september 1824 (arrendeauktion Kjällgården, Staby
socken)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets förordnande kommer hospitalshemmanet Kjällgården,
Staby socken, att genom arrendeauktion utbjudas på 25 års tid.
Uppsala den 25 september1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 september 1824 (höjda pensioner för Salpeter Sjuderi
Statens Gratialister)
Salpeter Sjuderi Statens pensioner höjs med 12 riksdaler för verkmästare och 8 riksdaler för
drängar om året.
Vederbörande pensionärer skall försedda med prästbetyg att de leva och äga god frejd,
infinna sig den 15 november på Landskontoret för att erhålla årets pensioner. De gamla
pensionsbreven skall medtagas, för att därpå avskriva vad som erhålles.
Uppsala den 29 september 1824
Kungörelse, Uppsala den 29 september 1824 (bröd åt fångarna i Slottshäktet)
Den 15 december klockan 12 mottas anbud på Landskontoret, att till billigaste pris anskaffa
bröd åt fångarna i Slottshäktet under nästa år.
Uppsala den 29 september 1824
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1824 (medaljpensioner)
De avskedade underofficerare och soldater, som blivit benådade med medaljpensioner skall
för hela året erhålla sitt pensionsbelopp. De anmodas senast den 15 november inlämna
behörigt prästbevis att de leva och äga god frejd samt uppge nummer på pensionsbrevet.
Medlen kommer sedan att delas ut genom Kronobetjäningens försorg.
Uppsala den 30 september 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1824 (avgift till veneriska smittans hämmande)
Till åtlydnad av Kungl Kungörelsen av den 20 mars innevarande år, rörande den årliga
avgiften som skall tas ut för att hämma venerisk smitta, uppmanar jag länets innevånare att
vid sockenstämma utse en deputerad från varje Härad, som den 3 november sammanträder
tillsammans med en deputerad från varje stad, för att tillsammans med mig överlägga om
avgifternas indrivande och räkenskapernas reviderande.
Till lättnad för vederbörande kan om så anses lämpligt, de som valts till deputerade för
markegångssättningen vid samma tillfälle uppta detta ämne.
Uppsala den 1 oktober 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1824 (remonteringsmöte)
Den 4 december kommer remonteringsmöte att hållas med Livregementets Dragon Korps
på Slottsborggården. Vederbörande rustande skall uppvisa antagliga remonthästar för 9
vakanser vid Majorens Skvadron och 8 vakanser vid Norra Upplands Skvadron.
Uppsala den 8 oktober 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1824 (exekutiv auktion Vansta by, Tensta socken)
För att gälda domfäst skuld kommer bonden Lars Larsson att sälja ½ mantal frälse N:o 4
Vansta By, Tensta socken och Norunda Härad, vid Läby Gästgivarställe den 21 januari
1825. Fastigheten säljs utan gröda och inventarier, om inte köparen önskar annat.
Hemmanet är värderat till 3.383 riksdaler 16 skillingar och upplysningar fås hos Fältkamrer
Kronofogde J Holm i Vallby. Köpeskillingen erläggs senast en månad efter auktionen.
Uppsala den 8 oktober 1824 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1824 (exekutiv auktion Yltre by)
Vi Tierps Tingsställe vid Tierps kyrka säljs den 20 januari bonden Anders Pehrssons
ägande ¼ mantal kronoskatte N:o 6 i Yltre By, uppskattat till 389 riksdaler 28 skillingar.
Får tillträdas enligt 5 kapitlet 8 § Utsöknings Balken dock utan gröda och inventarier, om
inte köparen önskar annat.
Uppsala den 8 oktober 1824 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 8 oktober 1824 (4 personer, stölder, en häst borta, en
tillvaratagen)
1:o Sjöartilleristen vid Majoren Nordbergs Kompani N:o 21 Sven Andersson har rymt från
Göteborg.
Han är 5 fot 10 tum lång, stadigt växt med runt ansikte, ljusbrunt hår.
2:o Rotebåtsmannen vid Norra Hallands Kompani N:o 134 Lars Lundbom har olovligen
avvikit från kustbåten Talgoxen, där han varit inmönstrad, när båten legat för ankar i
Varbergs hamn.
Lundbom är 30 år gammal, medelmåttigt växt, små blå ögon, rött hår och polisonger,
rödlätt något koppärrigt ansikte samt krokig näsa.
3:o Lösdrivaren Israel Westin, som efter antagen tjänst hos Rådman Esberg i Härnösand har
olovligen bortgått.
Han är 24 år gammal, lång och smal. Han är straffad för stöld.
4:o Drängen Eric Frick eller Nordlöf har avvikit ur sin tjänst hos bonden Nils Johansson i
Vik, Toråkers socken. Även han är straffad för stöld och tros inneha ett prästbetyg som
prosten Carl Genberg i Torsåker utfärdat för en annan dräng
Han är 22 år gammal, lång och smal, ljuslätt ansikte och ljust hår.
5:o Vid inbrott hos Inspektor Ågren och hans hustru på hemmanet Kroken i Dalsland stals
120 riksdaler bankosedlar och en av Kommersrådet Norström utgiven på Ständernas Bank
ställd assignation på 20 riksdaler, ett guldur tillverkat i Norrköping, ett gammalt
silverfickur, en större förläggsslev av silver tillverkad i Bjugg i Jönköping, en dito
tillverkad av Ljungström i Uddevalla, en dito mindre tillverkad av Werlin i Vänersborg, 6
stycken märkta matskedar, en strösked av silver, en snusdosa gjord av en snäcka med
silverbeslag.
6:o Vid inbrott hos Nils Hans Ersson i Grimsberke, Stora Tuna socken stals åtskilliga
kläder, en aln rödbottnig kattun, ett stycke kambrick, ett randigt engelskt västtyg, flera
skjortor, svart hatt och 3 silverringar.
7:o Från ett marknadsstånd här i staden stal en kvinnsperson 16 släta dukat guldringar,
tillverkade av guldsmed Sjöberg i Stockholm försedda med hans namnstämpel P A S .
Hederlig vedergällning till den som upptäcker tjuven och återskaffar ringarna, Anmälan
görs hos guldsmed Ernander här i staden
8:o En svartbrun häst, 9 kvarter 2 tum hög, 13- 14 år gammal med hälften stående hälften
liggande man, något vit på bakfoten har bortkommit på betet för bonden Anders Pehrsson i
Åkerby By, Åkerby socken. Nöjaktig vedergällning utlovad.
Ett 16 år gammalt sto, sotrött till färgen med stjärna i pannan, något vit om nosen och
svansen avklippt vid knäna tillvaratogs i juli av arrendator Jan Eric Jungberg, Ullbolsta,
Jumkils socken.
Uppsala den 8 oktober 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1824 (inbrott Årby gård, Ramsta socken)
På begäran meddelas att natten mellan 2 - 3 oktober stals vid inbrott hos grevinnan
Liljencrantz, Årby gård, Ramsta socken, två ljusblå sofftäcken med fransar, ett stycke
mellanblått kläde, ett ljusgrönt och ett mörkgrönt dito, ett stycke ljusblått dito. Ett stycke
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grått och ett stycke ljusblått vadmal, en duk, tre buteljer vin. 10 riksdaler i vedergällning
utlovas.
Årby den 9 oktober 1824 MATHIAS REDIN inspektor
Uppsala den 8 oktober 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1824 (mantalsskrivning)
Tid och plats enligt förteckning för 1825 års skattskrivning.
1:oVarje skattskyldig uppföres i mantal och taxeras där han är bosatt. Därför skall alla som
är sina egna, personligen eller genom ombud, komma tillstädes på den utsatta dagen och
skriftligen avlämna tvåfalt upprättade uppgifter, som tydligt bör innehålla:
1:o Alla till hushållet hörande personer med namn, kön, ålder, med eller mindre
arbetsförmåga, bräcklighet. Där uppges personens tjänst och befattning, ägande rörelse,
näring, hantering, fastigheter, verk och inrättningar samt egendom på andra orter.
2:o Alla som bor i huset eller på ägorna.
3:o Alla som har tillåtelse att bränna brännvin och vill fortsätta, skall uppge pannrymd
och pannans beskaffenhet samt hemmanet där tillverkningen sker.
Samma skyldighet som för husbönder åligger förmyndare, sterbhus samt styresmän för
bolag, verk och inrättningar eller konkursbon.
Allmogen och mindre skrivkunniga får lämna uppgifter muntligen.
Låter någon lösdrivare vistas på egendomen bötar han 1 riksdaler. Samma böter för den
som lämnar oriktiga uppgifter. De som på grund av sjukdom eller andra orsaker inte kan
förtjäna sitt bröd, skall uppvisa intyg härom om de önska mantalsfrihet.
Särskilda förteckningar på försvarslösa personer skall insändas en månad efter
förrättningens slut.
Arrende och hyreskontrakt skall noga uppvisas och vara skrivna på stämplat papper.
För att inga uppgifter skall saknas bör länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare
ofelbart infinna sig.
Slutligen anmodas prästerskapet att samma dag denna kungörelse uppläses från
predikstolarna även Förordningen av den 30 september 1812 och Påbud av den 28 oktober
samma år uppläses, angående vissa omständigheter, som skall iakttagas vid mantals- och
skattskrivningar. Innehållet kungörs även i sockenstugorna.
Prästerna bör ha med husförhörsböckerna för att ur dem hämta upplysningar som
erfordras, så att ingen skattskyldig blir förbigången.
Förteckning på Mantalskrivnings - Terminerna med Åsunda, och åtta socknar av Trögds
Härads Fögderi.
Med Bälinge, Vaksala och Rasbo Häraders Fögderi samt Uppsala och Enköping
Uppsala den 18 oktober 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 oktober 1824 (arrendeauktion på Kvartersmästar
Bostället vid Upplands Regemente)
Arrende på 30 år kommer att auktioneras ut den 20 december både på Krigs Kollegium och
Landskontoret på Regements Kvartersmästare Boställe vid Upplands Regemente Bodarna,
1 ¼ mantal i Håtuna socken, Herrhagen 1 ¼ mantal i Håtuna socken, Sättervikshage ¼
mantal Häggeby socken och Fäbodarna 1 /4 mantal Håtuna socken, alltsammans säteri.
Borgen krävs för de 5 första åren
Vördiga prästerskapet anmodas att uppläsa denna kungörelse tre gånger, tredje och sista
gången ungefär en månad före auktionen. Befallningshavande i angränsande län anmodas
att låta uppläsa enahanda kungörelse.
Uppsala den 26 oktober 1824 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 29 oktober 1824 (3 personer, kyrkstöld, två hästar)
1:o Sjöartilleristen vid Göteborgs Eskadern och Major Nordbergs Kompani N:o 40 Anders
Johnson, avvek från Nya Varvet den 20 september.
Han är 24 år gammal, 5 fot 10 ½ tum lång, rak näsa, glatt utseende.
2:o Smedslärlingen Pehr Wilhelm Lindquist, som var häktad för stöld, lyckades rymma ur
Stadsfängelset i Västerås.
3:o Förre soldaten Eric Tjäder i Klöveskog, Dalsland är misstänkt för åtskilliga stölder, har
avvikit från orten.
Han är lång till växten, klädd i blå tröja, gråa långbyxor, stövlar och svart hatt.
4:o Vid inbrott i Sättna kyrka, Härnösands län stals 32 skilling i bankosedlar, kyrkans silver
bestående av kanna, kalk och patén allt förgyllt.
5:o Ett par hästar 18 år gamla, av ordinär storlek och foxiga till färgen, stals ur en hage vid
Åby hemman Ägebyborna socken, Linköping län.
Uppsala den 29 oktober 1824 B W FOCK
Brev från Secundchefen vid Livregementets Dragon Korps, 2 oktober 1824 (angående
munderingarna)
Vid de rustandes sammanträde tillsammans med Befallningshavande den 11 augusti 1823
angående munderingarnas förfärdigande beslöts, i enlighet med de av Secundchefen
uppvisade modellerna, att Dragonerna i stället för ett par halvstövlar och ett par skor, skall
ha två par halvstövlar. Rusthållarna åtog sig detta med förbehåll att de fick tillverka dessa
båda paren själva.
Jag får anmoda befallningshavande att anmoda samtliga rusthållare att ha dessa två par
stövlar i komplett skick till nästkommande februari månad, då den årliga visitationen på
rustkammaren skall äga rum.
Norrtälje och Mellingholm den 2 oktober 1824 G A HJERTA t f Secundchef
Jag anmodar nu de rustande vid Livregementets Dragon Korps att till den 1 februari 1825
ha två par halvstövlar till den nya Dragon munderingen förfärdigade och i behörigt skick.
Uppsala den 29 oktober 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1824 (svinborst)
För att befrämja och underlätta avsättningen av en vara, som även om den är behövlig och
nyttig, inte behörigen tillvaratagits och vårdats, har Kongl Maj:t och Kommers Kollegium i
skrivelse av den 4 dennes anmodat Befallningshavande, att underrätta länets innevånare att
Borstbinderi mästaren i Stockholm J D Holmberg betalar minst 1 riksdaler per skålpund för
renkammad svinborst.
Uppsala den 29 oktober 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1824 (borttappad kappsäck, tillvaratagna hästar)
En manskappsäck förlorades mellan Mosta By, Nysätra socken och Hagby Kyrkby. Den är
mörkblå till färgen med något ljusare sidenfoder. Nöjaktig vedergällning till den som
lämnar kappsäcken i Ramsta Klockargård.
Även tillkännagives att vid Svista By, Bälinge socken, har på bonden unge Pehr Pehrssons
äng den 8 denna månad blivit funnen en ljusbrun häst.
Ett mörkrött sto, litet till växten är den 3 dennes tillvarataget här i staden och finns hos
timmerkarlen Elfström vid Kungsängsgatan.
Hästarna återfås mot betalning av underhållskostnaderna.
Uppsala den 29 oktober 1824 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 15 november 1824 (entreprenadsauktion arresterna i Slottet)
Åtskilliga reparationer jämte inredning av ett valv till vedbod för arresterna kommer att
företagas här på slottet. Entreprenadsauktion till verkställande härav efter förslag, som kan
genomläsas här, utbjuds den 22 december 1824.
Styrkt borgen för så väl arbetets fullgiltiga verkställande som på eventuellt förskott
fordras.
Uppsala den 15 november 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1824 (salpetergärd)
Kommitterade för Rikets Salpeterärenden anser nödvändigt, att erforderliga medel framtas
att betala den överlopps Salpeter, som kan bli levererad till Kronan vid uppbördsstämman.
Dessa medel tas av de pengar som inflyter vid betalning av salpetergärden.
Befallningshavande undersöker hur stort belopp som kommer att inflyta och rekvirerar
vad därutöver kommer att behövas, för att leveranserna skall pågå utan uppehåll.
Befallningshavande finner det angeläget att både kraftig och skyndsam anstalt vidtas för att
uppbära pengarna av dem som inte leverera in natura.
Stockholm den 15 november 1824 M ROSENBLAD
Denna skrivelse är härigenom allmänt kungjord med anmodan till dem som leverera
salpetern in natura, antingen som gärd eller som salutillverkning, att skyndsamt uppge
beloppet till kronobefallningsman i orten, som upprättar en förteckning före den 28
december, vari båda slagen av salpeter i kolumner noga skiljes.
Uppsala den 23 november 1824 B W FOCK
Kungörelse Uppsala den 17 november 1824 (exekutiv auktion Garpeboda, Ryds
socken, Bro Härad)
Krono skatte augments hemmanet Garpeboda ½ mantal i Ryds socken Bro Härad säljs för
täckande av domfäst skuld på 1.000 riksdaler utom ränta, vid Tibble Gästgivargård den 28
februari 1825.
Upplysningar fås hos auktionsförrättaren Kronobefallningsman M G Groth i VästTibble,
Tibble socken. Köpeskillingen erläggs senast en månad efter auktionen, med 6 % ränta
beräknad från auktionsdagen, om inte inteckningshavarna gör andra överenskommelser.
Uppsala den 17 november 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 17 november 1824 (auktion på hus i kvarteret Oden, Vårfru
rote samt 3 hus i kvarteret Rosenberg, Fjärdhundra rote)
Den 15 december säljs på Uppsala stads Auktionskammare avlidne handlanden J Fahlgrens
arvingars här i staden ägandes gård, N:o 7 kvarteret Oden, Vårfru rote.
Den 22 december säljs N:o 6, 7 och 8 i kvarteret Rosenberg, Fjärdhundra rote tillhörig
avlidne Konsistorienotarien, Professor J U Almquists gäldbundna bo. Den sistnämnda
egendomen kan tillträdas 1 april. Brandförsäkringen är till fullo betald.
Uppsala den 17 november 1824 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 17 november 1824 (15 personer)
1:o Arbetskarlarna N:o 53 Eric Engelgren eller Duktig och 314 Anders Haflund har rymt
från arbetsinrättningen i Vadstena.
Engelgren är född i Dalarna, 40 år gammal, 11 kvarter ½ tum lång, svart hår, blå ögon,
magert ansikte och ofärdig i vänstra axeln.
Haflund är 34 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, brunt hår, blå ögon, långlagt ansikte.
2:o Rotebåtsmannen av Norra Hallands Kompani N:o 134 Lars Lundbom har olovligen
avvikit från kustbevaknings båten Talgoxen, när hon låg i Varbergs hamn
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Han är 30 år gammal, medelmåttig till växten, rött hår och polisonger, något koppärrigt
ansikte, blå ögon, röd krokig näsa.
3:o Natten till 22 oktober rymde från Kalmar Länshäkte arrestanterna Emanuel Carlsson
dömd för förfalskning, arbetskarlen Jonas Hellbom dömd för fickstöld, Sven Petter
Källström dömd för stöld, Carl Fredrik Nehrman dömd för stöld, Jonas Bergman dömd för
stöld, ynglingen Johan Eric Wahlberg straffad för stöld och dömd till allmänt arbete
Carlsson är mellan 30 - 40 år gammal, lång, svart hår, mörkt ansikte
Hellbom 35 år gammal, liten till växten med svart hår, bruna ögon och ofärdig i ena
höften
Källström mellan 26 och 30 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår, blå ögon, magert
ansikte
Bergman 40 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår, rött skägg, stora läppar, trint
ansikte
Nehrman är 30 år gammal, liten och mager
Wahlberg 20 år gammal, blå ögon, mörkt hår, trint ansikte och undersättsig.
4:o Kvinnspersonen Ulrika Sandberg straffad andra resan för stöld, har lyckats komma på
flykten från Kalmar län
Hon är 25 - 30 år gammal, lång, brunt hår, blå ögon
5:o Drängen Efraim Abrahamsson har olovligen avvikit efter att ha stulit från sin husbonde
Joseph Carlsson i Salberga, Vänerborgs län
Han är medelmåttigt växt, blekt ansikte, ljust hår.
6:o Förre soldaten Anders Quicks i Sillerbo By, Ljusdals socken 12-årige son Jonas har
sedan han bortgått från föräldrarna i mars inte hörts av. Han har någon tid uppehållit sig i
socken, men saknas nu alldeles.
7:o Fjärdingsman Lars Pehrsson i Bäck, Valbo socken saknas i hemorten sedan 2 oktober.
Han är medelmåttigt lång, trint ansikte, ljust hår,
8:o Volontären vid Flottans Sjöartilleri Regemente och 8:de Kompaniet N:o 18 Olof
Erngren har sedan några veckor undanhållit sig från tjänsten i Stockholm.
Han är född i Dannemora socken, 5 fot 6 ½ tum lång, undersättsig till växten, ljust hår
9:o Kvinnspersonen Anna Lovisa Göthlund från Arboga, som för kringdrivande och
sysslolös levnad blivit dömd till 3 månaders arbete på Kronospinneriet i Stockholm har inte
kunnat anträffas för att i arbetet inställas.
Uppsala den 17 november 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1824 (kronospannmål)
Krono- Avrads- och Kronotionde spannmål samt övriga Statsverks behållna spannmål som
hör till Magasins inrättningen i länet, skall i år lösas efter markegångspris utan forlön, om
inte räntegivarna hellre vill lösa in natura. I så fall framförs spannmålen på angivna dagar
till de vanliga Magasinen. Arrendespannmålen, som har valmöjlighet enligt kontraktet vad
gäller sättet till betalning, skall i år lösa med pengar.
Uppsala den 20 november 1824
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1824 (spannmål till Danviks Hospital)
Den spannmål, som för innevarande år tillkommer Danviks Hospital, skall levereras in
natura vid Danviks Magasin inom mars månad, vid äventyr att utmätning i annat fall genast
verkställs hos den tredskande. Dessutom påläggs 1 riksdaler över medelpriset.
De hemmans innehavare som har skyldighet att verkställa körslor till Hospitalet skall
under vinterföret framföra 72 lass sand på helt mantal eller erlägga 12 skilling till
Hospitalets kassa per lass.
Uppsala den 23 november 1824
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Kungörelse, Uppsala den 26 november 1824 (tid och plats för leverans av krono- och
avradsspannmål)
Den 29 januari lämnar Första Fögderiet vid Stockholms Magasin. Andra Fögderiet den 3
februari.
Tredje, Fjärde, Femte och Sjätte Fögderierna vid Uppsala Magasin 29 - 31 januari 2 - 11
februari, två dagar på varje Fögderi.
De som leverera till Stockholm, skall för att undgå att hindra varandra och säkrare bli
expedierade, infinna sig tidigt med sina lass.
I övrigt erinras att säden skall vara torr och strid samt väl rengjord.
Uppsala den 26 november 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 26 november 1824 (värvning)
Secundchefen vid Svea Livgarde har förordnat kornetten C F Hessling att under ett års tid
värva karlar till Överste Mörners Kompani.
Uppsala den 26 november 1824 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 26 november 1824 (13 personer, 2 hästar, kyrkstöld och
annat stöldgods
1:o Bonddrängen Simon Ericsson Lärka, har sedan 25 september varit angiven vid
Mustasaari Häradsrätt i Finland och tilltalad för dråp på soldaten Mårten Wörsten. Han har
begivit sig på flykt hit till Riket. Han är troligen försedd med ett respass avsett för bonden
Gustaf Beijar i Vasa Stad.
2:o Drängarna Anders Larsson Turk från Lerkvilla i Valbo Härad, Nils Johansson från Stora
Furuved, Anders Ersson från Aspelund, samt Anders Persson från Berg i Vedbo Häras,
Älvsborgs län. De är misstänkta för att ha vållat Hans Hanssons från Västra Fjälla död
Turk är 21 år gammal, lång och smal, stark kroppsbyggnad och blekt ansikte, svart hår,
ljusblå ögon,
Ersson är 26 år gammal, kort och undersättsig, svart hår, ljusblå ögon.
Persson är liten till växten med stark kroppsbyggnad, koppärrigt ansikte, ljust hår.
3:o En mansperson som blivit anhållen för passlöshet har kommit på flykten under transport
i Kalmar län. Han påstår sig vara smedsgesäll och heta Eric Rabell
Han är medelmåttigt växt med magert ansikte, spetsig näsa, blå ögon. Han misstänks
vara en förrymd arrestant.
4:o Från Krono Häktet i Vimmerby rymde Eric Petter Nilsson, som undergick rannsakning
för stöld och skulle föras till Stockholm. Passlöse Jonas Blomberg, som misstänks för stöld
av en åtskilliga saker som hittats hos honom, var häktad. Drängen Adam Spångberg har
olovligen avvikit från sin tjänst och misstänks för stöld.
Nilsson är 20 år gammal, liten till växten, magerlagd med ljust hår
Blomberg är 35 år av ordinär växt
Spångberg är 30 år gammal, lång till växten ljust hår.
5:o Sjöartilleristen vid Överstelöjtnants af Funcks Kompani N:o 36 Olof Jöransson har
avvikit från Nya Varvet i Göteborg
Han är 24 år gammal, 5 fot 7 tum lång, undersättsig, brunt hår, blå ögon, koppärrigt
rödlätt ansikte, trubbig näsa
6:o Flickan Magdalena Larsdotter, har olovligen avvikit från sin tjänst hos Bergsmannen
Pehr Ersson i Lockhyttan, Örebro län.
Hon är 17 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår och mörka ögon.
7:o Torparen Lars Ljunggren har den 10 maj bortgått från sin hustru inom Valbo Härad,
Vänersborgs län, utan att sedan höra av sig
Han är 33 år gammal, mager med sjukligt utseende, 5 fot lång, klen till växten
8:o Drängen Pehr Pehrsson Rolig har sedan man upptäckt åtskilligt stöldgods hos honom,
avvikit får sin hemvist i Älvsborgs län.
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Han är 2 ½ alnar lång, undersättsig, blå ögon, avklippt hår och trint ansikte.
9:o Bonden Måns Pehrsson i Ramsjö, Ljusdals socken förlorade vid midsommartid en grå
hingst från betet. Den år tre år gammal, kort hängman, stjärna i pannan, vit på högra foten
och en växt på halsen.
10:o Ett troligen stulet sto, 6 år gammalt, brun, svart man och kort svans och något inåtböjt
huvud samt en spricka på ena bakhoven. Stoet tillhör bonden Nils Andersson i Häggesta,
Bollnäs socken.
11:o Från Flors Fabrik stals en vadmalsrock med stor krage fodrad i livet med boj.
12:o Vid inbrott i Hållnäs kyrka, detta län, stals en kalk, en patén, en rund oblatask med
lock, en driven kanna med lock om 77 ½ lod gjord i form av en mugg, 2 brudkronor med
stenar eller glas, 68 riksdaler 26 skilling 3 runstycken, en prästkappa. Hederlig
vedergällning utlovas.
13:o Vid inbrott hos bonden Pehr Ersson i Hällby, Gryta socken, detta län stals en märkt
silverkalk, två silvertumlare med handtag, en märkt snusdosa av silver ett par örhängen av
guld, 8 riksdaler, ett par skospännen av silver, en s k låspung med kopparpengar, en svart
klänning, ett av garvare Nordström här i staden givet intyg att han mottagit till beredning en
hud, en svart sidenklänning, en vit dito i kambrick, många halsdukar, ett förkläde, en brun
mans surtut, en brun kvinnspäls fodrad med blårandigt tyg, fårskinn samt björnskinns kant.
Ett par byxor av blå manchester, en grön vävnad, två ljusa fårskinn, ett par gröna
kvinnshandskar, två par nya läderstövlar, 7 skuldsedlar 38 riksdaler och 96 skilling
tillsammans. Hederlig vedergällning utlovad.
Tillkännages att den guldring märkt med M H C, som skomakare Levaldius i Näcktjärn, Mo
socken, upphittat, kan återfås av rätta ägaren där.
Överståthållarämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas utfärda
enahanda efterlysning i anledning av de i Hållnäs kyrka och hos Bonden Pehr Ersson i
Hällby förövade stölder.
Uppsala den 26 november 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1824 (markegångstaxan fastställd)
Kammar Kollegium har den 23 november behagat tillkännagiva, att den av Riksständernas
Deputerade för Uppsala län upprättade markegångstaxa blivit till alla delar fastställd.
Uppsala den 30 november 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1824 (värvning)
Fanjunkare Edvard Åsbrink har förordnats att anställa värvning för Överstelöjtnant
Ehrenbills Kompani vid Andra Livgardet.
Uppsala den 30 november 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1824 (en farlig förrymd person)
Livstids arrestanten Lars Abrahamsson eller som han kallar sig Lars Gustaf Lindblad, Lars
Carlsson, Nils Callerström, Ericsson och Pettersson är straffad för många stölder, rån och
förfalskningar har enligt nu inkommen underrättelse på morgonstunden den 29 oktober
berett sig tillfälle komma på flykten från landbrovakten i Karlskrona.
Krono- och stadsbetjänterna i länet anmodas sorgfälligt efterspana denna för allmänna
säkerheten högst farliga person och under säkraste bevakning inbringa honom hit till
Slottshäktet.
Han är född i Västmanland, men i anseende till de av honom här i länet begångna många
och grova brott mycket känd, den beskrivningen meddelad, att han är 42 år gammal, av
ordinär växt, blekt ansikte, blå ögon, svart hår, klädd i grå kläder, svarta skor och svart hatt.
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En var som nu eller framledes får någon kunskap om hans tillhåll, antydes att sådant
genast behörigen tillkännagiva och på allt möjligt sätt bidraga till hans ertappande och hans
häktande så vida det strängaste laga ansvar för uraktlåtenhet därav vill undvikas.
Uppsala den 30 november 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1824 (auktion barnhushemmanet Trogsta, Näs
socken Åsunda Härad)
Städjerätten till Barnhushemmanet Trogsta, Näs socken, Åsunda Härad, som brukas av
bonden Eric Jansson, skall enligt Allmänna Barnhus Direktionen genom offentlig auktion
upplåtas under 20 år. Eric Jansson äger förmånsrätt med den städja som vid auktionen
bjudes högst.
Kontraktet finns att tillgå här och hemmanet enligt 1767 års fastställda karta i Bymål
omfattar 4 ½ tunnors utsäde, 3 ¼ tunnland äng, 7 ¼ tunnland beteshagar samt något fiske i
Mälaren. Årliga räntan till Barnhuset 1 tunna 19 9/40 kappar spannmål, hälften råg och
hälften korn samt 8 - 9 riksdaler i pengar. Spannmålsräntan levereras in natura i Barnhusets
Magasin i Stockholm och pengarna erläggs mot kvitto hos Barnhusets ombudsman. Vanliga
onera som soldathåll, Krono- Kungs- och Hållskjuts samt Krono- och Prästtionde och även
väghållning följer hemmanet.
Uppsala den 10 december 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1824 (tid och plats för avlöningsmöten med
Norra Upplands Regemente)
Tider och platser för avlöningsmöte med de olika Kompanierna vid Norra Upplands
Regemente under januari månad.
1:o Räntegivare däribland inbegripes innehavare av reserve- och beneficie samt
löningshemman skall inställa sig vid dessa möten för att få underrättelse om vem räntorna
under året tillhör och för att erlägga penningräntan, de s k årliga penningarna.
2:o Rotehållare åligger att lämna beklädnadsbidrag med 4 riksdaler 28 skillingar 3
runstycken med undantag för de rotar som lämnar sina soldater 1 tunna säd. De betalar 3
riksdaler 3 skillingar 2 runstycken. Man skall medföra jämna pengar, så att onödigt upphåll
för växling undvikes.
3:o De avgifter som är anslagna till vakans- och musikkassan skall inbetalas vid detta
tillfälle.
4:o Gratialister som njuta underhåll av Vadstena Krigsmanshuskassa samt pensionärer i
Regementets Korprals- och Soldat Pensionskassa skall försedda med prästbevis i dubblett,
infinna sig för att få vad var och en tillkommer.
Uppsala den 10 december 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1824 (exekutiv auktion Påsarby, Dannemora)
För att täcka domfäst skuld kommer bonden Jan Janssons ägande i mät tagna ¼ mantal
kronoskatte N:o 1 i Påsarby, Dannemora socken, att säljas på offentlig auktion den 23 april
i det skick hemmanet befinner sig, dock utan inventarier.
Uppsala den 10 december 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1824 (auktion på gården N:o 4 i kvarteret
Svanen här i staden)
På Uppsala stads auktionskammare säljs för att gälda domfäst skuld genom exekutiv
auktion M Lenells här i staden ägandes gård N:o 4 i kvarteret Svanen.
Samma dag och plats hans broders I F Pousettes andelar i gården N:o 1 belägen i
kvarteret Jungfrun, Vårfru rote.
Uppsala den 10 december 1824 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 10 december 1824 (1 person, stöldgods)
1:o Drängen Johan Lindgren, som har anmält att låta sig värvas vid Svea Livgarde, men
hållit sig undan och blivit angiven för delaktighet i stöld.
Han är 33 år gammal, lång till växten, blå ögon, mörkt hår, trubbig näsa. Han är född i
Färla socken, Gävleborgs län.
2:o Vid stöld i Coopvaerdie Kapten J G Schiewers gård i Gävle stals åtskilliga
kvinnokläder. Misstänkt för stölden är en sjöman vid namn Köhlström.
Uppsala den 10 december 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1824 (kronotionde spannmål till Uppsala och
Veckholms Hospitaler)
Anslagen överskotts kronotionde spannmål till Uppsala och Veckholms Hospitaler är i år
uppsagd in natura och skall hållas i beredskap för att efter anvisning utföras.
Uppsala den 10 december 1824 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 17 december 1824 (9 arrestanter)
Från Amiralitets Sjukhuset i Karlskrona rymde natten till den 8 dennes livstids arrestanterna
Anders Staffansson dömd för stölder, Peter Wallén, Hans Pehrsson, Johan Björklund dömd
för stölder, Eric Dahlman dömd för stöld, arbetskarlen Anders Nyström dömd för rymning
till ett års arbete vid ankarsmedja, arbetskarlen Ch Forsberg, expectant (väntande)
arrestanterna Carl Pettersson och Olof Palmgren.
Staffansson är kort och tjock, långlagt pussigt ansikte, svart hår, blå ögon
Wallén är liten och blek, svart hår, blå ögon, talar gotländska
Pehrsson är kort och undersättsig, rödblått ansikte, blå ögon, svart hår, talar skånska.
Björklund är ordinärt växt, fräknig, svartbrunt hår, blå ögon
Dahlman lång med bleklagt platt ansikte och näsa, blå ögon, ljusbrunt hår.
Nyström har smal ordinär växt, koppärrigt litet ansikte, blå ögon, svart hår
Forsberg är född i Östra Vingåkers socken, 5 fot 8 tum lång, 32 år gammal, blekt
ansikte, ljust hår, blå ögon
Pettersson är 19 år gammal av ordinär växt, ljuslätt ansikte, blå ögon, svart hår
Palmgren är 40 år gammal, lång och blek blå ögon, svart krulligt hår, lömskt utseende,
saknar pekfingret på högra handen.
Uppsala den 17 december 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 december 1824 (tillvarataget stöldgods)
Den för stölder straffade här i länet nyligen ertappade fästningsfången Abraham Löfberg
hade vid häktandet några speciemynt och en större snusdosa, oval med graverade
blomsterkvistar på locket och i botten märkt med bokstäverna M L S samt försedd med
guldsmeden D Bergströms namnstämpel. Då åtkomsten synes misstänkt, så har
Landshövdingeämbetet velat tillkännagiva detta, så att den som förlorat godset så fort ske
kan, anmäler och styrker sin rätt.
Uppsala den 17 december 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 december 1824 (exekutiv auktion Vansta By, Tensta
socken, Norunda Härad)
För att gälda domfäst skuld kommer änkefru Christina Elisabeth Arvéns ägande hemman ½
mantal frälse N:o 5 Vansta By, Tensta socken, Norunda Härad, uppskattat till 3.700
riksdaler att säljas den 30 mars. Hemmanet säljs i befintligt skick utan inventarier.
Upplysningar hos kronobefallningsmannen Fältkamreraren J Holm på Vallby i Viksta
socken.
Uppsala den 17 december 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 17 december (klädstöld)
Hos änkan Sundin, Skälby, Vaksala socken har stulits två par byxor av buteljgrönt vadmal
fodrade med svart skinn, ett par ljusblå av bomull, en surtut, två ljusblå rockar av bomull,
en mörkblå frack, en dito kapprock, två kattunsvästar, 30 alnar mörkblått ylletyg med
linränning, en kvinnskapprock med yllefoder, 3 bomullsförkläden, åtskilliga halskläden, en
madrasschal, en mörkblå klänning med gula noppor, en grönrutig kattunsklänning, en dito
mörkbottnig med rött, gult och grönt silke i ränder, 3 ½ skålpund bomullsgarn, 6 skålpund
bykt linnegarn, 2 skålpund blångarn, 6 skålpund obykt yllegarn, två kopparfat med gåssmör,
en kniv med hornskaft, fem lintyg, 4 skjortor, tre dunkuddar, ett sängtäcke, några
nattkappor, en stor skräddarsax, två par tillskurna och laskade manskängor, två lakan, flera
par strumpor, handskar, ¼ hud vidjebarkat koläder.
Däremot har tjuvarna efterlämnat en smutsig skjorta märkt J G W. Nöjaktig
vedergällning utlovas.
Uppsala den 17 december 1824 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1824 (auktion korpralsbostället Vettesta,
Alunda socken)
Den 14 februari kommer korprals bostället Vettesta i Alunda socken tillhörande f d
Adelsfane Regementet att säljas. Arrendevillkoren finns att tillgå såväl här som på Krigs
Kollegium
Köparen skall ha arrendeborgen för de fem första åren, även för den händelse att
arrendatorn avlider.
Prästerskapet anmodas att uppläsa denna kungörelse tre gånger från predikstolen och
Befallningshavande anmodas låta samma kungörelse utgå till angränsande län.
Uppsala den 27 december 1824 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 29 december 1824 (4 personer, stöld, borttappat skrin)
1o Soldaten vid Första Majorens Kompani av Hälsinge Regemente N:o 2 Strid, avvek under
hemmarschen från Hjälmare Kanal.
Han är 39 år gammal, 6 fot 1 tum lång, ljuslätt långlagt ansikte, ljust hår, stora
mustascher. Han var klädd i Regementets mundering med gevär och bajonett.
2:o Drängen Olof Pettersson, även kallad Noll-Olle, tidigare straffad för fickstöld och nu
tilltalad för enahanda brott, har avvikit från hemorten inom Karlstad län.
Han är 21 år gammal, kort till växten, blekt ansikte, ljust hår.
3:o Torparen Nils Nilsson, Brandbo, Hällefors socken har den 18 november bortgått från
sin hemvist, utan att den ringaste underrättelse om honom sedan kunnat vinnas
4:o Pigan Maria Pehrsdotter har för andra gången förlupit sin tjänst i Tingby, Dörby socken,
Kalmar län.
Hon är 20 år gammal, blå ögon, ljusbrunt hår, runt ansikte, liten mun, smal till växten av
vanlig längd
5:o I Borgmästare Ålanders gård här i staden har stulits en större koffert, överdragen med
sälskinn och försedd med två säkra lås. I kofferten förvarades 11 skjortor, 10 par långa och
8 par korta bomullsstrumpor, fyra handdukar, örngott, västar, ullstrumpor, en grön ylletröja.
6:o Under resa mellan Västerås och Irsta kyrka borttappades ett blått skrin med pengar
tillsammans 62 riksdaler samt 5 spannmålssäckar.
Uppsala den 29 december 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 29 december 1824 (tid och plats för uppbördsmöte med
Livregementets Dragon Korps)
Uppbördsmöte med Livregementets Dragon Korps hålls:
Med Majorens Kompani i Balingsta den 25 januari, Korsskrogen den 26:te och Enköpings
stad den 27:de
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Med Norra Upplands Skvadron i Yvre den 22 januari, gästgivargården här i staden den
24:de.
Vilket tillkännages samtliga räntegivare att vid stadgat vite infinna sig på dessa platser
och tider för att erlägga den årliga penningräntan samt överenskomma om avrads
spannmålens forslande eller betalande.
Gratialisterna med nämnda skvadron skall också inställa sig med behöriga prästbevis
och underhållsbrev för att få sina gratialer.
Uppsala den 29 december 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 29 december 1824 (remonteringsmöte)
Den 24 januari hålls remonteringsmöte med Livregementets Dragon Korps på borggården
här. Vederbörande rustande skall för N:o 14, 33 och 77 inom Majorens Skvadron och N:o 7,
23, 29, 43, 47 och 48 inom Norra Upplands Skvadron skall vid laga påföljd uppvisa sina
antagliga remonter.
Uppsala den 29 december 1824 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 29 december 1824 (arrendeauktion Kungsberga Kungsgård,
Nyköpings län)
Arrendeauktion på 11 års tid hålls på Kammar Kollegiet och Landskansliet i Nyköping, då
Kungsberga Kungsgård auktioneras bort. Köpare skall vara försedd med borgen. Prospekt
och kontrakt finns på landskontoret i Nyköping.
Uppsala den 29 december 1824 B W FOCK
Brev från Carl Johan, Stockholm 30 december 1824 (angående håll- och
reservskjutsar)
Ständerna har vid sista Riksmötet hemställt att ytterligare föreskrifter angående allmänna
skjutsnings anstalters förbättrande i riket bör införas. Det gäller framförallt entreprenad för
håll- och reservskjutsar. Vi anbefaller er att om regleringar ännu inte ägt rum, som lett till
de skjutsandes belåtenhet, bör ytterligare tjänliga framställningar till skjutlagen göras, så att
entreprenaderna grundas på Cirkulärbrevet av den 13 augusti 1820. Om någon vill åtaga sig
skjutsningen för enbart skjutslegan skall det ovillkorligen antas. De hemmansägare som är
befriade från gästgiveriskjutsarna kan hålla ett mindre antal hästar och ett större antal
boskap. Detta bör av eder medgivas, dock så att kronoskjutsarna blir lika fördelade och icke
rubbas.
Ständerna har förutsett att skjutsentreprenader för närvarande inte allmänt kan åstadkommas
på många ställen, och skall Ni i nåder tillåta:
1:o i likhet med vad som redan är medgivet vid de gästgiverier, där de närmast belägna
hemmanen bestrider reservskjutsen, bör Ni medverka till överenskommelse att gästgiveriet
om inte det är för betungande övertar även reserv- och hållskjutsarna
2:o utan hinder av tidigare stadgade förbud för gästgivare att åtaga sig skjuts för någon
annan, bör överenskommelser göras mellan gästgivaren och hållskjuts skyldiga, om inte all
skjutsning kan läggas på gästgivaren, så att tillräckligt antal hästar alltid finns.
I sammanhang härmed har Ständerna föreslagit att för att ännu mer underlätta
skjutsskyldigheten, där det utan olägenhet för kommunikationerna kan ske och gästgiveri
inrättningen anses onödig, den på smärre befarna vägar må indragas och håll- och
reservlagen om så låter sig göras, utgör understöd till de gästgiverier som behålls.
Skjutshållen bör ligga två mil från varandra.
Stockholm den 30 december 1824 CARL JOHAN
Vilket härmed är lämnat till allmänhetens kännedom.
Uppsala den 10 mars 1825 B W FOCK
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1825
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003-12-03

15 januari 182 5 - 12 juli 1825

Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1825 (ny landsfiskal)
Efter avlidne Carl Georg Clewberg har till landsfiskal förordnats Eric Michael Rahm.
Uppsala den 15 januari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1825 (arrendeauktion Kungsgården
Ribbingelund, Kjula socken, Östra Rekarne Härad)
Den 1 mars anställs arrendeauktion på Kungsgården Ribbingelund, Kjula socken, Östra
Rekarne Härad på 25 år. Auktion omfattar 7 lotter, som säljs var för sig eller tillsammans
med förrättat höstsäde och träde. På Kammar Kollegiets prövning beror om högsta anbudet
antas. Borgen krävs för de första 10 åren.
Uppsala den 15 januari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1825 (exekutiv auktion Svallby, Boglösa)
Den 3 februari kommer vid Litslena Gästgivargård 9/32 mantal Frälseskatte Svallbo,
Boglösa socken, Trögds Härad att säljas på auktion. Hemmanet tillhör Notarie Pehr
Thollanders konkursmassa. Egendomen har nyss blivit lagd i enskifte och säljs i befintligt
skick. Avtal kan träffas med godemännen i konkursen.
Uppsala den 15 januari 1825 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 15 januari 1825 (4 personer, stöldgods)
1:o Gardisten vid Konungens Livgarde till häst och Andra Majorens Kompani N:o 67
Gustaf Walltin har sedan den 5 december undanhållit sig från Regementet.
Han är 24 år gammal, 11 kvarter 3 tum lång, mörkt hår. Han är född i Balingsta socken
och var klädd i kappa och bonjourrock av grått kläde och vadmal, grå klädesbyxor kantade
med skinn nedtill, mössa med vaxduksfoder
2:o Gossen Johan Peter Jonsson dömd för tjuvnad, rymde från bevakningen då han inom
Linköpings stad skulle föras till läkare för att undergå besiktning.
Han är 17 år gammal med ljust hår.
3:o Pigan Brita Stina Nilsdotter har övergivit sin tjänst inom Kalmar län
Hon är 22 år gammal, undersättsig till växten med brunt hår och bruna ögon
4:o Manspersonen Platts som tidigare arbetat här på Akademiska Boktryckeriet, men nu var
försedd med respass av Befallningshavande i Västerås. Vid årsskiftet har han uppehållit sig
här i staden och är misstänkt för inbrott hos magister Schröder den 3 januari. Där stals en
stor räfflad märkt matsked, ett vågigt silverknäspänne, ett par vända blå långbyxor, en vänd
blå frack med sammetskrage och blanka knappar, flera halsdukar, ett eldstål med röd
saffians pung, en ny rakborste med svart skaft och vitt hornfodral, en ny fällkam och en
friserkam.
Uppsala den 15 januari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1825 (auktion på spannmål)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets förordnande kommer innevarande års Hospitalsöverskotts kronotionde spannmål i Uppsala län, säljas på auktion i större och mindre partier.
Tre månaders anstånd med betalningen mot vederhäftig borgen.
Uppsala den 15 januari 1825 B W FOCK

1 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\lan89-1825.doc Skapat den 04-09-26 22:30 Senast
utskrivet 04-09-27 06:31

Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1825 (auktion på Militie Boställs Kassornas
kronotionde spannmål)
Den 7 februari säljs till högstbjudande på auktion här på Landskansliet den Krigsmanshusoch Militieboställskassornas ränte- och kronotionde spannmål, som blivit uppsagd för att
levereras in natura för kassornas räkning. Forslingen sker med den rätt som kassorna
tillkommer efter författningarna.
Uppsala den 25 januari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1825 (tid och plats för häststämmor)
Häststämmor kommer att förrättas vid Livregementets Dragon Korps:
För Majorens Skvadron den 22 februari vid Korsskrogen och den 23 i Enköping
För Norra Upplands Skvadron den 21 februari i Yvre och den 24 här i staden
Vid det Regementets Skrivarinstruktion stadgade vite skall räntegivare inställa sig på
dessa stämmor för att betala återstående penningränta och den till leverering inte uppsagda
avradsspannmålen lösa efter markegångspris och med stadgad forlön.
De, som inte avlagt avgifterna för tillträde till rusthåll, erinras att betala för att undvika
påföljd av utmätning.
Uppsala den 25 januari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1825 (arrendeauktion Gånsta, Boglösa socken)
Den 23 april kommer öppen auktion att anställas hos Direktionen över Danviks Hospital i
Inspektorshustet vid Danviken, Stockholm och på landskontoret i Uppsala för att utbjuda på
25 års arrende hemmanet N:o 10 Gånsta, Boglösa socken, Trögds Härad.
Efter 1763 års karta finns öppen åker på 21 tunnland och 18 kappland, vretar till 2
tunnland 30 kappland, äng av cirka 12 parlass hö, 25 tunnland utmark.
Uppsala den 1 februari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1825 (priset på silver)
Magasins Utredningen tillkännager att medelpriset på en svensk silverriksdaler under
oktober, november och december varit i förhållande till Hamburger kursen 2 riksdaler 35
skilling 5 runstycken. Ett lod kontrollerat och omyntat silver var 1 riksdaler 6 skilling 8 2/3
runstycken.
Uppsala den 4 februari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1825 (förnyad auktion Valla, Övergrans socken)
¼ mantal kronoskatte rusthåll Valla i Övergrans socken, Håbo Härad tillhörigt rusthållare
Anders Ersson, kunde inte säljas vid tidigare utlyst auktion. Ny auktion den 23 mars.
Uppsala den 10 februari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1825 (entreprenadsauktion för underhåll vid
beväringsmanskapets möten)
Den 22 mars anställs entreprenadsauktion på landskansliet för underhållet av Upplands
Regementes samt Beväringsmanskapets möten på den vanliga platsen detta år.
Krigs Kollegiet prövar att provianterings staten stämmer med Fältförvaltningens
Reglemente.
Uppsala den 10 februari 1825 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1825 (exekutiv auktion Tuna By, Hjälsta socken)
För att gälda domfäst skuld kommer rusthållare Anders Ersson i Valla, Övergrans socken
att sälja sitt ägande N:o 3 och 4 i Tuna By, Hjälsta socken, Lagunda Härad, tillsammans 8
öres och 2 penningland kronoskatte, på auktion den 25 maj. Värdet på denna fastighet är
1.583 riksdaler 16 skilling.
Uppsala den 10 februari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1825 (förnyad auktion Vansta, Tensta socken)
I brist på anbud kommer bonden Lars Larssons ägande ½ mantal frälse N:o 4 i Vansta,
Tensta socken, att utbjudas igen. Auktionen hålls den 19 mars.
Uppsala den 10 februari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1825 (byte av värvare)
Secund Chefsämbetet har vid Andra Livgardet förordnat fältväbel D S Bäfwerfeldt, att
värva manskap till Första Majorens Kompani i stället för korpral Ludvig Ahlberg som
befriats.
Uppsala den 10 februari 1825 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 10 februari 1825 (8 personer, 2 hästar)
1:o Korrektionshjonen Petter Nordström eller Gördel och Johan Thorsson Modig, som båda
undergått spöstraff för stöld, har sönderbrutit så väl sina fängsel, som Stads Arresten i
Vadstena och begivit sig på flykten, innan de hunnit till kyrkoplikt och fästningsarbete
befordras.
Nordström är lång och smal, rött hår, fräknig. Han stammar.
Modig är av ordinär växt och har mörkt hår.
2:o Allmänna arbetskarlen vid Vadstena N:o 255, Lars Lindgren, som även kallar sig
Gröndahl har kommit på flykten.
Han är född i Stockholm, 24 år gammal, 5 fot 5 tum lång, brunt hår, blå ögon, långlagt
ansikte med ett ärr på vänstra kinden.
3:o Förra spinnhushjonet Maja Stina Holmberg har avvikit från sin tjänst hos nämndeman
Eric Jansson i Alsvik, Stockholms län, sedan hon tillgripit ett par ullstrumpor och den
orlovssedel hon medfört från sin förra husbonde J Österman.
4:o Drängen Pehr Abraham Forsbom är försvunnen sedan han den 26 januari följt sin
husbonde kyrkvärden Mats Larsson i Ticksta. Röö socken till Stockholm, för att på torget
leverera ett lass kol. Både skrindan och hästarna är borta.
Han är född i Norrtälje, 24 år gammal, liten till växten och surögd. Han var klädd i
bresiljefärgad överklädd päls, som tillhörde husbonden, byxor av lika tyg, gammal hatt och
stövlar.
Den ena hästen är svart med liggman och vit stjärna i pannan, 9 år gammal.
Den andra hästen är röd med vit bläs, snedfotig och något till åren.
5:o Drängen Carl Peter Hellström, har olovligen bortgått från sin tjänst hos torparen Eric
Ersson i Katrinedal under Fiholm i Västerås län
Han är 28 år gammal.
6:o Skepparen Johannes Pettersson i Hagen, Frölunda socken, Halmstads län, skall på
tjänligt sätt inställas vid Sjötullrätten i Varberg för att svara i ett mål rörande lurendrejeri
brott.
7:o Lumpsamlare och hästhandlare Anders Rydberg skall enligt domstolens beslut kallas till
Tordstuna Häradsrätt på Karlby för att höras i ett mål rörande stöld hos mjölnare O
Forsberg vid Aellby kvarn.
Uppsala den 10 februari 1825 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 13 februari 1825 (förnyad auktion Väsby, Alunda socken)
Arrendet på Regements Läkarbostället, Väsby, Alunda socken, gick inte att sälja vid senaste
auktionen. Ny auktion den 11 april.
Vördiga prästerskapet anmodas att tre gånger uppläsa detta från predikstolarna, tredje
gången en månad innan auktionen. Befallningshavande anmodas låta kungörelsen utgå även
i angränsande län.
Uppsala den 13 februari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 februari 1825 (ordinarie lagmansting)
Tillförordnad lagman Daniel Montelius har utsatt ordinarie lagmansting till den 27 maj att
hållas i Enköping.
Uppsala den 18 februari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 februari 1825 (lösöresauktion i Kvarnbo, Läby socken)
Den 7 - 8 mars säljs genom öppen auktion på Kvarnbo i Läby socken dyrbara möbler,
bestående av väggur, speglar, soffor, stolar, bord, sängar m m kopparkärl, däribland en
brännvinspanna om 90 kannors rymd med dimkylare och kylfat, tenn- mässings- järn och
blecksaker, sommar- och vinteråkdon däribland en s k Vienervagn med selar, åker- och
körredskap av alla slag, ett par unga felfria vagnshästar, äldre och yngre felfria arbetshästar,
oxar, kor, ungboskap, får och svin.
Utropet sker i bankomynt och känd köpare får anstånd med betalningen till den 1
oktober. Mat och dryck för resande samt hö och havre för deras hästar finns på stället mot
kontant betalning.
Uppsala den 18 februari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 februari 1825 (angående marknader)
Skrivelse från Kommers Kollegium.
I skrivelse från Befallningshavande angående länets marknader, har Befallningshavande
anmält, att Magistraten och Borgerskapet i Uppsala önskade att den s k Distingsmarknaden,
som årligen hålls i februari månad i staden, förkortas från fjorton till tio dagar.
Kollegiet har funnit nödvändigt att länets innevånare på landet, vilka vanligen besöka
marknaden, får yttra sig över den föreslagna inskränkningen. Vi anmodar
Befallningshavanden att infordra yttrande som insänds tillsammans med hans eget
utlåtande.
Stockholm den 27 januari 1825 C af KLINTBERG
De av länets innevånare som anser sig bli lidande av Distingsmarknadens förkortning till
tio dagar skall inom den 1 juni skriftligen framföra sina åsikter.
Uppsala den 18 februari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1825 (entreprenadsauktion för att ordna rum på
slottet att förvara reservpersedlar som vårdas av Beklädnads Direktionen)
För att iståndsätta och inreda två rum på slottet där reservpersedlar, som vårdas av
Upplands Regementes Beklädnads Direktion kommer entreprenadsauktion att hållas på
slottet den 16 april. Arbetet bör vara klart innan 1 juni och lämnas till minstbjudande.
Uppsala den 19 februari 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1825 (fortsättning på förteckning på tid och plats
för beredningskommitténs sammanträden)
Tider och platser för Fjärde Fögderiets sammanträden för Socken Berednings Kommittén.
Uppsala den 21 februari 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 25 februari 1825 (arrendeauktion på Gossingeholms och
Stubbängs Hovstalläng, Strängnäs socken, Åkers Härad)
Arrende på 30 år på Gossingeholms och Stubbängs Hovstalläng, Strängnäs socken, Åkers
Härad hålls på Rådhuset i Strängnäs, den 19 april. Arrendet utgår i hö och behörig borgen
skall ställas.
Underrättelser finns på Kammar Kollegiets första provinskontor, på Landskontoret i
Nyköping och hos Magistraten i Strängnäs.
Uppsala den 25 februari 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 25 februari 1825 (5 personer, kyrkstöld, upphittade saker)
1:o Drängen Eric Pehrsson har olovligen avvikit ur sin tjänst hos nämndeman Nils Nilsson i
Åloppe, Bälinge socken. Han misstänks för att ur nämndemans rum stulit 70 riksdaler.
Han är 27 år gammal, stadig till växten, fylligt runt rödbrusigt ansikte, mörkt hår, blå ögon.
Han var född i Våla socken och klädd i långbyxor med skinn, blå väst, sliten blå rock,
gamla stövlar och svart hatt.
2:o Drängen Eric Olsson har olovligen avvikit från sin tjänst hos torparen Anders Jansson,
Sundstugan, Lerbo socken
Han är född i Lerbo socken, Nyköpings län. Han är undersättsigt växt, med trint ansikte,
svart hår och mörka ögon.
3:o Drängen Johan Wallander, Börstad, har avvikit från kurhuset i Vadstena, sedan han
upplysts om att hans prästbetyg är falskt
Han är medelmåttigt växt, trint ansikte, mörkt hår.
4:o Vindragare Mattias Wahlberg är tilltalad vid Stockholms Förstads Kämnärsrätt för
mened och obehörigt användande av död persons kvarlåtenskap.
5:o Tjänstegossen Eric Berggren har avvikit från Heddtorp nära Västerås. Han är tidigare
straffad för stöld. Han misstänks nu vid avvikandet tagit husbondens 11 åriga sto och en
korgsläde med skärm och ryggstöd samt alla gårdsdrängens kläder, nämligen pälskapprock,
frackar, västar, långbyxor samt en del till sommarbruk lättare tyger, tillika med en stor kista
där dessa i gott stånd hållna klädesplagg legat.
Berggren är smal, ljust hår samt en blånad under vänstra ögat. Han har varit i
skomakarlära.
6:o Vid inbrott i Erebo kyrka stals en kommunionskalk och patén, helförgyllda. På foten av
patén är både Bjelkeska och von Dübenska vapnen graverade, oblatask, förgylld bägare,
engelskt silverfickur med nyckel, som är fastsatt i ett plåtstycke med Carl XIV Johans
bröstbild, 9 silvermatskedar, en sedel på 10 riksdaler, flera mindre sedlar tillsammans 40
riksdaler.
Befallningshavande i Nyköping meddelar att på landsvägen mellan Åby och Svärdsbro har
hittats en tschacot och en förseglad säck samt en fin manshatt. Rätta ägaren återfår det
upphittade på Svärdsbro Gästgivargård och hatten vid Sättersta prästgård.
Uppsala den 25 februari 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 februari 1825 (förnyad auktion Svallby, Boglösa socken)
Den 14 mars kommer ytterligare exekutiv auktion att hållas på frälseskatte hemmanet i
Svallby By, Boglösa tillhörigt Notarie Thollanders konkursmassa.
Uppsala, den 25 februari 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1825 (monderingspersedlar)
Med anledning av Ständernas vid sista riksmötet gjorda framställning rörande Beklädnads
Direktioners inrättande för indelta Kavalleriet och de till Infanteri förändrade
Kavalleritruppernas Bevärings remtyg samt Karl- och Häst monderings persedlars
anskaffande och underhållande samt förslaget till årlig utgift särskilt för varje Regemente
eller Korps, har Kongl Maj:t ansett att de föreslagna ändringarna innebär väsentlig nytta.
I skrivelse till Krigs Kollegiet befalls, att samtliga rusthållare skall i närvaro av
Regements Chefen höras och yttra sig över om de vill ingå i den nya inrättningen.
Till fullgörande av vad Kongl Maj:t behagat förordna, kallas samtliga rustande i länet för
de indelta rustningsnumren vid Livregementet Dragon Korps, att den 25 maj sammanträda
för att avgiva sina yttranden.
De kan skaffa sig fullkomlig underrättelse genom läsning av det tryckta förslaget som
finns hos varje kronofogde.
Uppsala den 10 mars 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1825 (ådermöten)
De rustande vid Livregementets Dragon Korps meddelas att ådermöten hålls:
Med Majorens Skvadron vid Grans gästgivargård den 29 mars och 2 - 3 april samt vid
Litslena den 30 dennes
Med Norra Upplands hela Skvadron i Uppsala den 29 dennes.
Uppsala den 11 mars 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1825 (arrendeauktion piparbostället Svarvarbo,
Skuttunge socken)
Den 16 maj kommer arrendeauktion på 30 år att hållas på Krigs Kollegium och
Landskontoret rörande ¼ mantal piparbostället vid Upplands Regemente, Svarvarbo,
Skuttunge socken.
Borgen för de fem första åren krävs och prästerskapet anmodas att läsa denna kungörelse
tre gånger från predikstolen. Sista gången en månad innan auktionen.
Uppsala den 15 mars 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1825 (inställd exekutiv auktion Valla, Övergrans
socken och Tuna By, Hjälsta socken)
För att betala skulder har bonden Anders Erssons ¼ mantal rusthåll i Valla, Övergrans
socken och två hemmansdelar N:o 3 - 4 i Tuna By, Hjälsta socken, varit tagna i mät. Då
skulderna är gottgjorda inställs auktionen.
Uppsala den 17 mars 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1825 (förnyad exekutiv auktion Vansta, Tensta
socken)
Bonden Lars Larssons i mät tagna fastighet ½ mantal frälse N:o 4 i Vansta, Tensta socken,
kunde inte säljas vid den utsatta auktionen. Ny auktion den 21 april vid Läby Gästgivargård.
Uppsala den 17 mars 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1825 (exekutiv auktion Måby med mjölkvarn och
såg, Husby Odensala socken, Ärlinghundra Härad)
Den 13 april vid Märsta gästgivargård kommer den till borgernärerna avstådda egendomen
efter fältkamrerare Olof Groht, ett mantal kronoskatte rusthåll med tillhörande mjölkvarn
och såg, Måby, Husby, Odensala socken, Ärlinghundra Härad att säljas. Villkoret, som
kommer att tillkännages före auktionen är, att högsta budet skall bero på kreditorernas
yttrande och beslut vid det sammanträde som är satt till klockan 12 samma dag.
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Den välbelägna egendomen är för ståndspersoner försedd med åbyggnader i fullgott
skick, en del brandförsäkrade för 2.740 riksdaler. I övrigt åker av god lera och klapper till
15 tunnors utsäde, hårdvallsäng till 40 lass hö, större trädgård med bärbuskar och fruktträd,
försvarligt bete, tillräcklig skog till husbehov.
Ett torp med 6 tunnors utsäde, 9 lass hö medelgoda år, augment på ett mantal till
omkring 100 riksdaler årligen, välbyggd skattlagd kvarn med två par stenar, som de sista
åren givit en behållning på 50 tunnor spannmål, sedan mjölnaren blivit avlönad samt en
skattlagd såg, som årligen ger 20 tolfter bräder och fem tolfter bakar. Dessutom finns
rättighet att bygga väderkvarn till begagnande av tull.
Av köpeskillingen kan en betydande del kvarstå som inteckning, men det övriga skall
erläggas på terminer som före auktionen tillkännages.
Uppsala den 17 mars 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 17 mars 1825 (12 personer, 1 död, 2 hästar räddade ur
isvak)
1:o Drängen Eric Westerberg har avvikit från sin tjänst vid Huvudsta Säteri, Stockholms
län, och tillgripit åtskilliga kläder
Han är 30 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår, blå ögon, magert ansikte och
kunnig i skräddarhantverket.
2:o Pigan Chatarina Christina Lid har bortgått ur tjänsten hos rådmansänkan Ekeroth i
Södertälje.
Hon är 15 år gammal, medelmåttigt växt, svart hår, blekt ansikte.
3:o Förra spinnhushjonet Charlotta Wilhelmina Fredrica Elisabeth Ödman, som också
kallar sig Stenbock och var uttagen till tjänst hos bonden Eric Sjöblom i Loka, Stockholms
län, har tillgripit åtskilliga kläder och därför blivit häktad. Vid transport inom Stockholms
stad har hon fått tillfälle att komma på flykten.
4:o Pigan Anna Stina Jonsdotter, som inte inställt sig i sin lagstadgade tjänst hos
nämndeman Hans Mattsson i Skälsmara på Värmdön.
Hon är född 1802 i Flisby.
5:o Drängen Gustaf Ersson, har avvikit ur tjänsten hos torparen Johan Eriksson i Brodal,
Huddinge socken.
Han är 26 år gammal, kort och stadig till växten, fylligt blekt ansikte, ljust tunt och kort
hår.
6:o Förra arbetskarlen Carl Peter Öberg, som i augusti blivit antagen i tjänst i Rotebro har
avvikit därifrån den 4 dennes.
7:o Skräddar lärlingen Gustaf Larsson Hullt som efter begången otrohet, avvikit från sin
tjänst i Stockholm.
Han är mellan 23 och 25 år gammal, liten till växten med långlagt ansikte, ljust hår,
spetsig näsa.
8:o Husaren N:o 16 Asp vid Bjäse Härads Skvadron av Skånska Husarregementet har
avvikit från orten.
Han är 21 år gammal, 5 fot 7 tum lång, blå ögon, ljust hår.
9:o Fältjägare Jonas Larsson Åhl, är anklagad vid Färnebo Häradsrätt i Värmland för
delaktighet i stöld.
Han är omkring 30 år gammal, kort och undersättsig med svart hår.
9:o Förre handels arrendatorn S F Urling, nu mera artilleristen vid Vendels Artilleri
Regemente G Norling, som genom Kongl Maj:ts Höga Utslag blivit dömd till två timmars
schavottering och två års arbete på fästning, har fått tillfälle att rymma från Söderköpings
Stads häkte
Han är 27 år gammal, lång och stark kroppsbyggnad, koppärrigt ansikte, mörkt hår.
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10:o Bonden Jon Månsson Borck i Ygsby, Färla socken, Älvsborgs län, som är tilltalad vid
Rådsturätten i Söderhamn för delaktighet i förfalskningsbrott, har avvikit.
Han är 30 år gammal, lång och stadig till växten, svart hår och mycket svartmuskigt
ansikte.
11:o Drängen Eric Dahlberg har avvikit ur sin tjänst hos kapten J Walterr i Balingsta By
och tagit en blå kapprock, som tillhör en annan dräng från samma ställe.
Ingen annan beskrivning av honom än att han är från Långtora socken och klädd i blå
rock, byxor, kängor och svart hatt.
Två hästar, som har blivit nedkörda i Saltsjön utanför Djursholm, Danderyds socken, och
räddats till livet av fiskaren Liding, kan av rätt ägare återfås. Den person som förmodas kört
hästarna, har hittats död några famnar ifrån dem på isen.
Uppsala den 17 mars 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1825 (förnyad auktion Svallby, Boglösa)
För tredje gången kommer 9 /32 mantal frälsehemman, Svallby, Boglösa socken, tillhörigt
avlidna notarie Thollanders konkursmassa att utbjudas den 6 april.
Uppsala den 17 mars 1825 E BRUNDIN godman i Thollanders bo.
Uppsala den 17 april 1825 på Landshövdingeämbetets vägnar. J A CARLSSON A
WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 mars 1825 (auktion på gevär och packkistor)
Till följd av Krigs Kollegiets anmälan av Chefsämbetet vid Upplands Regemente kommer
auktion att hållas i regementsförrådet på slottet av överflödiga gevär och packkistor.
Uppsala den 22 mars 1825
Kungörelse, Uppsala den 22 mars 1825 (markegångspris på soldatmundering)
Krigs Kollegiet tillkännager att markegångspriset på soldatmunderings persedlar är fastställt
till 27 riksdaler 16 skilling 11 runstycken, varav så väl Kronans som rotehållarnas bidrag
blir 1/6, alltså 4 riksdaler 26 skilling 10 runstycken på varje rote.
Uppsala den 22 mars 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1825 (arrendeauktion stabs löjtnants bostället Åhl,
Vårfrukyrka socken)
Arrendeauktion på 12 år vid stabslöjtnants bostället Åhl, Vårfrukyrka socken, hålls den 16
maj. För att något antagligt anbud skall gillas, måste arrendeborgen försedd med
domhavandes vederhäftighets intyg uppvisas. Det skall gälla de fem första åren av arrendet.
Prästerskapet anmodas uppläsa denna kungörelse från predikstolen tre gånger och
Befallningshavande låta enahanda kungörelse utgå i angränsande län.
Uppsala den 26 mars 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1825 (arrendeauktion Kjällgården, Stavby socken)
Enligt Serafimer Ordens Gillets förordnande kommer Uppsala Hospitalshemman
Kjällgården, Stavby socken, att utbjudas på 25 års arrende den 21 mars, för högsta anbudet i
spannmål. Inroparen skall vara försedd med domhavandes vederhäftighets intyg.
Uppsala den 8 april 1825 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 15 april 1825 (förnyad auktion Vettesta, Alunda socken)
Förnyad arrendeauktion på korpralsbostället vid f d Adelsfane Regementet, Vettesta,
Alunda socken, hålls den 4 juni.
Uppsala den 15 april 1825
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1825 (auktion på Hovstallängarna i Uppsala)
Den 5 juli kommer N:o 34, 35, 53, 54 och 55 av Hovstallängarna här i staden att säljas på
15 års arrende. Arrendet betalas i hö, som likväl löses efter markegångspris.
Uppsala den 15 april 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1825 (hingstbetäckning)
De som önska få sina ston betäckta av Skvadronshingstarna för Läby och Sunnersta rusthåll
vid Upplands Skvadron av Livregementets Dragon Korps, erhåller gratis språngsedel hos
Stallmästare Malmerfeldt på Sunnersta gård, Bondkyrko socken, efter mitten av maj, då
betäckningen börjar.
Uppsala den 23 april 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1825 (auktion på gårdar i Uppsala)
Den 16 maj säljs på Akademins Auktionskammare gården N:o 6, 7 och 8 i kvarteret
Rosenberg och Fjärdingeroten, tillhöriga avlidne Professorn J U Almquists gäldbundna bo.
Egendomen är brandförsäkrad och kan tillträdas 1 oktober.
Uppsala den 23 april 1825 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 23 april 1825 (transportsedlar förkomna vid båtolycka på
Ålands hav)
Anges numrerade transportsedlar och vilka personer som insatt pengarna. Summan uppgår
till 2.127 riksdaler 16 skilling. De har gått förlorade med den post som förolyckades på
Ålands hav natten mellan 26 och 27 maj. Postkassan har gottgjort vederbörande avsändare.
Enligt Förordningen den 29 maj 1739 bereds tillfälle att i Rikets Ständers Bank få samma
sedlar förnyade, vilket var och en som nu eller i framtiden kommer att äga kunskap härom,
tillkommer vid laga ansvar att sådant anmäla till Överståthållarämbetet i Stockholm.
Uppsala den 23 april 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 2 maj 1825 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Utredningen för Magasins ärenden har tillkännagivit att medelpriset på en svensk
silverriksdaler under januari, februari och mars i förhållande till Hamburger Börsen varit 2
riksdaler 35 skillingar 3 runstycken bankosedlar och kontrollerat, omyntat silver 1 riksdaler
6 skillingar 8 ¼ runstycken banko. Meddelas dem som vill avbörda sig betalning för på
kredit erhållen undsättningssäd.
Uppsala den 2 maj 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1825 (regementsmöte)
För Upplands Regemente hålls befälsmöte 15 - 31 maj, rekryt- och beväringsmöte 31 maj 11 juni, regementsmöte 13 - 28 juni, in- och utryckningsdagarna inräknade.
Uppsala den 5 maj 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1825 (ändring i Förordningen om fylleri och
dryckenskap)
Tillämpningen av 2 momentet 2 § i Förordningen mot fylleri och dryckenskap angående
stadgat bötesansvar har tolkats olika.
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Följande lydelse gäller: "Om någon inför Befallningshavande, domstol, allmänna
sammankomster, läsförhör, stämmor, auktioner, marknader, skjutsningar eller skallgång är
överlastad av starka drycker, skall han inte endast för fylleriet utan däröver som i
föregående 1:sta momentet av denna § sagt är, tillika erlägga 3 riksdaler 16 skillingar vid
första gången han ertappas med förbrytelsen, 6 riksdaler 32 skilling andra gången, 13
riksdaler 16 skilling tredje och fjärde gången.
Har han enligt 1:sta momentet förfallit till allmänt arbete skall särskilda böter inte äga
rum. Befallningshavande, domare, kronobetjänter eller annan förrättningsman skall genast
avvisa en sådan person eller om omständigheterna fordrar förfara som § 3 omtalar.
Stockholm den 29 mars 1825 CARL JOHAN
Vilket allmänt tillkännages.
Uppsala den 5 maj 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1825 (generalmönstring)
Kongl Maj:t har funnit angeläget att Livregementets Dragon Korps undergår
generalmönstring. Kongl Maj:t förordnar generalmajoren Aminoff att verkställa
mönstringen, vilket kommer att ske under pågående övningsläger på Ladugårdsgärde den
20 juni. Greve Sköldebrand förordnas att verkställa mönstring med Upplands Regemente
under påstående regementsmöte på dag, som senare kommer att meddelas.
Uppsala den 5 maj 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1825 (exekutiv auktion Östersta, Litslena socken,
Trögds Härad)
För att gälda skulder kommer ¼ mantal kronoskatte rusthåll i Östersta, Litslena socken,
tillhörigt bonden Carl Gustaf Ryttaeus i Kärrby, att säljas på auktion den 15 augusti.
Säljarens fader har nyttjanderätten under sin livstid. Tillträdet sker på sätt 5:te kapitlet 8 §
Utsöknings Balken föreskriver. Köpeskilling inom en månad.
Uppsal den 5 maj 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1825 (arrendeauktion Ulriksdals Kungsgård,
Danderyds socken)
De under Ulriksdals Kungsgård lydande hemman Rinkeby om 5/8 mantal frälse och 1/8
mantal krono, belägna i Danderyds socken och skeppslag, Stockholms län, utarrenderas på
30 år. Auktionen hålls på Ulriksdals Värdshus. Kammar Kollegiet prövar och borgen för de
första 5 åren krävs.
Uppsala den 5 maj 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1825 (hingstbetäckning)
Skvadronshingsten vid Löfsta gård, Funbo socken, finns tillgänglig för betäckning.
Språngsedlar erhålls hos inspektoren, när stoet uppvisas till besiktning den 20 i denna
månad.
Uppsala den 5 maj 1825 B W FOCK
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Efterlysning, Uppsala den 5 maj 1825 (2 personer)
1:o Soldaten vid Dalregementet och 2:dra Majorens Kompani N:o 127 Pehr Ersson Long
har avvikit från sin hemvist medtagande banderoll och pompons ( flaggvimpel, gehäng och
tofs av ull på soldathatt)
Han är född i Mora, 11 kvarter 2 tum lång, blekt ansikte, mörkt hår.
2:o Avskedade grenadjären Gustaf Hjeltes son, Jan Gustaf, har olovligen avvikit från sin
tjänst hos bonden Anders Andersson Nöckna, Mörkö socken, Nyköpings län.
Han är 13 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår.
Uppsala den 5 maj 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1825 (årensning Uppsala)
Från den 29 dennes och tills vidare är segelfarten avstängd från Flottsund till Uppsala stad
på grund av årensning.
Uppsala den 6 maj 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1825 (generalmönstring med Upplands Regemente)
Greve Sköldebrand har nu utsatt den 20 juni till dagen då generalmönstring kommer att
hållas med Upplands Regemente här vid Polacksbacken.
Då skall Beklädnads Direktionens räkenskaper granskas av två valda ombud bland
rotehållarna. Deras utlåtande skall inom fjorton dagar insändas till Generalmönster Herren.
Uppsala den 6 maj 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1825 (tider och platser för bevillningstaxeringen)
Tider och platser för de olika socknarna, där ledamöterna i berednings kommittéerna skall
infinna sig försedda med för dem utfärdade förordningar eller sockenstämmoprotokoll för
att sig emellan välja ledamöter i taxeringskommittén som Bevillnings Förordningen stadgar.
Uppsala den 14 maj 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1825 (regementsmöten)
Dragon Korpsen samlas till regementsmöte här i Uppsala den 6 juni. Samlingarna sker vid
Nontuna, Vallby, Marma och Nyby.
På grund av detta kommer generalmönstringen att ske den 16 juni. Där kommer att
avgöras om den gamla kasserade dragonmunderingen kan hållas i stånd och begagnas vid
mindre möte, för att spara på den nya. De rustande önskade vid sammanträde om nya
munderingens anskaffande, att den gamla skulle kunna användas även vid rekryt- och
remontmöten.
Vid generalmönstringen bör alla sedan sista mönstringen avskedade dragoner komma
tillstädes för att få stadfästelse på sina interims avskedspass och anmälas till underhåll i fall
någon skulle vara berättigad.
Uppsala den 19 maj 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1825 (exekutiv auktion Vansta, Tensta socken)
½ mantal frälse Vansta, Tensta socken, säljs genom Upp- och Avslag vid Läby
Gästgivargård den 27 juni.
Uppsala den 19 maj 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1825 (smittsam hästsjukdom vid Livgardet)
Då den sedan länge grasserande smittsamma hästsjukdomen fortfar, skall Livregementets
Dragon Korps inte inrycka på Ladugårdsgärde den 6 juni som tidigare blivit befallt. De
skall i stället sammandragas till Regementsmöte i Uppsala, där Korpsen skall kampera på
slottsbacken, likväl så att trädplanteringarna inte skadas. Om hästsmittan skulle upphöra
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efter de första 10 - 12 dagarna kommer Korpsen att avtåga till Ladugårdsgärde och stanna
där under vapenövning den återstående tiden. Kvarstår smittan stannar Korpsen till och med
den 25:te juni här i Uppsala.
Den till rekryt- och remontmöte på Drottningholm beordrade styrkan av Dragon Korpsen
skall, till följd härav, avtåga till Uppsala den 4 juni och under vapenövning stanna där hela
mötestiden.
Stockholm den 17 maj 1825 CARL JOHAN
Landshövdingeämbetet skall till allmän kännedom meddela.
Uppsala den 20 maj 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 maj 1825 (extra förselavgift för hö till Hovstallet)
Kammar Kollegiet underrättar Befallningshavande att räntegivare, som levererat till
Hovstallet sina räntestråpersedlar, numera är förbundna och berättigade att lösa dem efter
länets markegångspris tills annat meddelas. De skall erlägga en förselavgift av 1 skilling 4
runstycken för varje lispund räntestrå persedlar.
Uppsala den 25 maj 1825 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 3 juni 1825 (12 personer)
1:o Valthornisten vid Värmlands Infanteri Regemente och Näs Kompani N:o 92 Godås, har
bortgått från Bostället.
Han är 11 kvarter 2 tum lång, undersättsig, trint ansikte, ljust hår. Han var klädd i
uniformsjacka och byxor, tschakot samt civil blå ytterrock och stövlar.
2:o Drängen Carl Peter Öberg har avvikit ur sin tjänst på Rotebro Gästgivargård och
medtagit andra personers kläder och pengar.
Han är 23 år gammal, smal till växten, ljust hår, blå ögon och ett ärr i pannan.
3:o Drängen Sven Jacobsson eller Svensson, som blivit misstänkt för stöld, har avvikit vid
lägenheten Sundsborg.
Han är 25 år gammal, något fet, medelmåttigt växt med ljust hår.
4:o Rekryten vid Älvsborgs Regemente N:o 523 Anders Arvidsson Strid har från roten
olovligen avvikit.
Han är född 1803, av ordinär växt, stark kroppsbyggnad, 5 fot 10 tum lång, mörkt hår,
ljusblå ögon, trint ansikte.
5:o Gossen Lars Larsson har avvikit från sin tjänst hos handlande i Askersund S G
Kjerrström.
Han är 15 år gammal, född i Ramsberg.
6:o Drängen Carl Fredrik Svensson har olovligen avvikit ur sin tjänst i Askersunds socken.
Han förmodas vara samma person, som tilltalad för stöld och häktad, rymde ur Motala
Härads fängelse och blivit efterlyst under namnet Carl Kull
7:o Gardisten A Livendal, som blivit dömd och straffad för förfalskningsbrott med satt på
fri fot och skaffat sig förvar hos skomakaren Tahlbom i Lindesberg, men nu bortgått från
denna husbonde.
8:o Hammar smeden Erik Bäck, har avvikit från Hättorps Bruk, Tjällmo socken.
9:o Boktryckeri Konstförvanten U A Widblad, som fått 20 riksdaler i handpengar med
förbindelse att ofördröjligen inställa sig i arbete. I Växjö skaffade han pass till Kalmar, men
har inte inställt sig där.
Befallningshavande i Örebro län efterlyser gårdfarihandlarna Efraim Lindström i Vallared
och Josef Andersson samt Johannes Svensson i Vallared Yttergård av Redvägs Härad,
Älvsborgs län. Om de finns här i länet skall de förständigas vid vite av 20 riksdaler, att
infinna sig vid urtima ting i Karlsskoga sockenstuga, kallade av Karlskoga Häradstingsrätt
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för att höras i rannsakningsmål rörande gårdfarihandlaren Olaus Andersson som är häktad
och tilltalad för förfalskning av en bankosedel.
Uppsala den 3 juni 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 3 juni 1825 (missbrukade förordnande inom Tullverket)
Bland de personer, som utom tullverket, fått förordnande att ha tillsyn över
tullförfattningarna, har en och annan missbrukat förtroendet. Generaltullstyrelsen förklarar
av den anledningen att alla förordnanden, som inte blivit förnyade detta år, genast skall
upphöra. Då Generaltullstyrelsen inte har kännedom om deras vistelseort, anmodas
Befallningshavande att utfärda kungörelse till efterrättelse dels till allmänheten dels till den
som varit försedd med dessa förordnande.
Uppsala den 3 juni 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 3 juni 1825 (smittsam hästsjukdom)
En smittsam sjukdom bland hästarna har utbrutit i de Södra provinserna. All införsel av
hästar från Danmark och Tyskland är förbjuden. Befallningshavande skall genom
kungörelser erinra länets innevånare, vad allmänna författningar till förekommande av
smittsamma sjukdomars spridande bland husdjur stadgar. Skulle smitta redan inkommit,
skall allvarlig tillsyn över verkställigheten av de meddelade föreskrifterna hållas. Kongl
Maj:t auktoriserar Befallningshavande att om nödvändigt uppskjuta, flytta eller helt
förbjuda de marknader, som var planerade till sommaren.
Detta nådiga stadgande har jag velat meddela allmänheten och erinrar om den förnyade
Förordningen av den 23 april 1750, där det står, att om boskap på något ställe angrips av en
ovanlig eller smittsam sjukdom, genast och inom 24 timmar tillkännage det hos Magistraten
i Städer och hos Kronofogden på landet. De skall sedan utan dröjsmål inberätta
förhållandena till Befallningshavanden, som enligt Kongl Maj:t den 25 augusti 1813 års
underrättelse beordrar, att den angripna boskapen hastigt skiljs från de friska, kunniga
läkare rådfrågas om botemedel och om djuren dö, de genast grävs ned djupt i jorden utan att
huden avtas eller något av köttet används. Det har hänt, att människor i dylika fall hastigt
insjuknat och dött.
Uppsala den 3 juni 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 3 juni 1825 (exekutiv auktion på gård i Uppsala)
På Uppsala auktionskammare kommer den 13 juli att genom exekutiv auktion säljas
handlanden A Nymans gård N:o 1 i kvarteret Klostret och Svartbäcksroten här i staden
belägen.
Uppsala den 3 juni 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1825 (brand i Mehede)
Innehavaren av Gästgiveri hemmanet Mehede i Tierps socken, som genom den eldsvåda
som den 10 dennes lade hela byn i aska, blivit ur stånd att för närvarande bestrida
skjutsningen eller för övrigt uppfylla sina gästgiveri skyldigheterna.
Befallningshavande har funnit nödvändigt förordna att Mehede Gästgiveri tills vidare
kommer att förläggas till torpet Snåret. Detta torp har erforderliga byggande och är beläget
vid den s k Odenslätt, nära allmänna landsvägen vid pass 2 ½ fjärdingsväg söder om
Mehede. Avståndet mellan Älvkarleby gästgivargård och Snåret är 2 1/8 mil samt mellan
Snåret och Yfre gästgivargård är avståndet 1 ½ mil, vilket till resandes kännedom meddelas.
Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 16 juni 1825 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1825 (vanvård av rustningshästar)
Vid Generalmönstringen med Livregementets Dragon Korps har uppmärksammats att en
del hästar som kommit varit så illa skodda, att fötterna skadats och kreaturen därigenom för
närvarande är obrukbara. Dessutom upptäcktes att en del rustningsston blivit betäckta och
har föl, inte efter Skvadrons beskällaren utan av andra hingstar.
Dessa omständigheter är av stor vikt inte endast för Kongl Maj:ts och Kronans tjänst,
som ovillkorligen fordra att Korpsen är i tjänstbart skick, utan också för de rustande själva,
vilkas heder, plikt och klokhet uppmanar till omsorgsfullaste behandling av en så dyrbar
egendom, som rustningshästarna är.
Genom att begagna Skvadronshingstarna har de ett lätt och kostnadsfritt tillfälle att
förbättra sin hästavel och skaffa dugliga remontrar för Korpsen. Den förlust, som den
rustande ådrager sig genom att hans häst blir kasserad i förtid, är vida större än den kostnad
och möda som krävs för att vårda den väl.
För att uppfylla Generalmönster Herrens begäran vill jag erinra samtliga rustande vid
Livregementets Dragon Korps att hädanefter i alla avseende med största noggrannhet
besörja Dragonhästarnas riktiga skötsel. Råd och biträde i avseende på kreaturens skoning
och påkommen sjuklighet kan fås hos Skvadronens Hovslagare.
Uppsala den 16 juni 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1825 (exekutiv auktion Forkarby, Bälinge socken)
För att gälda utmätningsgild skuld kommer bonden Eric Sundbergs ägande Forkarby,
Bälinge socken, om ¼ mantal att säljas på offentlig auktion den 28 september.
Hemmansdelen är uppskattad till 466 riksdaler 32 skilling.
Uppsala den 16 juni 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1825 (auktion på kronojaktbackar i Södermanland)
Den 23 augusti hålls öppen auktion på Landskansliet i Nyköping på försäljning under
skattemannarätt mot årlig ränta eller avgift i spannmål på följande jaktbackar i
Södermanlands län:
Håknestabacken, Spelviks socken 8 tunn- och 20 kappland
Uvsta lilla backe i samma socken 8 tunn- 6 kappland
Spelviksbacken i samma socken 4 tunn- 7 kappland
Markhagen i Torshälla socken 1 tunn- 5 kappland
Dalberget i Klosters socken 9 tunn- 13 kappland
Bergabacken i samma socken 9 tunn- 15 kappland
Harbrobacken i samma socken 7 tunn- 20 kappland
Malmesta s k Mellanbacke i Svärta socken 8 tunn- 15 kappland
Snopptorpsbacken i Jäders socken delade i två lotter om vardera 21 tunn- 12 ½ kappland
Oxlötsbacken i Jäders socken i två lotter om 23 tunnland vardera
Underrättelse om villkoren och jaktbackarnas beskaffenhet kan fås vid Landskontoret i
Nyköping och Kammar Kollegiets 1:sta provinskontor.
Uppsala den 16 juni 1825 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 16 juni 1825 (9 personer)
1:o Allmänna arbetskarlarna N:o 65 Anders Thunqwist och N:o 94 Anders Hedlund har
rymt från Arbetsinrättningen i Vadstena.
Thunqwist är 20 år gammal, född i Uppsala, 9 kvarter 4 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon,
trint och fräknigt ansikte.
Hedlund är 34 år gammal, född i Åbo, 11 kvarter 2 tum lång, brunt hår, blå ögon, fylligt
ansikte, med ett på högra handen i tusch tryckt ankare.
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2:o Förre sergeanten Pehr Adolf Gordon, som när han skulle befordras till att undergå sex
månaders fängelse för bedrägligt förhållande till sina borgenärer, inte kunnat anträffas i
hemorten inom Linköpings län.
3:o Statdrängen Peter Södersten och 4:o pigan Maria Magdalena Wilhelmsdotter har
olovligen bortgått ur sina tjänster inom Linköpings län. Pigan medförde sitt barn, en flicka
på 4 år.
Södersten är av ordinär växt med pussigt något koppärrigt ansikte, ljust hår och ett
jämrande kvinnligt uttal.
5:o Torparen Anders Svensson, Lindås, som var tilltalad för bedrägligt förhållande och
skulle inställa sig till förhör vid Sölvedals Häradsrätt i Göteborgs län, har inte kunnat
anträffas.
6:o Sjömannen Anders Peter Westerlund är tilltalad för flera stölder. Han bör inställas till
rannsakning vid Stranda Häradsrätt i Kalmar, men har inte kunnat anträffas.
Han är 21 år gammal, ordinär växt.
Om Kronobetjänterna påträffa smideshandlardrängarna Östen Norström och Peter
Svensson, skall de gripas om de vistas i länet och inbringas till slottshäktet, enligt
Befallningshavande i Linköpings län och Stadskämnärsrättens beslut. De skall den 28
dennes förhöras i Kämnärsrrätten i målet mellan dem å ena sidan och Stadsfiskalen Gustaf
Möller å andra sidan. Han har väckt åtal för fylleri, slagsmål och oljud under marknad.
I händelse pigan Maja Lena Forssman, vars fader varit Livgrenadjären Peter Forssman i
Herrberga socken, Vifolka Härad, vistas i orten, skall hon meddelas att hon har något litet
arv efter sin farmor Maria Jansdotter i Normlösa socken, såvida hon inom Natt och år efter
den 2 dennes anmäler hos Anders Jansson i Westerlösa och Marås invid Linköping.
Uppsala den 16 juni 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1825 (personer som inte betalt skatt)
24 personer efterlyses för att inte ha betalt skatt eller böter, utan flyttat till okänd ort.
De skall noga eftersökas och vid anträffandet skall skyndsamt de påförda medlen uttagas av
Kronobetjänterna. I brist på tillgång skall vederbörligt bevis härom meddelas.
Uppsala den 25 juni 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1825 (arrendeauktion piparbostället Svarvarbo,
Skuttunge socken)
Piparbostället Svarvarbo, Skuttunge socken, utbjuds på arrendeauktion den 29 augusti.
Arrendet gäller på 30 år och bostället tillhör Upplands Regemente.
Samtidigt utbjuds de återstående arrendeåren på Regements läkarboställe vid f d
Adelsfaneregementet, Väsby, Alunda socken. Borgen krävs för att anbud skall antas.
Prästerskapet anmodas tre gånger tillkännage denna kungörelse från predikstolen, Sista
gången 1 månad före auktionsdagen.
Uppsala den 12 juli 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1825 (silverpriset)
Magasins Utredningen tillkännager att under april, maj och juni månader har medelpriset på
en svensk silver riksdaler i förhållande till växelkursen i Hamburg varit 2 riksdaler 31
skilling 11 runstycken bankosedlar och ett lod kontrollerat omyntat silver varit 1 riksdaler 5
skilling 3 7/12 runstycken.
Uppsala den 12 juli 1825 B W FOCK
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelse 1825
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2003

13 juli 1825 - 14 december 1925

Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1825 (generalmönstring)
Generalmönstring med Norra Roslagens 1:sta Båtsmanskompani är utsatt av Amiral
Palmquist till den 1 november vid Skärplinge Gästgivargård. Rotehållarna skall vara
tillstädes och redogöra för sina båtsmän om de är uppfordrade, vakanta, sjuka eller rymda.
Alla i sjöstaten som är benådade med medaljpension eller gratialer skall infinna sig om de
inte fått rätt underhåll.
Prästerskapet anmodas läsa denna kungörelse vid två särskilda söndagar.
Uppsala den 13 juli 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1825 (exekutiv auktion St Hällby, Litslena socken)
Den 6 augusti kommer de hemman tillhöriga avlidne bonden Jan Erssons konkursmassa,
3/16 mantal kronoskatte N:o 4 Stora Hällby, Litslena socken att säljas. Hemmanet är
värderat till 625 riksdaler och har god åker och äng samt hjälpligt bete och åbyggnad.
Köpeskillingen betalas före 31 december.
Uppsala den 13 juli 1825 B W FOCK
Efterlysning, 13 juli 1825 (4 personer, två hästar, trilla, stöldgods)
1:o Förre soldaten Fredric Twist är anklagad för andra resan stöld, har fått tillfälle att
rymma ur Tjusts Häradshäkte i Gamlebyn, Kalmar län.
Han har ett ärr på ena kindbenet.
2:o Förre artilleristen Nils Nilsson Krantz har rymt från sin tjänst hos torparen Anton
Antonsson i Vellerrud, Karlstads län.
3:o Förre vaktmästaren P L Sundberg, som vid Kvicksund i Nyköpings län fått varor till ett
värde av 888 riksdaler 32 skilling 6 runstycken beslagtagna, som varit lurendrejade och
tullförsnillade. Han rymde vid Smedby Gästgivargård, där han efterlämnat sitt av
Överståthållarämbetet den 28 maj utfärdade respass.
Sundberg är medelmåttigt växt, mörkt hår, blå ögon och ljust ansikte.
4:o Koopervaerdie skepparen K Hanstén, vars mål slutligen avgörs vid Sjötullrätten i
Norrköping den 24 september, vare sig han är närvarande eller inte. Han har skriftligen
erkänt lurendrejeribrott.
Han är 40 år gammal, lång och mager till växten, långlagt ansikte, svart knollrigt hår,
bruna ögon, stora mörka polisonger samt är mestadels välklädd.
5:o En stor vacker rödbrun häst, 17 år gammal har stulits från bonden Jöns Pehrsson i
Masplösa, Flistad socken, Linköpings län.
6:o Vid inbrott i Nadde egendom, Örberga socken, stals 7 märkta silvermatskedar, 42
riksdaler, 2 stora silvermedaljer och 1 dukat, 1 syskrin och 1 schatull, vilka hittats
uppbrutna och tömda vid sjöstranden nära gården.
7:o Vid middagstiden den 16 juni stal från slottet 3 silverskedar tillverkade av guldsmed
Bergström här i staden, en räfflad gaffel tillverkad av Yttraeus.
8:o Den 10 dennes stals en trilla vid Broby gård, Tillinge socken och vid samma tid en häst
med sele från Nykvarn.
Trillan var gulmålad, klädd med ljusblått kläde, endast försedd med skacklar fast inrättad
för stång.
Hästen är gulblack, stor och har fel på ett öga.
Vedergällning utlovas om anmälan görs på Broby gård.
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En liten brun häst har för ungefär 2 månader sedan blivit tillvaratagen vid Knivsbrunna,
Danmarks socken och kan mot vedergällning av rätta ägaren återfås hos nämndeman Jan
Jansson därstädes.
Uppsala den 13 juli 1825 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 13 juli 1825 (lagstadgad dräng i Håtunaholm)
Lagstadgade drängen Jonas Wetterstedt har den 11 dennes olovligen bortgått ur sin tjänst
hos Major J A Ihre på Håtunaholm, Håtuna socken.
Han är född i Stockholm, kunnig i vagnmakare hantverket, 30 - 40 år gammal, lång,
något rödbrusig. Klädd i violett klädesfrack, ljusa långbyxor, vit växt, svart hatt.
Kronobetjänterna skall noga efterspana och gripa honom och återinställa honom i
tjänsten. Överståthållarämbetet anmodas efterlysa honom.
Uppsala den 13 juli 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1825 (utdelning av gratialer)
Till likviderande av detta halvårs gratial vid Norra Upplands Skvadron av Livregementets
Dragon Korps hålls möten vid Läby Gästgivargård den 29 dennes och i Färgare Hedmans
gård här i staden den 30:de. Gratialisterna skall medföra prästbevis och underhållsbrevet.
Uppsala den 15 juli 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1825 (auktion på räntespannmål)
Den 13 augusti kommer vid auktion på Landskansliet att till högstbjudande säljas den vid
Kronomagasinet upplagda räntespannmålen, som är anslagen Livregementets Dragon Korps
Beneficie- och reservhemmanens räntespannmål. Betalningsanstånd i tre månader för säkra
köpare.
Uppsala den 29 juli 1825 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 29 juli 1825 (8 personer, mässhakar, hästar, tillvarataget
sto och ökstock)
1:o Gardisten vid 2:dra Livgardet och Överstelöjtnanten von Hedenbergs Kompani N:o 61
Anders Fredin, har olovligen avvikit från Regementet.
Han är född i Uppland, 23 år gammal, 12 kvarter 4 tum lång, smal med ljust hår. Klädd i
mörkblå buldans tröja och byxor, skor och svart hatt.
2:o Vid Göteborgs Kronospinnhus intagne båtsmannen Christian Larsson Barfoth har
kommit på flykten.
Han är 28 år gammal, av medelmåttig växt.
3:o Artilleristerna vid Vendels Artilleriregemente N:o 4 Nils Moberg, N:o 28 Carl Nöjd,
N:o 57 Peter Fredric Petersson, har rymt från garnisonen i Kristianstad.
Moberg är 21 år gammal, 5 fot 7 tum lång, ljust hår, blå ögon.
Nöjd är 19 år gammal av lika växt och utseende,
Petersson född i Växjö, 22 år gammal, 5 fot 10 tum lång ljust hår, blå ögon.
4:o Pigan Anna Jonasdotter från Hjortås, Bjerke Härad har blivit dömd för tredje resan stöld
till 8 par ris, uppenbar kyrkoplikt och 3 års arbete på spinnhus. När hon utstått risstraffet
och kyrkoplikten lyckades hon rymma från Bjerke Häradsfängelse.
Hon är 25 år gammal fetlagd, blå ögon, svart hår och liten näsa.
5:o Drängen Anders Larsson Brodin har avvikit ur sin tjänst hos fanjunkare Karlén i AsköValnö, Barkarby socken, Västerås län. Han tillgrep två halsdukar, kängor, strumpor.
Han är född i Bergs socken, 22 år gammal, liten till växten, mörkt ansikte.
6:o Smedsdrängen Anders Oppman har olovligen bortgått från sin tjänst hos Hammarsmeds
mästaren Henric Broström vid Finåkers Stångjärnverk i Örebro län.
Han är kort och undersättsig till växten med ljust ansikte.
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7:o Ur Östra Vingåkers kyrka stals en alldeles ny mässhake av svart silkesammet med äkta
silvergalloner och dubbla rader äkta guldgalloner kring kanterna, fodrad med svart taft. En
mässhake av röd silkesammet med dubbla rader äkta guldgaloner, fodrat med röd taft, en
äldre mässhake av guldmoire med äkta guldgaloner, fodrad med gul taft, ett nytt kalkkläde
av siden sarge rikt broderad med insydda bibelspråk och massiva guldfransar, fodrad med
vit taft, en fin mässkjorta, två flaskor och vin ut ett halvankare.
8:o Tre okända personer greps som misstänkta vid Flensbro i Örebro län, men släpptes. De
har på något avstånd därifrån vid Nytorp i Mellösa socken begått inbrottsstöld. De förmodas
ha efterlämnat ett knyte vid Flenåsen, som innehöll guld- och silvergaloner samt utbränt
silver från galoner och ett stycke gult sidentyg. Allt förvaras på Örebro landskansli där det
återfås av rätta ägaren.
9:o En okänd karl, klädd i blå rock och svart kaskett, ankom natten till den 29 juni i en
ökstock till Björnsundslandet i Helgarö socken, Nyköpings län. I ökstocken låg en kniv, en
fil, ett huggjärn och en knölig käpp samt en påse med 5 kakor bröd, en smörbytta och en
mjölkstäva. Rätta ägare till ökstocken och persedlarna kan anmäla sig hos kronobetjäningen
i orten.
10:o Ett 2 årigt tegelblackt sto med mörk rand längs ryggen och oskodd, har stulits ur en
beteshage från bergsmannen Anders Nilsson i Finnebäck, Karlskoga socken.
11:o Från betet på Uppsala gärde bortkom för ett par månader sedan ett leverbrunt sto, med
hängman till vänster, liten stjärna i pannan omkring 8-10 år gammalt. Ägaren komminister
E Blomberg lovar nöjaktig vedergällning.
För ungefär sex veckor sedan tillvaratogs ett mindre ljusbrunt sto vid Årby Sätesgård i
Rasbokils socken. Kan återfås av rätta ägaren hos arrendator Thunström därstädes.
Uppsala den 29 juli 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1825 (efter generalmönstringen avskedat manskap)
Vid generalmönstringen med Livregementets Dragon Korps och Upplands Regemente den
16 och 20 juni är 204 av manskapet avskedade samt 17 hästar, ett par skall förbättras.
Mönsterherren har vidare kasserat de hittills begagnade betselstänger, såsom otjänliga
för ändamålet.
Exempel på soldatnamn: Blom, Rapp, Rask, Spjut, Nyckt, Bår, Hägg, Staf, Quick, Hjort,
Länk, Lönn, Spets, Styf, Lif, Rolf, Ax, Vall, Asp, Skog, Nöjd, Eld, Ek, Blomster, Bok,
Stråle, Hurtig, Björk, Gry, Bång, Nord, Berg, Håll, Lantz, Öst, Stork, Kron, Svärd, Söder,
Morsk, Mild, Sax, Palm, Stolpe, Flor, Tupp, Gyld, Redig, Klar, Djärv, Gran, Vig, Otter,
Alm, Knock, En, Färm, Groht, Fackt, Brädd, Åhl, Trumf, Skans, Håg, Hök, Stål, Rapp,
Fast, Väster, Järn, Brant, Patron, Snabb, Fred, Roth, Mars, Munter, Hult, Udd, Färdig,
Tross, Krig, Bring, Luft, Klang, Grön, Borg, Löf, Boll, Lund, Skjön, Drapp, Löhr, Sund,
Flink, Brask, Hög och Vinter.
Uppsala den 29 juli 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (tid och plats för markegångssättning)
Markegångssättningen är utsatt till 2 november här på slottet med början klockan 10
förmiddagen.
De Herrar av Adeln som har rätt att delta i val av deputerade anmodas inom fjorton
dagar hitsända skrivelse, som skall vara märkt: Votum
Bondeståndet, som äger rätt att delta i förrättningen, skall på domhavares kallelse utse 3
deputerade en för varje domsaga. Så anmodar jag Magistraterna och Domkapitlet att som
författningarna föreskriva, besörja kallelse och val för präster och borgare.
Vederbörande Magistrater skall som vanligt insända priskuranter på de varor och
persedlar som finns i markegångstaxan till de värden som tillämpas i orten.
Uppsala den 1 augusti 1825 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (medaljpension)
De avskedade underofficerare och soldater, som blivit benådade med medaljpensioner, skall
på en gång från Direktionen för Konungens Militär Hospitalsfond erhålla sina årliga
pensioner. De skall innan 15 december inge sina prästbevis att de leva och äger god frejd
samt uppge numret på pensionsbrevet, hit till Befallningshavande, som rekvirerar medlen
till kronobetjäningen, där man mot kvitto får sina pengar.
Uppsala den 1 augusti 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (entreprenadsauktion för bröd till fångarna
på slottet)
Entreprenadsauktion här på Landskontoret den 5 december för att motta anbud, att till
billigaste pris erhålla bröd åt fångarna på slottshäktet under nästa år.
Uppsala den 1 augusti 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (gratialer ur salpeterfonden)
Enligt Brev den 30 maj 1822 har Kongl Maj:t behagat höja Salpetersjuderi statens
gratialisters pension med 12 riksdaler för verkmästare och 8 riksdaler för drängar. Dessa
pensioner utbetalas en gång om året. Vederbörande pensionärer anmodas insända prästbevis
och de gamla pensionsbreven för att erhålla sina medel.
Uppsala den 1 augusti 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (auktion på frälseräntorna av Eningeböle
Frälsehemman, Gryt socken Hagunda Härad)
För att gälda en obetald efterräknings skuld på 8169 riksdaler 27 skilling 3 1/10 runstycke, i
framlidne kammarherre Lars Sparres, i livstiden gjorda hemmansbyte med kronan, kommer
öppen auktion på frälseräntan av Eningböle frälsehemman i Gryta socken, Hagunda Härad
att förrättas den 17 oktober.
Uppsala den 1 augusti 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (upphandling av hö och havre för Svea
Artilleriregementets hästar)
Den 30 denna månad kommer auktion att hållas på Krigs Kollegiet för upphandling och
leverans av hö, halm och havre för nästa år till Svea Artilleriregementes Hästar.
Underhålls Departementets Kammarkontor mottar förseglade anbud och underrättar om
kvantiteten och leveranstiden.
Uppsala den 1 augusti 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1825 (arrendeauktion på tegelbruket och en
mjölkvarn vid Lilla Gottsunda, Bondkyrka socken)
Anbud lämnas före 16 september till Konsistorium Akademicum, då till högstbjudande
upplåtas på arrende från 1 oktober i år till 14 mars 1834, tegelbruket vid Lilla Gottsunda,
Bondkyrko socken, samt en nära belägen mjölkvarn om 2 par stenar. Lägenheterna tillhör
Uppsala Akademi, som har prövningsrätt.
Arrendesumman är 10 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn samt 20.000
murtegel levererade på stället. Den i övrigt blivande arrendeavgiften utgörs i pengar.
Upplysningar rörande dispositionen av vissa mot markegångslösen hit hörande
dagsverken samt begagnande av en till tegelbruket anslagen vedränta av 60 famnar mot
särskilt av Konsistorium Akademicum fastställt pris och annat som kan angå arrendet
erhålles vid Akademikontoret. Där finns också kostnaden för de senaste sju årens
tillverkning av 135.000 tegel och Akademins under samma tid beräknade vinst att tillgå.
Uppsala den 5 augusti 1825 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1825 (exekutiva auktioner, bl a Salnecke, Gryta
socken, fastigheter i Biskopskulla Giersta, Nysätra)
Häradshövdingen greve J M Spens´s till borgenärerna avträdda fastigheter kommer att
säljas på auktion under oktober månad, på dag och plats som kommer meddelas senare.
1:o Salnecke 4 mantal berustat säteri i Gryta socken med augments ränta av Rönne hemman
i Biskopskulla socken, jämte Vreta ängstegar i Giersta socken samt rättighet att vid
Högforsbäcken anlägga en tullkvarn med ett par stenar.
2:o Björnome N:o 5, ½ mantal Danviks hemman i Gryta socken.
3:o Höja 1 mantal frälsesäteri i Gryta socken samt en husbehovskvarn
4:o Eningeböle 2 mantal frälse, Gryta socken
5:o Örsunda, ¼ mantal frälse och 1 mantal skatte rusthåll i samma socken, med augments
ränta av Ölsta hemman, jämte Högby utjord i Åkers socken
6:o Alsta N:o 4, ½ mantal frälse i Nysätra socken
7:o Alsta N:o 3, ½ mantal frälse och ½ mantal skatt i samma socken
8:o Mosta utjord med Alsta Kronokvarn samt Valkverk i samma socken
9:o Säby N:o 2, 1 mantal frälse i Gryta socken
10:o Säby N:o 4, 1/9 mantal frälse, i samma socken
11:o Hällby, 1 mantal frälse, samma socken
12:o Lund N:o 2 och 3, 1 mantal frälse, bebyggt med två åbor samt den bebyggda utjorden
Eklunda i Ramsta socken.
13:o Tibble, 1 ½ mantal frälse i samma socken,
14:o Fiskvik, 1 mantal frälse i Litslena socken,
15:o Berg, 1 mantal frälse 1 mantal skatte augment, byggt för två åbor i Järlåsa socken,
16:o Frälseräntan på Hammarby N:o 7, 1 mantal i Nysätra socken
17:o Frälseräntan av Hummelsta N:o 5, 1 mantal i Litslena socken
Beskrivningar på egendomarna samt köpevillkoren erhålles vid Salnecke gård eller i
Stockholm hos borgenärernas syssloman Kommisarie A Holmbergsson.
Uppsala den 5 augusti 1825 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 5 augusti 1825 (5 ungdomar, häst, ur och stöldgods)
1:o Gossen Johan Lindström har avvikit från sin tjänst hos bagare Plat i Stockholm
Han är 17 - 18 år gammal, kort och undersättsig med svart hår.
2:o Gossen Peter Carlsson från Björkhagen i Sollentuna socken har försvunnit, när han
vallade boskap.
Han är 10 år gammal.
3:o Drängen Jan Peter Jansson har avvikit från sin tjänst hos Jan Nilsson i Västnora,
Västerhaninge socken
Han är liten till växten med rött hår och blå ögon.
4:o Glasmästarlärlingen Jan Ekbom har undanhållit sig från sin tjänst hos Glasmästare, H
Gille i Stockholm.
Han är 19 år gammal.
5:o Vid kyrkoherdebostället i Solna i Stockholm stals två märkta silvermatskedar, en räfflad
strösked, en tesked, en fin svart hatt märkt med bokstäverna C J E, skrivna med bläck på
den röda svettremmen, en sammetsmössa, en vit glasflaska med brännvin samt ett par
schaletter. Vedergällning utlovas.
6;o Från betet på lägenheten Smedsslätten mellan Tranebergs bro och Ålsten stals en brun
häst med vit stjärna i pannan.
7:o Ett engelskt silverfickur med enkel boett, graverat D H G och verket förvarat i en kapsel
av silver och tavlan något skadad vid nyckelhålet, timvisaren till hälften avbruten, urkedja
av pinsback om 12 länkar med vidhängande sigill i silver med bokstäverna P H G, två
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nycklar av metall med infattad röd sten och pärlemor förlorades under marknaden i
Mönsterås Köping.
8:o Ett 5 årigt rödbrunt hästkreatur, oskott, har stulits från betet från bonden Jan Pehrsson i
Nibble Husby, Sjutolft socken.
Uppsala den 5 augusti 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 26 augusti 1825 (förnyad auktion Garpeboda, V Ryds
socken)
Då köpeskillingen vid förra auktionen på kronoskattehemmanet Garpeboda ½ mantal i
Västra Ryds socken, Bro Härad inte blivit betald, kommer ny auktion att hållas på förra
köparens ansvar den 7 december efter Befallningshavandes resolution.
Uppsala den 26 augusti 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 augusti 1825 (8 personer, varav en farlig)
1:o Drängen Anders Larsson Brodin, som natten till den 14 maj olovligen avvikit från sin
husbonden Fanjunkare Karlén i Askö-Valnö, Barkarö socken, Västerås län och tillgripit
flera halsdukar och ett par strumpor
Han är född i Bergs socken, Västerås län, 22 år gammal, liten till växten, mörkt ansikte.
Han var klädd i blå jacka och byxor, stövlar och svart hatt.
2:o Sjöartilleristen vid Sjöartilleri Korpsen i Karlskrona N:o 30, Samuel Nilsson, har
olovligen avvikit därifrån
Han är född i Kalmar, 33 år gammal, 5 fot 9 1/4 tum lång, ljust hår
3:o Spinnhushjonet f d båtsmannen Christian Larsson Barfoth, har berett sig tillfälle att
komma på flykten från Göteborgs kronospinnhus
Han är 28 år gammal, medelmåttigt växt, klädd i blå vadmals rundtröja, blå väst,
gredelina treskäftade blångarns byxor, vita ullstrumpor, svart hatt och svarta skor
4:o Pigan Anna Jonsdotter från Hjortås i Bjärke Härad var dömd för tredje resan stöld till 8
par ris, uppenbar kyrkoplikt och tre års spinnhusarbete. Då hon genomgått risstraffet och
kyrkoplikten fick hon tillfälle att rymma från Bjärke Häradsfängelse.
Anna Jonsdotter även kallad Prost-Anna är 35 år gammal, fetlagd, blå ögon, svart hår,
liten näsa. Hon var klädd i grönrutig fyrtrådsklänning, gulrandigt blångarns lintyg, rödrutig
halsduk, vita ullstrumpor, svarta skor. Hon medförde ett knyte med åtskilliga kläder och
några matvaror.
5:o Arrestanten Eric Jansson från Skanken, som av Svea Hovrätt blivit dömd för tredje
resan stöld till spöstraff och livstids fästningsarbete, förskaffade sig möjlighet att rymma ur
ett sjukrum vid korrektionsanstalten i Karlstad, där han förvarades för att genomgå en kur
för venerisk smitta.
Denna för allmänna säkerheten vådliga brottsling har mörkt hår, mörka ögon, är 29 år
gammal, 5 fot 10 tum lång. Han var klädd i blå surtut, grå klädesbyxor, vita ullstrumpor,
skor, svart halsduk och hatt.
6:o Drängen Jonas Månsson från Habbetorp som var häktad och undergick rannsakning för
stöld och vållande till annans död har berett sig tillfälle att komma på flykten från Ödeshögs
Tingsställe i Lysings Härad, Linköpings län
Han är medelmåttigt växt, vindögd och klädd i en gammal blå rock utan foder i
skörten, lappade byxor, livstycke, gammal hatt, randiga strumpholkar om benen och gamla
skor.
7:o En i dansk tjänst varande Byråchef i General Kommers Kollegium och Tullkammaren
Kommersrådet Thomas Peter Thortsen, har gjort sig skyldig till olovligt tillgrepp i tjänsten
och därefter flytt från Köpenhamn till Malmö. Han har i förväg skaffat sig pass till flera
Skånska städer.
Han är född i Danmark, 38 år gammal, bruna ögon, medelmåttigt växt och något
korpulent samt talar mycket fort
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8:o Allmänna arbetskarlen Peter Anders Wadstén har rymt från kasernen i Karlskrona.
Han är född i Vadstena, 5 fot 7 ½ tum lång, avlångt ansikte, brunt hår ljusblå ögon och
var klädd i den vanliga sommarmunderingen.
Uppsala den 26 augusti 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Brev från Carl Johan Stockholm den 13 september 1825 (priset på salpeter)
Vi har funnit att liksom tidigare år tillåta de hemmansägare som inte betala salpeterskatten
med egen eller annan bevisligen inhemsk salpeter, får lösa denna gärd med 7 riksdaler 24
skilling lispundet.
Stockholm den 13 september 1825 Oscar.
Vilken skrivelse härmed är kungjord för vederbörande
Uppsala den 30 september 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1825 (3 soldater, som skulle skaffa annan man i
sitt ställe har inte fullgjort åtagandet)
Vid sista Generalmönstringen önskade soldaterna vid Bälinge Kompani av Upplands
Regemente, N:o 41 Falk, N:o 62 Lejon och N:o 138 Sund att skaffa annan man i sitt ställe
och få avsked från krigstjänsten. Rotarna tillät dem skaffa antagliga karlar, vilket ännu inte
skett, varför de kvarstår vid Regementet.
Uppsala den 7 oktober 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1825 (tillträdesavgift för rusthåll)
Möte inom Upplands Skvadron av Livregementets Dragon Korps för att betala
tillträdesavgift, då man mottar rusthåll, hålls i färgare Hedmans Gård vid Svartbäcksgatan
den 17 denna månad. Köpare skall vara försedd med två bevittnade avskrifter av köpebrevet
och arvtagare med utdrag av Bouppteckning eller Prästbetyg för att styrka åtkomsten.
Uppsala den 7 oktober 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1825 (gästgiverirörelsen i Mehede, Tierp, åter
efter branden)
Det, efter vådelden i somras helt förstörda gästgiveriet i Mehede, Tierps socken, är nu
uppbyggt igen. Gästgiveriet flyttar tillbaka från Torpet Snåret, som används under tiden,
den 9 oktober.
Uppsala den 7 oktober 1825 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 7 oktober 1825 (3 personer, stöldgods, hästar bortkomna
och tillvaratagna, taskbok)
1:o Jägaren vid Älvsborgs Regemente och 3:dje Majorens Kompani N:o 976 Gustaf
Kindlund, har den 20 augusti olovligen avvikit från roten.
Han är 25 år gammal, 5 fot 8 tum lång, klen till växten med mörklätt ansikte och ljust
hår.
2:o Sjömannen Johan Lindström, häktad för stöld, lyckades under transporten avvika inom
Härnösands län
Han är 24 år gammal, kort och undersättsig, trint ansikte, ljust hår
3:o För passlöshet inom nyssnämnda län anhållna manspersonen Anders Olofsson, lyckades
mellan Viksta och Vattjoms Gästgivargårdar i Medelpad rymma, när han skulle
transporteras till Östersund.
Han är smärt, medelmåttigt lång, ljust ansikte, ljust hår.
4:oVid inbrott hos bonden Nils Mickelsson i Ö, Borgsjö socken, stals en märkt silverbägare
om 29 ½ lod, två mindre bägare, två tumlare, 5 märkta matskedar.
5:o Efter skjutsning till Gävle har en häst och ett sto bortkommit för bonden Pehr Ersson
från Varva i Hille socken.
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Hästen är svart med ståndman och liten hängman åt sidorna, 12 år gammal.
Stoet är blekröd, med vit stjärna i pannan, omkring 17 år gammal
6:o Vid inbrott i Bogårdens By, Arbo socken, stals ett stycke vit vadmal omkring 25 alnars
längd, 6 alnar lärft, en korndrällduk, en drällduk, 30 alnar fyrskaftsväv, en vit glasflaska, en
svartgrå vadmalsrock med brunt yllefoder, en mörkblå klädeskapprock med blått
halvyllefoder samt ett par snösockor utan kedjor.
Tillkännages att bonden Olof Olsson i Klångsta, Forssa socken, Gävleborgs län, tillvaratagit
ett sto, 3 år gammalt, ljusbrunt med vit fläck över högra ögat.
En taskbok innehållande 40 riksdaler tillvaratogs vid sist hållna marknad i Enköping och
återfås av rätta ägaren hos Stadsfiskal Rådman Lindgren
Överståthållarämbetet i Stockholm och Befallningshavande i nästgränsande län
ombedes utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 7 oktober 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1825 (auktion på tomter i Motala köping)
Genom skrivelse den 7 september har Kongl Maj:t antagit de anbud, som gavs vid
auktionen den 1 augusti på byggnadstomter i Motala Köping, med tillåtelse för de köpare
som önska rådrum med någon del av köpeskillingen, att få anstånd med den till 2 månader
för första tredjedelen. Andra tredjedelen skall betalas till den 14 mars 1827 och den sista
tredjedelen till den 14 mars 1828 mot ställd borgen. Den som så önskar betalar allt nu.
Befallningshavande i Linköping kungör att kronobefallningsman Ölander på Piltorp
nära Vadstena mottar tomtlösen och Landskontoret utfärdar protokollsutdrag på köpet.
Uppsala den 7 oktober 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1825 (mantalsskrivning)
Instundande mantals- och skattskrivning kommer inom Uppsala län att förrättas vid tider
och platser som nedanstående förteckning anger, varvid följande föreskrifter bör iakttagas.
Varje skattskyldig uppförs i mantal och taxeras där han stadigvarande bor. Alla som är sina
egna skall skriftligen, personligen eller genom ombud infinna sig på förrättningsdagen och
lämna uppgifter, vilka innehålla:
1:o Alla personer som tillhör hushållet med namn, kön, ålder, mer eller mindre
arbetsförmåga, bräcklighet o s v. Personers ämbete, tjänst eller befattning inom socknen,
den som äger rörelse, verk eller inrättning.
2:o Alla som bor i huset och på ägorna, hyresmän eller inhyses.
3:o Alla som har rätt att bränna brännvin och vill begagna sig därav skall uppge pannrymd
och pannans beskaffenhet samt hemmanet där bränningen kommer att äga rum.
Samma skyldigheter som för husbönder gäller för förmyndare styrelsemän i bolag,
outredda sterbhus eller under konkurs varande bo.
Allmogen och mindre skrivkunniga tillåts lämna muntliga uppgifter.
Den som låter någon hos sig skrivas, utan att personen är i hans tjänst och njuter hans
lön eller underhåll bötar 3 riksdaler 16 skilling. Sådan person anses som lösdrivare. Samma
böter för den som lämnar oriktiga uppgifter och bidrar till att någon utesluts ur
skattskyldigheten.
Personer, som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga önskar befrielse från skatt,
skall uppvisa läkarintyg
Särskild förteckning på försvarslösa personer skall insändas. Skattskrivaren skall noga
tillse att alla kontrakt är skrivna på Stämplat Papper.
För att inga uppgifter skall saknas bör länsmän, fjärdingsmän, sexmän och rotemästare
inställa sig vid mantalsskrivningen och angiva försvarslösa personer av bägge könen jämte
deras frejd och övriga beskaffenhet.
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Slutligen anmodas prästerskapet att samma dag denna kungörelse läses från
predikstolarna även uppläsa Förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av den 28
oktober samma år, vilka bör iakttagas vid skattskrivningen. De skall till förrättningen
medföra husförhörsböckerna för att därur lämna upplysningar som erfordras, så att ingen
skattskyldig blir förbigången.
Förteckning för socknarnas tider och platser, där mantalsskrivningen äger rum
Uppsala den 17 oktober 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1825 (beskrivning över fastigheterna som säljs
för greve Spens´s borgenärer)
Den 23 november kommer följande i Upplands län, Hagunda, Lagunda och Trögds Härader
belägna fastigheter, som är avträdda till greve Spens´s borgenärer att säljas på offentlig
auktion vid Höja gård.
1:o Salnecke, 4 mantal berustat säteri, i Hagunda Härad och Gryta socken, är beläget 2 1/8
mil från Uppsala och 2 ¼ mil från Enköping vid stora landsvägen mellan dessa städer.
Åbyggnaden, bestående av dels äldre stenhus och dels i senare tider nybyggda trähus, är i
gott stånd. Åkerjorden är fördelad på två gårdar, besås med 55 tunnor, varvid 7:de kornet
med säkerhet kan påräknas. Ängen ger 180 lass hårdvallshö. Bete och skog finns till
gårdens behov. Fiske finns i en närbelägen å, som faller ut i Mälaren
På ägorna finns 6 torp, som lämna 6 dagsverken i veckan, utom hjälpdagsverken till
nedsatt pris.
Augmentsräntan av Rönna hemman i Biskopskulla socken och Vreta ängar på
Allmänningen Rymningen i Giersta socken samt rättighet att anlägga tullkvarn på
Högforsbäcken med ett par stenar. Detta allt värderar Domaren i orten saluvärdet till 32,311
riksdaler 10 skilling 8 runstycken, varav 12.397 riksdaler 36 skilling är åbyggnadens värde.
2:o Björnome N:o 5, ½ mantal Danviks skattehemman nära Salnecke. Det årliga arrendet
för hemmanet med ett på ägorna beläget torp har länge varit 9 tunnor råg, 9 tunnor korn och
9 tunnor blandsäd utom åtskilliga tjänstbarheter.
Två andra torp har gjort två dagsverken i veckan till Salnecke. På ägorna finns god
betesmark och något skog. Värdet uppskattas till 4.814 riksdaler
3:o Höja, 1 ¼ mantal frälse säteri i sambruk med Hemmingsbo 1/8 mantal frälse, ligger vid
landsvägen mellan Uppsala och Enköping.
Åbyggnaden är av trä till stor del nybyggd och i försvarligt skick, dock så att
sätesbyggnaden fordrar invändig reparation för att kunna bebos.
Åkern besås med 50 tunnor utsäde, och anses med säkerhet ge 7:de kornet. Ängen ger
240 lass hö. Minst 20 kor och 50 får har vinterfoder, utom nödvändiga dragare. Betet utgör
nära 200 tunnland hagmark och är ypperligt. Skogen består av asp, björk och tall på 164
tunnland och är växtlig och väl vårdad.
Kring Höja gård är vackra trädplanteringar. På ägorna finns 4 torp, 1 vattenkvarn och 1
väderkvarn för husbehov.
Dit hör åtskilliga tegar på Rymningen i Giersta och Frösslunda socknar,
Genom den förbiflytande ån, här liksom vid Salnecke ges tillfälle för sjötransport till
Stockholm och övriga städer vid Mälaren. Värdet uppskattat till 24.912 riksdaler 16
skilling.
4:o Örsunda, ¼ mantal frälse och 1 mantal skatte rusthåll, gränsande till Höja. Åbyggnaden
är i gott stånd. Åkern väl hävdad och av ypperlig jordmån, anses ge 8:de kornet efter 33
tunnors utsäde.
Ängarna vartill hör odlingarna Skogängen, Vi och Damkärret på Lagunda Allmänning
avkastar 160 lass hö årligen. Betesmarken och skogen är 359 tunnland och mer än
tillräckligt för gårdens behov.
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På ägorna finns 5 torp, en sågkvarn och en mjölkvarn, vilket i arrende ger 14 tunnor
spannmål.
Till understöd för rusthållet är anslagen en augmentsränta på 4 tunnor 6 kappar spannmål
samt persedlar efter markegång, vilken ränta utgår av hemmanen Ölsta i Gryta socken,
förutom en till rustningen indelt frälse utjord, Högby i Åkers socken, som lämnar årligt
arrende med 4 tunnor säd, jämte åtskilliga tjänster. Värderat till 20.438 riksdaler 19 skilling
2 runstycken
5:o Eningeböle, 2 mantal frälse, invid Salnecke, har åbyggnader för 4 åbor som tillsammans
med 5 torp gjort dagsverken till Salnecke och Höja. 25 tunnors utsäde och 30 lass hö.
Vidsträckt betesmark och skogen intar 144 tunnland. Värdet 9.449 riksdaler 32 skilling
6:o Säby N:o 2 och 4 tillsammans 1 5/8 mantal frälse även i Gryta socken. Åbyggnaden för
2 åbor är i gott skick, årliga utsädet 24 tunnor och höfångsten 30 lass.
Detta hemman har tidigare varit utarrenderat för 40 tunnor och tjänster beräknade för 6
tunnor spannmål, men är på senare tid till vida större förmån taget under eget bruk.
7:o Hällby, 1 mantal frälse, i Gryta socken. Byggt för 2 åbor som enligt för längre tid
uppgjort kontrakt erlägga 44 tunnor spannmål jämte åtskilliga skyldigheter skattade till 8
tunnor.
Värdet är 6.900 riksdaler
8:o Lund N:o 2 och 3, 1 mantal frälse, med åbyggnad för 2 åbor samt den bebyggda
Utjorden Eklunda i Hagunda Härad och Ramsta socken.
Enligt äldre kontrakt betalar arrendatorerna tillsammans 28 tunnor utom skyldigheter
som är värderade till 10 tunnor. Värde 4.972 riksdaler 32 skilling.
9:o Tibble, ½ mantal frälse i Balingsta socken, är bebyggt för 1 åbo som i årligt arrende
erlägger 6 tunnor råg, 6 tunnor korn och 6 tunnor havre. Värdet är 1.453 riksdaler.
10:o Berg, ett mantal frälse och ett mantal kronskatte med 3 bebyggda torp i Järlåsa socken.
Åborna betalar enligt kontrakt 29 tunnor spannmål och skogen av omkring 1.200
tunnland lämnar förmånligt tillfälle till betydligt avsalu åt en närbelägen slottsbyggnad.
Värde 13.829 riksdaler 32 skilling.
11:o Alsta N: 3 och 4 tillsammans 1 mantal frälse och 1/8 mantal kronoskatte i Lagunda
Härad, Nysätra socken. Bebyggd för 2 åbor som årligen i arrende ger 26 tunnor spannmål
och skyldigheter motsvarande 8 tunnor. Värdet 4.506 riksdaler 32 skilling.
12:o Alsta kronokvarn med 2 par stenar jämte tillhörande utjord i Mosta by, i samma
socken. Enligt äldre kontrakt avkastar dessa lägenheter 3 tunnor vete, 11 ½ tunnor råg samt
11 ½ tunnor korn samt 20 riksdaler för en särskilt anlagd valkkvarn. Värde 3.844 riksdaler
16 skilling.
13:o Fiskvik 1 mantal frälse, i Litslena socken, där åbon som har hemmanet på arrende
erlägger 16 tunnor spannmål och 3 riksdaler 16 skillingar i pengar samt gör 5 resor med
parlass till Stockholm och spånad av 6 marker lin.
14:o Frälseräntan av Hammarby N:o 7, 1 mantal i Nysätra socken, Lagunda Härad utgör
efter medeltal av de sista 10 årens markegång, 80 riksdaler 33 skilling.
15:o Frälseräntan av Hummelsta N:o 5 i Litslena socken uppgår efter samma beräkning till
85 riksdaler 7 skilling.
Omständligare beskrivningar lämnas hos greve Spens på Salnecke eller hos
Kommissarien i Kammarrätten A Holmbergsson, Stockholm. Egendomarna avträdes 14
mars nästa år. Inga andra inventarier medföljer än de till rusthållen hörande hästar och
munderingar. ¼ av köpeskillingen betalas vid tillträdesdagen, ¼ med 6 % ränta från den
dagen betalas 14 mars 1827 och återstoden med samma ränta 14 mars 1828. För att anbudet
skall antas krävs borgen för den första fjärdedelen av köpeskillingen.
Uppsala den 22 oktober 1825 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1825 (vakanser vid Upplands Regemente)
Rotehållare vid vakanta nummer av Upplands Regemente skall den 30 november här
uppvisa målfylliga och välfrejdade karlar till inskrivning i rullorna. Gäller 7 vakanser.
De rotehållare för övriga ännu inte rekryterings skyldiga nummer, men som redan
skaffat och för Kompanicheferna uppvisat antagliga rekryter, skall till approbation uppvisa
dessa rekryter vid berörda möte.
Uppsala den 22 oktober 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1825 (fortsättning på förteckning av
mantalsterminer)
Gäller Lagunda, Hagunda och Ulleråkers Häraders Fögderier.
Uppsala den 24 oktober 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1825 (förnyad auktion piparbostället Svarvarbo)
Ytterligare auktion den 12 december på piparbostället Svarvarbo vid Upplands Regemente.
För att något anbud skall kunna antas, skall köparen vara försedd med domarens
vederhäftighets betyg för arrendeborgen.
Uppsala den 25 oktober 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 oktober 1825 (fortsättning på förteckning av
mantalsterminer)
Gäller Åsunda och åtta socknar av Trögds Härads Fögderi.
Uppsala den 31 oktober 1825 A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 3 november 1825 (priset på en svensk silverriksdaler)
Magasins Utredningen tillkännager att under juli, augusti och september var medelpriset på
en svensk silverriksdaler i förhållande till Hamburger kursen 2 riksdaler, 28 skilling 10
runstycken och priset på ett lod kontrollerat, omyntat silver 1 riksdaler 4 skilling 1/6
runstycke. Till rättelse för dem som vill avbörda sig betalning för på kredit erhållen
undsättningsspannmål.
Uppsala den 3 november 1825
Kungörelse, Uppsala den 3 november 1825 (mantalsskrivning i Uppsala stad)
Den 13 och följande dagar i december kommer mantals- och skattskrivning att hållas på
Rådhuset här i staden.
Uppsala den 3 november 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1825 (förnyad arrendeauktion på en lott i
Uppsala Hovstalläng)
Den 16 december hålls ytterligare auktion på lott N:o 50 i Uppsala Hovstalläng. Arrendet är
på 15 år. För att något anbud skall antas, krävs borgen för de första 10 åren.
Uppsala den 8 november 1825
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1825 (person som inte betalt skatt)
En person, som lämnat orten utan att erlagt kronoutskylderna är efterlyst:
Adjutanten Gripenstedt, Ryda, Nysätra socken, avgift för brännvinspanna 266 riksdaler 15
skilling 10 runstycken.
Uppsala den 8 november 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
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Brev från Carl Johan 9 november 1825 (Konsul Cartoni, bägge Cicilierna)
Kongl Maj:t har avlåtit en skrivelse till Dess Befallningshavande, så lydande:
Sedan hos Oss blivit anmält och uppvisat ett av Konungen av bägge Cicilierna, utfärdat
diplom för Frans Cartoni, att vara konsul i Sverige och Norge, har Vi behagat erkänna
Cartoni i denna egenskap med åtnjutande av det skydd samt de fri- och rättigheter utrikes
makters konsuler tillkommer.
Stockholm den 9 november 1825 CARL JOHAN
Uppsala den 18 november 1825 B W FOCK
Kungörelser, Uppsala den 11 november 1825 (auktion Håtunaholm, Håtuna socken)
Den 25 november anställs offentlig och frivillig auktion vid Hagalunds Värdshus på
Håtunaholms egendom och underlydande hemman, belägna i Håtuna, St Pehrs socknar,
Erlinghundra och Håbo Härader, i Stockholms och Uppsala län.
Håtunaholm 1 ½ mantal frälse Säteri och 2 ½ mantal berustat säteri, Markeby 1 mantal
berustat Säteri, Bjursta 1 mantal frälse Säteri, Hammarby 3 mantal frälse Säteri, Kolsta 3/8
mantal kronoskatte, Sundby 1 mantal frälse, Gällövsta ¼ mantal kronoskatte samt Bärmö 3
mantal kronoskatte jämte 16 underlydande jordtorp, vilka med egen kost gör 4, 3 och 2
dagsverken i veckan hela året.
Vid Håtunaholm, Markeby, Hammarby och Bärmö har hittills varit sambruk. Där sås
årligen 30 tunnor vete, 92 tunnor råg, 40 tunnor korn och 30 tunnor havre i ypperlig
jordmån och erhålls omkring 8000 parlass hårdvallshö till 30 á 35 lispund på lasset. Det
finns gott bete i 10 inhägnade hagar varav några är beväxta med vacker lövskog, dessutom
tillräcklig skog för timmer, stängsel och vedbrand.
Håtunaholm ligger ovanligt vackert vid Mälaren intill segelleden Stockholm - Uppsala.
5 mil land- och sjövägen till Stockholm och 3 ½ mil till Uppsala. Åbyggnaden är prydlig
och i fullgott skick med vacker trädgård av flera tunnlands vidd.
Markeby är väl byggt liksom Bärmö, där åbyggnaden är alldeles ny. Vid Hammarby har
endast ladugård och statbyggnader blivit uppförda.
Kolsta, Sundby, Bjursta och Gällövsta brukas av bönder, som ansvarar för
åbyggnaderna.
Ovannämnda fastigheter, vilka är belägna ½ mil från Huvudgården säljs med rättighet att
tillträda den 14 mars och med utsådd höstgröda på de under sambruk varande gårdarna mot
att köparen genast vid inropet erlägger 8.333 riksdaler 16 skilling och lika summa innan
årets slut samt den1 april 1826 återstoden av köpeskillingen, sedan 3 stående lån på 50.000
riksdaler blivit avräknade.
Vidare underrättelser kan fås på stället eller hos undertecknad auktionsförrättare.
Västtibble den 8 november 1825 M G Groth
Uppsala den 11 november 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1825 (förnyad auktion Regementsläkar
bostället Väsby, Alunda socken)
Ytterligare auktion på Regementsläkar bostället 1 mantal Väsby i Alunda socken, tillhörigt
f d Adelsfane Regementet. Samma villkor som tidigare.
Uppsala den 11 november 1825
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1825 (spannmål till Danviks Hospital)
Direktionen för Danviks Hospital har i skrivelse den 9 november tillkännagivit att den
spannmål som tillkommer hospitalet skall levereras till magasinet vid Danviken innan mars
månads utgång, vid äventyr att utmätning sker. Den tredskande får betala 1 riksdaler utöver
medelpriset på tunnan.
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De hemman som har körselskyldighet till Hospitalet skall på vinterföret framköra 72
lass sand på helt mantal eller erlägga 12 skilling för varje lass till Hospitals kassan.
Uppsala den 11 november 1825 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1825 (avrads- och tiondespannmål till
Magasinsinrättningen i Uppsala)
Magasins utredningen har tillkännagivit att innevarande års Kronans- Avrads- och
Kronotionde spannmål samt övrig statsverks behållna säd som hör till Magasins
Inrättningen i Uppsala, får lösas efter markegångspris utan forlön, såvida räntehavarna
själva inte hellre önskar betala in natura. Tid för dessa leveranser meddelas senare.
Den arrendespannmål där kronan äger att välja betalningssätt, kommer i år att lösas efter
markegång.
Uppsala den 15 november 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala 18 november 1825 (varggårdar)
Jägmästare G Tottie har anmält, att de varggårdar som anlagts i åtskilliga socken inte gör
åsyftad nytta, då bete att locka in rovdjuren saknas. Det händer ofta att då länets innevånare
dödar gamla hästkreatur, de inte blir inlagda i varggården. På ställen där Jägeribetjäningen
uppsatt vargfällor, har de av okunniga personer blivit nedrivna.
Varggårdarnas ändamål är att minska antalet rovdjur, vilket är av stor vikt för
lantmannen, men kan inte vinnas om inte länets innevånare själva medverka därtill. Jag
uppmanar häradsborna, som förenat sig om varggårdars anläggande och underhåll, att med
beredvillighet möta Jägeribetjänternas bemödanden.
Befallningshavande nödgas nu fastställa ett vite på 1 riksdaler 32 skilling för dem som
obehörigen nedfälla de av Jägeribetjäningen eller enskilda uppsatta vargfällor, den tid på
året då de utan skada för människor kan vara gillrade.
Uppsala den 18 november 1925 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1825 (inställd auktion Garpeboda, Västra Ryd)
På förekomna skäl inställs auktionen som skulle hållas den 7 december på Garpeboda ½
mantal i Ryds socken.
Uppsala den 18 november 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1825 (auktion Lindormsnäs, Låssa socken)
Öppen auktion hålls på Värdshuset Stallmästargården i Stockholm, den 30 november, då till
mestbjudande säljs Lindormsnäs egendom, bestående av ¾ mantal säteri 1 ½ mantal frälse i
sambruk med lägenheten Alholmen, belägen 4 ½ mil sjö- och landvägen västerut från
Stockholm.
Egendomen ligger utomordentligt vackert belägen vid Mälaren, har fullkomlig och till
större delen nyuppförd åbyggnad. Den vid huvudgården brandförsäkrades år 1815 till nära
8.000 riksdaler.
30 tunnors utsäde i god jordmån, 150 - 200 lass hårdvallshö, över 200 tunnland god
furuskog, som lämnar tillfälle till försäljning i Stockholm. Vidsträckt bete och ypperligt
fiske, som för närvarande utarrenderas till 4 fiskare.
Vid inropet fordras 1.000 riksdaler i handpenning. För säker köpare kan 12.000 riksdaler
innestå.
Västtibble 14 november 1825 M G Groth
Uppsala den 18 november 1825 B W FOCK
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Kungörelse, Uppsala den 18 november 1825 (värvning)
Sekund chefen för Svea Livgarde har förordnat sergeanten vid Upplands Regemente Johan
Jacob Dahlin att under ett års tid för Överste Mörners Kompani anställa värvning.
Uppsala den 18 november 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1825 (auktion ängsvaktarbostället Mellösa
Hovstalläng, Vallentuna socken)
Arrendeauktion hålls vid Vallentuna Härads Tingsställe den 13 december, på
ängsvaktarbostället Mellösa Hovstalläng, Vallentuna socken. Arrendet är på 15 år och
bestäms i hö, som dock inte får levereras in natura utan löses efter markegångspris på
samma tid och plats som kronans hemmansräntor avbördas.
Uppsala den 18 november 1825 B W FOCK
Efterlysning, Uppsala den 25 november 1825 (3 hästar, åtskilligt stöldgods)
1:o En dragonhäst, svart till färgen med vänster bakfot vit, sadlad med en gammal
dragonsadel, grimma och bredon har slitit sig och sprungit bort från Lörsta By, Näs socken.
Den har setts på hemvägen till Årby gård i Ramsta socken men ännu inte kommit tillrätta.
2:o Från betet vid Sala stad stals den 19 september en ljusbrun häst, 7 år gammal, 9 kvarter
hög med svart hängman, vit bläs och bakfot.
Belöning på 20 riksdaler till den som kan återställa hästen hos ägaren, färgare Fernstedt
i Sala.
3:o Från bonden Anders Hansson i Båstrop, Ale Härad, Vänersborg stals ett rött sto, 7 år
gammalt.
4:o Vid inbrott hos lumpsamlare Adam Nilsson i Torsås socken, stals en mörkblå surtut, en
dito fordrad med ludet skinn, och kantad med svartgrått fårskinn, 3 klänningar, 1 brun tröja,
flera andra kläder, 2 gulrandiga mössor av engelskt tyg, en ny svart silkesväst utan knappar,
en ripsväst, andra västar, 8 nattkappor av sockerduk, silkesduk, 4 par ullstrumpor, kjol,
förkläden, huvudkläden av sockerduk, andra huvudkläden och halsdukar, armknappar med
filigransarbete, elfenbenskam, 4 tobakspipor av porslin, en kaskett av saffian, 2 marker vitt
bomullsgarn, en rakspegel, 3 stubbknivar, 1 bålyxa, 1 silverglas, 41 riksdaler 32 skilling i
pengar
5:o En till blekning utlagd gardinväv om 20 alnars längd vävd i vågig fason på 8 skaft,
tillhörig komminister Säfström i Ilsbo, har stulits.
6:o Några marker ull, 1 riksdaler 12 skilling, en silvermedalj och ett avskedspass utfärdat
för soldat Pehr Hård vid Hälsinge Regemente har blivit stulet från soldaten Hård i Öster
Hästbo, Torsåkers socken
7:o Vid inbrottsstölder hos bönderna Jon Mårtensson och Olof Olsson i Ufås, Järvsö
socken, Gävleborgs län stals en guldring om 2 dukater, 1 silverbägare om 4 -5 lod, 2 runda
silvermatskedar med knoppar, 2 märkta silvertumlare med grepar, 5 silverringar, 3 förgyllda
silverspännen med s k löv, 2 nya hattar kantade med sammet den ena med gult och den
andra med rött foder, 1 par sämskskinnsbyxor, halsduk och näsduk, 1 par märkta
fyrskaftade lakan, 3 par sömvantar, 2 par ärmmuddar, 2 sedelböcker med 2 riksdaler 48
skilling vardera, 2 silvertumlare, en svart kamlottskjol, 5 par sämskade skinnbyxor, en vit
vadmalsrock, 3 par handskar av garvat skinn.
8:o Hos torpare Olof Ersson i Norrbyn, Söderala socken, stals en svart vadmals livrock, ett
par byxor, en livrock med hornknappar, en mörkblå tröja med släta mässingsknappar, ett
livstycke med krusiga mässingsknappar, en svart hatt, halsduk med ros i ena hörnet, en
nattkappa, 7 par strumpeband av olika färger, 1 par kängor, 1 par vita vantar.
För stölden misstänks en kringvandrande mansperson som sagt sig heta Anders och vara
född i Finland.
Han är medelmåttig till växten, svart hår, mörkbrunt ansikte och kan göra korgar. Han
var klädd i en gammal blå tröja, byxor av linne, men var utan strumpor och skor
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Överståthållarämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas efterlysa
dragonhästen.
Uppsala den 25 november 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1825 (markegångstaxan fastställd)
Kongl Maj:ts och Rikets Kammar Kollegium har den 22 november tillkännagivit, att den av
Riksståndens deputerade för Uppsala län upprättade markegångstaxa har blivit fastställd. En
rättelse föreligger, 3 ½ kannor havre skall kosta 8 skilling 11 runstycken.
Uppsala den 30 november 1825 B W FOCK
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1825 (tid och plats för salpeteruppbörden)
Mottagande av salpetergärden för Uppsala län sker i Uppsala stad för Häraderna runt
Uppsala och Roslagen under sex dagar i början av februari samt vid Staby gård i Giersta
den 16 - 17 februari för de södra Häraderna.
Uppbörden börjar klockan 9 på förmiddagen för att kvittenserna skall kunna expedieras
till eftermiddagen. Salpetern skall var ren och torr för att undvika avdrag.
De, som har salpeter till salu, kan inställa sig försedda med sockenstämmoprotokoll,
efter formulär som finns hos pastorerna, för att bevisa att salpetern är av inhemsk
tillverkning. Socknar eller possisionater som vill lämna gemensamma större leveranser skall
medta dubbla reversaler, där hemmanet och åbons namn, hemmanstalet och gårdens belopp
finns antecknat. Detta kungörs på begäran av uppbördsmannen Bergmästare Sköldberg och
erinras länets salpetersjudare att till salpetersjuderi styresmannen på Staby och Ekolsund
insända den vanliga rapporterna om årets tillverkning.
Uppsala den 5 december 1825 B W FOCK
Brev från Carl Johan, Stockholm den 14 december 1825 (angående Pistoriska
brännvinsapparaten)
En förfrågan har inkommit om den s k Pistoriska brännvins brännings apparaten med högsta
volym - 90 kannor - bör användas endast vid den första pannan men inte vid den andra. Vi
har inhämtat Vetenskaps Akademins utlåtande och funnit att den andra pannan i apparaten
bör vara något större för att undvika sprutning genom luftpressning från
avverkningspannan. Skulle den Pistoriska apparaten anses otillåten då den överstiger 90
kannor vore hela verket obrukbart. Därför gillar Vi Vetenskaps Akademins förslag och
förordnar:
1:o Hädanefter må till begagnande av Pistoriska apparaten ske med den storlek att andra
pannan inte överstiger dem maximalt tillåtna rymden. Därför får första pannan göras
mindre.
2:o Ingen sådan apparat får tillverkas där andra pannans rymd överstiger 93 kannor,
kokrummet inbegripet
3:o De apparater som redan finns i bruk får användas trots att andra pannan är för stor, men
innehållet skall tillfullo uppgivas.
Följer hur brännvinsavgiften skall sättas. För Pistoriska pannor blir summan 450
riksdaler om första mäskvärmaren har 90 kannors rymd. Är pannrummen större erläggs
skatt på 1 riksdaler extra för varje kanna som överskjuter det tillåtna kanntalet
4:o Ni bör låta besiktiga de nu befintliga Pistoriska verken och även kontrollera andra
pannors uppmätning. Då redskapen blivit utnötta och nya pannor görs, skall de rättas efter
vad nu i år fastställts.
Stockholm den 14 december 1825 CARL JOHAN
Vilken skrivelse till vederbörandes underrättelse härmed är kungjord.
Uppsala den 2 januari 1826 B W FOCK
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---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 13 februari 1816 (monderingspersedlar)
Allmänna Brandförsäkringsdirektionens kungörelse, angående Delägarnas sammankallande;
Stockholm den 2 mars 1816
Kungörelse, Stockholm den 26 mars 1816 (skrivelse från CARL)
Kungörelse, Uppsala slott den 30 mars 1816 (smittkoppor Kalmar)
Kungörelse, Uppsala slott 30 mars 1816 (auktion Varsta, Lagunda)
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1816 (auktion Stenbyn)
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1816 (uppköp av förråd till mötet med Regementsbrigadens
Dragonkorps)
Kungörelse, Uppsala den 26 april 1816 (arrendeauktion Östa)
Kungörelse, Uppsala slott den 26 april 1816 (auktion Eke, Trälösa, Grän,)
Kungörelse, Uppsala den 26 april 1816 (6 hingstar till betäckning)
Efterlysning, Uppsala den 26 april 1816 (beväringar från Enköping och Falun, tjuv från Halland)
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1816 (auktion fänriksbostället Kumla i Övergran)
Efterlysning, Uppsala den 11 maj 1816, (flera personer och en sabel)
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1816, (antagen värvare för Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1816 (lån till salpeterlador)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1816, (utdelning av spannmål till behövande)
Kungörelse, Uppsala 16 maj 1816 (ny auktion på kaptensbostället Ubby)
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1817, (arrende på Uppsala stads tullkvarn)
Efterlysning, Uppsala den 7 juni 1817 (10 personer och bankosedlar)
Kungörelse, Uppsala den 26 augusti 1816 (underpris på spannmål)
Efterlysning, Uppsala 30 augusti 1816 (9 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1816 (efterlysta artillerister ang pension)
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1816 (auktion på Skarnholms Kungsäng i Färentuna)
Kungörelse, Uppsala 30 augusti 1816 (ordningsföreskrifter vid Vårmässo marknaden i Västerås)
Kungörelse, Uppsala den 30 augusti 1816 (klagomål över skogsavverkning av annans skog i
Järlåsa)
Kungörelse, Uppsala den 6 september (subskription för aktier i Hjälmare kanalverk)
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1816 (lagbrott vid marknad i Enköping)
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1816 (lösdrivares båtstölder)
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1816 (auktion av kronotorpet Lindö samt inventarieauktion
i Åkerby prästgård)
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Efterlysning, Uppsala den 6 september 1816 (3 personer och 3 kyrkstölder)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1816 (remonteringsmöten)
Efterlysning, Uppsala den 13 september 1816 (14 personer flest volontärer, 3 hästar)
Kungörelse, Uppsala 13 september 1816, (pension)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1816 (stöld ur postväska)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1816 (granskning av taxeringar)
Efterlysning, Uppsala den 20 september 1816 (4 personer och stöldgods från flera stölder i
Västernorrlands län)
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1816 (auktioner)
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1816 (värvningspass)
Kungörelse, Uppsala 21 september 1816 (utmätnings auktion Litslena Gästgivargård)
Kungörelse Uppsala den 29 september 1816 (föreskrifter för Häst- Porslins- och Glashandlare här
i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1816 (kasserandet av sablar)
Kungörelse, Uppsala 5 oktober 1816 (avgifter för rusthållstillträden)
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1816 (lösöresauktion Hacksta säteri)
Efterlysning, Uppsala den 5 oktober 1816 (två personer, hästar, kläder)
Efterlysning, Uppsala den 5 oktober 1816 (stulet silver, pengar, skinn)
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1816 (markegångssättning)
Efterlysning, Uppsala den 19 oktober 1816 (8 personer och stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den19 oktober 1816 (återbetalning för mondering)
Kungörelse, Uppsala den 1 november 1816 (upphandling av sablar)
Efterlysning, Uppsala den 1 november 1816 (6 personer, sto tillvarataget)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1816 (dag, tid och plats för mantalsförrättning 1817 i hela
länet)
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1816 ( magasinsinrättningen)
Kungörelse, Stockholm den 6 november 1816 (Carl ger tillåtelse till vidare husbehovsbränning)
Efterlysning Uppsala den 9 november 1816 (sju personer, stulna kläder och silver)
Kungörelse, Uppsala 9 november (auktion Hummelsta by)
Kungörelse Uppsala den 15 november 1816 (Elglundska brännvinsredskap)
Efterlysning 16 november 1816 (en person, kläd- och silverstöld)
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1816 (Danviks Hospital)
Kungörelse, Uppsala 23 november 1816 (anskaffande av monderingspersedlar)
Efterlysning, Uppsala 23 november 1816 (5 personer, kläder och häst)
Efterlysning, Uppsala 29 november 1816 (5 personer)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1816 (auktion i Krogsta by)
Kungörelse Uppsala den 29 november 1816, (auktion på saker från korrektionsanstalten)
Kungörelse Uppsala den 7 december (rekryteringsmöte)
Uppsala 7 december 1816 (skuldfordingsmål)
Kungörelse 7 december 1816 (halm för Hovstallet)
Kungörelse den 7 december 1816 (fel inbunden, rekryteringsmöten)
Efterlysning, Uppsala den 14 december 1816 (4 personer, ett mord)
Kungörelse, Uppsala den 17 december 1816 (klagomål från gästgivare)
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1816 (spannmålstorkning)
Efterlysning, Uppsala den 28 december 1816 (12personer )
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Efterlysning, Uppsala den 4 januari 1817 (4 personer, 2 kyrkstölder, återfunnet sto och
skinnvaror)
Kungörelse, 4 januari 1817 (försäljning av Strömsholmshästar)
Kungörelse den 4 januari 1817 (rekrytering till Upplands regemente)
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1817 (anmärkning mot markegångstaxan)
Efterlysning Uppsala den 18 januari 1817 (stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 18 januari 1817 (entreprenadsauktion för regementena)
Kungörelse, Uppsala den 18 januari 1817 (fel datum för rekryteringsmötet)
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1817 (remontering av hästar)
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1817 (försäljning av kvarn, upphittad Tichacot,
efterlysning av pensionärer)
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1817 (auktion på korpralsställe i Oland)
Efterlysning, Uppsala den 15 februari 1817 (5 personer)
Kungörelse Uppsala den 15 februari 1817 (auktion i Lörsta, Uppsala Näs)
Kungörelse Uppsala den 15 februari 1817 (fel datum för remonteringsmötet)
Kungörelse Uppsala den 15 februari 1817 (auktion i Kungsör och Strömsholm)
Kungörelse Uppsala den 15 februari 1817 (ordinarie lagmansting
Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1817 (lösöres auktion hos källarmästare Lindeman i
Uppsala) Enköping)
Kungörelse, Stockholm den 12 mars 1817 (skadedjurs utrotande)
Kungörelse, Stockholm den 12 mars 1817 (skrivelse angående utrotning av vilddjur)
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1817 (bok innehållande mot staten förrädiska uppmaningar)
Efterlysning Uppsala den 15 mars 1817 (2 personer, stöldgods av matvaror, eventuellt
silverbedrägeri)
Kungörelse, Uppsala den 15 mars 1817 (hantverkare)
Kungörelse Uppsala den 15 mars 1817 (protest mot proviantering)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1817 (auktion Ultuna Kungsladugård)
Kungörelse, Uppsala den 22 mars 1817 (spannmål från Ryssland)
Kungörelse, Uppsala den 22 mars 1817 (tiggeri)
Efterlysning Uppsala den 22 mars 1817 (8 personer)
Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1817(auktion St Söderby, Danmarks socken)
Efterlysning Uppsala den 3 maj 1817 (11 personer och en upphittad taskbok)
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1817 (auktion med skuld)
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1817 ( auktion Bälinge)
1 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\inn1817.doc
Senast utskrivet 03-10-18 14:19

Skapat den 03-10-18 10:15

Innehållsförteckning

Efterlysning Uppsala den 6 maj 1817 (garn och läder förlorat mellan Uppsala och Ekeby
kvarnar)
Efterlysning, Uppsala den 16 maj 1817 (7 personer)
Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1817 (byggnad för Akademien)
Kungörelse, den 16 maj 1817 (överflödsförordning)
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1817 (arrende på akademiens mjölkvarn)
Efterlysning, Uppsala den 7 juni 1817 (10 personer och sedlar)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1817 (soldaters pensioner)
Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1817 (9 beväringar)
Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1817 (6 personer)
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1817 (parad vid arvsfurstens födelsedag)
Efterlysning, Uppsala den 20 juni 1817 (5 personer)
Kungörelse, Uppsala 19 juli 1817 (provinsialläkarens rapport, jordegummor)
Efterlysning, Uppsala 19 juli 1817 (12 personer, 2 hästar och spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1817 (taxeringsgranskning)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1817 (problem vid höstmarknaden)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1817 (auktion Marsta, Bälinge härad)
Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1817 (10 personer)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1817 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1817 (regementsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1817 (auktion på kasserade persedlar)
Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1817 (rusthållsavgifter)
Efterlysning, Uppsala den 29 augusti 1817 (11 personer)
Kungörelse, Uppsala den 29 augusti 1817 (extra efterlysningar)
---------------------Kungörelse, Uppsala den 3 september 1817 (salpeteranläggning)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1817 ( grevinnan Stures auktion)
Efterlysning, Uppsala den 13 september 1817 (20 personer, åtskilligt stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1817 (möte med livregementets dragonkorps)
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1817 (uppbördsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1817 (auktion Löfsta gård Fundbo socken)
Efterlysning, Uppsala den 20 september 1817 (10 personer, kyrkstöld, klädesstöld)
Kungörelse, Uppsala den 27 september 1817 (auktion Överstesätet Arnö, Övergran)
Efterlysning, Uppsala den 27 september 1817 (5 personer, kyrkstölder och annan stor stöld)
Efterlysning, Uppsala 4 oktober 1817 (11 personer, 4 hästar, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1817 (överblivet hö vid Strömsholm)
Kungörelse, Uppsala den 9 oktober 1817 (ränta till Danviks Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1817 (remonteringsmöte)
Efterlysning, Uppsala den 11 oktober 1817 (3 personer, hästar, kärra, vin, kläder)
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1817 (rekrytering av lediga rotenummer)
Kungörelse, Uppsala den 19 oktober 1817 (skrivelse från Amiralitetets Krigsmanskassa)
Kungörelse, Stockholm den 28 oktober 1817 (Carl, salpeter)
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1817 (skatt i säd)
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1817 (pensioner)
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1817 (mantalsskrivningar)
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1817 (auktion von Engeström)
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1817 (häradsskrivartjänst)
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Kungörelse, Uppsala den 8 november 1817 (brand i Dannemora gruva)
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1817 (auktion Vallby, Tierp)
Efterlysning, Uppsala den 8 november 1817 (4 personer och stöldgods )
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1817 (Carls upphandling av spannmål)
Efterlysning Uppsala den 15 november 1817 (8 personer, kyrkstölder och andra stölder)
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1817 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1817 (värvningstillstånd)
Efterlysning, Uppsala den 22 november (våldsbrott och stöld i Österlövsta)
Efterlysning, Uppsala den 22 november 1817 (2 personer, 1 häst och stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1817 (Kronans räntehö och halm)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1817 (auktion Månkarbo)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1817 (tillvarataget tjuvgods)
Efterlysning, Uppsala 29 november 1817 (8 personer och åtskilliga stora stölder)
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1817 (leverans av avradstionde)
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1817 (spannmål till Danviken)
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Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1818 (stampverks anläggande)
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1818 (uppbördsmöte)
Efterlysning, Uppsala den 3 januari 1818 (personer, hästar, 2 postrån, gods från förlisning)
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1818 (skuldfordringsmål)
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1818 (vaccinationsjournaler)
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1818 (exekutiv auktion, Grillby)
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1818 (auktion Sätra, Näs socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1818 (auktion på varor tillverkade på korrektionshuset)
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1818 (delägare i Älvkarleby Brobyggnad)
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1818 (Hushållssällskapet)
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1818 (Vadstena Adliga Jungfrustifts kassa)
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1818 (inställd auktion)
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1818 (spannmålspris i Bergslagen)
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1818 (exekutiv auktion Bista)
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1818 (ändrad auktionstid)
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1818 (arrendet på Gränby ej betalt )
Kungörelse, Uppsala den 6 februari 1818 (missväxt)
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1818 (båtsmansbeklädnad)
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1818 (värvningstillstånd)
Efterlysning, Uppsala den 14 februari 1818 (8 personer, stor stöld av värdepapper)
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1818 (reststämma)
Kungörelse, Uppsala den 14 februari (auktion Ulltuna Kungsgård)
Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1818 (Ulltuna Kungsgård)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1818 (lagmansting)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1818 (spannmålsupphandling)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1818 (inställd auktion)
Efterlysning, Uppsala den 7 mars 1818 (6 vuxna, 2 barn)
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1819 (rekryteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 14 mars 1818 (frivillig auktion Ängelsta, Vaksala socken)
Efterlysning, Uppsala den 14 mars 1818 (4 personer och åtskilligt stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 14 mars 1818 (hingstbetäckning)
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1819 (stipendier)
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1818 (fel ration vid truppers tågande)
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1818 (rekryteringsmöte)
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Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1818 (exekutiv auktion, Yttre by, Tierp)
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1818 (underhåll av vägar)
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1818 (utestående räntespannmål)
------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 1 september 1818 (betalningsvillkor till magasinsinrättningarna)
Kungörelse, Uppsala den 12 september 1818 (rusthållslägenheter)
Efterlysning, Uppsala den 12 september 1818 (värdefullt stöldgods, 4 personer)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1818 (pris på spannmål insatt i allmänna magasinen)
Efterlysning, Uppsala den 26 september 1818 (17 personer, åtskilligt stöldgods, 1 häst och en
mordutredning)
Kungörelse, Uppsala den 26 september 1818 (besiktningsmöte med livregementet)
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1818 (missväxt)
Kungörelse, 30 september 1818 (pris på monderingspersedlar)
Kungörelse, Uppsala den 2 oktober 1818 (markegångstaxa)
Kungörelse Uppsala den 6 oktober 1818 (Danviks Hospital)
Efterlysning, Uppsala 9 oktober 1818 (14 personer, dränkt barn, häst, stöldgods )
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1818 (mantalsskrivning)
Kungörelse, Uppsala 10 november 1819 (växelkurs)
Kungörelse 11 november 1818 (arrendeauktion Ulleråkers Kungsladugård)
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1818 (auktion på Uppsala Hospitalshemman)
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1818 (avräknings - och rekryteringsmöte )
Efterlysning, Uppsala 21 november 1818 (5 personer, stöldgods, silvertackor i Fläckebo
kyrka)
Kungörelse, Uppsala den 23 novemmber 1818 (silverpriset)
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1818 (auktion i Broby By, Börje socken, Ulleråker)
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1818 (avlöningsmöte med Upplands Regemente)
Efterlysning 28 november 1818 (4 personer, många stölder)
Kungörelse, Uppsala 1 december 1818 (markegångstaxa )
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1818 (leverans av säd till slottsmagasinet i Stockholm)
Kungörelse, Uppsala den 12 december 1818 (salpetergärden)
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Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1819 (avradsränta)
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1819 (pris på nödhjälpsäd)
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1819 (uppbördsmöte med Norra Upplands Skvadron)
Kungörelse Uppsala den 2 januari 1819 (rekryteringsmöte med Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 2 januari 1819 (varor får endast säljas på torgen i västmanländska
städer)
Efterlysning, Uppsala den 2 januari 1819 (6 personer, stöld, kyrkstöld)
Kungörelse Stockholm den 14 januari 1819 (silvervärdet Magasins Inrättningen)
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1819 (auktion Folsberga, Vallby socken)
Kungörelse, Uppsala 16 januari 1819 (auktion Ytterby, Breds socken Trögds härad)
Efterlysning, Uppsala den 16 januari 1819 (åtskilliga matvaror, kyrkstölder)
Kungörelse Uppsala den 30 januari 1819 (uppbördsstämma Upplands Skvadron)
Kungörelse Uppsala den 30 januari 1819 (lagmansting med Upplands lagsaga)
Efterlysning, Uppsala den 30 januari 1819 (15 personer)
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1819 (arrendeauktion Serafimer Ordens Gille)
Kungörelse, Stockholm 4 februari 1819 (skrivelse från Carl Johan)
Kungörelse Uppsala den 6 februari 1819 (reststämma vid Livregements Brigadens
Dragonkorps)
Efterlysning Uppsala den 6 februari 1819 (2 kvinnor)
Kungörelse, Uppsala den 12 februari 1819 (auktion i Klinta by, Börje socken, Ulleråkers
Härad)
Efterlysning, Uppsala den 12 februari 1819 (6 personer, kyrkstöld och annan stöld)
Kungörelse, Uppsala den 12 februari 1819 (glasbruksägares rättighet till lån)
Efterlysning, Uppsala den 12 mars 1819 (soldater som förskingrat kronans persedlar och är
ersättnings skyldiga)
Efterlysning, Uppsala den 12 mars 1819 (3 personer, inbrott i 2 kyrkor)
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1819 (auktion Jädra, Långtora)
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1819 (regementsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1819 (hingstbetäckning Strömsholm)
Efterlysning, Uppsala 27 mars 1819 (5 personer, kyrksilver och annat stöldgods)
Efterlysning, Uppsala den 2 april 1819 (stöldgods)
Efterlysning, Uppsala den 2 april 1819 (överfall)
Kungörelse, Uppsala 2 april 1819 (exekutiv auktion Häslinge, Trögd)
Kungörelse, Uppsala den 2 april 1819 (hingstbetäckning)
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Kungörelse, Uppsala den 2 april 1819 (auktionspriser i banko eller riksgäld)
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1818 (barnhusets kronospannmål i Västmanland)
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1819 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1819, (möte med dragonkorpsen)
Efterlysning, Uppsala den 24 april 1819 (två mord, flera personer efterlysta)
Kungörelse, Uppsala 24 april 1819 (ökning av beklädnadsbidraget för rotarna)
Efterlysning, Uppsala den 30 april 1819 (mord, häststölder och arv)
Efterlysning, Uppsala den 6 maj 1819 (3 personer, en båt och en häst, skuldsedlar, pengar och
kläder)
Kungörelse. Uppsala den 6 maj 1819 (utmätningsauktion Klinta, Börjes socken, inställd)
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1819 (exekutiv auktion Litslena)
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1819 (exekutiv auktion Trögsta, Näs socken, Åsunda härad )
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1819 (skogsskötsel)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1819 (strömrensning)
Kungörelse, Uppsala den 16 maj 1819 (salpetersjuderimanskap)
Efterlysning, Uppsala den 22 maj 1819 (mord, upphittat barn, 4 arrestanter rymt från
Vänersborgs häkte)
Kungörelse, Uppsala den 22 maj 1819 (pensioner)
Kungörelse, Uppsala den 22 maj 1819 (arrendeauktion på Sundbyholm och Ribbingelunds
kungsgårdar, Södermanland)
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1819 (nedsättning av arrendeavgift)
Efterlysning, Uppsala den11 juni 1819 (12 personer)
Efterlysning, Uppsala den 11 juni 1819 (drätselkammarsekreterare förskingring)
Kungörelse, Uppsala den 11 juni 1819 (placering av beväringar)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1819 (tid och plats för bevillningstaxeringarna)
Kungörelse, Stockholm 16 juni 1819 (brandförsäkringsverkets förvaltning år 1818)
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1819 (inställd auktion Jädra, Långtora socken)
Efterlysning, Uppsala den 25 juni 1819 (7 personer, 2 myntsamlingar, slaktad tjur)
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1819 (understöd av foder)
Kungörelse, Uppsala den 9 juli 1819 (Älvkarleby bron)
Efterlysning, Uppsala den 9 juli 1819 (13 personer, slottets branspruta)
Kungörelse, Uppsala den 22 juli 1819 (försummade kontrakt angående monderingspersedlar)
Kungörelse, Uppsala den 24 juli 1819 (Instruktion för Gevaldiger)
Efterlysning, Uppsala den 24 juli 1819 (8 personer, en häst och silver)
Kungörelse, Uppsala den 24 juli 1819 (värvare)
Kungörelse, Uppsala 24 juli 1819 (auktion Åsby gård, Västmanland)
Kungörelse, Uppsala den 24 juli 1819 (inställd exercis i september)
----------------------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 30 juli 1819 (priser på järn)
Kungörelse, Stockholm 31 juli 1819 (Kongl Brev angående nödställda sjöfarandes
hemförskaffande)
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1819 (auktion i Hållens by, taklaget från det förolyckade
galeasen Sophia)
Efterlysning, Uppsala den 4 augusti 1819 (lärgossen Carl Gustaf Linblom)
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1819 (auktion Fanna, Enköping )
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1819 (auktion Torsvi gård, Trögds härad)
Efterlysning, Uppsala den 4 augusti 1819 (8 personer, stor stöld Norrmalm, Stockholm)
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Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1819 (värvare)
Kungörelse, Rosersberg 10 augusti 1819 (skogsutsyning, cirkulärbrev Carl Johan)
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1819 (auktion under Upp- och Avslag i Skuttunge)
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1819 (frivillig auktion Fiskmansbo gård, Nysätra socken)
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1819 (militära pensionsfonder)
Efterlysning, Uppsala den 21 augusti 1819 (5 personer, häst, borttappat gods, upphittad och
anhållen dumb mansperson)
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1819 (medalj för tapperhet får bäras i band)
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1819 (värvare)
Kungörelse, Uppsala den 25 augusti 1819 (auktion på boställen under Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala 28 augusti 1819 (sjuklighet i länet, provinsialläkarrapport doktor
Schultz)
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1819 (för domfästa skulder auktion Gränby, Vaksala
socken)
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1819 (auktion Agersta by, Jumskile socken)
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1819 (Landshövdingeämbetet för Norrbotten förläggs till
Piteå)
Efterlysning, Uppsala den 28 augusti 1819 (7 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1819 (entreprenadauktion valvbro)
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1819 (rekryteringsmöte)
Kungörelse Uppsala den 3 september 1819 (utbildning i salpetersjuderi)
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1819 (prövningskommitte för taxeringsärenden)
Efterlysning, 4 september 1819 (6 personer, stöldgods och en häst)
Kungörelse Uppsala den 4 september 1819 (ny auktion på inventarierna från sjunkna skeppet
Sofia)
Kungörelse, Uppsala 12 september 1819 (vakanser för hästar till Livregementet)
Kungörelse, Uppsala den 24 september 1819 (Hushållnings Sällskapet)
Kungörelse, Uppsala den 24 september 1819 (uppbördsmöte med rustande)
Kungörelse, Uppsala 24 september 1819 (auktion på kasserade persedlar vid Upplands
Regemente)
Kungörelse, Uppsala 24 september 1819 (auktion på ängar vid Strömsholm)
Efterlysning, Uppsala den 24 september (2 personer, stöldgods och återfunna hästar)
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1819 (markegångstaxa)
Efterlysning, Uppsala den 23 oktober 1819 (4 personer, åtskilligt stöldgods )
Kungörelse, Stockholm den 30 oktober 1819 (smittsamma sjukdomar)
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1819 (byggandet av trossbod)
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1819 (rekryteringsmöte båtsmanskompani)
Efterlysning, Uppsala den 30 oktober 1819 (7 personer, stöldgods, flera hästar)
Kungörelse, 4 november 1819 (mantalsskrivning)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1819 (räntor till Allmänna Magasinsinrättningen)
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1819 (auktion Grillby By, Villberga socken)
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1819 (auktion på utjord i Gränby, Vaksala socken)
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1819 (köp av råghalm till Hovstallet)
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1819 (vaccinationsämne)
Efterlysning, Uppsala den 6 november 1819 (handelsbetjänt Erling)
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1819 (auktion, Tomta, Veckholms socken)
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Kungörelse, Stockholm den 18 november 1819 (betalning av undsättningssäd)
Efterlysning, Uppsala den 20 november 1819 (13 personer, 2 drunknade, stölder)
Efterlysning, Uppsala 20 november 1819 (inbrott Stenkrogen, Vendels socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1819 (plats för Upplands Regementes Majors
Kompaniers avlöningsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1819 (auktion Major Hjelmstiernas gäldbundna bo)
Efterlysning, Uppsala den 27 november 1819 (2 personer)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1819 (flera auktioner i Rasbo socken)
Efterlysning, Uppsala den 4 december 1819 (3 personer stöldgods bl a en häst)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1819 (ny arrendeauktion på löjtnantsbostället Vida
Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1819 (stulna sjöskumspipor )
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1819 (leverans av avradskronotionde och arrende
spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1819 (avlöningsmöte med Liveskvadronen av
Livregementets Dragonkorps)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1819 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den10 december 1819 (2 personer, hästar)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1819 (Skävö, Årby)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1819 (auktion på hårdvallshö vid Ryda Kungsgård,
Nysätra)
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1819 (uppbördsmöte med Majorens skvadron )
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1819 (auktion, Hämsta, Boglösa socken, Trögds härad.
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1819 (auktion Kärrby by, Boglösa, Trögd)
Kungörelse, Stockholm den 14 december 1819 (Carls Brev angående lumpsamlare)
Efterlysning Uppsala den 27 december 1819 (4 arrestanter rymt ur slottshäktet)
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Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1820 (exekutiv auktion Grillby, Villberga socken)
Kungörelse, Uppsala 8 januari 1820 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 8 januari 1820 (4 personer, borttappat paket, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1820 (skuldfordringsmål)
Kungörelse, Uppsala 8 januari 1820 (vaccinationsjournaler)
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1820 (försäljning av hårdvallshö, Ryda Kungsgård)
Efterlysning, saknas datering, (4 personer, stöldgods, två hästar, kopparkittel)
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1820 (auktion på akademiprebendehemmanet Övernäs,
Näs socken samt Lurbo torp)
Kungörelse, Uppsala 17 januari 1820 (arrendeauktion piparebostället Hacksta, Kungshusby
socken)
Kungörelse, Uppsala 19 januari 1820 (auktion fänriksbostället Brunna, Tensta socken,
Norunda härad)
Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1820 (entreprenadauktion för manskapets underhåll på
mötesplatserna)
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1820 (förnyad auktion Tibble, Hagunda socken)
Kungörelse Uppsala den 22 januari 1820 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 22 januari 1820 (en efterlysning för mord, ihjälslagen häst)
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1820 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1820 (missväxt, undsättningssäd)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1820 (ledig plats på Invalid-, Arbets- och
Korrektionshuset)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1820 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1820 (reststämmor för regementena)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1820 (stulen skuldsedel)
Kungörelse, Uppsala den 5 februari 1820 (beredningskommitten för skattetaxering)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1820 (båtsmansbeklädnad)
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1820 (lagmansting)
Kungörelse, Uppsala den 3 mars (inställd försäljning av Hemsta)
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1820 (förnyad auktion i Grillby by)
Efterlysning, Uppsala den 3 mars 1820 (4 personer, stöldgods, upphittad sjöskumspipa i Bro)
Kungörelse, Uppsala 3 mars 1820 (stenhuggeri Gotland)
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1820 (betäckning av ston vid Strömsholm)
Brev till länets Jordbrukare från Landshövdingen 2 mars 1820.
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1820 (regementsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1820 (rekryteringsmöte)

Innehållsförteckning

Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1820 (exekutiv auktion på rusthållet Högby, Långtora
socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1820 (exekutiv auktion Åkerby by)
Efterlysning, Uppsala den 10 mars 1820 (spannmålsstöld i Brunna, Vänge socken)
Efterlysning, Uppsala den 10 mars 1820 (4 personer varav 2 barn)
Efterlysning, Uppsala den 22 mars 1820 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1820 (exekutiv auktion Årby, Lena socken, Skävi, Vaksala
socken)
Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1820 (hingstbetäckning Akademiens stall i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1820 (värvning)
Efterlysning Uppsala 24 mars 1820 (3 personer varav en fånig piga)
Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1820 (arrende på regementspastors bostället Västerby)
Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1820 (regementsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 28 mars 1820 (tiggeri i Vänge församling)
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1820 (exekutiv auktion, Sävastbo)
Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1820 (entreprenadauktion av färja vid Flötsand/Flottsund)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1820 (vård på lasarett)
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1820 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1820 (översyn över monderingarna)
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1820 (auktion på konkursboet Grän, Rasbo socken)
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1820 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 14 april, 1820 (spannmålsauktion Danvikens Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1820 (ytterligare auktion Brunna, Tensta socken, Norunda
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 20 april 1820, (brev från Landshövdingen angående
sockenmagasinen)
Kungörelse, Uppsala den 21 april 1820 ( priset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 21 april 1820 (exekutiva auktioner Långtora socken)
Kungörelse, Uppsala den 21 april 1820 (förnyad exekutiv auktion i Grillby)
Kungörelse, Uppsala den 21 april 1820 (Danviks Hospital)
Efterlysning, Uppsala den 21 april 1820 (4 personer, stöldgods, borttappade persedlar och
återfunna)
Kungörelse, Uppsala den 21 april 1820 (mönstring Falun)
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1820 (vägning och mätning av spannmål i
Kronomagasinen)
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1820 (rättelse av havrepriset)
Efterlysning, Uppsala den 28 april 1820 (16 personer, några anses farliga, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 29 april 1820 (riksmarkegångspriset på soldatmonderingar)
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1820 (tider och platser för bevillningstaxering)
Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1820 (uppskjutet manskapsövningsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1820 (exekutiv auktion)
Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1820 (Ventholms Hovstalläng säljs på auktion)
Efterlysning, Uppsala den 13 maj 1820 (5 personer, bankosedlar och kläder)
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1820 (besiktnings- och approbationsmönstring)
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1820 (strömrensning)
Kungörelse, Uppsala den 26 maj 1820 (försäljning av Mora Kungsäng)
Efterlysning, Uppsala den 26 maj 1820 (kyrkstöld i Övergran, 2 kvinnor misstänkta för stöld)
Efterlysning, Uppsala den 26 maj 1820 (11 personer)
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1820
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Låssa kyrkas arkiv
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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)
---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Stockholm den 1 juni 1820 (skrivelse från Carl Johan angående vikten på hö)
Kungörelse, Uppsala den 2 juni 1820 (förnyad exekutiv auktion Årby, Lena socken, Rasbo
Härad och Skävi, Vaksala socken, Vaksala härad)
Efterlysning, Uppsala den 2 juni 1820 (3 personer, återfunnen ring och guldur)
Berättelse om Brandförsäkringsverkets förvaltning och räkenskaper år 1819, Stockholm den 6
juni 1820.
Kungörelse, Uppsala den 17 juni 1820 (frivillig auktion Molnbo Säteri, Lövsta socken,
Västmanlands län)
Efterlysning, Uppsala den 17 juni 1820 (4 personer)
Efterlysning, Uppsala den 17 juni 1820 (inbrott i Uppsala-Näs kyrka)
Brev från Carl Johan till Landshövdingen angående avskedade soldater, Stockholm den 20
juni 1820.
Brev från Carl Johan angående hingsthållningsreglementet, 20 juni 1820.
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1820 (arrendeauktion på boställen under Upplands
Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1820 (frivillig auktion på Agersta by, Jumskil socken
Ulleråkers Härad)
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1820 (exekutiv auktion Åkerby by, Åkerby socken Bälinge
Härad)
Kungörelse, Uppsala den22 juni 1820 (exekutiv auktion i Grillby by, Villberga socken)
Efterlysning, Uppsala den 30 juni 1820 (10 personer, rövat gods)
Kungörelse, Uppsala den 8 juli 1820 (frivillig auktion Bärby, Gamla Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 8 juli 1820 (förnyad auktion Årby, Lena socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 juli 1820 (priser på järn från verken i Uppland och Roslagen)
Kungörelse, Uppsala den 14 juli 1820 (entreprenadsauktion isbrygga och reparation av
Nykvarns bro)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1820 (förnyad auktion på Tibble by, Hagunda)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1820 (utmätningsauktion, Högby, Långtora socken)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1820 (frivillig auktion, Ekeby socken, Olands härad)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1820 (personer som inte betalt skatter och böter)
Efterlysning, Uppsala den 16 juli 1820 (1 person, ökstock tillvaratagen vid Varpsund)
Fel inbindning, början saknas, Uppsala 16 juli 1819 (fångtransport)
Kungörelse, Uppsala den 17 juli 1820 (entreprenadsauktion på plank på Dårhusgården och
reparationer på Hospitalet)
Brev till länets Jordbrukare från Landshövding Fock, 18 juli 1820
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1820 (kallelse till Prövningskommittén för taxeringsärenden)
Kungörelse, Uppsala den 18 juli 1820 (medelpris på svensk silverriksdaler)
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Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1820 (upphandling av hö, halm, havre för Livgardet till häst)
Efterlysning, Uppsala den 21 juli 1820 (2 hästar i Härsta)
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1820 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet)
Kungörelse, Uppsala den 21 juli 1820 (ändring i tid för prövningskommitténs sammanträde
för Ulleråkers Härad)
Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1820 (salpeterlada Giersta nedbrunnen genom åska)
Kungörelse, Uppsala den 28 juli 1820 (förnyad auktion på piparebostället Tibble, Rasbokil
socken)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1820 (exekutiva auktioner i Kalmar socken och Väppeby)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1820 (förordnande Överjägmästare Tottie)
Efterlysning, Uppsala den 29 juli 1820 (23 persoener, stöldgods, borttappad dosa vid Tibble
Gästgivargård)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1820 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1820 (tryckfel angående auktion på Högby rusthåll)
Kungörelse, Uppsala den 4 augusti 1820 (förnyad auktion Tomta, Veckholms socken)
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1820 (ej utlösta panter för kredit under missväxtåren)
Kungörelse, Uppsala den 12 augusti 1820 (dykerikommissarie, Öregrunds dykeridistrikt)
Efterlysning, Uppsala den 12 augusti 1820 (6 personer, fickur och en häst)
Kungörelse, Uppsala den 12 augusti 1820 (förnyad auktion Jädra, Långtora socken)
Kungörelse, Uppsala den 18 augusti 1820 (försummelse att köra sand till Danviks Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1820 (exekutiv auktion Torsvi, Torsvi socken, Trögds
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1820 (förnyad auktion Grillby, Villberga socken)
Efterlysning, Uppsala den 19 augusti 1820 (7 personer)
Kungörelse, Uppsala den 2 september 1820 (rustningshästarnas intagande från betet på
hösten)
Kungörelse, Uppsala den 2 september 1820 (avgift för tillträde till rusthåll)
Efterlysning, Uppsala den 2 september 1820 (4 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1820 (förnyad auktion i Åkerby by, Åkerby socken,
Bälinge Härad)
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1820 (avgift för tillträtt rusthåll vid Upplands
Skvadroner)
Efterlysning, Uppsala den 9 september 1820 (8 personer)
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1820 (förnyad utmätnings auktion Högby, Långtora
socken)
Brev från Carl Johan angående återbetalning av undsättningslån, den 22 september 1820.
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1829 (föreskrifter, tid och plats för
mantalsskrivningen)
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---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 30 september (auktion torpet Klomsten eller Kungshamn,
Sollentuna häradsallmänning, Eds socken)
Efterlysning, Uppsala den 30 september 1820 (kyrkstölder, häst och en rysk dräng)
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1820 (mönstring)
Kungörelse (försäljning av malt från Magasinsinrättningens förråd i Stockholm)
Kungörelse Uppsala den 30 september 1820, (fel inbindning, pris på undsättningssäd)
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1820 (auktion på rätten till räntan på frälse skatte hemman
i Staby socken)
Efterlysning, Uppsala den 7 oktober 1820 (flera hästar, kyrksilver, sjöskumspipor)
Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1820 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1820 (återbetalning av undsättningssäd)
Förteckning på Mantalsterminer för 1821, 19 oktober 1820
Efterlysning, Uppsala den 20 oktober 1820 (personer som flyttat och inte betalt sina
kronoutskylder eller böter)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1820 (lösöresauktion på Husby gård, Gryta socken,
Hagunda härad)
Efterlysning Uppsala den 20 oktober 1820 (9 personer, oxe, häst, bikakor, skruvstäd)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1820 (karduansmakare Hellsten flyttar)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1820 (förnyad auktion på flera boställen)
Brev från Carl Johan angående salpeter, Stockholm den 25 oktober 1820
Kungörelse, Stockholm den 26 oktober 1820 (brev från Carl Johan angående
hemmansklyvning)
Kungörelse, Uppsala den 2 november 1820 (tid för leverans av hö och halm till hovstallet)
Kungörelse, Uppsala den 2 november 1820 (medaljpensioner)
Kungörelse, Uppsala den 3 november 1820 (bröd åt fångarna i Slottshäktet)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1820 (upphandling av råghalm till Hovstallet)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1820 (exekutiv auktion på Högby och Jädra, Långtora
socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 november 1820 (ytterligare auktion på lösöre vid Husby gård)
Efterlysning, Uppsala den 4 november 1820 (4 personer, kyrkstölder, hästar)
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1820 (avrads och kronotionde spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1820 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1820 (lösöresauktion på Säva gästgivargård)
Efterlysning, Uppsala den 11 november 1820 (2 personer, stöldgods bl a Patr Sällskapets
medalj)
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1820 (förnyad auktion Väppeby, Veckholms socken)
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Kungörelse, Uppsala den 18 november 1820 (spannmål Danviks Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1820 (frivillig auktion Tuna by, Tuna socken, Olands
Härad)
Efterlysning, Uppsala den 18 november 1820 (6 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1820 (byordning)
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1820 (plats och tid för leverans av salpeterskatt)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1820 (platser och tider för leverans av
avradskronotionde och arrendespannmål)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1820 (flera exekutiva auktioner i Danmarks socken,
Vaksala Härad)
Efterlysning, Uppsala den 8 december 1820 (15 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 14 december 1820 (markegångspris på båtsmans beklädnad)
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1820 (personer som inte betalt skatt eller böter)
Efterlysning, Uppsala den 16 december 1820 (fel inbindning 12 personer, tillvarataget gods i
Oland)
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1820 (lösöresauktion vid Kvarnbolunds värdshus, nära
Uppsala)
Efterlysning, Uppsala den 16 december 1820 (inbrott i Grans Gästgivargård, stöld av
brännvinsredskap)
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1820 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1820 (exekutiv auktion Tibble by, Balingsta socken
Hagunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1820 (tid och plats för avlöningsmöte vid Upplands
Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1820 (entreprenadsauktion för underhållet till
regementsmötena)
Kungörelse, Uppsala den 21 december 1820 ( hospitalets överskotts kronotionde spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 21 december 1820 (ändring av tiden då salpetergärden mottas)
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1820 (exekutiv auktion Vallby by, Långtora socken)
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1820 ( genom tryckfel har auktionen i Tibble by fått
fel datum)
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1820 (uppbördsmöte Livregementets Dragonkorps)
Kungörelse Uppsala den 28 december 1820 (förnyad auktion Klomsten eller Lugnhamn,
Sollentuna Härad)
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1820 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 28 december 1820 (2 personer anhållna för mord)
Kungörelse, Uppsala den 28 december 1820 (oavslutade skuldfordringsmål)
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---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 13 januari 1821 (tillsättning av vakanta rotenummer vid Uppland
Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 13 januari 1821 (arrendeauktion Söderby hemman, Lovö socken,
Färentuna Härad)
Kungörelse, Uppsala den 13 januari 1821 (förnyade exekutiva auktioner i Grillby, Villberga
socken)
Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1821 (medelpriset på svensk silverriksdaler)
Efterlysning, Uppsala den 25 januari 1821 (personer som inte betalt sina kronoutskylder)
Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1821 (beredningskommitté för skatten)
Kungörelse, Stockholm den 30 januari 1821 (brev från Carl Johan angående odlingsresultat)
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1821 (konkursboet Brunsta, Övergrans socken säljs på
auktion)
Efterlysning, Uppsala den 31januari (8 personer, varav en sedelförfalskare, häst och
besittningsbrev)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1821 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 2 februari 1821 (snöhinder)
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1821 (entreprenadauktion för reparation av höladan vid
Korsängs Kronoäng i Näs socken)
Kungörelse, Uppsala 20 februari 1821 (försäljning av Uppsala Hospitals överskottssäd)
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1821 (restrannsakning av kronorestantier i Bro)
Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1821 (yttrande över By ordningen)
Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1821 (teckningslista för Svenska Stenkolsgruvan i
Höganäs)
Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1821 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1821 (exekutiv auktion Kjettslinge By, Jumskils socken)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1821 (auktion på Ventholms hovstalläng och flera ängar
under Strömsholm)
Kungörelse, Uppsala den 24 februari 1821 (uppköp av säd till magasinen från mindre
bemedlade jordbrukare)
Efterlysning, (fel inbindning rån i Kville socken, Göteborg)
Kungörelse, Uppsala den 28 februari 1821 (efterlysning av 3 okända män, som under
våldsamheter bortrövat ett skrin)
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1821 (befrielse för Ulleråker och Ärlinghundra att bygga och
underhålla Flottsunds färja)
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1821 (förnyad auktion Gånsta, Boglösa socken)
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Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1821 (förnyad auktion Brunsta, Övergrans socken, Håbo
Härad)
Efterlysning, Uppsala den 3 mars 1821 (4 personer, borttappat gods)
Efterlysning, Uppsala den 7 mars 1821 (stöld i Ramsjö Kvarn)
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1821 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1821 (cirkulär från Magasinsdirektionen)
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1821 (arrendeauktion på kaptensbostället Ekeby, Torsvi
socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1821 (entreprenad på ett skåp att förvara stämplat papper i)
Kungörelse, Uppsala den 13 mars 1821 (frivillig auktion Molnebo Säteri, Lövsta socken,
Västerås)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1821 (ytterligare auktioner på boställen Sävsta, Navesta,
Kolsta och Brunna)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1821 ( entreprenadauktion på bröstvärnet på slottet)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1821 (ytterligare auktion på överskottssäd)
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (rekryteringsmöte med Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (befälsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (meddelande om norsk sill och norska saltvaror)
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (höjt belopp på hö, halm, kol, kalk m m)
Kungörelse, Uppsala den 23 mars 1821 (värvning)
Kungörelse, Stockholm den 28 mars 1821 (brev från Carl Johan angående rekryternas längd)
Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1821 (förnyad utmätningsauktion Kumla, Säby, Danmarks
socken)
Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1821 (exekutiv auktion Litslena Gästgivargård)
Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1821 (befälsmöte till häst på Drottningholm)
Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1821 (värvning)
Kungörelse, 31 mars 1821 (exekutiv auktion Lejondahl, Bro socken, Bro Härad)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1821 (flera exekutiva auktioner bl a i Boglösa)
Kungörelse Uppsala den 7 april 1821 (förnyad auktion Söderby hemman, Drottningholms
Kungsgård, Lovö socken)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1821 (stobetäckning vid Strömsholms Stuteri)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1821 (kallelse till beväringsmöte med Dalregementet)
Kungörelse, Uppsala den 7 april 1821 (betäckning av ston på Strömsholm)
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1821 (remonteringsmöte vid Livregementets Dragonkorps)
Efterlysning, Uppsala den 27 april 1821 (fel inbindning, 6 personer)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 (lagmansting)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 (auktion hovstalläng i Vallentuna)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 (rekryteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 förnyad exekutiv auktion Vallby, Långtora)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 (förnyad exekutiv auktion Vallby, Långtora)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1821 (förnyad auktion på Brunsta, Övergrans socken)
Kungörelse, Uppsala den 1 maj 1821 (arrendeauktion på spannmål vid Danviks
Hospitalshemman Rävslösa)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1821 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1821 (tid och plats för bevillningstaxeringar)
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1821 (exekutiv auktion Fittja, Fittja socken, Lagunda)
Efterlysning, Uppsala den 12 maj 1821 (4 personer)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1821 (kassationsmönstring av hästar)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1821 (flera exekutiva auktioner)
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Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1821 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1821 (strömrensning)
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1921 (auktion Veckholms Hospitalshemman)
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1821 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 30 maj 1821 (inställt uppköp av spannmål för Kronomagasinet)
Kungörelse, Uppsala den 5 juni 1821 (felaktigt uppköpt säd till Krono Magasinet)
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1821 (auktion Grän, Rasbo socken)
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1821 (exekutiv auktion Nibble, Tillinge)
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1821 (avstängning av bro vid Örby by och några andra
broar)
Efterlysning, Uppsala 16 juni 1821 (10 personer, många ur och återfunnet silver)
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1821 (exekutiv auktion Ängelsta, Vaksala)
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1821 (exekutiv auktion Skornome, Hagby socken,
Hagunda)
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1821 (arrendeauktion Söderby, Drottningholm och
Hovstalläng i Vallentuna)
Efterlysning, Uppsala den 22 juni 1821 (7 personer, stödgods, häst)
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1821 (varutransport på Mälaren, fel inbindning)
Fortsättning fil inn1821b.doc
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1821
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Titelrubriker
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10 juni - 15 oktober 1821

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)
---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 10 juni 1821 (salpetersjudning)
Kungörelse, Stockholm den 29 juni 1821 (skrivelse angående hammarskatten)
Kungörelse, Stockholm den 2 juli 1821 (ny skrivelse angående järnskatter - betalning i växlar)
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1821 (förnyad auktion på boställena Edeby, Kolsta och
Navesta)
Kungörelse, Stockholm den 17 juli 1821 (brev från Carl Johan angående skatt på
husbehovskvarnar)
Kungörelse, Stockholm den 24 juli 1821 (motion angående båtsmän i Blekinge)
Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1821 (ledamöter till prövningskommittén)
Kungörelse, Uppsala den 25 juli 1821 (arrendeauktion på Almunge kyrkoängsfjäll)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1821 (priset på en svensk silver riksdaler)
Kungörelse, Stockholm den 31 juli 1821(skrivelser från Kungen och Kammar Kollegiet
angående jordrannsakningar)
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (auktion på Ventholms Hovstalläng, Hillersjö
socken, Färentuna Härad)
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (inväxling av danska kurantsedlar)
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (handelsavgifter i Västerås)
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (exekutiv auktion Ängelsta Utjord, Tibble socken,
Hagunda Härad)
Efterlysning, Uppsala den 3 augusti 1821 (12 personer, kyrkstöld, upphittad häst)
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1821 (anmälan om ny skärslipare i Uppsala)
Efterlysning, Uppsala den 7 augusti 1821 (efterlyses personer, som inte betalt sin skatt)
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1821 (berättelse om årsväxten)
Kungörelse, Uppsala den 11 augusti 1821 (upphandling av årets skörd till Krono Magasinet
kommer att upphöra)
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1821 (prövningskommitténs sammanträde uppskjutet)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1821 (approbations- och kassationsmöte med
Livregementets Dragonkorps)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1821 (avgift för rusthåll)
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1821 (rödsot)
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1821 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 5 september 1821 (kallelse till markegångssättning)
Efterlysning, Uppsala den 19 september (18 personer, 1 för arv, 1 för äktenskapsskillnad)
Kungörelse, odaterad (exekutiva auktioner i Boglösa, Tillinge, Fittja och Balingsta)
Kungörelse, Uppsala den 7 september 1821 (markegångssättning)
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Kungörelse, Uppsala den 14 september 1821 (förnyad auktion på Kumla)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1821 (rusthästar tas in för vintern)
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1821 (ny tid för extra rotehållare)
Efterlysning, Uppsala den 14 september 1821 (9 åring)
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1821 (kassakista till Lantränteriet)
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1821 (auktion Ventholms Hovstalläng)
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1821 (flera exekutiva auktioner)
Efterlysning, Uppsala den 15 september 1821 (kyrksilver, stöld, 4 personer)
Efterlysning, Uppsala den 20 september 1821 (inbrott hos assessor Didron)
Kungörelse, Uppsala den 22 september 1821 (exekutiv auktion Ängelsta, Vaksala socken)
Kungörelse, Uppsala den 22 september 1821 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 22 september 1821 (6 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 23 september 1820 (auktion Ulriksdals Kungsgård)
Efterlysning, Uppsala den 23 september 1821 (6 personer, upphittad sedel)
Efterlysning, Uppsala den 1 oktober 1821 (personer i Uppsala, som inte betalt skatten)
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1821 (exekutiv auktion Svista, Ramsta socken, Hagunda
Efterlysning, Uppsala 6 oktober 1821 (8 personer, kyrksilver, hästar, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1821 (exekutiv auktion på gård i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1821 (approbations- och kassationsmöte med
Livregementets Dragonkorps)
Efterlysning, Uppsala den 13 oktober 1821 (2 personer)
Efterlysning, Uppsala den 15 oktober 1821 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1821 (auktion löjtnantsbostället i Skuttunge by)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1821 (vid krig avlämna häst istället för karl)

2

D:\Kungörelser\Landshövdingarna\inn1821b.doc

Skapat den 03-10-10 16:45

Senast utskrivet 03-10-10 18:28

Innehållsförteckning

Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1821
I sammandrag
Låssa kyrkas arkiv
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 2003-08-27
/landshov/inn1821c.pdf

Titelrubriker

/landshov/lan7721c..pdf

16 oktober - 28 december 1821

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)
---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Stockholm den 16 oktober 1821 (brev från Carl Johan angående salpeter)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober (parad vid avtäckandet av Carl XIII:s bildstod)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1821 (exekutiva auktioner i Övergran)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1821 (exekutiv auktion Brunna by, Hagby socken,
Hagunda Härad)
Efterlysning, Uppsala den 20 oktober 1821 (6 personer, stort rån)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1821 (priset på en svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1821 (medaljpensionärer skall lämna pensionsbrevet)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober (entreprenadsauktion för att skaffa bröd till fångarna i
slottshäktet )
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1821 (hö och halm till Hovstallet i Stockholm)
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1821 (pris på avradsspannmål)
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1821 (auktion på tullhusen i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1821 (auktion på kasserade persedlar ur
beväringsmanskapets förråd)
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1821 (salpetergärdens mottagande)
Kungörelse, Uppsala den 1 november 1821 (markegångstaxa)
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1821 (förnyad auktion på Litslena Gästgivargård)
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1821 (förnyad auktion Högby, Långtora socken)
Efterlysning, Uppsala den 8 november 1821 (5 personer, stöldgods, förlorade pengar)
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1821 (auktion Gela, Alunda socken, Olands Härad)
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1821 (förnyad auktion piparbostället Kolsta)
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1821 (efterlysning för obetalda böter)
Efterlysning, Uppsala den 13 november 1821 (14 farliga rymlingar från Karlskrona Fästning)
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1821 (inställd auktion i Fittja)
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1821 (spannmål till Danviks Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1821 (förnyad auktion Edeby, Torsvi socken)
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1821 (flera exekutiva auktioner i bl a Tillinge,
Sparrsätra, Villberga)
Efterlysning, Uppsala den 23 november 1821 (3 personer, stöldgods, återfunnen sedelbok)
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1721 (pålitlig landbonden sökes)
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1821 (förnyad auktion Säby, Danmarks socken)
Kungörelse, Stockholm den 29 november 1821 (brev från Carl Johan angående återbetalning
av undsättningssäd)
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1821 (auktion för skulder i Hållberga by, Dalby
socken, Hagunda Härad)
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Kungörelse, Uppsala den 30 november 1821 (auktion på 2 hemman i Ransta, Gryta socken)
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1821 (exekutiva auktioner Långtora, Sparrsätra,
Vårfrukyrka och Hagby socknar)
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1821 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1821 (gripna fästningsfångar från Karlskrona)
Uppsala den 30 november 1821 (markegångstaxa)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1821 (råghalm för Hovstallet)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1821 (tid och plats för avlöningsmöte med Upplands
Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1821 (uppbördsmöte med Norra Upplands Skvadron av
Livregementet Dragonkorps)
Kungörelse, Uppsala den 8 december 1821 (ytterligare auktion av ängslägenheter hörande till
Strömsholms stuteri)
Efterlysning, Uppsala den 12 december 1821 (överfall på allmän landsväg)
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1821 (auktion Kroby, Vallby socken)
Efterlysning, Uppsala den 15 december 1821 (7 personer, upphittad silverbägare, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1821 (uppbördsmöte med Majorens Skvadron)
Kungörelse, Uppsala den 18 december 1821 (återbetalning av undsättningssäden)
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1821 (exekutiv auktion Vallgeby, Härkeberga socken)
Efterlysning, Uppsala den 22 december 1821 (6 personer, rån, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1821 (värvning)
Kungörelse, Stockholm 28 december 1821 (nödvändig torkning av säd)
Kungörelse, (fel inbindning, odaterat mantalsskrivning 1822, förteckning på tid och plats)
Kungörelse, Uppsala den 15 december 1821förnyad auktion i Vaksala, Vallby, Tillinge
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---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1822 (tid och plats för Beredningskommitténs
sammankomster)
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1822 (våldsdåd och inbrott i Uppsalas omgivningar)
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1822 (skuldfordringsmål)
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1822 (våldsdåd och inbrott i Uppsalas omgivningar)
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1822 (förnyad auktion Ängelsta, Vaksala socken och
härad)
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1822 (entreprenadsauktion på underhåll vid
regementsmöte)
Efterlysning, Uppsala den 11 januari 1822 (inbrott i rusthållarbod i Ramsta, flera stölder där i
trakten)
Efterlysning Uppsala den 11 januari 1822 (drängen Eric Pehrsson)
Pass för lumpsamlare Hans Persson, Grönlund, Håtuna socken.
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1821 (tid för avlämnande av avradsspannmål)
Kungörelse, Stockholm den 14 januari 1822 (p g a dåligt väglag förlängs tiden för
återbetalning av undsättningssäd)
Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1822 (förnyad auktion Håningby)
Efterlysning, Uppsala den 19 januari 1822 (7 personer)
Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1822 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1822 (insändande av vaccinationsjournaler)
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1822 (tid för Tredje Fögderiet att lämna avradsspannmål)
Kungörelse, Uppsala den 22 januari 1821 (pris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Stockholm den 22 januari 1822 (glastillverkning)
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1822 (uppköp av utsädeshavre till Gävleborgs län)
Kungörelse, Uppsala den 2 februari 1822 (reststämmor med räntegivare)
Kungörelse, Uppsala den 2 februari 1822 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 2 februari 1822 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 2 februari 1822 (förnyad auktion Jädra, Långtora socken)
Efterlysning, Uppsala den 2 februari 1822 (2 småpojkar, häst, åkdon, ägare till ostämplad
brännvinspanna)
Kungörelse, Uppsala den 8 februari (entreprenadsauktion för underhåll till Uppsala Hospital)
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Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1822 (exekutiv auktion Åkerby, Åkerby socken, Bälinge
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1822 (förnyad auktion Brunna, Hagby socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1822 (lagmansting)
Efterlysning, Uppsala den 9 februari 1822 (2 personer, kyrkstölder)
Kungörelse, Stockholm den 18 februari 1822 (arrendatorer av Kungsgårdar får betala in
natura)
Kungörelse, Uppsala den 20 februari 1822 (auktion Skuttunge, Alunda)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1822 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1822 (förnyad auktion Litslena Gästgivargård)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1822 (Nibbelbacka, Övergrans socken)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1822 (auktion Ventholms Hovstalläng, Hillersjö socken)
Efterlysning, Uppsala den 22 februari 1822 (6 personer, postrån, stöld av dubbelbössa)
Efterlysning, Uppsala den 22 februari 1822 (en kvinna)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1822 (entreprenadsauktion för att reparera sängkläder
till Slottshäktet)
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1822 (förnyad auktion Ängelsta, Vaksala socken, Vaksala
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1822 (auktion på lotter vid Karlsbergs Kungsgård)
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1822 (förnyad auktion av ängslotter vid Strömsholms
Stuteri)
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1822 (stobetäckning vid Strömsholms Stuteri)
Efterlysning, Uppsala den 2 mars 1822 (4 personer, medaljer)
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1822 (vid vite uppvisa remontshästar)
Kungörelse, Uppsala den 3 mars 1822 (exekutiv auktion, Årby, Lena socken, Rasbo Härad)
Kungörelse, Stockholm den 9 mars1822 (inbrott vid Signildsberg)
Efterlysning, Uppsala den 9 mars 1822 (åtskilliga personer, stöldgods, återfunnet stöldgods)
Efterlysning, Uppsala den 11 mars 1822 (inbrott Signildsberg)
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1822 (priset på soldat monderingar)
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1822 (palissader runt arrestrummen i Södra Tornet)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 6 mars 1822 (angående återbetalning av
undsättningssäd)
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1822 (auktion Hovgårdsberg, Vendels socken)
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1822 (auktion Hålmyra, Kulla socken)
Efterlysning, Uppsala den 16 mars 1822 (2 personer)
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1822 (rekryteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1822 (auktion Staby gård, Giersta socken)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1822 (spannmålsskulder)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 28 december 1821 (allmänna hälsovården)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 27 februari 1822 (angående lösdrivare)
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1822 (förnyade auktioner Åsunda, Boglösa, Trögd,
Vårfrukyrka)
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Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1822 (betäckning av ston, Strömsholm)
Efterlysning, Uppsala den 29 mars 1822 (3 personer, transportsedlar, stölden på Signildsberg)
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1822 (lösöres auktion Biskopshuset)
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1822 (auktion sterbhuset Åkerby, Åkerby socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1822 (övningsmöte med regementena)
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1822 (förnyad arrendeauktion piparebostället Kolsta)
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1822 (9 personer som inte betalt skatt eller böter)
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1822 (bevillningstaxering för Uppsala stad)
Kungörelse, 12 april 1822 (kompanihingstar)
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (exekutiv auktion, Högsta, Bälinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (förnyad auktion i Håningby, Boglösa och Kroby,
Vallby)
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (exekutiv auktion Säby, Danmarks socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (inställd auktion Hållberga, Dalby socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 april 1822 (förnyad auktion på jordlotter vid Karlbergs
Kungsgård)
Efterlysning, Uppsala den 19 april 1822 (5 personer, däribland mördare)
Fortsättning fil 1822 (b)
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1822
I sammandrag
Låssa kyrkas arkiv
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 2003-08-27
/landshov/inn1822b.pdf

Titelrubriker

/landshov/lan7922a..pdf

25 april -16 augusti 1822

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)
---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 25 april 1822 (arrendeauktion Ryda Kungsgård, Nysätra socken)
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1822 (förnyad entreprenadsauktion för underhållspersedlar
till Uppsala Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1822 (exekutiv auktion övre Edinge, Tuna socken, Olands
Härad)
Efterlysning, Uppsala den 27 april 1822 (3 personer, en häst)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1822 (ingenjörstruppens triangelmätning)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1822 (tid och plats för beväringsbesiktningar)
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1822 (inställd auktion Brunna, Hagby socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1822 (ändrad tid för övningslägret vid Ladugårds Gärde)
Efterlysning, Uppsala den 4 maj 1822 (4 personer)
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1822 (exekutiv auktion Stålby, Vårfrukyrka socken)
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1822 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1822 (priset på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1822 (tid och plats för bevillningstaxeringarna)
Kungörelse, Uppsala den 7 maj 1822 (spannmålslånets återbetalande)
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1822 (nya tider för skvadronernas möten)
Efterlysning, Uppsala den 11 maj 1822 (2 personer, tillvaratagen matsked)
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1822 (förnyad auktion Hålmyra, Kulla socken, Lagunda
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1822 (lösöresauktion och auktion på gästgivargården i
Yfred, Tierps socken)
Kungörelse, Uppsala den 23 maj 1822 (exekutiva auktioner i Lena och Tensta socknar)
Efterlysning, Uppsala den 23 maj 1822 (8 personer)
Kungörelse, Uppsala den 25 maj 1822 (arrendeauktion på lotter i Uppsalas Hovstalläng)
Kungörelse, Uppsala den 31 maj 1822 (uppbrott från regementsmötet)
Kungörelse, Uppsala den 31 maj 1822 (skogsbränder)
Kungörelse, Uppsala den 5 juni 1822 (revision av Uppsala lasarettsmedel med förteckning på
vad de olika socknarna betalat)
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1822 (ytterligare auktion på löjtnantsbostället Skuttunge by,
Skuttunge socken)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 30 maj 1822 (14 juni) (angående sjöbevärings
manskapets möte)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1822 (förnyad auktion Jung, Vårfrukyrka socken)
Kungörelse, Uppsala den 14 juni 1822 (exekutiv auktion Låddersta, Kalmar socken, Håbo
Härad)
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Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1822 (11 personer)
Brev från Carl Johan 14 juni 1822 (angående återbetalningsskyldighet av undsättningssäd
Kungörelse, Uppsala den 15 juni 1822 (förnyad auktion Årby, Lena socken, Rasbo Härad)
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1822 (arrende på färjan vid Flottsund)
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1822 (förnyad auktion på lotterna vid Karlbergs Kungsgård
och tillhörande brännvinsbrännings rättighet)
Uppsala den 21 juni 1822 (exekutiv auktion Agersta, Jumskils socken)
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1822 (exekutiv auktion Brunna och Gräfsta, Dalby socken,
Hagunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1822 (exekutiv försäljning i Häftinge by, Lillkyrka socken
Trögds Härad)
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1822 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 21 juni 1822 (5 personer)
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1822 (ytterligare auktion regementsläkarbostället, Väsby,
Alunda socken)
Stockholm den 24 juni 1822 (berättelse om revisionen av Allmänna Brandförsäkringsverkets
Förvaltning och räkenskaper för år 1821)
Kungörelse, Uppsala den 5 juli 1822 (avkortning av skråtiden för hovslagargesäller som gått
vid veterinär inrättningen)
Kungörelse, Uppsala den 5 juli 1822 (utbetalning av Krigsmanshus gratialierna)
Efterlysning, Uppsala den 5 juli 1822 (8 personer)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1822 (exekutiva auktioner i Danmark, Bro, Husby Sjutolft,
Tillinge och Tibble socknar)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1822 (förnyad auktion Skyttebo, Tillinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1822 (frivillig auktion på kvarnarna i Visleby, Rasbo socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1822 (lotter i Strömsholms Stuteri auktioneras återigen)
Kungörelse, Uppsala den 27 juli 1822 (förkommet fordringsbevis)
Efterlysning, Uppsala den 27 juli 1822 (16 personer)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1822 (avskedade soldaters medaljpension)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1822 (entreprenadssauktion för bröd åt slottsfångarna)
Efterlysning, Uppsala den 3 augusti 1822 (6 personer, parti sämskskinn, en häst)
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1822 (förnyad auktion Säby, Danmarks socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1822 (kallelse till taxeringskommitténs möte)
Brev från Carl Johan den 14 augusti 1822 (angående inställd övning för
sjöbeväringsmanskapet) (7 september)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1822 (förnyad auktion på Högsta Gästgivargård, Bälinge
socken, Bälinge Härad)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1822 (tryckfel auktion i Kumla skall vara Ransta)
Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1822 (10 personer, kyrkstöld, lantmäterikartor, hästar)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1822 (exekutiv auktion Jung, Vårfrukyrka socken,
Åsunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1822 (förnyad auktion Brunna, Hagby socken, Hagunda
Härad)
Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1822 (förrymd gardist)
Fortsättning fil inn1822c.pdf
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1822
I sammandrag
Låssa kyrkas arkiv
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 2003-08-27
/landshov/inn1822c.pdf
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20 augusti - 30 oktober 1822

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)
---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1822 (salpetersjudning)
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1822 (exekutiv auktion Räfsta, Tensta socken Norunda
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1822 (förnyad auktion, Blacksta, Boglösa socken)
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1822 (förnyad auktion Jung, Vårfrukyrka socken)
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1822 (uppbördsmöte med majorens och Norra Upplands
Skvadroner)
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1822 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 24 augusti 1822 (1 person, kyrkstöld, 2 hästar)
Kungörelse, Uppsala den 26 augusti 1822 (markegångsförrättning)
Efterlysning, Uppsala den 28 augusti 1822 (tjuvgods från Låssa kyrka, Aspeboda kyrka)
Brev från Kammar- och Bergs Kollegierna, Stockholm den 29 augusti 1822 (angående
hammarskatten)
Efterlysning, Uppsala den 7 september 1822 (4 personer, stöldgods, hästar, upphittad kappa)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 12 september (angående hingsthållning)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1822 (rusthästars gräsbete)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1822 (förnyad auktion på Änge och Forssa i Lena och
Tensta socknar)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1822 (ny garvare i Uppsala)
Efterlysning, Uppsala den 13 september 1822 (7 personer, stöldgods, tillvaratagen häst)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1822 (auktion N:o 5 Årby by, Lena socken Rasbo
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 16 september 1822 (exekutiv auktion Marsta, Bälinge socken)
Efterlysning, Uppsala den 20 september 1822 (Ranberg - Bonapart)
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1822 (höstådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1822 (exekutiv auktion i Åkerby by, Bälinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1822 (förnyad auktion Ängelsta, Vaksala socken,
Vaksala Härad)
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1822 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 28 september 1822 (exekutiv auktion Berga, Åkerby socken och
Broby, Börjes socken)
Efterlysning, Uppsala den 28 september 1822 (9 personer, stöldgods, hästar, tillvaratagna
hästar)
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1822 (exekutiv auktion Lundby, Vårfrukyrka socken och
Svallby, Boglösa socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1822 (förnyad auktion Låddersta och Höglunda utjord)
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Efterlysning, Uppsala den 5 oktober 1822 (4 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 5 oktober 1822 (tillvaratagen häst i Hjälmsta)
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1822 (hö och halm till Hovstallet)
Kungörelse, Uppsala den 9 oktober 1822 (auktion på kasserade persedlar ur
beväringsmanskapets förråd)
Kungörelse, Uppsala den 10 oktober 1822 (mantalsskrivning)
Kungörelse, Uppsala 19 oktober 1822 (exekutiv auktion Skonome by, Hagby socken,
Hagunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 19 oktober 1822 (exekutiv auktion Gela by, Alunda socken, Olands
Härad)
Efterlysning, Uppsala den 19 oktober 1822 (1 person, kyrkstölder, 11 hästar)
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1822 (förnyad auktion regementsläkar bostället Väsby)
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1822 (reparation av tullhuset vid Vaksala bommen)
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1822 (exekutiv auktion Forkarby, Bälinge socken och
Gränby by, Vaksala socken)
Kungörelse, Uppsala den 26 oktober 1822 (exekutiva auktionen på Garpeboda, Västra Ryds
socken är inställd)
Efterlysning, Uppsala den 26 oktober 1822 (7 personer, stöldgods)
Efterlysning, Uppsala den 26 oktober 1822 (stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1822 (exekutiv auktion Säby, Danmarks socken,
Vaksala Härad)
Kungörelse, Uppsala den 30 oktober 1822 (förnyad auktion Viby Kalmar socken)
Efterlysning, Uppsala den 30 oktober 1822 (stölder)
Fortsättning fil inn1822d.doc
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1822
I sammandrag
Låssa kyrkas arkiv
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 2003-08-27
/landshov/inn1822d.pdf
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/landshov/lan8122d..pdf

1 november - 28 december 1822

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)
---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 1 november 1822 (salpetergärden)
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1822 (bok i vävnadskonsten)
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1822 (farlig rökningsanstalt)
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1822 (rekryteringsmöte för vakanser)
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1822 (inställd auktion Råsta, Tensta socken)
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1822 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 7 november 1822 (inbrott)
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1822 (spannmål till Danviks Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1822 (avrads- och tionde spannmåls betalning)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1822 (exekutiv auktion Nyby, Långtora socken,
Lagunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1822 (förnyad auktion Skornome, Hagby socken)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1822 (exekutiva auktioner Gränby, Vaksala socken
och Löt, Danmark socken)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1822 (arrendeauktion på lott N:o 2 vid Drottningholms
Kungsgård)
Efterlysning, Uppsala den 15 november 1822 (3 personer, hästar, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1822 (frivillig auktion Rydingeholms säteri, Fresta
och Tunaby, Vittja, Ora säteri)
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1822 (förnyad auktion på Flottsunds färja och krog)
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1822 (exekutiv auktion Nyby, Gamla Uppsala socken)
Kungörelse, Uppsala den 22 november 1822 (auktion Gubbgrundet)
Efterlysning, Uppsala den 22 november 1822 (6 personer, häst, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (upphandling av hö och halm till Hovstallet)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (exekutiv auktion Råby, Kalmar socken, N:o 1
Övergrans by, Övergrans socken)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (upphävande av kaffedrickningsförbud)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (auktion Berga Rusthåll, Åkerby socken och
Broby, Börjes socken)
Efterlysning, Uppsala den 29 november 1822 (11 personer)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (inställd auktion på lotten N:o 2 vid
Drottningholms Kungsgård)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1822 (förnyad auktion Änge, Lena socken)
Markegångstaxa för Uppsala län, 4 november 1822.
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1822 (personer som inte betalt skatt eller böter)
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1822 (rättelse angående markegångstaxan)
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Kungörelse, Uppsala den 6 december 1822 (reparation av dragon- och hästmonderingarna)
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1822 (avlöningsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1822 (förnyad auktion Marsta by, Hummelsta by,
Villberga by, Högsta Gästgivargård)
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1822 (exekutiv auktion Kävre, Vårfrukyrka socken,
Åsunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 12 december 1822 (exekutiv auktion Bergby, Ramsta socken,
Hagunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 14 december 1822 (tid och plats för avrads-, tionde- och
arrendespannmål)
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1822 (förnyad auktion Ängelsta By, Vaksala socken,
Vaksala Härad)
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1822 (uppbördsmöte)
Efterlysning, Uppsala den 13 december 1822 (1 person, stora stölder)
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1822 (exekutiv auktion Kumla, Boglösa socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1822 (uppbördsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1822 (inställd auktion Skornome, Hagunda socken)
Efterlysning, Uppsala den 27 december 1822 (6 personer, stöldgods, rån)
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1822 (ofullbordade skuldfordringsmål)
Brev från Carl Johan 28 december 1822 (angående strömrensning)
Landshövdingens 5-års berättelse t.o.m. 1822

2

D:\Kungörelser\Landshövdingarna\inn1822d.doc Skapat den 03-10-10 08:35 Senast utskrivet 03-10-10 12:23

Innehållsförteckning

Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1823
I sammandrag
Låssa kyrkas arkiv
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 2004-09-22
/landshov/inn1823.pdf
/landshov/lan82/83-1823.pdf
Titelrubriker

3 januari - 27 december 1823

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 3 januari 1823 (giller för varg)
Efterlysning, Uppsala den 3 januari 1823 (3 personer, stöld av stolsöverdrag från slottet)
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1823 (auktion kronofiske Strömsholm)
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1823 (ytterligare en termins vävundervisning)
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1823 (förnyad auktion Ransta By, Gryta socken, Hagunda
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1823 (Lanthushållnings Sällskapets sammankomst
uppskjuten)
Efterlysning, Uppsala den 10 januari 1823 (3 personer och 1 mördare)
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1823 (auktion skogspark i Järlåsa socken)
Efterlysning, Uppsala den 14 januari 1823 (mahognyschatull)
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1823 (exekutiv auktion Kolje, Ärentuna socken, Norunda
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1823 (förnyad auktion Låddersta och Hölunda utjord)
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1823 (reststämma med Livregementets Dragon Korps)
Efterlysning, Uppsala den 24 januari 1823 (5 personer)
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1823 (exekutiv auktion Kårsta, Håra socken, Villberga
socken)
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1823 (exekutiv auktion mjölkvarn i Tibble socken, Hagunda
Härad)
Kungörelse, (lösegendoms auktion på Djurby Säteri, Litslena socken)
Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1823 (exekutiv auktion Bergby, Ramsta socken)
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1823 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1823 (exekutiv auktion, Åkerby, Åkerby socken, Bälinge
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1823 (förnyade auktioner på Granby, Vaksala och Löt,
Danmarks socken)
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1823 (exekutiv auktion Gela by, Alunda socken, Olands
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 31 januari 1823 (exekutiv auktion utjord Boglösa)
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1823 (förnyad auktion Flottsunds färja och krog)
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1823 (exekutiv auktion Skornome, Hagby socken)
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1823 (exekutiv auktion Gela, Alunda socken)
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Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1823 (auktion Kvarn Nibble, Håtuna socken)
Efterlysning, Uppsala den 8 februari 1823 (3 personer, kött, häst)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1823 (beredningskommitténs sammanträden och
förteckning, där tid och plats visas för hela länet)
Kungörelse, Uppsala den 12 februari 1823 (förnyad auktion Bergby, Ramsta socken)
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1823 (arrendeauktion på Gamla Uppsala By N:o 11)
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1823 (reparationer på Uppsala Bränneri Magasiner)
Kungörelse, Uppsala den 15 februari 1823 (förnyad auktion löjtnantsbostället i Skuttungeby och
regementsläkarbostället Väsby i Alunda socken)
Brev från Carl Johan den 20 februari 1823 (angående stockstraff)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1823 (ådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1823 (entreprenadsupphandling för underhåll av rekryterna
på mötesplatsen)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1823 (betalning från konkursbo)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1823 (förnyad auktion Säby, Danmarks socken)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1823 (utmätningsauktion på Forkarby, Bälinge socken och
utjord i Gränby, Vaksala socken)
Efterlysning, Uppsala den 22 februari 1823 (2 tjuvar, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 24 februari 1823 (rån i Tibble, Hagunda, sedlar försvunna i Sala)
Kungörelse, Uppsala den 1 mars 1823 (markegångspriset på soldatmonderingar)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (befäls - och skvadronsmöten)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (exekutiv auktion Knivsbrunna by, Danmarks socken)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (exekutiv auktion Havdesta, Tillinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (förnyad auktion Jungs by, Vårfrukyrka sn)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (arrendeauktioner vid Karlbergs Kungsgård)
Efterlysning, Uppsala den 20 mars 1823 (1 person, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1823 (exekutiva auktioner Ändesta, Tillinge socken och
Krossboda, Breds socken)
Kungörelse, Uppsala den 24 mars 1823 (reparation på Nykvarns Strömbro)
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1823 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1823 (hingstbetäckning)
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1823 (exekutiva auktioner i Jumskil, Vårfrukyrka, Boglösa,
Ramsta och Bälinge socknar)
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1823 (inställda auktioner Råby, Kalmar och Kivinge, Övergran)
Efterlysning, Uppsala den 4 april 1823 (5 personer, stölder bl a på Lennartsnäs)
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1823 (förnyad auktion Årby, Lena socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1823 (exekutiv auktion Kjettslinge, Jumskils socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 april 1823 (auktion på säd för Serafimer Ordens Gille)
Kungörelse, Uppsala den 5 april 1823 (entreprenadsauktion, vedbod och kloak på slottet)
Kungörelse, Uppsala den 5 april 1823 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1823 (arrendekontrakt löjtnantsbostället Skälby)
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1823 (förnyad auktion Flottsunds färja och krog)
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1823 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1823 (skjuts vid gästgivargårdar)
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1823 (ändrade tider för Liv Regementets Dragon Korps möten)
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1823 (utsyning av ved från allmänningarna i länet)

2 D:\Kungörelser\Landshövdingarna\lan----.doc\in-1823.doc Skapat den 04-09-25 22:20 Senast utskrivet 04-09-26 16:26

Innehållsförteckning

Brev från Carl Johan 15 april 1823 (angående Rustningshästarnas approbations - och
kassationsmönstringar)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (redaktion av Sveriges gamla lagar)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (uppmuddring av Uppsala å)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (triangelmätningar)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (ändring vid auktion i Kjettslinge, Jumkils socken)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (exekutiv auktioner Långtora, Hjälsta, Nysätra socknar)
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1823 (förnyad auktion Kävra, Vårfrukyrka socken)
Efterlysning, 26 april 1823 (3 personer)
Kungörelse, Uppsala 26 april 1823 (varggiller)
Kungörelse, Uppsala den 26 april 1823 (betäckning med skvadronhingsten för Läby rusthåll)
Efterlysning, Uppsala den 26 april 1823 (7 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 26 april 1823 (anläggande av Motala köping)
Kungörelse, Uppsala den 26 april 1823 (inbrott i Överby, Bondkyrka socken)
Kungörelse, Uppsala den 30 april 1823 (1 person i Tolfsta socken, som inte betalt
kronoutskylderna)
Brev från Magasinsdirektionen, Stockholm 3 maj 1823 (erbjudande om undsättningssäd)
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1823 (midsommarfirande vid Svinnegarns källa)
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1823 (exekutiv auktion Kvarn Nibble rusthåll, Håtuna socken)
Efterlysning, Uppsala den 9 maj 1823 (1 person, stöldgods, häst, upphittade saker i Näs socken)
Kungörelse, Uppsala den 9 maj 1823 (hingstbetäckning)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1823 (tid och plats för bevillningstaxeringarna i länet)
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1823 (lasarettsmedlen)
Kungörelse, 24 maj 1823 (lagmansting i Enköping)
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1823 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1823 (förnyad auktion Håra, Villberga socken)
Efterlysning, Uppsala den 24 maj 1823 (9 personer, hästar)
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1823 (förnyad auktion Årby, Lena socken, Rasbo Härad)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (förnyad auktion Säby, Danmarks socken)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (förnyad auktion Forkarby, utjord i Gränby)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (tid och plats för utbetalning av krigsmanshus gratialierna
vid Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (frivillig auktion Nontuna By, Danmarks socken)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (förnyad auktion Gela, Alunda socken)
Efterlysning, Uppsala den 6 juni 1823 (4 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 6 juni 1823 (approbations- och kassationsmönstring av rustningshästar)
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1823 (bränder)
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1823 (omväg på grund av reparation av Skärmansbro, Gamla
Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1823 (förnyad auktion Jung, Vårfrukyrka socken)
Efterlysning, Uppsala den 20 juni 1823 (7 personer, 1 pistol)
Kungörelse, Stockholm den 27 juni 1823 (revision av Brandförsäkringsverkets förvaltning 1822)
Efterlysning, Uppsala den 28 juni 1823 (9 personer, fåle, brev och upphittat kalkkläde)
Kungörelse, Uppsala den 5 juli 1823 (inställda auktioner Svista, Ramsta socken, Örnsättra,
Jumkils socken)
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Kungörelse, Uppsala den 5 juli 1823 (förnyade auktioner Blacksta, Boglösa och Kävra,
Vårfrukyrka socken)
Efterlysning, Uppsala den 5 juli 1823 (6 personer, sto Tunby, krut Hovdesta Västerås)
Kungörelse, Uppsala den 10 juli 1823 (förnyad auktion Skuttunge By)
Kungörelse, Uppsala den 10 juli 1823 (medaljpensioner)
…………………………………………………………………………………….
Kungörelse, Uppsala den 11 juli 1823 (anskaffande av nya monderingar för Livregementets
Dragon Korps)
Kungörelse, Uppsala den 11 juli 1823 (förnyad auktion rusthåll Lena socken)
Efterlysning, Uppsala den 11 juli 1823 (rånare, tjuvar, stöldgods tillvarataget)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 13 juli 1823 (angående besvär med transport av
undsättningssäden)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1823 (pris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1823 (höjd pension för salpeter gratialister)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1823 (exekutiv auktion på Stallmästargården i Stockholm)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1823 (förnyad auktion Jung, Vårfrukyrka)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1823 (ny auktion på Högsta Gästgivargård)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1823 ( lösgående hästar tillvaratagna)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1823 (arrende Ventholms Hovstalläng)
Efterlysning, Uppsala den 19 juli 1823 (4 personer, 1 häst)
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1823 (upphandling havre, hö och halm för Livgardet till Häst)
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1823 (förnyad auktion Grop Norrby, Vårfrukyrka socken)
Efterlysning, Uppsala den 2 augusti 1823 (5 personer, stulet fickur, tillvaratagen häst)
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1823 (tid och plats för prövningskommitténs sammanträde)
Kungörelse, Uppsala den 12 augusti 1823 (arrendeauktion på mönsterskrivare bostället Gränby,
vid Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1823 (förnyad auktion Säby, Danmarks socken, Håra,
Villberga socken)
Efterlysning, Uppsala den 16 augusti 1823 (7 personer, hästar, avsatt prästman)
Kungörelse, Uppsala den 16 augusti 1823 (exekutiv auktion Lidingby, Vallby socken och Kärrby,
Boglösa socken)
Brev från Carl Johan den 19 augusti 1823 (angående ändring i Jakt och Djurfång)
Brev från Carl Johan, den 19 augusti 1823 (angående växling av pengar)
Kungörelse, Uppsala den 20 augusti 1823 (kallelse till markegångssättnings sammanträde)
Brev från Carl Johan den 20 augusti 1823 (angående att auktioner inte får uppläsas från
predikstolarna)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1823 (frivillig auktion på Garpeboda, V Ryds socken Bro
Härad)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1823 (förnyad auktion Forkarby, Bälinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1823 (förnyad auktion Forkarby, Bälinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1823 (uppbördsmöte för rusthållsavgifter)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1823 (remonteringsmöte med Livregementets Dragonkorps)
Efterlysning, Uppsala den 23 augusti 1823 (1 person, årensning)
Efterlysning, Uppsala den 6 september 1823 (2 personer, 2 rånare, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1823 (man söks för skilsmässa)
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Kungörelse, Uppsala den 6 september 1823 (fel inbindning exekutiv auktion Alltomta, Tensta
socken)
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1823 (nya monderingspersedlar)
Kungörelse, Uppsala den 6 september 1823 (förnyad auktion Djurby)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1823 (rusthästarna skall var i stall på nätterna efter 1
oktober)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1823 (egendomssäkerheten under höstmarknaderna)
Kungörelse, Uppsala den 13 september 1823 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 13 september 1823 (9 personer)
Brev från Carl Johan den 16 september 1823 (angående hästavel)
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (tjänstehjon)
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (väghållning)
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (auktion Marsta, Bälinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (förnyad auktion Blacksta, Boglösa socken och
Kävra, Vårfrukyrka socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (förnyad auktion Högsta gästgivargård, Bälinge
socken)
Efterlysning, Uppsala den 19 september 1823 (6 personer)
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1823 (Livregementets Dragonkorps häst- och ådermöten)
Brev från Kammar- och Bergskollegierna 24 september 1823 (angående hammarskattens
lösningspris)
Kungörelse, Uppsala den 26 september 1823 (auktion på utjord i Tibble By, Tillinge socken.
Kungörelse, Uppsala den 26 september 1823 (frivillig auktion på lös egendom Nyborg, Håtuna
socken)
Efterlysning, Uppsala den 26 september 1823 (5 personer, 2 hästar, en tillvaratagen)
Efterlysning, Uppsala den 3 oktober 1823 (stulna sockerskålar)
Kungörelse, Uppsala den 3 oktober 1823 (nya monderingar)
Kungörelse, Uppsala den 3 oktober 1823 (förnyad auktion Jung, Vårfrukyrka socken)
Efterlysning, Uppsala den 3 oktober 1823 (4 personer, stor stöld av silverföremål, pengar och
handlingar)
Kungörelse, Uppsala den 10 oktober 1823 (förnyad exekutiv auktion Säby, Danmarks socken)
Efterlysning, Uppsala den 10 oktober 1823 (2 personer, 3 hästar, 3 stölder)
Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1823 (salpeterärenden)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1823 (auktion på kasserade persedlar ur
beväringsmanskapets förråd)
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1823 (personer som inte betalt skatten och böter)
Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1823 (förnyad auktion GropNorrby, Vårfrukyrka socken och
Hära, Villberga socken)
Efterlysning, Uppsala den 17 oktober 1823 (1 person, flera stölder, 2 hästar)
Kungörelse, Uppsala den 20 oktober 1823 (ytterligare auktion löjtnantsbostället Skälby,
Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 31 oktober 1823 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 31 oktober 1823 (6 personer, 5 stölder, 1 häst)
Förteckning på mantalsterminerna den 3 november 1823.
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1823 (tid och plats för salpetergärden)
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1823 (exekutiv auktion Kumla, Boglösa socken)
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1823 (förnyad auktion Forkarby, Bälinge socken)
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Kungörelse, Uppsala den 7 november 1823 (förnyad exekutiv auktion Brunna, Långtora socken)
Efterlysning, Uppsala den 7 november 1823 (1 person, stöldgods, tillvaratagen häst)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 12 november 1823 (angående bevillningen)
Kungörelser, Uppsala den 15 november 1823 (handel endast på torget i Västerås)
Efterlysning, Uppsala den 15 november 1823 (5 personer, en mördad, en mördare, stöldgods, båt,
tillvarataget gods)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1823 (stråpersedlar till Hovstallet)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 18 november 1823 (angående trossbodarnas placering)
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1823 (tid för avraden)
Kungörelse, Uppsala den 19 november 1823 (spannmål till Danvikens Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1823 (arrendeauktion på Slottets Humlegård)
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1823 (upphandling av Hovstallets behov av hö och halm)
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1823 (exekutiv auktion Nyby, Danmarks socken)
Efterlysning, Uppsala den 21 november 1823 (5 personer, 1 drunknad, obligation, 2 hästar,
stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1823 (arrendeauktion Ventholms hovstalläng)
Kungörelse, Uppsala den 29 november 1823 (undantag från markegångstaxan)
Kungörelse, Uppsala den 2 december 1823 (förnyad auktion på Stabslöjtnants Bostället
Skuttungeby)
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1823 (förnyad auktion Blacksta och Kärrby, Boglösa
socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1823 (exekutiv auktion Foltsberga, Vallby socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1823 (tid och plats för att leverera avrads-, tionde och
arrendespannmål)
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1823 (tid och plats för uppbördsmöten med
Livregementets Dragon Korps)
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1823 (arrende på stampverket vid Ensta, Gamla Uppsala)
Efterlysning, Uppsala den 13 december 1823 (5 personer, flera stölder)
Brev från Fullmäktige i Riksgäldskontoret, Stockholm den 20 december 1823 (angående inlösen
av trasiga sedlar)
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1823 (exekutiv auktion Kroksta, Åkerby socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1823 (förnyad auktion Skornome, Hagby socken,
Hagunda Härad)
Efterlysning, Uppsala den 27 december 1823 (8 personer stöldgods, häst)
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1823 (arv efter svenskar som avlidit i kolonierna)
Efterlysning Uppsala den 27 december 1823 (6 personer, stöldgods)
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---------------------------------------------------------------------------------------------Efterlysning, 4 januari 1824 (2 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 14 januari 1824 (uppbörd för Dragon beklädnaden)
Kungörelser, Uppsala den 16 januari 1824 (entreprenad för underhåll av manskapet under möten)
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1824 (förnyad auktion Forkarby, Bälinge socken)
Efterlysning, Uppsala den 16 januari 1824 (3 personer, häst, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1824 (efterlysningar)
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1824 (arrendeauktion på 18 år, Regementskvarters mästare
bostället, Boglösa)
Kungörelse, Uppsala den 17 januari 1824 (frivillig auktion här i staden, Korskrogen, Fröjeslunda
socken, Gran, Biskopskulla)
Kungörelse, Uppsala den 17 januari 1824 (personer som inte betalt skatt eller böter och avflyttat)
Kungörelse, Uppsala den 21 januari 1824 (efterlyst en kappsäck förlorad mellan Alsike och
Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1824 (priset på en svensk silver riksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 24 januari 1824 (auktion på avradsspannmål till Krigsmanshus kassan)
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1824 (auktion på räntespannmål, Blacksta)
Brev från Carl Johan, Stockholm, den 11 februari 1824 (angående församlingars skyldighet att
underhålla tiondelada)
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1824 (angående våg- och mätarpengar för varor införda på
landsvägen till Stockholm)
Kungörelse, Uppsala den 14 februari 1824 (arv efter i Holländska Kolonierna avlidna personer)
Efterlysning, 14 februari 1824 (7 personer, taskbok, kvinnokläder)
Kungörelse, Balingsta den 23 februari 1824 (lösöres auktion vid Järlåsa prästgård)
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1824 (lagmansting)
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1824 (förnyad auktion Kålbo, Vendels socken, Tjuckby,
Ärentuna socken, Kärrby, Boglösa socken)
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1824 (förlorade silvertumlare, upphittad fruntimmerskapott)
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1824 (mönstring av beväringar som tillhör Falu län)
Efterlysning, Uppsala den 27 februari 1824 (6 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1824 (ådermöten)
Kungörelse, (förteckning, tid och plats för Socken Berednings Kommitténs sammanträden 1824)
Kungörelse, Uppsala den 2 mars 1824 (auktion på regementsläkarbostället Väsby, Alunda socken)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 10 februari 1824 (ny form på kurirbrickor)
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1824 (regementsmöten)
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Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1824 (plats för Skvadronsmötena)
Kungörelse, Uppsala den 5 mars 1824 (förnyad auktion Forkarby, Bälinge socken)
Efterlysning, Uppsala den 5 mars 1824 (4 personer, borttappat gods)
Kungörelse, Uppsala den 8 mars 1824 (förslag till bevillningstaxa)
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1824 (markegångspris på soldatmondering)
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1824 (gardist efterlyst för böter)
Kungörelse, Uppsala den 12 mars 1824 (auktion på kasserade persedlar ur Regementsförrådet)
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1824 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Kungörelse, Uppsala den19 mars 1824 (premium för hingstuppfödning)
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1824 (rekryteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1824 (exekutiv auktion Lundby, Yttergrans socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1824 (förnyad auktion Nyby, Danmarks socken)
Efterlysning, Uppsala den 19 mars 1824 (9 personer)
Kungörelse, Uppsala den 16 mars 1824 (förteckning för tid och plats för Berednings kommittens
sammanträden)
Kungörelse, Uppsala den 19 mars 1824 (beväring efterlyst för obetalda böter)
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1824 (entreprenadsauktion för reparation av Uppsala slott)
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1824 (auktion Låddersta, Höglunda utmark)
Efterlysning, Uppsala den 27 mars 1824 (4 personer, 2 stölder)
Kungörelse, Uppsala den 27 mars 1824 (entrepernad auktion Tingshus i Yvre Gästgivargård)
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1824 (låda innehållande Saltströms Bruks räkenskaper
bortkommen mellan Gävle och Högsta)
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1824 (Upplands Regemente skall arbeta vid Göta Kanal)
Kungörelse, Uppsala den 9 april 1824 (inställd auktion Kålbo, Vendels socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1824 (uppskjuten auktion Kroksta, Åkerby socken)
Kungörelse, Uppsala den 24 april 1824 (exekutiv auktion Munga, Tierps socken)
Efterlysning, Uppsala den 24 april 1824 (6 personer)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 27 april 1824 (angående Livregementets Dragon Korps hästar)
Kungörelse, Uppsala den 1 maj 1824 (återkallad auktion, Forkarby, Bälinge socken.)
Efterlysning, Uppsala den 1 maj 1824 (4 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 1 maj 1824 (beväringar som uteblivit från mönstringen)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1824 (spannmålsauktion Serafimer Orden)
Kungörelse, Uppsala den 22 maj 1824 (förnyad auktion Låddersta, Kalmar socken)
Kungörelse, Uppsala den 28 maj 1824 (kassationsmönstring med hästar vid Dragon Korpsen)
Kungörelse, Uppsala den 28 maj 1824 (exekutiv auktion Högbyvik, Villberga socken)
Efterlysning, Uppsala den 28 maj 1824 (6 personer)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 1 juni 1824 (beklädnadsdirektionens räkenskaper)
Kungörelse, Uppsala den 5 juni 1824 (entreprenadsauktion på reparationer vid Uppsala Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 9 juni 1824 (arrendeauktion Kaptensbostället Dräggesta, Vallby socken
och Kvartermästarbostället i Boglösa)
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1824 (förnyad auktion på Låddersta, Kalmar socken)
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1824 (möten med gratialister)
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1824 (entreprenadsauktion, ombyggnad av valv på Slottet)
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1824 (arrendeauktion på akademiprebendehemmanet Broby, Börje
socken)
Efterlysning, Uppsala den 2 juli 1824 (9 personer)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1824 (pris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 17 juli 1824 (förnyad auktion Lundby, Yttergrans socken)
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Efterlysning, Uppsala den 17 juli 1824 (10 personer, tillvaratagen häst och pengar)
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1824 (arrendeauktion på Regementets läkarboställe Väsby vid
Adelsfaneregementet)
Kungörelse, Uppsala den 19 juli 1824 (personer som inte betalt skatt eller böter)
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1824 (inställd entreprenadsauktion angående förvaringsrum för
Regementets reservpersedlar)
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1824 (auktion Lunda, Yresta för att täcka efterräknings skuld)
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1824 (tid och plats för vanliga ådermöten)
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1824 (arrendeauktion på Långlöt och Ör, Ulriksdals Kungsgård,
Spånga socken, Sollentuna Härad)
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1824 (upphandling av hästfoder)
Efterlysning, Uppsala den 31 juli 1824 (8 personer, hästar, ökstock, stöldgods)
Efterlysning, Uppsala 7 augusti 1824 (7personer och 3 barn, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 13 augusti 1824 (auktion Sundby, Alunda socken)
Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1824 (tid och plats för att erlägga avgifter för rusthåll)
Efterlysning, Uppsala den 21 augusti 1824 (7 personer, stöldgods, återfunnen kommunionskalk)
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1824 (utbildning i salpetersjuderi)
Kungörelse, Uppsala den 24 augusti 1824 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1824 (obetald köpeskilling vid auktion Viby, Kalmar socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1824 (upphandling av hö och halm till Hovstallets behov)
Efterlysning, Uppsala den 4 september 1824 (10 personer, 4 hästar)
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1824 (frivillig auktion Ubby, Jumskils socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 september 1824 (upphittat svärd)
Kungörelse, Uppsala den 6 september (personer som inte betalt skatt)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 24 augusti 1824 (angående fylleri och dryckenskap)
Kungörelse, Uppsala den 18 september 1824 (förnyad auktion Högbyvik, Villberga)
Efterlysning, Uppsala den 18 september 1824 (två personer, 6 hästar, stölder från resande)
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1824 (lösöresauktion vid Kvarnbo gård, Läby socken)
Efterlysning, Uppsala den 20 september 1824 (1 vuxen, 2 barn)
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1824 (tid och plats för markegångssättningen)
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1824 (hammarskatten)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 21 september 1824 (salpetergärden)
Efterlysning, Uppsala den 23 september 1824 (15 personer, 2 kyrkstölder, annat inbrott)
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1824 (tid och plats för att erlägga avgifter till
Krigsmanshuskassan)
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1824 (boskapsauktion Lövsta gård, Funbo socken)
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1824 (ny färgare i staden)
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1824 (arrendeauktion Kjällgården, Staby socken)
Kungörelse, Uppsala den 29 september 1824 (höjda pensioner för Salpeter Sjuderi Statens
Gratialister)
Kungörelse, Uppsala den 29 september 1824 (bröd åt fångarna i Slottshäktet)
Kungörelse, Uppsala den 30 september 1824 (medaljpensioner)
Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1824 (avgift till veneriska smittans hämmande)
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1824 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1824 (exekutiv auktion Vansta by, Tensta socken)
Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1824 (exekutiv auktion Yltre by)
Efterlysning, Uppsala den 8 oktober 1824 (4 personer, stölder, en häst borta, en tillvaratagen)
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Kungörelse, Uppsala den 8 oktober 1824 (inbrott Årby gård, Ramsta socken)
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1824 (mantalsskrivning)
Kungörelse, Uppsala den 26 oktober 1824 (arrendeauktion på Kvartersmästar Bostället vid
Upplands Regemente)
Efterlysning, Uppsala den 29 oktober 1824 (3 personer, kyrkstöld, två hästar)
Brev från Secundchefen vid Livregementets Dragon Korps, 2 oktober 1824 (angående
munderingarna)
Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1824 (svinborst)
Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1824 (borttappad kappsäck, tillvaratagna hästar)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1824 (entreprenadsauktion arresterna i Slottet)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1824 (salpetergärd)
Kungörelse Uppsala den 17 november 1824 (exekutiv auktion Garpeboda, Ryds socken, Bro Härad)
Kungörelse, Uppsala den 17 november 1824 (auktion på hus i kvarteret Oden, Vårfru rote samt 3
hus i kvarteret Rosenberg, Fjärdhundra rote)
Efterlysning, Uppsala den 17 november 1824 (15 personer)
Kungörelse, Uppsala den 20 november 1824 (kronospannmål)
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1824 (spannmål till Danviks Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 26 november 1824 (tid och plats för leverans av krono- och
avradsspannmål)
Kungörelse, Uppsala den 26 november 1824 (värvning)
Efterlysning, Uppsala den 26 november 1824 (13 personer, 2 hästar, kyrkstöld och annat stöldgods
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1824 (markegångstaxan fastställd)
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1824 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1824 (en farlig förrymd person)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1824 (auktion barnhushemmanet Trogsta, Näs socken
Åsunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1824 (tid och plats för avlöningsmöten med Norra Upplands
Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1824 (exekutiv auktion Påsarby, Dannemora)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1824 (auktion på gården N:o 4 i kvarteret Svanen här i
staden)
Efterlysning, Uppsala den 10 december 1824 (1 person, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1824 (kronotionde spannmål till Uppsala och Veckholms
Hospitaler)
Efterlysning, Uppsala den 17 december 1824 (9 arrestanter)
Kungörelse, Uppsala den 17 december 1824 (tillvarataget stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 17 december 1824 (exekutiv auktion Vansta By, Tensta socken, Norunda
Härad)
Efterlysning, Uppsala den 17 december (klädstöld)
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1824 (auktion korpralsbostället Vettesta, Alunda socken)
Efterlysning, Uppsala den 29 december 1824 (4 personer, stöld, borttappat skrin)
Kungörelse, Uppsala den 29 december 1824 (tid och plats för uppbördsmöte med Livregementets
Dragon Korps)
Kungörelse, Uppsala den 29 december 1824 (remonteringsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 29 december 1824 (arrendeauktion Kungsberga Kungsgård, Nyköpings
län)
Brev från Carl Johan, Stockholm 30 december 1824 (angående håll- och reservskjutsar)
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---------------------------------------------------------------------------------------------Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1825 (ny landsfiskal)
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1825 (arrendeauktion Kungsgården Ribbingelund, Kjula
socken, Östra Rekarne Härad)
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1825 (exekutiv auktion Svallby, Boglösa)
Efterlysning, Uppsala den 15 januari 1825 (4 personer, stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1825 (auktion på spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1825 (auktion på Militie Boställs Kassornas kronotionde
spannmål)
Kungörelse, Uppsala den 25 januari 1825 (tid och plats för häststämmor)
Kungörelse, Uppsala den 1 februari 1825 (arrendeauktion Gånsta, Boglösa socken)
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1825 (priset på silver)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1825 (förnyad auktion Valla, Övergrans socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1825 (entreprenadsauktion för underhåll vid
beväringsmanskapets möten)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1825 (exekutiv auktion Tuna By, Hjälsta socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1825 (förnyad auktion Vansta, Tensta socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1825 (byte av värvare)
Efterlysning, Uppsala den 10 februari 1825 (8 personer, 2 hästar)
Kungörelse, Uppsala den 13 februari 1825 (förnyad auktion Väsby, Alunda socken)
Kungörelse, Uppsala den 18 februari 1825 (ordinarie lagmansting)
Kungörelse, Uppsala den 18 februari 1825 (lösöresauktion i Kvarnbo, Läby socken)
Kungörelse, Uppsala den 18 februari 1825 (angående marknader)
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1825 (entreprenadsauktion för att ordna rum på slottet att
förvara reservpersedlar som vårdas av Beklädnads Direktionen)
Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1825 (fortsättning på förteckning på tid och plats för
beredningskommitténs sammanträden)
Kungörelse, Uppsala den 25 februari 1825 (arrendeauktion på Gossingeholms och Stubbängs
Hovstalläng, Strängnäs socken, Åkers Härad)
Efterlysning, Uppsala den 25 februari 1825 (5 personer, kyrkstöld, upphittade saker)
Kungörelse, Uppsala den 25 februari 1825 (förnyad auktion Svallby, Boglösa socken)
Kungörelse, Uppsala den 10 mars 1825 (monderingspersedlar)
Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1825 (ådermöten)
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Kungörelse, Uppsala den 11 mars 1825 (arrendeauktion piparbostället Svarvarbo, Skuttunge
socken)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1825 (inställd exekutiv auktion Valla, Övergrans socken och
Tuna By, Hjälsta socken)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1825 (förnyad exekutiv auktion Vansta, Tensta socken)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1825 (exekutiv auktion Måby med mjölkvarn och såg, Husby
Odensala socken, Ärlinghundra Härad)
Efterlysning, Uppsala den 17 mars 1825 (12 personer, 1 död, 2 hästar räddade ur isvak)
Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1825 (förnyad auktion Svallby, Boglösa)
Kungörelse, Uppsala den 22 mars 1825 (auktion på gevär och packkistor)
Kungörelse, Uppsala den 22 mars 1825 (markegångspris på soldatmundering)
Kungörelse, Uppsala den 26 mars 1825 (arrendeauktion stabs löjtnants bostället Åhl, Vårfrukyrka
socken)
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1825 (ändring i Förordningen om fylleri och dryckenskap)
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1825 (arrendeauktion Kjällgården, Stavby socken)
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1825 (förnyad auktion Vettesta, Alunda socken)
Kungörelse, Uppsala den 15 april 1825 (auktion på Hovstallängarna i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1825 (hingstbetäckning)
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1825 (auktion på gårdar i Uppsala)
Efterlysning, Uppsala den 23 april 1825 (transportsedlar förkomna vid båtolycka på Ålands hav)
Kungörelse, Uppsala den 2 maj 1825 (medelpris på svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1825 (regementsmöte)
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1825 (generalmönstring)
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1825 (exekutiv auktion Östersta, Litslena socken, Trögds Härad)
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1825 (arrendeauktion Ulriksdals Kungsgård, Danderyds socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 maj 1825 (hingsbetäckning)
Efterlysning, Uppsala den 5 maj 1825 (2 personer)
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1825 (årensning Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1825 (generalmönstring med Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 14 maj 1825 (tider och platser för bevillningstaxeringen)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1825 (regementsmöten)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1825 (exekutiv auktion Vansta, Tensta socken)
Kungörelse, Uppsala den 19 maj 1825 (smittsam hästsjukdom vid Livgardet)
Kungörelse, Uppsala den 25 maj 1825 (extra förselavgift för hö till Hovstallet)
Efterlysning, Uppsala den 3 juni 1825 (12 personer)
Kungörelse, Uppsala den 3 juni 1825 (missbrukade förordnande inom Tullverket)
Kungörelse, Uppsala den 3 juni 1825 (smittsam hästsjukdom)
Kungörelse, Uppsala den 3 juni 1825 (exekutiv auktion på gård i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1825 (brand i Mehede)
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1825 (vanvård av rustningshästar)
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1825 (exekutiv auktion Forkarby, Bälinge socken)
Kungörelse, Uppsala den 16 juni 1825 (auktion på kronojaktbackar i Södermanland)
Efterlysning, Uppsala den 16 juni 1825 (9 personer)
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1825 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1825 (personer som inte betalt skatt)
Kungörelse, Uppsala den 12 juli 1825 (silverpriset)
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Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1825 (generalmönstring)
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1825 (exekutiv auktion St Hällby, Litslena socken)
Efterlysning, 13 juli 1825 (4 personer, två hästar, trilla, stöldgods)
Efterlysning, Uppsala den 13 juli 1825 (lagstadgad dräng i Håtunaholm)
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1825 (utdelning av gratialer)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1825 (auktion på räntespannmål)
Efterlysning, Uppsala den 29 juli 1825 (8 personer, mässhakar, hästar, tillvarataget sto och
ökstock)
Kungörelse, Uppsala den 29 juli 1825 (efter generalmönstringen avskedat manskap)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (tid och plats för markegångssättning)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (medaljpension)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (entreprenadsauktion för bröd till fångarna på slottet)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (gratialer ur salpeterfonden)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (auktion på frälseräntorna av Eningeböle Frälsehemman,
Gryt socken Hagunda Härad)
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1825 (upphandling av hö och havre för Svea
Artilleriregementets hästar)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1825 (arrendeauktion på tegelbruket och en mjölkvarn vid
Lilla Gottsunda, Bondkyrka socken)
Kungörelse, Uppsala den 5 augusti 1825 (exekutiva auktioner, bl a Salnecke, Gryta socken,
fastigheter i Biskopskulla Giersta, Nysätra)
Efterlysning, Uppsala den 5 augusti 1825 (5 ungdomar, häst, ur och stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 26 augusti 1825 (förnyad auktion Garpeboda, V Ryds socken)
Kungörelse, Uppsala den 26 augusti 1825 (8 personer, varav en farlig)
Brev från Carl Johan Stockholm den 13 september 1825 (priset på salpeter)
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1825 (3 soldater, som skulle skaffa annan man i sitt ställe har
inte fullgjort åtagandet)
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1825 (tillträdesavgift för rusthåll)
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1825 (gästgiverirörelsen i Mehede, Tierp, åter efter branden)
Efterlysning, Uppsala den 7 oktober 1825 (3 personer, stöldgods, hästar bortkomna och
tillvaratagna, taskbok)
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1825 (auktion på tomter i Motala köping)
Kungörelse, Uppsala den 17 oktober 1825 (mantalsskrivning)
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1825 (beskrivning över fastigheterna som säljs för greve
Spens´s borgenärer)
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1825 (vakanser vid Upplands Regemente)
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1825 (fortsättning på förteckning av mantalsterminer)
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1825 (förnyad auktion piparbostället Svarvarbo)
Kungörelse, Uppsala den 31 oktober 1825 (fortsättning på förteckning av mantalsterminer)
Kungörelse, Uppsala den 3 november 1825 (priset på en svensk silverriksdaler)
Kungörelse, Uppsala den 3 november 1825 (mantalsskrivning i Uppsala stad)
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1825 (förnyad arrendeauktion på en lott i Uppsala
Hovstalläng)
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1825 (person som inte betalt skatt)
Brev från Carl Johan 9 november 1825 (Konsul Cartoni, bägge Cicilierna)
Kungörelser, Uppsala den 11 november 1825 (auktion Håtunaholm, Håtuna socken)
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Kungörelse, Uppsala den 11 november 1825 (förnyad auktion Regementsläkar bostället Väsby,
Alunda socken)
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1825 (spannmål till Danviks Hospital)
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1825 (avrads- och tiondespannmål till
Magasinsinrättningen i Uppsala)
Kungörelse, Uppsala 18 november 1825 (varggårdar)
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1825 (inställd auktion Garpeboda, Västra Ryd)
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1825 (auktion Lindormsnäs, Låssa socken)
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1825 (värvning)
Kungörelse, Uppsala den 18 november 1825 (auktion ängsvaktarbostället Mellösa Hovstalläng,
Vallentuna socken)
Efterlysning, Uppsala den 25 november 1825 (3 hästar, åtskilligt stöldgods)
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1825 (markegångstaxan fastställd)
Kungörelse, Uppsala den 5 december 1825 (tid och plats för salpeteruppbörden)
Brev från Carl Johan, Stockholm den 14 december 1825 (angående Pistoriska
brännvinsapparaten)
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