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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1837
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2005-05-05 --Kungörelse, Uppsala 5 januari 1837 (förslag att flytta Approbations- och
Kassationsmötena)
Enligt skrivelse från Sekund Chefen för Livregementets Dragon Korps kallas Länets samtliga
Rusthållare till sammankomst inför Befallningshavande här på slottet 2:dra dagen av Distings
marknaden, den 4 februari, för att höras om de skulle anse det förmånligt att flytta Approbationsoch Kassationsmötena från hösten. Denna tid förorsakar de Rustande besvär och kostnad och
Munderingspersedlarna slits betydligt mer. Det vore lämpligare att förlänga det på sommaren
hållna Regementsmötet på Ladugårdsgärde med 2 dagar. Detta villkor ställer Sekund Chefen och
att Kronan står för kostnaden ena dagen och Rusthållarna den andra.
Samtidigt kommer 6 Ledamöter och 3 Suppleanter att väljas till Direktionen för Beklädnads
Fonden och frågan om Reglementets § 7, angående om Munderingspersedlarna skall underhållas
på Rustkammaren kommer att avgöras.
Uppsala den 5 januari 1836
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1837 (avlöningsmöte)
Den 27 januari på Gästgivargården här i staden och den 28 på Högsta Gästgivargård förrättas
Uppbörds- och Avlöningsmöten med Norra Upplands Skvadron samt Regementes Väbeln,
Predikants- och 3:dje Korprals Indelningen vid Livskvadronen av Livregementets Dragon Korps.
Möten med 1:sta Majors Indelningen den 30:de i Änkan Hjortsbergs gård vid Torget i Enköping
och den 31:sta på Korskrogen.
Räntegivare skall erlägga penningränta och motta forsedlar för leverering in natura, samt betala
den ständiga vakansavgiften. Gratialister skall vara försedda med Prästbevis och Underhållsbrev
för att få sina Gratialer.
Uppsala den 5 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1837 (värvning)
Kronolänsman vice Landsfiskal N C Nyström är förordnad att under två års tid anställa värvning i
länet för att skaffa manskap till Major Aminoffs Kompani av Svea Livgarde.
Uppsala den 5 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1837 (effekter bärgade vid Grisslehamn)
Den 6 oktober bärgades invid Grisslehamn 1 mast 84 fot lång, 1 5-tums vant 42 fot lång, 1 dito 53
fot lång, 1 dito 35 fot lång, 1 dito 50 fot lång med 2 block och 2 jungfrujärn, 1 dito 42 fot lång, 1
dito 47 fot lång, 1 dito om 50 fot lång, 2 tackelhängare, 1 6-tums stag 50 fot långt,1 lispund järn, 4
block och 3 jungfrujärn.
Effekterna finns hos Sjötullkammaren.
Uppsala den 5 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1837 (man efterlyst efter Tullförsnillelse)
Arbetskarlen Isak Hellberg har för Tullförsnillning av Haparanda Gräns Tullrätt blivit dömd att
betala 193 riksdaler 19 skilling 3 runstycken i böter eller i avsaknad av tillgång få fängelse i 2
månader med lämpligt arbete. Han har olovligen avvikit från sin hemort i Piteå och är härmed
efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjänter, att om han påträffas utta och hitsända
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böterna. Saknar han medel skall han införas i Länshäktet för att undergå ovannämnda
förvandlingsstraff.
Han är 40 år gammal, medelmåttig längd, stadig växt, mörkt hår.
Uppsala den 5 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1837 (brutet äktenskapslöfte)
Enligt Håbo Härads Rätts Beslut i ett mål mellan pigan Margareta Catharina Jansdotter i Sånkan
och Drängen Kure Eric Ersson Holmberg från Tuna socken i Dalarna, är han tilltalad för att ha
hävdat Catharina Jansdotter under äktenskapslöfte, fastän han varit trolovad med en annan kvinna.
Det åligger Åklagaren Kronolänsman J G Widforss att ombesörja att Holmberg genom hämtning
inställer sig inför Håbo Härads Rätt i Grans Gästgivargård den 30:de denna månad för att avge
svar.
Då Holmberg inte finns i Sollentuna socken, Stockholms län, där han senast haft tjänst, är han
efterlyst med förständigande till Krono- och Stadsbetjänter att noga efterspana honom och vid
anträffandet inbringa honom till Länshäktet här eller om inställelsedagen är nära, direkt till
domstolen.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
utfärda likalydande efterlysning.
Uppsala den 5 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1837 (person söks för att erhålla besittningsrätt till gård)
Kopparslagaren L Wikströn i Dalbyn, Ore socken, Falu län kan inte anträffas i hemorten för att få
Kongl Maj:ts Utslag av den 3 november 1835, rörande besittningsrätt till den s k Doktorsgården i
Byn.
Han är härmed efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjänter att efterspana honom och
vid anträffandet avfordra och hitsända lösen på 8 riksdaler, mot att Utslaget är honom tillställt.
Saknar han tillgång skall det meddelas.
Uppsala den 5 januari 1837
Efterlysning, Uppsala den 5 januari 1837 (4 personer, 1 sto)
1:o Vid inbrott hos Bonden Olof Jansson i Ulfsberga, Toresunds socken, Nyköpings län stals ett
grått sto, 15 – 17 år gammalt och stort till växten
2:o Drängen Johannes Pehrsson har rymt från Gabriel Andersson i Torpa, Göteborgs län
Han är 20 år gammal, medelmåttigt växt, bruna ögon, mörkt hår och klädd i stålgrå väst, en
grön och en blå tröja, hatt och stövlar
3:o Förre Polis Uppsyningsmannen F Holck, som är ställd under tilltal för olaga häktande vid
Kämnärs Rätten i Göteborg, har avvikit
4:o Drängen Lars Olsson har inte inställt sig i sin lagstadgade tjänst hos Hemmansbrukaren Jöns
Olsson i Stora Överön, Torby socken, Göteborgs län
5:o Gossen Mattias Andersson från Fintorp, Tossene socken, Göteborgs län har inte varit synlig i
hemorten sedan midsommar
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att efterspana dessa förrymda personer och stulna kreatur
och vid anträffande med dem lagligen förfara.
Uppsala den 5 januari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1837 (kallelse till Lanthushållnings Sällskapets
sammankomst)
Den 26 januari kallas Ledamöterna i Lanthushållning Sällskapet till allmän sammankomst.
Uppsala den 5 januari 1837 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 7 januari 1837 (auktion Löjtnants Bostället Säby, Dalby socken)
På begäran av Regements Boställs Direktionen tillkännages följande:
Auktion inför Boställs Direktionen kommer att förrättas på Uppsala Slott den 3 mars, då upplåtes
till högstbjudande på 30 års arrende, Löjtnants Bostället Säby 1 ½ mantal i Dalby socken,
Hagunda Härad av Uppsala län.
Arrendet är bestämt till 44 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, att lösas efter
Markegångspris eller levereras in natura inom ett avstånd på 6 mil. Städjekapitalet är 1.800
riksdaler eller årlig penningavgift förutom spannmålen minst 33 riksdaler 41 skilling 7
runstycken.
Vid anbud med årlig penningavgift krävs borgen både för avgiften och spannmålsarrendet och
övriga skyldigheter.
I övrigt är arrendeskyldigheterna författade i enlighet med Husesyns- och Boställsordningen.
Boställets beskaffenhet och blanketter för arrendeborgens förbindelser finns att tillgå på
Landskontoret eller hos Direktionens Protokollförare E Högling i Uppsala
Uppsala den 12 november 1836 DIREKTIONEN
Uppsala den 7 januari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1837 (tider och platser för leverans till Uppsala Krono
Magasin)
Krono-, Avrads-, Tionde- och Arrende Spannmål levereras av de Räntegivare som i laga tid
anmält sig.
26 januari Stats Verkets Spannmål från Lagunda Härad
27:de Hagunda Härad
28:de Ulleråkers Härad
30:de Bälinge och Rasbo Härad
31:sta Vaksala Härad
1 februari Norunda Härad
2:dra Örbyhus Härad
6:te f d Slott Fogdens indragna Lönings Spannmål jämte Beneficii hemmans Räntespannmål från
3:dje Fögderiet
7:de Stats Verkets Avrads- och Kronotionde från 6:te Fögderiet
8:de Invalidhus Fondens Ränte- och Arrendespannmål från samma Fögderi
9:de Reserv Hemmans Räntespannmål från 5:te Fögderiet och Beneficii hemmans Spannmål av
Älvlösa och Väster Läby hemman och Boställe
13:de 14:deoch 15:de Ulltuna Kungs Ladugårds Arrendespannmål
Detta kungörs till behörig efterrättelse med erinran att vid leverans till Krono Magasinet bör
Kronolänsmännen ovillkorligen närvara. Då riad säd levereras avräknas 4 lösa kappar på tunnan
till den levererandes förmån.
Uppsala den 9 januari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1837 (remonteringsmöte)
De rustande för N:o 4, 5, 10, 18, 23, 71 och 86 vid Norra Upplands Skvadron, N:o 59, 66 och 79
vid Sigtuna Skvadron samt N:o 11, 17 och 51 vid Uppsala Skvadron av Livregementets Dragon
Korps underrättas att remonteringsmöte kommer att hållas på Slottsborggården den 4 februari.
Berörda remontrar skall uppvisas.
Uppsala den 10 februari 1837
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Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1837 (lagsökning)
De på okänd ort vistande Abraham Thorell från Borås, S H Bylin från Flenstorp och M Öhdin från
Örsås. Anders Pehrsson från Wäsby samt Handelsbetjänten E Swedberg från Borås har hos
Befallningshavande i Älvsborgs län blivit lagsökta.
Thorell av Handlarna A M Calmenius och A Scherdin för 5.974 riksdaler 8 skilling enligt
utfärdade skuldsedlar till A Geber, Sven Ericsson i Kinna och H J Heijman
Bylin och Öhdin av Calmenius för 3.607 riksdaler 15 skilling enligt skuldsedlar till S J och H J
Heijman, J Pineus och L Furstenberg
Anders Pehrsson av Calmenius för 100 riksdaler 46 skilling enligt skuldsedel av den 8 januari
1833
Swedberg av J L Hållander för 1.445 riksdaler 5 skilling 6 runstycken
De begärs efterlysta med förständigande att inom 6 veckor efter Kungörelsen stått 3:dje gången
i Sveriges Stats Tidning inställa sig på Landskansliet i Vänersborg för att avgiva förklaring, vid
äventyr att inte vidare bli hörda i målet.
Uppsala den 10 januari1837
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1837 (värvning)
Gardisten vid Major Flemings Kompani av Svea Livgarde, N:o 59 Lars Kjellén, har förordnats att
till den 1 april anställa värvning inom länet för nämnda Kompani.
Uppsala den 10 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1837 (rannsakning av bonde för 6:te resan fylleri)
Efter Beslut i Lysings Häradsrätts i Linköping län, efterlyses Bonden Måns Danielsson från Bro i
Åby socken, som bör inställas inför Rätten och rannsakas för 6:te resan fylleri.
Han är 45 år gammal och medelmåttigt växt.
Krono- och Stadsbetjänter bör efterspana honom och vid anträffandet införa honom i
Länshäktet.
Uppsala den 10 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1837 (angivare i förfalsknings mål efterlyst)
Redvägs Härads Rätts i Älvsborgs län tillkännager att Olaus Wingquist från Rångedala är
förständigad att infinna sig inför Rätten den 27 dennes för att i egenskap av angivare, meddela
upplysningar i ett mål rörande Musikanten A M Lundquist, som är tilltalad för utprångling av en
falsk sedel.
Uppsala den 10 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1837 (inställd auktion Valla, Teda socken)
Kommissarierna i Rikets Ständers Bank har med stöd av de för Banken gällande Författningar
förklarat sig inte kunna bifalla särskild försäljning av det för intecknad skuld på auktion utlysta
1/8 mantal Kronoskatte hemman i Valla, Teda socken, varför auktion är inställd tills vidare.
Uppsala den 10 januari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1837 (tider och platser för leverering av salpeter)
I Uppsala stad den 21 februari med Första, Andra och Tredje Fögderierna samt hela Bälinge
Härad.
Den 22:dra med Vaksala och Rasbo Härad.
Den 24:de med Norunda och Örbyhus Härad.
Den 27:de med Olands Härad, Dannemora och Lövsta Tingslager.
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De, som har salpeter till salu, bör inställa sig och uppvisa sockenstämmoprotokoll inrättat
enligt det Formulär som finns hos Pastorerna, för att styrka att salpetern är av inhemsk
tillverkning.
Detta tillkännages på begäran av Salpeter Uppbördsmannen, Bergmästare Sköldberg, som i
händelse av tvist om rabatt på den inlämnade Salpetern, äger förfara enligt föreskriften i 19 § i
Reglementet av den 17 mars 1832.
Uppsala den 11 januari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 16 januari 1837 (leverans av spannmål till Stockholms Magasin)
Stats Verkets Avrads- och Krono Tionde Spannmål, skall levereras till Stockholms Slotts Magasin
från Första Fögderiet i Uppsala stad, den 20 februari. De levererande skall infinna sig aftonen
innan för att få sina lass uppburna, så att mätning hinner ske dagen efter. Kronolänsman skall vara
närvarande.
Uppsala den 16 februari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1837 (entreprenadsauktion för byggnader vid Uppsala
Hospital)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets förordnande kommer entreprenadsauktion att hållas den 1
februari, på uppförandet av en ny uthusbyggand, en magasinsbyggnad, en tillbyggnad på tvättoch brygghuset, en mindre avträdesbyggnad, inredning för 15 – 20 dårar i gamla Hospitals
byggnaden samt anskaffande och inmurning av två järnpannor i det kök, som nu begagnas.
Allt i enlighet med Förslag som finns vid Landskontoret. Entreprenören har rätt att begagna
dugligt virke och material från 2 andra byggnader som finns på stället. Serafimer Ordens Gillet
prövar anbuden och borgen krävs för arbetets riktiga fullgörande inom förelagd tid samt för
förskott som möjligen kan beviljas.
Uppsala den 19 januari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 20 januari 1837 (auktion tiondejärn)
Enligt Statskontorets Förordnande underrättas hugade spekulanter att auktion hålls den 22 februari
i Stockholms Läns Landskontor för att till högstbjudande sälja 154 skeppund, 8 lispund 2 ½ mark
Tiondejärn levererat i Öregrunds stads Järnvåg för nästa års blåsning vid Harnäs Masugn.
Uppsala den 20 januari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 23 januari 1837 (spannmålsauktion)
Statskontoret förordnar att auktion förrättas här den 6 februari, då till högstbjudande säljs 71
tunnor 47/60 kappar dels Kronans behållna, dels Benifici (förläning) Hemmans Ränte Spannmål
som blivit uppsagd att levereras in natura av Räntegivare inom Andra Fögderiet av Uppsala län.
Villkoren är de samma som i Statskontorets Cirkulär Brev av den 29 december 1830, nämligen
att markegångspriset är det minsta antagliga anbud,
att inroparen får 6 månaders betalningsanstånd mot antaglig borgen, ingången av två personer som
för egen skuld,
att inroparen i övrigt får begagna laglig forslingssätt till säden utförande av Räntegivarna dock
inte till ett längre avstånd än 6 mil.
Uppsala den 23 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 26 januari 1837 (rekryt- och remontmöte)
De rustande vid Livregementets Dragon Korps, underrättas att innevarande Rekryt- och
Remontmöte för Korpsen kommer att hållas i 90 dagar vid Drottningholm från den 13 mars.
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Rusthållare som inte ingått i Beklädnads Fonden förständigas att ha sin Karl- och
Hästmunderingar i komplett stånd samt sätta i brukbart skick kolletter, ridbyxor och sabelkoppel
av den sist kasserade Munderingen. Dessa persedlar kommer att begagnas vid mötet.
Uppsala den 26 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 26 januari 1837 (förnyad auktion i Berg, Järlåsa socken)
Den uppskjutna auktionen av Kvartermästare Åfeldts i mät tagna Frälsehemman, 1 mantal, N:o 2 i
Berg, Järlåsa socken kommer att hållas den 25 februari på Säva Gästgivargård.
Uppsala den 26 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 26 januari 1837 (värvning)
Vaktmästare Walter samt Fältväbel Jöns Öberg och vice Korpral Olof D Fernlund har förordnats
att anställa värvning inom länet. Walter för Kapten Staël von Holsteins Kompani av Svea
Livgarde och Öberg och Fernlund för Major S Nauckhoffs Kompani av Andra Livgardet.
Uppsala den 26 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 26 januari 1837 (rörande mål om slagsmål)
Enligt Lekebergs Häradsrätts Beslut i ett mål mellan Kronolänsman Johan Wikander, åklagare
samt Matrosen Carl Fredrik Sjöberg och Sjömannen Carl August Hornstedt, som är tilltalade för
slagsmål m m, åligger det de senare, att vid vite av 6 riksdaler 32 skilling infinna sig 1:sta
rättegångsdagen vid nästa Ting och inför Häradsrätten genmäla stämningspåståendet. Vilket på
begäran kungörs Sjöberg och Hornstedt, då deras vistelseort är okänd.
Uppsala den 26 januari 1837
Efterlysning, Uppsala den 26 januari 1837 (7 personer, 1 vallack, stor silverstöld)
1:o Hos Bonden Johan Eliaesson i Kyrkbyn, Undersviks socken, Älvsborgs län stals ett fickur av
silver tillverkat av Johan Ward, märkt på yttre boetten med J H E L S
2:o Från Bonden Lars Pehrsson i Stålbo, Öster Färnebo socken stals en 13 år gammal gråsvart
vallack, skodd med tåhakar samt en grönmålad bredsläde med fimmerstänger, fotsack och dyna av
svart läder. I släden förvarades 1 ny grön klädessurtut, 1 par nya galoscher märkta med L, 1 par
skor
3:o Gossen Gustaf Jansson, som är angiven för snatteri, har rymt får fångbevakningen i Västerås
län.
Han är 14 år gammal, född i Roslagen kort och undersättsig till växten, mörkt hår och klädd i
grå tröja, blå byxor, kaskett och skor
4:o Gossen Carl Johan Westerlind har avvikit från Änkan Kullman i Vreta, Toresunds socken,
Nyköpings län
Han är 12 år gamma och har stammande uttal
5:o Den för andra resan stöld straffade Drängen Olof Pehrsson har rymt ur sin tjänst hos Bonden
Anders Andersson i Spelvik, Nyköpings län
Han är 24 år gammal, medelmåttigt växt, trint koppärrigt ansikte, bruna ögon, mörkt hår och
klädd i blågrå rock, grönrandig väst, blå mössa och bruna byxor
6:o Båtsmannen vid 1:sta Södermanlands Kompani N:o 76, Anders Larsson Dahlgren har rymt
från roten i Stockholms län
Han är 25 år gammal, medelmåttig till växten, blå ögon och ljust hår
7:o Förre Korrektionisten A Kock är misstänkt för stöld i Sorunda socken Stockholms län
8:o Vid inbrott i Veda gård, Angarns socken, Stockholms län stals 1 silverkanna om 42 lod, 1
dricksbägare om 39 lod, 1 dito om 31 lod märkt med G A och krona, 1 sockerask om 41 lod, 1
gräddsnäcka om 12 lod märkt M B, 1 kvartersbägare, 6 räfflade matskedar 40 lod märkta med A
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U D, 6 teskedar 12 lod märkta med A U D, 1 strösked 3 3/4 lod, 16 matskedar 61 lod, 9 teskedar
om 11 lod, 1 förläggsslev om 11 lod, 1 ragusked märkt med M B, 1 förläggssked med massivt
silver skaft märkt M B tillsammans 30 lod, 1 sockertång om 3 ¾ lod, 1 tumlare med grepe, 48 lod
i silverpengar, 1 guldkedja 14 dukater, 1 bred guldring 1 ½ dukat, 1 silverfickur det ena med
silvertavla och 4 figurer, 20 riksdaler i nytt silvermynt och kopparslantar samt några
gammalmodiga silverskospännen
9:o Gossen Anders Andersson har sedan 1834 inte varit synlig i hemorten, Nora socken, Örebro
län
Han är 14 år gammal, stadig kroppsbyggnad, ljust hår och blå ögon
10:o Färgare Nils Lars Lundberg har bortgått från sitt hemvist i Mullhyttan, Kvissbro socken,
Örebro län
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, stulna egendom och kreatur jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Uppsala den 26 januari 1837
Kungörelse, Uppsala den 26 januari 1837 (auktion Gråmunkehöga i Funbo socken och
Järva i Vaksala socken samt arvfallen egendom i Morkarla Prästgård)
1:o Den 15 februari kommer auktion att förrättas på stället.
G R Å M U N K E H Ö G A, N:o 1, 1 mantal Rusthåll belägen i Funbo socken, Rasbo Härad.
Åbyggnaden är i fullgott skick, 18 – 20 tunnors utsäde i god jordmån, omkring 60 lass hö samt 80
tunnland till största delen väl vårdad skog, jämte avdelad lott i sockenallmänning. Dessutom finns
gott bete i 4 hagar, tillfälle till odlingar, trädgård, bränneri m fl förmåner
Vid samma tillfälle säljs genom auktion augmentshemmanet Jädra 1 mantal beläget i Vaksala
socken och Härad, med försvarlig åbyggnad, 20 tunnors utsäde i bästa jordmån, 20 – 30 lass gott
hö samt bete.
Egendomarna som är utarrenderade på obestämd tid säljs gemensamt eller enskilt.
Taxeringsvärdet är 14,000 riksdaler
Undertecknad lämnar närmare upplysning.
Stäke den 9 januari 1837 JOHAN GUSTAF BRUNNBERG
2:o Den 21 och 22 februari hålls öppen frivillig auktion i Morkarla Prästgård på arvfallen
egendom bestående av guld, silver, pläter, koppar, tenn, mässing, metall, bleck och järnsaker, glas
och porslin, skåp, bord, stolar, sängar, soffor, ett herbarium, en mindre mineralsamling, en
samling medaljer och en större boksamling. Trä- och laggkärl, kör- och åkerredskap däribland en
bättre trilla med sele och en fjäderkärra med sele, linne- och duktyger, svarta och grå klädesstuvar,
ett parti linne- och blångarnsväv, lin, hampa, och ull. Kläder för män däribland 2
vargskinnspälsar, alla sorters sängkläder. Hästar, kor, får och svin. En karaktärsbyggnad med
uthus.
Vid samma tillfälle säljs fastigheten Spånga N:o 4, ¾ mantal Kronoskatte i Alunda socken,
vilken är lagd i laga skifte och där köpeskillingen bestäms vid auktionen.
Godkända köpare får anstånd till 1 oktober, medan osäkra och okända betalar genast eller
ställer antaglig borgen innan varorna hämtas. Mat för resande och foder för hästar finns att tillgå
mot kontant betalning.
Tuna och Häcklinge den 10 januari 1837 ISAK ABRAHAMSSON
Uppsala den 26 januari 1837 R von KRAEMER

8

Kungörelse, Uppsala den 26 januari 1837 (taxa för bropengar vid Flottsund)
Till underdånig följd av Kongl Maj:ts Beslut kungörs till allmän efterrättelse följande:
TAXA
som skall erläggas för överfart på Flottsunds eller Prins Gustafs Bro i Bondkyrko socken,
Ulleråkers härad och Uppsala län
För öppen eller täckt vagn med två hästar 6 skillingar. För schäs med en häst 3 skillingar. För
bondvagn med två hästar 3 skillingar. För bondkärra eller ridande med en häst 1 skilling 4
runstycken. Dessutom för varje särskild häst 1 skilling. För varje gående 4 runstycken.
För varje oxe, ko och andra större kreatur 4 runstycken. För mindre kreatur och får 2
runstycken. Allt banko.
Från de som färdas på vagn eller annat fordon tas ingen avgift ut. Dock skall de skjutsande
från den närbelägna Gästgivargården vid återfärden betala broavgift, vilken skall uttas av den
resande.
Från avgift frikallas: Krono transporter, tågande och åkande trupper, allmänna Posten. Kuriroch Fångtransport, samt Allmogen som färdas till och ifrån med Kronoskjuts.
Denna taxa skall vid vite på 3 riksdaler 16 skilling vara uppspikad på vaktstugan och på en
tavla vid bron. Vederbörande äger att uppbära bropengar men inget därutöver vid äventyr av
samma vite.
Uppsala den 26 januari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1837 (lagsökning)
Anders Jansson från Harekulla, som blivit lagsökt hos Befallningshavande i Älvsborgs län av
Handlare A M Calmenius i Borås för 644 riksdaler 32 skilling, är efterlyst, med förständigande att
inom 6 veckor efter Kungörelsen stått att läsa tredje gången i Sveriges Statstidning, infinna sig på
Landskansliet i Vänersborg för att motta lagsökningshandlingarna och förklara sig, vid äventyr att
inte bli hörd i målet.
Uppsala den 8 februari 1837
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1837 (tilltalad för åverkan på Kronopark)
Enligt Utslag av Möne Häradsrätt i Älvsborgs län är Drängen Carl Olofsson från Kartered,
tilltalad för åverkan på Kronoparken Hunneberg och härmed efterlyst. Krono- och Stadsbetjänter
är befallda att efterspana honom och om han anträffas hitsända honom, så att han kan inställas den
18 mars inför Rätten.
Uppsala den 8 februari 1837
Efterlysning, Uppsala den 8 februari 1837 (2 personer, 3 hästar, hummer och ostron)
1:o Från Smidesbetjänten Berg från Eskilstuna stals vid Enebacken i Ringkarleby socken, Örebro
län en svart häst, omkring 17 år gammal med svart svans och ståndman samt en sele och släde
2:o Vid Fellingsbro Gästgivargård i Örebro län stals från Fjärdingsman Lars Andersson i Översta
en svartbrun häst, 6 år gammal, storväxt, vid gott hull och raskt utseende, långt och smalt huvud
med hängman, höger bakfot vit, en liten vit fläck i högra ögats övre kant
3:o Smedslärlingen Pehr Eric Guldbrand har rymt från Manufakturisten Peter Julin i Nyköpings
län efter förövat olovligt tillgrepp
Han är 24 år gammal, undersättsig, blå ögon, mörkt hår och klädd i blå jacka och byxor, skor
och kaskett
4:o Från Fjärdingsman Bodin i Bålsta, Munktorps socken, Västerås län stals 2 säckar och ett grått
hästtäcke med röda ränder, ett svart sto, 10 år gammal, 9 kvarter högt, ståndman och en svart
strimma på nosen. 10 riksdaler till den som upptäcker tjuven och återskaffar hästen
5:o Den för stöld tilltalade Drängen Johan Johannesson från Ånaryd i Ölmstads socken,
Jönköpings län har inte kunnat anträffas.
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6:o Vid Lillkumla i Övergrans socken, detta län, stals från ett forlass med 2 träd hummer och 1
träd ostron, samt en förseglad säck innehållande matvaror och en grå rock. Arrendator Johan
Björkdahl, Björksta socken, Västerås län utlovar 20 riksdaler i belöning till den som upptäcker
tjuven och återskaffar det stulna
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
hästar och egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa den i sista punkten omtalade egendomen.
Uppsala den 8 februari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1837 (remonteringsmöte)
De rustande för N:o 4, 23 och 71 vid Norra Upplands Skvadron samt N:o 11 vid Uppsala
Skvadron av Livregementets Dragon Korps underrättas att remonteringsmöte kommer att hållas
på Akademiens Ridstall här i staden, den 4 mars. Då skall antagliga remontrar uppvisas.
Uppsala den 8 februari 1837
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1837 (upphittad plånbok)
En plånbok innehållande pengar har hittats på vägen mellan Rotebro och Edsberg i Stockholms
län. Rätta ägaren återfår den hos Bonden Jan Ersson vid Ultuna i Bondkyrko socken, detta län.
Befallningshavande i angränsande län anmodas utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 8 februari 1837
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1837 (värvning)
Patent för Konstapel Kadetten vid Svea Artilleriregemente N:o 65 Johan Ludvig Altin att under 4
månader anställa värvning inom länet,
Uppsala den 8 februari 1837
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1837 (auktioner vid Bårskär, Härkeberga socken och
lösegendom vid Granebergs Säteri, Litslena socken)
1:o ”Genom auktion som förrättas i Bårskär, Härkeberga socken den 1 mars säljs
Ekeby N:o 1, ½ mantal Kronoskatte, beläget i Långtora socken, och Lagunda Härad med 16 – 17
tunnors utsäde, 50 – 60 enbetslass hö samt tillräcklig skog
Markeby N:o 1, 5/16 mantal Kronoskatte beläget i Härkeberga socken och Trögds Härad med 10
– 11 tunnors utsäde, samt tillräckligt hötillgång
Om köpevillkoren lämnar undertecknad underrättelse.
Bårskär den 3 februari 1837 ERIC JANSSON
2:o ” På Granebergs Säteri i Litslena socken säljs genom öppen frivillig auktion den 9 och 10
mars åtskillig lösegendom bestående av äldre och yngre hästar, dragoxar, kor, tjurar, ungnöt alla
av god beskaffenhet, sommar- och vinteråkdon samt allehanda åkerredskap som vagnar, slädar,
kälkar, harvar och plogar, en stenvagn, smides- och snickeriverktyg, en sädesharpa, en
kastmaskin, en större hackelsemaskin, en större brännvinspanna om 44 kannors rymd med
tillbehör, en 90 kannors bryggpanna av koppar med kran, en järngryta om 50 kannors rymd,
trädgårdsredskap, viktskålar av koppar med balans och vikter, målkärl, hudar och skinn, ull,
diverse järn och gammal koppar.
Auktionen börjar tidigt och slutar i laga tid. Betalning erläggs den 1 oktober av kända och
säkra köpare. Okända betalar genast eller skaffar antaglig borgen. Mat för resande och foder för
hästarna finns mot kontant betalning.
Rösta den 1 februari 1837 ERIC WALLIN anmodad Auktionist
Uppsala den 8 februari 1837
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Kungörelse, 11 februari 1837 (uppköp av ved för ångfartyget Uppland)
Auktion kommer att hållas här på Slottet den 14 mars, då uppköp av 80 famnar torr och grov Talloch Granved för Ångfartyget Upplands räkning äger rum. Förseglade anbud kan lämnas till
Landskontoret.
Veden skall levereras till Uppsala kostnadsfritt innan juni månad samt att halva beloppet av
betalningen förskottsvis kan lyftas mot borgen.
Uppsala den 11 februari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, 18 februari 1837 (reststämmor)
1836 års reststämmor för Livregementets Dragon Korps är utsatta att förrättas med Majorens
Skvadron i Korskrogen, den 6 mars, i Enköping i Änkan Hjortsbergs gård den 7 mars samt med
Norra Upplands Livskvadronen på Uppsala Gästgivargård den 9 mars, varom räntegivarna härmed
underrättas, med erinran att för att undvika lagsökning, infinna sig och avbörda sig sina
restskulder.
Uppsala den 18 februari 1837
Kungörelse, Uppsala den 18 februari 1837 (värvning)
Härmed tillkännages att dels Chefs Ämbetet vid Livgardet till Häst förordnat Sergeanten C A
Ekendahl och Gardisten vid Första Majorens Skvadron N:o 67 Lars Gustaf Lindwahl att tills
vidare anställa värvning inom detta län.
Dels att Sekund Chefen för Andra Livgardet utfärdat patent för Sergeanten vid Upplands
Regemente, Eric Gustaf Durling att under två år inom länet värva manskap till Kapten
Gyldenstolpes Kompani.
Uppsala den 18 februari 1837s
Efterlysning Uppsala den 18 februari 1837 (7 personer, 2 borttappade plånböcker,
stöldgods)
1:o Jordägaren Eric Eklund på Enköpings stads ägor, som skjutsat Kopparslagare Kjällström från
Enköping till Höstmarknaden i Strängnäs, har sedan inte avhörts.
Han är medelmåttigt lång, undersättsig, trint koppärrigt ansikte, liten trubbig näsa, blå ögon,
mörkt hår och var klädd i ljusgrå vadmalspäls, blå byxor, livstycke med blå botten och röda
ränder, stort förskinn och becksömsstövlar.
2:o Förre soldaten vid Upplands Regemente, Eric Lund, som ankommit till Invalid Korpsen på
Ulriksdals slott, men senare avvikit. Den som har kännedom om Lunds vistelseort, bör anmäla
antingen hit eller till Kommendant Ämbetet på Ulriksdal
3:o En plånbok innehållande 400 – 500 riksdaler borttappades på vägen mellan Hjelmsta
Gästgivargård och Uppsala stad. Vedergällning till upphittare som anmäler till Skräddare Nyblom
här i staden
4:o Drängen Pehr Larsson, som rymt ur sin tjänst i augusti hos Bonden Jonas Larsson i Dalen,
Nora socken, Västerås län och är misstänkt för att tillgripit ett stycke sulläder från Dragon Johan
Wetterquist därstädes. Undersökning kommer att företagas vid Våla Häradsrätt i Åby den 6 mars,
då Pehr Larsson bör närvara.
5:o Garvare Gesällen Sven Nilsson Rosengren, som är angiven för att begått stöld hos Garvare
Lindblad i Västerås, varifrån Rosengren avvikit i början av denna månad.
6:o Vid inbrott i Nipperhandlerskan Barcks Salubod i Uddevalla stals 150 alnar kläde, 200 – 300
alnar sizz, 200 – 300 alnar engelskt skinn, diverse schalar, dukar, band, handskar och
galanterivaror samt omkring 20 riksdaler i sedlar
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7:o Den vid Tunge m fl Häraders Tingställe i Göteborgs län, för överfall på sin moder med
svordomar och skuffningar, under tilltal ställde Elias Hansson från Ödeskogen i Tose socken, har
avvikit från orten
8:o Gossen Johan Reinhold som rymt från Järfälla sockens Fattighus i Stockholms län
Han är spenslig till växten och klädd i blå jacka och randiga byxor
9:o Förra Korrektionshjonet Christina Albertina Lundman har rymt ur sin tjänst vid lägenheten
Aspudden i Stockholms län
Hon är liten till växten, runt blekt ansikte, mörkt hår och klädd i mörkgrå rock, mörk kjol, vit
halsduk och stövlar
10:o Från Hemmansägare Er Ericsson i Örsta, Stockholms län har stulits åtskilliga
klädespersedlar.
11:o På Halla Krog i Stockholms län förlorades en plånbok innehållande 30 riksdaler samt ett
Utslag av Befallningshavande på Nämndeman Nils Janssons i Kundby, Rimbo socken ansökning
och en av Jan Jansson i Vaxtuna utgiven skuldsedel på 1.634 riksdaler.
Hederlig vedergällning till den som tillrättaskaffar pengarna och handlingarna, då anmälan
görs hos Nils Jansson
12:o I Estuna Prästgård, Stockholms län stals två fruntimmers överplagg, det ena av mörkgrön
bombasin och det andra av brunt ylletyg stoppade med bomullsvadd
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, stulna och förlorade egendom och pengar jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem
lagligen förfara.
Överståthållare ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas efterlysa Eklund och
Lund.

Uppsala den 18 februari 1837
Kungörelse, Uppsala den 18 februari 1837 (stöldgods hittat hos vanfrejdad person)
Det har blivit anmält att följande egendom och pengar har hittats hos vanfrejdade manspersonen
Reinhold Jacobsson från Kärra: Han kan inte nöjaktigt förklara hur han kommit över dessa saker.
1 fotsack av läder, 1 fickur av silver med dubbla boetter, tillverkat av Lawley i London och
försedd med mässingskedja, 2 urnycklar, 1 ring med sten, 1 lorgnette, 2 fotsackar av läder, 1
rödrandig bomullsduk, 5 matskedar och 6 teskedar i silver, 1 sele med bjällror, 1 sadel med betsel,
1 karneolkula med guldbeslag, samt 92 riksdaler 42 skilling i riksgäldssedlar.
Vederbörande ägare uppmanas anmäla sig hos Magistraten i Uddevalla.
Uppsala den 18 februari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 21 februari 1837 (ved till Hospitalet)
Den 14 mars kommer entreprenadsauktion att hållas här, då 130 famnar torr gran- och tallved
kommer att uppköpas. Veden skall kostnadsfritt levereras till Uppsala Hospital, 50 famnar före
maj månads utgång och resten före 1 oktober detta år. Inroparen bör vara försedd med borgen för
så väl leveransens ordentliga fullgörande som för den del av entreprenads summan som möjligen
kan förskottsvis underställas.
Uppsala den 21 februari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1837 (upphandling av mat till 90 dårar vid Hospitalet)
Genom entreprenadsauktion den 14 mars kommer till minstbjudande att upplåtas mathållningen
för omkring 90 dårar vid Uppsala Central Hospital, enligt fastställd spisordning. Den finns att
tillgå på Landskontoret, liksom på Hospitalskontoret, liksom närmare upplysningar om de rum
och övriga förmåner entreprenören erhåller.
Uppsala den 22 februari 1837 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 24 februari 1837 (auktion Jälla Säteri, Vaksala socken)
Dem 9 och 10 mars kommer genom offentlig auktion vid Jälla Säteri, Vaksala socken, att säljas
följande:
Koppar, tenn, bleck- och järnsaker, soffor, bord, sängar, byråar, skåp och en dragkista, en större
valnötsmöbel med siden överdrag, större och mindre speglar, konsolbord, sängomhängen, fönsteroch rullgardiner, flera vävstolar bl a en med ryckverk och harneskutrustning efter Ekenmarks
metod, vävredskap, spinnrockar, en större fullständig porslinsservis, te- och kaffekoppar, diverse
glas och karaffer.
Spannmål samt klöver- och timotejfrö, svin av god race, brännvinsredskap, brännvinskärl,
spansk ull, sädesmattor, en täkt och en mindre sufflettvagn samt andra åkdon, 2 såningsmaskiner.
Säkra och kända köpare får uppskov med betalningen till 1 oktober, medan okända bör betala
handpenning vid inropet samt kontant betalning när varan hämtas, senast den 11:te eller 13:de
samma månad. Refraichissementer finns på stället mot kontant betalning.
Berga den 24 februari 1837 JOHAN JOCHMAN
Uppsala den 24 februari 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1837 (lösöresauktion vid Segersta gård, Övergrans socken)
Den 29:de och följande dagar denna månad hålls auktion vid Segersta Gård, Övergrans socken, då
en del av framlidne Justitie Rådet Örboms efterlämnade lösa egendom säljs, bestående av:
något silver, en mängd koppar, tenn, mässing, pläter, bleck och järnsaker, 1 förmaksmöbel av
soffa, 8 länsstolar, 6 taburetter av mahogny med tagelstoppning och siden överdrag, förgyllt
pelarbord med marmorskiva, 2 divans bord av mahogny och 3 eleganta speglar med ramar av
mahogny, 1 förmaksmöbel av betsad björk bestående av hörnsoffa stolar och taburetter stoppade
med spån och med kattunsöverdrag, runda bord med fällskivor, sy- och spelbord av mahogny,
tebord, skrivbord och byråer av bättre träslag, kristallkronor och lampor, en mängd sängar med
omhängen, bord, stolar, skåp, klockor, dragkistor, större och mindre speglar, sängkläder, däribland
15 bolstrar fyllda med fjäder och 13 med tagel, en mängd kuddar och sängtäcken dels av siden
dels med kattunsöverdrag, linne däribland en damastduk med 58 servetter, flera andra dukar och
servetter dels av damast dels av dräll, 60 par finare och grövre lakan, vävnader och garn, porslin
däribland en servis av engelsk tillverkning, glasvaror, laggkärl, läder, seldon, kör- och
åkerredskap 2 kalescher, trilla, kibitka, schäser och kärror, bikupor, potatis och spannmål. All
egendom är väl vårdad och i bästa skick.
För kända köpare lämnas anstånd med betalningen till 1 november, då Uppbörd utan vidare
påminnelse, sker vid Ekolsunds Värdshus, därefter hos undertecknad boende i Enköping.
Restauration finns på stället och foder till hästarna samt nattkvarter så långt rummen medgiva på
Värdshuset vid Ekolsund ¼ mil från stället.
Enköping den 1 mars 1837 E M RAHM Landsfiskal
Uppsala den 6 mars 1837 A WISTRAND O H FÖRBERG
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1837 (lagmansting)
Årets lagtima Lagmansting med Uppsala Lagsaga är utsatt till den 2 maj i Enköping.
Uppsala den 7 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1837 (auktion Brunna, Vänge socken, val av sysslomän i
konkurs)
1:o Den 15 mars och följande dagar säljs genom öppen auktion vid Brunna, Vänge socken,
Ulleråkers Härad efter avlidne ärkebiskopen von Rosenstein, diverse lösöre bestående av guld,
silver, koppar, järn, malm, tenn, bleck och träsaker, bättre och sämre möbler av alla slag, större
speglar, glas och porslin, duktyg, linne och sängkläder, täckvagnar, kalescher, täcksläde och flera
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andra åkdon, seldon, åker- och körredskap, slöjd-, smides- och trädgårdsredskap, 3 stora
vagnshästar, verkhästar, oxar, kor, svin, får, gäss och kalkoner, något foder, beredda och oberedda
hudar, socker, kaffe, portvin, madeira med flera viner på butelj, destillerat och odestillerat
brännvin, upphuggen ved.
Säkra och kända köpare lämnas anstånd med betalningen till 1 september. Okända köpare
ställer borgen för sina inköp. Mat finns på stället och foder för hästarna mot kontant betalning.
Balingsta den 3 mars 1837 Johan Sahlin
2:o Enligt Vaksala Häradsrätts Förordnande är Kronolänsman L P Sundströms samtliga
Borgenärer härmed kallade, att sammanträda på Gästgivargården där den 21 mars för att dels välja
Sysslomän och dels om andra Konkursmassans angelägenheter överlägga och besluta. Erinras om
Konkurslagens föreskrift att de frånvarande får nöja sig med vad de närvarande beslutat.
Uppsala den 1 mars 1837 Gode Män
Uppsala den 7 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1837 (misstanke om olovlig åtkomst)
Från Nils Olsson i Röste, Bollnäs socken, Gävleborgs län har på misstanke om olovlig åtkomst,
Kronobetjäningen beslagtagit 1 lispund lin, 38 härvor s k Haspelgarn, 2 gamla linnesäckar och
åtskilliga matvaror.
Av samma orsak hos Olof Sundström i Jättendals socken, samma län har tillvaratagits en säck
innehållande 1 par beckiga buldansbyxor, 1 par strumpor, 1 skjorta, och flera läderbitar.
På begäran är dessa saker upplysta, i ändamål att ägaren må kunna återfå dem om anmälan
sker hos Kronobetjäningen i orten.
Uppsala den 7 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 7 mars 1837 (7 personer, linnehärvor, häst och släde, borttappad
klocka)
1:o Drängen Anders Gustaf Westberg, som har rymt från Läderhandlare Tällbom i Gävle
Han är 26 år gammal, född i Västlands socken, detta län, medelmåttigt växt och klädd i frack,
blå surtut och byxor, stövlar och galoscher samt fin svart hatt
2:o 32 stycken finare och 26 stycken grövre linnegarns härvor har stulits från Bonden Pehr Olsson
i Växbo, Bollnäs socken, Älvsborgs län
3:o Drängen Jan Carlsson har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Bonden Jonas Mattsson i
Lerberga, Västra Ryds socken, detta län
Han är 20 år gammal och klädd i skinnpäls, grå vadmalsbyxor, stövlar och blå mössa kantad
med vitt skinn
4:o Hornblåsaren vid Bergs Kompani av Jämtlands Regemente, N:o 81 Anders Rapp har olovligen
avvikit från roten
Rapp är kunnig i violspelning och fljötblåsning, 21 år gammal, 5 fot 8 tum lång, stadig
kroppsbyggnad, fylligt ansikte, blå ögon, rak näsa, mörkt hår och klädd i blå rock och långbyxor,
mörkgrön klädesrock med svarta hornknappar och ljusblå sammetskrage, blå mössa och stövlar
5:o Tjuvarna Lars Johansson Hallin, Börje Johannesson och Johan Bernt Carl Magnusson har
rymt från Länshäktet vid Varberg
Hallin har stark kroppsbyggnad, mörkt hår, bruna ögon och var klädd i blå tröja, grå byxor,
skor och hatt
Johannesson är medelmåttigt växt, mörkt hår och klädd i blå tröja och byxor, stövlar och hatt
Magnusson är av medelmåttig växt, koppärrigt ansikte och klädd i blå tröja ljusblå klädesrock,
stövlar och hatt
6:o Gossen Pehr Adolf Brandt har olovligen bortgått från Skräddare Lundquist i Kungsby,
Kungsåra socken, Västerås län
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Han är 14 år gammal, liten till växten, mörkt hår, blå ögon, liten trubbig näsa och klädd i blå
mössa, ljusblå klädesrock, grå byxor, vita strumpor och kängor
7:o I Södertälje stals en svart häst, 9 år gammal, med hängman åt höger samt en omålad släde med
säte och stålskoning, 1 sele, 1 kopparflaska, 1 hästtäcke samt 1 kvarters- och 1 jungfrumått av
bleck
8:o På vägen mellan Pickhus och Stockholm tappades en silverklocka samt 2 nycklar av mässing.
Upphittaren bör göra anmälan antingen i Hargs gård i Skånela socken eller vid Näringsstället
Dammtorp i Stockholms län
Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och
brottsliga personer, förlorad och stulen egendom, kreatur och tjuvarna samt vid anträffandet
därmed lagligen förfara.
Uppsala den 7 mars 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 mars 1837 (entreprenadsauktion på stenbyggnad vid Hospitalet)
Enligt Serafimer Ordens Gillets förordning kommer auktion att hållas den 30 mars här, då
entreprenad kommer att upplåtas till minstbjudande för en större stenhusbyggnad i enlighet med
Serafimer Ordens föreskrift och kostnadsförslag. Inroparen bör vara försedd med borgen för
arbetets ordentliga fullgörande. Kostnadsförslag, ritning och byggnadsregler finns att bese här på
Landskontoret.
Uppsala den 8 mars 1837 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 9 mars 1937 (Lanthushållnings Sällskapets belöningar)
Lanthushållnings Sällskapets utfästade belöningar till bönder, torpare, soldater och dragoner för
förbättrad boskapsskötsel, kommer att utdelas den 8 mars här på borggården, den 9:de vid
Ekolsunds Värdshus, den 11:te vid Yvre gästgivargård och den 12:te vid Österby Bruks Värdshus.
Personer som vill tävla om priserna skall infinna sig vid något av dessa ställen. Kreaturen skall
uppvisas för de av Lanthushållnings Sällskapets Ledamöter, som fått uppdraget att granska.
Belöningarna består på varje ställe av:
1:o en guldring av 16 2/3 riksdalers värde till den som framvisar den bästa mjölkkon
2:o en silvermatsked med inskrift till den som uppvisar den vackraste kvigan eller tjuren mellan 2
1/3 – 4 år
3:o 2 riksdaler i silver till den som uppvisar den bästa springbaggen av grov ullrace
4:o 2 riksdaler i silver till den som uppvisar den ullrikaste tackan av grövre race.
Varje belöningssökande skall ha styrkt att djuret är uppfött hos honom åtminstone från 1 månads
ålder
Provmjölkningsformulär undertecknat av två trovärdiga män skall medföras.
Uppsala den 9 mars 1837
Tillkännagivande, Uppsala den 9 mars 1837 (bondsöner får utbildning i Dalarna)
Lanthushållnings Sällskapet erbjuder åter välfrejdade och uppmärksamma bondsöner, att från
vårens början till skördetidens slut, få vistas vid goda ställen i Dalarna för att under utmärkta
lanthushållares tillsyn lära sig ortens förmånliga jordbruk och inhämta för lantmannen nyttiga
kunskaper.
De antagna erhåller skjutspengar och kostnadsfri vistelse i Dalarna samt vid hemkomsten en
belöning lämpad efter vilka betyg de fått över sitt förhållande på orten.
De bondsöner, som önska begagna sig av detta tillfälle att förvärva vida större kunskaper och
erfarenhet i lanthushållningen än vad hemorten kan erbjuda, gör ansökan hos Sällskapets
Sekreterare före mitten av april. De skall förete Prästbetyg om sin frejd och hinderslöshet att
företa resan.
Uppsala den 9 mars 1837
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Tillkännagivande, Uppsala den 9 mars 1837 (kostnadsfria fruktträd)
I år liksom de senaste 6 åren kommer Lanthushållnings Sällskapet att kostnadsfritt utdela
åtskilliga fruktträd och vilda träd till torpare, soldater, dragoner, inhyses- och backstuguhjon för
att utplaceras vid deras små jordlägenheter. Utdelningen sker i år inom Vaksala, Bälinge, Rasbo,
Ulleråkers, Hagunda och Lagunda Härader. De som vill begagna sig av denna förmån anmäler sig
hos Kyrkoherden i Församlingen, som torde behaga inskicka uppgifter på den som begärt träden
och vitsord att utrymme för plantering finns.
Sällskapet vill efter 3 år belöna dem, som vårdat sina träd så att de är i full växt, med 16
skilling för varje fruktträd och 8 skilling för varje k, lind, alm, ask, lönn eller oxel.
Det förstår sig av sig självt att träden tillhör de lägenheter, där de är planterade.
Uppsala den 9 mars 1837
Tillkännagivande, Uppsala den 9 mars 1837 (foderväxter finns att köpa)
Lanthushållnings Sällskapet vill erinra länets aktningsvärda lantmän om tillfället att hos
kryddkramhandlare C G Lenngren här i staden till lägsta möjliga pris inköpa frön av rödklöver,
vicker, timotej och andra utmärkta foderväxter.
Uppsala den 9 mars 1837 R von KRAEMER På Lanthushållnings Sällskapets vägnar.
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1837 (lagtima Bergsting)
Årets lagtima Bergsting med Bruken och Bergverken i Uppland och Roslagen har utsatts till den
30 juni i Gruvstugan, Dannemora Gruva. Stämningar kan uttagas så väl hos Bergmästare D G
Öngren i Gävle som hos Bergsfogden Bergmästare J Beronius vid Dannemora.
Uppsala den 9 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1837 (2 auktioner i Tensta socken)
1:o Den 23 dennes kommer på Vattholma Bruks Värdshus att genom offentlig auktion säljas 3/16
mantal i N:o 2 Järsta inom Tensta socken med utsådd höstgröda och tillbrukande vårland att
genast tillträdas.
Hemmanet är beläget nära kvarn och har stark och givande jord, skog, äng och bete samt en
försvarlig åbyggnad. Köparen bör vid auktionen eller inom fjorton dagar därefter betala i
avräkning på köpesumman 200 riksdaler.
Brogården den 8 mars 1837 A M BRUNO
2:o På samma plats och tid säljs 3/16 mantal i N:o 2 Odenslunda By och ¼ mantal Gryta, allt
kronoskatte inom Tensta socken. Hemmansdelarna utbjuds var för sig och man får tillträda
trädesåkern genast, men inflyttning är den 14 mars nästa år. Beskrivning lämnas av undertecknad
och blivande köpare skall vid auktionen eller fjorton dagar därefter i avräkning på köpesumman
betala 300 riksdaler för Odenslunda och endast 66 2/3 riksdaler för Gryta . Resten bestäms vid
auktionen och i möjligaste mån tillämpas efter köparens villkor.
Brogården den 8 mars 1837 A M BRUNO
Uppsala den 9 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1837 (upphittad läderkappsäck)
Hos Bonden Eric Ersson i Stjärna, Ytter Enhörna socken, Nyköpings län, kan vederbörande mot
skälig ersättning återfå en läderkappsäck som Ersson hittat den 21 december. Den innehåller 13
par kängor, 3 par galoscher och 4 par skor.
Uppsala den 9 mars 1837
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Efterlysning, Uppsala den 9 mars 1837 (3 personer)
1:o Hospitalshjonet Johan Gustaf Ljungström har natten till den 7 dennes berett sig tillfälle att
rymma från Hospitalet här i staden
Han tog med sig sina sängkläder vid rymningen, är 20 år gammal, stark kroppsbyggnad och
mindre vetande
2:o Johan Peter Wallner och Anna Cajsa Wallner har i januari bortgått från Åsmansbo By,
Norrbärkes socken, Falu län utan att lämna någon upplysning om vart de tagit vägen. De
kvarlämnade ett 7 år gammalt flickebarn.
Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa personer och vid
anträffandet anhålla och till Länshäktet insända Ljungström och antyda Wallner att återtaga sitt
barn eller avfordra honom bestämd uppgift om hans hemort och insända rapport hit.
Uppsala den 9 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 9 mars 1837 (dålig vinterväghållning)
Efter vad Befallningshavande med säkerhet erfarit, har försummelse och vårdslöshet av allmänna
vinterväghållningen ägt rum på flera ställe i länet. Han erinrar därför samtliga Väghållnings
skyldiga, om det genom Kongl Maj:ts Brev den 10 maj 1815 stadgade ansvar för den som
åsidosätter skyldigheten att genast vid inträffat snöfall förrätta plogning och skottning.
Befallningshavande förständigar Städernas Magistrat och Kronobefallningsmännen på Landet att
allvarligen hålla sin hand över att så sker, så att vägarna ständigt hålls öppna och i det goda skick,
att de utan olägenhet kan av vägfarande begagnas.
Uppsala den 9 mars 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1837 (pris på monderingspersedlar)
Krigs- och Kammar Kollegierna har tillkännagivit att riksmarkegångspriset på soldatmunderings
persedlar vid indelta Infanteriet enligt Beklädnads Förordningen av den 30 december 1819, är
fastställt till 29 riksdaler 7 skillingar 2 runstycken, varav så väl Kronans, som Rotehållarens
bidrag kommer att utgöra 1/8, som belöper sig till 3 riksdaler 30 skillingar 11 runstycken på varje
rote. En skjorta är upptagen till 2 riksdaler 20 skillingar 5 runstycken, ett par ullstrumpor till 41
skillingar 9 runstycken och ett par skor till 2 riksdaler 16 skilling 1 runstycke.
Uppsala den 20 mars 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1837 (befälsmöte till häst)
De Rustande vid Livregementets Dragon Korps underrättas att 14 dagars Befälsmöte till häst vid
Drottningholm äger rum från den 30 april, 15 dagars Regementsmöte från den 11 juni samt
Skvadronsmöte till fots i 6 dagar från den 22 maj, nämligen:
Livskvadronen vid Sätuna By, Roslags Skvadron vid Vemblinge Rusthåll, Norra Upplands
Skvadron vid Hofs Gästgivargård, Sigtuna Skvadron vid Grans Gästgivargård samt Uppsala
Skvadron vid Rusthållet Hässelby i Börje socken.
Uppsala den 25 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1837 (rekryteringsmöte)
Den 10 maj kommer Rekryteringsmöte att hållas med Upplands Regemente här på Landskansliet,
då antagliga rekryter för följande vakanser bör uppvisas, nämligen:
N:o 17 vid Livkompaniet,
N:o 12, 125 och 140 vid Olands Kompani
N:o 50, 109 och 133 vid Uppsala Kompani
N:o 53, 57, 61, 89 och 129 vid Sigtuna Kompani
N:o 26, 54 och 140 vid Hagunda Kompani
N:o 77, 114, 116 och 147 vid Enköpings Kompani
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Rotehållarna erinras att uppvisa soldatkontrakten och att de karlar som blivit föreslagna skall
uppvisas för Kompani Befälet innan de inskrivs i rullorna.
Uppsala den 25 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1837 (värvning)
Gardisten vid Andra Livgardet N:o 91 Henrik Wallin har blivit förordnad att till den 25 april inom
länet anställa värvning för Major af Klerckers Kompani.
Uppsala den 25 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1837 (entreprenadsauktion för karaktärsbyggnad vid
Kaptens Bostället Sjulhamre i Ljusdals socken)
Den 19 april anställs entreprenadsauktion inför så väl Krigs Kollegium som Befallningshavande i
Gävle för att på Kaptens Bostället Sjulhamre i Ljusdals socken, av Norra Hälsingland, bygga en
karaktärsbyggnad av trä, 27 alnar lång, 14 ¾ alnar bred utom knutarna, samt 5 3/4 alnar hög från
sten- till takfoten. Bygganden skall vara färdig den 1 oktober 1839. Närmare upplysningar erhålles
här.
Uppsala den 25 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1837 (misstanke om olovlig åtkomst)
Ynglingen Peter Jansson Hjort är misstänkt för olovlig åtkomst av ett gammalt lärftlakan märkt
M S samt ett av 3 mindre stycken sammansatt till ett täcke. Ägaren som kan styrka äganderätten
anmäler sig hos Kämnärsrätten i Göteborg den 10 april, då rannsakning över Hjort företages.
Uppsala den 25 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1837 (bärgat strandvrak)
Under december, januari och februari har inom Göteborgs Län följande strandvrak blivit bärgat,
nämligen: 66 furu- och gran bjälkar, 8 plankor, 4 skeppsslupar, 2 bjälkar, 1 ekfat, 2 skeppsslupar
av ek, 1 mindre mast med vidhängande tåg, segel och block.
Rätta ägaren kan inom laga tid anmäla sig hos Tull Distrikts Chefskontoret i Göteborg.
Uppsala den 25 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1837 (lagsökning)
M Ölin från Örsås och S H Bylin från Flenstorp har blivit lagsökta hos Befallningshavande i
Älvsborgs län av Handlanden Josefsson i Göteborg för 720 riksdaler 40 skilling enligt skuldsedel
av den 26 juni 1835. De är efterlysta och förständigade att inom 6 veckor efter att Kungörelsen
stått att läsa tredje gången i Stats Tidningen, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att
förklara sig, vid äventyr att inte vidare bli hörda i målet.
Dessutom efterlyses Bylin med förständigande om samma påföljd, då han är lagsökt av
Handlare L G Bergendahl i Borås för 167 riksdaler 32 skilling enligt skuldsedel den 10 februari
1835.
Uppsala den 25 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1837 (lagsökning)
Arrendatorn Anders Andersson från Huskvarna har blivit lagsökt hos Befallningshavande i
Jönköping av N Sandfelt i Apelhester för en fordran på 50 riksdaler enligt kontrakt och 74
riksdaler 41 skilling enligt borgen. Han är efterlyst med förständigande att inom den 7 maj i
Jönköpings Landskansli muntligen eller skriftligen förklara sig, vid äventyr att inte vidare bli hörd
i målet.
Uppsala den 25 mars 1837
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Efterlysning, Uppsala den 25 mars 1837 (5 personer, stulen och borttappad egendom, 2
hästar)
1:o Den 23 februari här på Slottet eller under vägen till postkontoret förlorades en avlång åttkantig
silversnusdosa märkt E L.
Nöjaktig vedergällning utlovar Kansliposten Lundberg
2:o Under uppkommen vådeld hos Bonden Sven Kopp i Forss, Älvsborgs län stals 120 riksdaler, 1
silverfickur med dubbla boetter och märkt E H S, 1 stor fingerring, 4 matskedar av silver samt 1
par knäspännen
3:o Den för stöld tilltalade Sven Johansson från Lockryd i Älvsborgs län har rymt från hemorten
4:o Den vid Möne Häradsrätt i Älvsborgs län för stöld tilltalade Johannes Svensson från
Prästeklev har rymt från hemorten
5:o Torparen Peter Andersson från Häro i Älvsborgs län har olovligen bortgått från sitt hemvist
till okänd ort
Han är medelmåttigt växt, trint ansikte, blå ögon, svart hår och klädd i ljusgrå vadmalsbyxor,
grå väst, mörkblå rock, stövlar och hatt
6:o Garvare Gesällen Fredrik Lindgren som är tilltalad för delaktighet i förövat våld mot Garvare
Hultberg och olovligen avvikit får Köping
Han är 23 år gammal, lång, avlångt ansikte, blå ögon och mörkt hår
7:o Tjänstegossen Adolf, som har rymt ur sin tjänst i Frustuna Prästgård, Nyköpings län efter att
ha stulit ett par hästar, den ena svart med bläs, den andra ljusbrun
Han är 14 år gammal, fettlagt ljuslätt ansikte, stora blå ögon och klädd i fårskinnspäls, grå
surtut, stövlar och blå kaskett
8:o Under resa mellan Södertälje till Glasberga krog i Nyköpings län tappades en skinnkrage, för
vars återställande till Orgelnisten i Södertälje eller Handlare Ekblad i Nyköping utlovats nöjaktig
vedergällning
Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalls noga efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, stulen och borttappad egendom, hästar och jämte tjuvarna vid anträffandet med dem
lagligen förfara.
Uppsala den 25 mars 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1837 (auktions kungörelser skall anmälas i tid)
På förekommen anledning erinrar Befallningshavande att, Auktions Kungörelse som meddelas till
allmänheten, bör sökas i god tid helst en månad innan auktionsförrättningen, så att dessa
Kungörelser hinner uppläsas från Predikstolarna.
Uppsala den 25 mars 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 30 mars 1837 (auktion på von Prinzencreuz urarva bo, Agersta
Egendom, Jumkils socken, Bälinge Härad)
Enligt Borgenärernas i framlidne Stats Sekreteraren von Prinzencreuzs Urarva bo Beslut, kommer
Agersta Egendom 1 mantal Frälse och 1 mantal Skattefrälse, beläget 1 ½ mil från Uppsala vid
stora Landsvägen i Bälinge Härad, Jumkils socken, att säljas den 15 april på stället.
Egendomen har vidsträckt och enskiftat ägoområde i bördig jordmån. Alla åbyggnader är
uppförda under senare år, både Man- och Ladugårdshus med tröskverk på vacker och bekväm
tomtplats. De är försäkrade i Allmänna Brandförsäkrings verket för Byggnader på Landet till ett
belopp av 6.500 riksdaler. Premierna är till största delen betalda. Vid auktionen betalar inroparen
1.000 riksdaler och efter 14 dagar, då köpebrevet meddelas en lika stor summa. För den del av
köpeskillingen som återstår, sedan egendomens gravationer blivit övertagna till ett belopp av
omkring 7,500 riksdaler, varibland finns ett lån i Allmänna Försäkringsverket på 3:300 riksdaler
med 4 % ränta.
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Med köpet följer befintliga åker- och körredskap samt kreatur av hästar, oxar, och får även det
förra hösten förrättade höstutsädet av cirka 20 tunnor råg och 5 tunnor vete.
Underrättelse om egendomen kan fås hos Sekreterare Haak i Uppsala och hos undertecknad
auktionsförrättare. Skulle inget antagligt anbud ges, kommer egendomen med åtföljande
inventarier att utarrenderas på ett års tid.
Finsta i Bälinge socken den 27 mars 1837 JAN ERIC ERSSON nämndeman
Uppsala den 30 mars 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1837 (försäljning av Rust- och Knekthållet Grenby,
Ärentuna socken)
Den 17 april kommer Rust- och Knekthållet ½ mantal kronoskatte Grenby, Ärentuna socken att
försäljas på stället. Där finns försvarlig åbyggnad, omkring 20 tunnors årligt utsäde i god jordmån,
något skog och äng. Detta hemman som anses för ett av de bättre i orten har tillträde till
trädesgärdet genast och inflyttning våren 1838. Köpare skall 8 dagar efter auktionen erlägga 500
riksdaler. De övriga villkoren kan närmare bestämmas vid auktionen.
Uppsala den 1 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 1 april 1837 (arrendeauktion Härja utjord, Härads socken)
Den 30 juni kommer Härja Utjord i Härads socken, Nyköpings län, att auktioneras ut på 30 år
inför Kammar Kollegium och på Landskontoret i Nyköping samt på Tingshuset i Strängnäs.
Uppsala den 1 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 5 april 1837 (anskaffning av fångkappor och vattenhämtningskärl
till Länshäktet)
Den 18 april kommer här på slottet att anställas auktion för att anskaffa fångkappor och
vattenhämtnings kärl för Länshäktets behov. Kostnadsförslag finns att genomläsa.
Uppsala den 5 april R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1837 (entreprenadsauktion för att reparera plåttaket på
slottet)
Den 28 april upplåtes till minstbjudande entreprenad på reparation av plåttaket på Uppsala Slott,
där järnplåtar blivit lösryckta av stormen. Kostnadsförslag finns att genomläsa.
Uppsala den 8 april 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1837 (beväringsmanskapets mönstring och vapenövning)
Kongl Maj:t har, i avseende på Bevärings Manskapets sammandragande till Vapenövning i år,
genom nådig skrivelse av den 9 december behagat besluta, att de ynglingar som anmäler sig till
sjötjänstgöring detta år undantages från vapenövning.
Till mönstring kallas ynglingar födda 1814 och de av 3:dje beväringsklassen, som ännu inte
exercerat, för att definitivt kasseras, ställas på tillväxt eller approberas och införas i rullorna och
undergå 16 dagars vapenövning. 1837 års 1:sta och 2:dra klasser alltså födda 1815 och 1816
befrias
Vid mönstringen skall iakttas att endast de som är 5 fot 5 tum långa och har fulla kroppskrafter
får approberas. Varje Beväringsskyldig skall till mönstrings orten medta prästbetyg som på vanligt
sätt granskas och påtecknas. De som under mötestiden önskar använda egna skjortor, strumpor
och skor erhåller kontant ersättning av 1 riksdaler 12 skilling.
Till underdånig lydnad av denna föreskrift har Befallningshavande utsatt Besiktnings- och
Approbationsmönstring till den 23 maj här på slottet med början klockan 6 på morgonen. De som
är födda 1814 skall inträffa den 22:dra klockan 4 på eftermiddagen sedan de blivit samlade av
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Kronolänsman sockenvis. 6 riksdaler 32 skilling i vite för den Beväringsskyldige som undanhåller
sig. Alla samlas på de vanliga Distriktsställena och ledsagas av Kronobetjäningen, som bör vara
försedda med ordentligt förda rullor med en kolumn öppen för Besiktningsläkarens anteckningar.
De som yrka befrielse skall genast vända sig till Provinsialläkare Schultz eller vice
Provinsialläkare P A Martin med begäran om betyg. Det åligger varje Beväringsskyldig att vid 1
riksdaler 32 skillings vite medföra prästbetyg om sin frejd.
Efter mönstringen utrycker manskapet till Polacksbacken den 24 maj och avtågar därifrån den
8 juni, då Beklädnads, Bevärings- och Utredningspersedlarna återlämnas. Manskapet återvänder
följt av Militärbefäl till Distriktsplatserna, där Kronobetjäning mottar dem och ledsagar dem till
hemorten.. Ingen oordning varken vid tågandet eller i kvarteren får förövas. Vederbörande
kommer i så fall att bli strängt ansvarig. Men Befallningshavande förmodar att Länets laglydiga
ungdom inte kommer att tillåta någon avvikelse från god ordning.
De Beväringsskyldiga från Enköping bör vid Litslena Gästgivargård förena sig med manskapet
från Åsunda och Trögds Härader.
Uppsalas manskap inställer sig genom Magistratens försorg här på Slottet klockan 5 e m på
mönstringsdagen.
Befallningshavande erinrar att ingen är undantagen beväringsplikten som inte redan är i
krigstjänst, genom lyten och större kroppsfel är odugliga till tjänst, samt Lotsar, Kronans och
Städernas tjänstemän, postförare och postilljoner. Den som önskar, har rätt att sätta annan i sitt
ställe. Dock får sådan person inte vara från annat län, måste kunna uppvisa betyg om god frejd,
vara mellan 25 – 37 år gammal. Beväringsynglingar och deras föräldrar, som vill ingå i denna
överflödiga kostnad att leja andra karlar för att uppfylla varje svensk mans nu mera åliggande
plikt att personligen delta i Fädernelandets försvar, varnas att inte betala den lejde förrän han blivit
godkänd vid mönstringen.
Uppsala den 10 april 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1837 (hingstbetäckning)
Betäckning av de på Uppsala Akademins Ridstall stationerade, Strömsholms Kongl Stuteri
tillhöriga, hingstar, Coureur och Bajard, samt Skvadrons hingstarna för N:o 34 och 36 vid Uppsala
Skvadron av Livregementets Dragon Korps börjar den 1 maj. De som önska begagna denna
förmån för att vinna en förädlad hästavel, bör anmäla sig hos Stallmästare E G von Bahr för att
erhålla språngsedlar.
Uppsala den 10 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1837 (Befäls-, Rekryt- och Beväringsmöte)
Upplands Regemente kommer i år att hålla Befälsmöte i 14 dagar från den 10 maj, Rekrytmöte i
21 dagar från den 24 maj samt Beväringsmöte i 16 dagar från dem 24 maj.
Uppsala den 10 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1837 (upphittad Banko transportsedel)
I gården N:o 26 S:t Korss kvarteret i Linköping hittades en Banko Transportsedel på 200
riksdaler. Rätta ägaren återfår den hos Stadsfiskal Öhrnell mot ersättning för kungörelsekostnad
och skälig belöning för upphittaren.
Uppsala den 10 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1837 (reklam för Kvarn Inventarium)
På begäran meddelas följande:
”Ett Kvarn Inventarium som består av 1 par renska stenar med fina järnband, 2 par sandstenar
med järnband, matare och hussingar, 4 kvarnskruvar, 4 skruvbänkar med matare och skoar, 4
stenkar med fina järnband, 3 langjärn, 3 kvarnsegel, 3 stålpannor, 4 stålpannebjälkar med
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lättskivor, 3 kugghjul med trillor, 4 mjölkistor med klitrummor, 2 mindre kugghjul, 4 vattenhjul
med armar och kramlor, sikter, harpor, sädes- och mjöllårar.
Dessa persedlar kan beses hos Fabrikör Fagerström vid Västgötagatan i Norrköping där
överenskommelse om priset kan ske.
Uppsala den 10 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 10 april 1837 (hustru anhåller om boskillnad)
Bonden Johannes Andersson från Källstad i Dals Härad har avvikit från orten. Till följd av Dals
Häradsrätts Beslut är han efterlyst och kallad att på första rättegångsdagen av lagtima
Sommartinget i Nyby den 19 maj inställa sig, för att höras över hans hustrus Stina Jaensdotters till
Häradsrätten ingivna ansökan om Boskillnad och att hon därvid får sitt mödernearv 1/30 mantal i
Källstad Gatugård samt 112 riksdaler.
Kallelsen hörsammas vid laga påföljd, Nyby den 10 februari 1837 MATTS WEIBULL
Uppsala den 10 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 13 april 1837 (auktion på säd ur Krono Magasinet)
På begäran av Lönings Direktionen vid Livregementets Dragon Korps kungörs, att auktion
förrättas den 24 april på Gästgivargården i Uppsala stad, på 54 tunnor 25 2/3 kappar råg och 51
tunnor 22 1/15 kappar korn av förra årets skör. Säden är upplagd i Uppsala Krono Magasin och
betalningen kan anstå till slutet av maj månad.
Uppsala den 13 april 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Efterlysning, Uppsala den 19 april 1837 (3 personer, flera klädstölder)
1:o Drängen Daniel Hägg har rymt ur sin tjänst vid Landholmen i Skå socken, Stockholms län
Han är 16 år gammal, smal med långlagt ansikte och mörkt hår
2:o De tjuvar som genom inbrott hos Bonden Gustaf Jansson i Husby, Markims socken,
Stockholms län stal 1 fruntimmerpäls av brun vadmal fodrad med bomullsvadd och grönt boj samt
försedd med krage av svarta skinn, 1 kappa av ljusgrönt vadmal med kattunsfoder, 1 surtut av
grön vadmal med rutigt foder, 1 par mörkblå vadmalsbyxor, 6 lingarnslakan märkta C L och
numrerade med 3, 4, 5, 6, 7 och 8, 6 nya handdukar märkta med C och 6 omärkta servetter
3:o Drängen Carl Gustaf Morin, som rymt ur sin tjänst hos Bonden Jan Jansson i Anneberg på
Värmdö och misstänks ha tillgripit en mörkblå vadmalssurtut, 1 svart vadmalsrock, 2 par blå
klädesbyxor, 1 väst av halvsiden med violett botten och 1 mörkblå klädesmössa
Han är undersättsig till växten och ljuslätt
4:o Tjuven Johannes Håfström har rymt från Kviströms Häradshäkte i Göteborgs län
Han är liten till växten, ljust ansikte, ljusrött hår och klädd i ljusgrå tröja och byxor av vadmal,
randig väst, strumpor och stövlar
5:o Vid inbrott hos Bonden Jan Paulsson i Skog, Delsbo socken, Gävleborgs län stals 1 grå
klädessurtut samt 1:sta och 2:dra Munderingarnas blå klädesbyxor, vilka tillhört Roten N:o 80 vid
Delsbo Kompani av Hälsinge Regemente och varit förvarade hos Paulsson, 1 svart och 1 blå
klädesrock, 1 röd klädesmössa och 1 lintyg
Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalles att noga efterspana dessa förrymda och
brottsliga personer samt stulen egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen
förfara.
Uppsala den 10 april 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 21 april 1837 (auktion på säd)
Till följd av Stats Kontorets Förordnande kommer den 20 maj att förrättas auktion här på säd av
förra årets skörd som för Statsverkets räkning är upplagd i Uppsala Krono Magasin.
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Säden säljs i särskida poster med 6 månaders betalningsanstånd mot borgen, nämligen, 65 tunnor
17 ½ kappar torrt och 1.402 tunnor ¼ kappe oriat korn.
Uppsala den 21 april 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 april 1837 (skrivelse från Sjömans Sällskapet i Stockholm)
Direktionen för Sjömans Sällskapet i Stockholm har den 28 mars lämnat följande skrivelse:
”Sjöfarten har ett mäktigt inflytande på en Stats kultur och förkovran. Även Vårt Land upplever
ett stigande intresse för världshandeln med dess obehindrade utbyte av naturalster,
konstprodukter, upptäckter och uppfinningar. Därtill kommer ekonomiska och intellektuella
fördelar både för enskilda som för det allmänna.
Alla länder även Vårt, som drar trygg besittning och ostörd njutning av dessa fördelar, bör
tänka på dem, som för deras nytta, bekvämlighet eller nöje, i äventyrlig färd på den falska böljan
och trotsande elementens våld stundligen vågar och många gånger tillsätter både hälsa och liv.
Detta öde är sjömannens.
Bortryckt från det för människan dyrbaraste föremål; fosterbygd, vänner och anhöriga, som
han aldrig kan vara säker att återse. Av det knappa, tungt förvärvade, dyrbara brödet är sällan
någon beta kvar till den förolyckades gamla moder eller hans oroligt väntande maka och de på
stranden stående i förtid faderlösa barnen.
Vilket hjärta skulle inte skänka dem sitt deltagande och sin skärv? Eller om, i livets och
dödens avgörande ögonblick, nödskottet eller nödflaggan ropar: Hjälp! och hjälpen står med blekt
och villrådigt ansikte på kusten och mäter bränningarnas höjd och djup. Vem skulle inte med kraft
vilja tillropa de försagda mod och skjuta ut räddningsbåten eller belöna de tappra som bärgat
människoliv eller om de i strid med svallet och stormen dukat under, sträcka en förbarmande hand
till de efterlämnade?
Nej, vi tvivla inte därom! I redliga Svenska bröst är människokärleken lika befästad, som
känslan för Gud, Konung och Ära. Människokärleken, som är glad åt ett föremål och som helst
när det påkallas ger en gåva. Men gåvorna kan falla ojämnt, i brist på nödvändig kännedom. De
kan ibland bli otillräckliga där den borde vara angelägnast. För att avhjälpa detta erfordras en
Stiftelse, som har fullständig översikt av det hela, är i stånd att rättvist gradera särskilda
förhållande och med ansvar mottar, förvaltar, fördelar och redovisar medlen En Förening med
detta syfte har bildats i Frankrike under namn av: Société générale des nanfrages et de lúnion des
nations, sous les rapports du Sauvetage., du Commerce et des
Sciences. Med detta värdiga föredöme har Sjömanna Sällskapet i Stockholm, vars åliggande är att
inom fäderneslandet främja Sjöfarten och Handeln, nu även beslutat att utsträcka sin
vekningskrets även för detta ändamål, som länge varit av behovet påkallat. När saken blir anmäld
hoppas vi finna förespråkare och stöd i varje mänsklighetens och fosterlands vän.
Det är med den tillförsikten och i stöd av tillägget i Stadgarna som Direktionen på Sjömanna
Sällskapet i Stockholms vägnar, anmodar Landshövdingen att med sitt kraftfulla nit omfatta denna
Stiftelse och ädelmodigt bidra med meddelande om timade olyckor på sjön samt att ta emot
penningbidrag att lämnas till Direktionen, där inte givarens föreskrift bestämmer annorlunda.
Stockholm den 28 mars 1837 CLAS CRONSTEDT A G OXHUVUD
Det åligger Kronobetjäningen och Distrikt Uppsyningsmännen i Länets Rustsocknar, att genast
till Befallningshavande uppgiva efter skedda Skeppsbrott, om någon eller några av Rustborna
utmärkt sig genom särskild nit och verksamhet till de strandades hjälp. Jag anser mig böra
tillkännagiva, att de bidrag Länets innevånare kan vilja lämna till denna välgörande Inrättning,
av mig med nöje skall mottas för att insändas till Sjömanna Sällskapets i Stockholm Direktion.
Uppsala den 22 april 1837 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 22 april 1837 (auktion Råby rusthåll, Vaksala socken)
På Uppsala Gästgivargård förrättas den 26 maj auktion på Råby 1 mantal Rusthåll i Vaksala
socken med därtill hörande augmentsräntor.
Egendomen är belägen ½ mil från Uppsala samt utom Korps de logis för Ståndspersoner,
försedd med tillräckliga åbyggnader för 2 åbor. Egendomen säljs hel eller styckad med rätt för
säljarna att pröva anbuden.
Köparen erlägger 800 riksdaler kontant i handpenning och resten betalas efter vad som
tillkännages vid auktionen dock till köparens bekvämlighet. Om Egendomens beskaffenhet
lämnas upplysning så väl av undertecknad, som av Häradshövding Sven Svensson Lundberg i
Uppsala.
Berga den 13 april 1837 JOHAN JOCHMAN Kronolänsman
Uppsala den 22 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 22 april 1837 (exekutiv auktion Rusthållet i Älvlösa By, Fittja
socken)
Den 3 juli kommer Bonden Anders Anderssons Gelins ägande i halva Kronoskatte Rusthållet N:o
3 och 4 i Älvlösa By, Fittja socken, att säljas under upp- och avslag vid Lagunda Härads
tingsställe i Tunalunds Gästgivargård för att gälda Häradsskrivare L D Bergs fastställda
intecknade fordran på 400 riksdaler. Köpeskillingen erläggs genast till Kronobefallningsmannen i
orten eller senast inom en månad, då till 6 % ränta.
Närmare kännedom om hemmansdelen, som är värderad till 593 riksdaler 5 skilling 4
runstycken, kan fås hos Kronobefallningsman G Wibelius i Salnecke.
Uppsala den 22 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 22 april 1837 (otillbörligt utnyttjande av mundering)
På begäran av Direktionen över de Rustandes vid Livregementets Dragon Korps Beklädnadsfond
tillkännages, att åtskilliga munderingspersedlar blivit av dragonen vid ett här i länet beläget
Rusthåll uttagna ur rustkammaren och obehörigt nyttjade. Befallningshavande vill härigenom
anmana de Rustande, att för att förekomma skada och förlust genom sådant förfarande, ta ansvar
för, att på säkert sätt förvara och vårda persedlarna på rustkammaren.
Uppsala den 22 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 22 april 1837 (angående Beväringsskyldiga ynglingar från Falu
län)
Beväringsskyldiga ynglingar från Falu län, som vistas här i länet och är födda 1814 eller tidigare
men inte mönstrat, underrättas att Besiktnings- och Approbations Mönstringar är utsatta till den 3
juni i Falun, den 5.te i Hedemora, den 7:de i Mora, den 8:de i Järna Gruvstuga, den 9:de i Floda
Sockenstuga, den 10:de i Norrbärkes Sockenstuga, den 11:te i Stora Tuna Sockenstuga. De som
approberas gör 16 dagars vapenövningar i Salbohed eller Rommehed. Vite för den som uteblir.
Uppsala den 22 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 22 april 1837 (beväringsskyldiga gesäller från Borås efterlyses)
Från Borås har flyttat Beväringsskyldiga ynglingarna, Garvare Gesällen M Bergman,
Kopparslagare Gesällen Anders Hammar, Skräddare Gesällen Frölund och Klädesvävare Gesällen
Anders Petersson.
Krono- och Stadsbetjänter här i länet åläggs att efterlysa dem och vid
anträffandet inställa dem till utsatt Mönstring och Vapenövning.
Uppsala den 22 april 1837
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Kungörelse, Uppsala den 22 april 1837 (Generalmönstring)
Generalmönstring och Approbations- och Kassationsmönstringar med hästarna vid
Livregementets Dragon Korps kommer att äga rum i samband med Höstådermötet.
Uppsala den 22 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1837 (auktion Örby Säteri m m i Lagga socken)
Delägarna i Sterbhuset efter Förste Expeditions Sekreteraren Carl Gustaf Stjernstedt har beslutat
att vid auktion utarrendera Örby 3 mantal Säteri med underlydande hemman Lagga Husby 2
mantal Säteri, Sundby ¾ mantal Frälse och Myrby ½ mantal Frälse alla belägna i Lagga socken,
Stockholms län, mot borgen på 2 års tid från den 14 mars 1838.
Arrendeauktionen kommer att hållas den 22 maj med försäljning till högstbjudande i
spannmål. Med arrendet följer inventarier av kreatur, kör- och åkerredskap samt hö och halm.
Arrendevillkoren är på förhand upprättade och kontraktet meddelas före utropet vid
auktionstillfället. Beskrivning på egendomen finns att tillgå hos undertecknad.
Eggebyholm den 20 april 1837 A H NISBETH
Uppsala den 25 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1837 (auktion på gumsar och tackor)
Gumsar och tackor av Elektoral race kommer att säljas vid offentlig auktion vid Kronans Stam
Schäferi på Vellingeholm nära Norrtälje den 16 maj.
Uppsala den 25 april 1837
Kungörelse Uppsala den 25 april 1837 (efterlysta beväringsynglingar från Älvsborgs län)
Följande bevärings skyldiga ynglingar har flyttat från Älvsborgs län till okänd ort och är härmed
efterlysta.
Kopparslagare Gesällen A P Hammar och Hattmakare Gesällen N P Segerholm från Åmål,
Drängen Carl från Lerums socken, Drängen Nils Pehrsson från Bergiums socken, Anders
Hemmingsson och Sven Andersson från Angereds socken, Niclas Jonsson från Vassända socken,
Johannes Sigvardsson från Fuxerna socken, Johannes Nilsson från Härene socken, Sven Jonsson
och Anders från Siene socken, Eric Pehrsson från Lena socken, Johannes Olsson från Bälinge
socken, Johannes Petersson från Ericsbergs socken, Anders Pehrsson från Borgstena socken,
Anders Broberg från Fristads socken, Carl Hansson från Svenljunga socken och Anders
Andersson från Krokstads socken.
Krono- och Stadsbetjänter bör noga efterspana dessa ynglingar och vid påträffandet inställa
den till utsatt mönstring bland länets övriga Bevärings manskap, om de är födda före eller under
1814.
Uppsala den 25 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1837 (misstänkt för olovlig åtkomst)
På misstanke om olovlig åtkomst har av Guld- och Silverarbetaren Christofer Nordin i Hudiksvall
tillvaratagits en silversked om 2 ½ lods vikt tillverkad av guldsmed Lars Leufgren där i staden och
märkt med B L samt en gräddsnäcka om 5 lods vikt med ordet ”Minne” graverat på sidan och av
samma tillverkare. Rätta ägaren återfår silversakerna hos Nordin.
Uppsala den 25 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1837 (tre stulna fickur)
Tre fickur samt tjuven, som förmodas heta Jonas Stridsberg och vara Vävare Gesäll från
Stockholm är härigenom efterlysta.
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Ett ur stals från Bonden Pehr Andersson i Ede, Ljusdals socken, Gävleborgs län och har dubbla
boetter, tillverkat i London märkt med N:o 108. Det andra har mässingsboett och romerska siffror.
Samma natt stals från Bonden Olof Pehrsson där ett silverfickur med dubbla boetter, den yttre
märkt med D P S och den inre med P D samt försedd med orden: ”Gode Bielefeld. London” på
verket.
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att efterspana tjuven och det stulna och vid anträffandet
därmed lagligen förfara.
Uppsala den 25 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1837 (undersökning och eventuell indragning av
krogtillstånd)
Då fylleri förbrytelsers åtalande och bestraffande inte ensamt är tillräckligt för deras
förekommande, utan tillfälle att utöva denna fördärvliga last måste inskränkas, har Kongl Maj:t
funnit det vara av största vikt, att 5:te Artikeln i Kongl Maj:ts, på Rikets Ständers hemställan, den
19 juni 1835 utfärdade Förordning om Brännvinsbränningen med största uppmärksamhet iakttages
och handhas. Därför är i Cirkulär av den 17 mars Befallningshavande förständigade att årligen
avgiva berättelse bl a om stadgandet i 44 § 2 Momentet av Författningen, där det åligger Pastor på
landet att varje år vid Valborgsmässotid inhämta Sockenmännens yttrande, om någon krog inom
socknen bör indragas och anmälan göras till Befallningshavande.
Befallningshavande erinrar samtliga Kyrkoherdar i Landsförsamlingarna där någon krog finns,
om nödvändigheten att varje år i maj månad ofelbart insända yttrande till Befallningshavande
genom Sockenstämmo protokoll angående krogarnas bibehållande eller indragning. De bör
meddela uppgifter på alla ställen, där det enligt rykten säljs brännvin i minut, till Berednings- och
Taxeringskommittén, som har att åtgärda enligt Författningarna.
Kronobetjänter på Landet samt Fiskaler och Polisbetjäning i Städerna är antydda att med
sorgfällig redlig nit och omtanke söka upptäcka alla lönnkrogar i deras Distrikt, beordra deras
innehavare till laga ansvar och årligen avgiva berättelser till Befallningshavande.
Uppsala den 25 april 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1837 (auktion på mathållningen till patienter vid
Lasarettet)
I enlighet med Lasaretts Direktionens Beslut kommer entreprenadsauktion på mathållningen för
patienterna vid Länets Kurhus och Lasarett, att hållas den 16 maj. Direktionen prövar anbuden.
Den fastställda matlistan och andra nödvändiga upplysningar finns på Landskontoret och hos
Syssloman vid Lasarettet.
Uppsala den 25 april 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1837 (stöldgods fråntaget av häktad)
18 blekta finare linnegarnshärvor, 21 oblekta grövre dito, 1 s k Västgötatäcke med vitt linnefoder,
1 hästklocka av metall, något lin, 1 hovtång, 2 lås och filar har Länsman i Rogsta Socken,
Gävleborgs län, Kronofogde Pehr Astner anhållit från en häktad mansperson Jonas Norman. Rätta
ägaren vänder sig till Astner.
Uppsala den 25 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 27 april 1837 (transportsresolution)
Bonden Eric Gustaf Berglund har anhållit om transportresolution för att erhålla åborätt på den del
av Kronolägenheten Rickomberga, belägen i Bondkyrko socken, Ulleråkers Härad, som
Kyrkoherde C Blomberg hittills som Kronoåbo innehaft, men överlåtit till Berglund.
Uppsala den 27 april 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 27 april 1837 (ådermöten)
Vid de förestående Ådermötena bör Kronolänsmännen var och en i sitt Distrikt närvara, i
egenskap av Kronoombud. Mötena hålls:
Med Livskvadronen 1:sta Korpralskap vid Rotebro den 18 maj, med 2:dra och 3:dje Korpralskapet
vid Märsta den 19:de,
med Roslags Skvadrons 1:sta Korpralskap vid Hall den 17:de, 2:dra Korpralskapet vid Kragsta
den 18:de och 3:dje vid Skebo Bruk den 19:de,
med Norra Upplands Skvadron i Gamla Uppsala By den 19:de,
med Sigtuna Skvadrons 1:sta Korpralskap vid Gran den 18:de samt 2:dra och 3:dje Korpralskap
vid Litslena den 19:de,
med Uppsala Skvadrons 1:sta Korpralskap vid Säva den 17, 2:dra Korpralskapet i Rickomberga
den 18:de och 3:dje Korpralskapet vid Länna Bruk den 19:de.
De dragoner och hästar som varit kommenderade till Befälsmötet, behöver inte inställs vid
dessa Ådermöten.
Uppsala den 27 april 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 1 maj 1837 (auktion Forssa, Tensta socken)
Den 25 augusti kommer Bataljons Predikants Bostället Forssa, 5/8 mantal i Tensta socken,
Norunda Härad, att arrenderas ut på 30 år, dels inför Kammar Kollegium, dels inför
Befallningshavande. Bostället arrenderas ut till högstbjudande i spannmål och anbudet prövas av
Kollegiet
Inroparen skall avlämna bevittnad och med Domarens vederhäftighets betyg, behörigen
karterad proprie Arrendeborgen för de 5 första åren med ansvar för kontraktets fullgörande även i
händelse arrendatorn skulle avgå med döden.
Underrättelse om villkoren och Förslaget till arrendekontraktet finns både här och i Kammar
Kollegiets Första provins Kontor.
Prästerskapet anmodas att läsa denna Kungörelse 3 gånger i kyrkan, sista gången omkring 14
dagar före auktionen. Befallningshavande i angränsande län anmodas låta enahanda Kungörelse
utgå.
Uppsala den 1 maj 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1837 (tider och platser för Taxeringar)
I enlighet med 4 Artikeln 87 § av 1835 års Bevillningsstadga är följande tider och platser utsatta
till förrättande av innevarande års Taxeringar i Uppsala län.
Håbo och Bro samt 5 socknar av Trögds Härader vid Grans Gästgivargården den 19 juni
Åsunda och 8 socknar av Trögds Härad i Enköpings stads Rådhus den 15 juni
Lagunda, Hagunda och Ulleråkers Härader vid Säva Gästgivargård den 20 juni
Bälinge, Vaksala och Rasbo Härader här på slottet den 21 juni
Örbyhus och Norunda Härader vid Yvre Gästgivargård den 15 juni
Olands Härad, Dannemora och Lövsta Tingslager vid Österby Bruk den 15 juni
Uppsala stad på Rådhuset den 22 juni
Enköpings stad på Rådhuset den 15 juni
Ledamöterna, som blivit utsedda till de särskilda Beredningskommittéerna skall försedda med
sina Förordnanden infinna sig på stället för att välja ledamöter till Taxeringskommittén.
Uppsala den 3 maj 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1837 (Generalmönstring)
Den av Kongl Maj:t anbefallda Generalmönstringen med Upplands Regemente har av
Mönsterherren Generalmajor J P Lefrén blivit utsatt att förrättas med
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Enköpings, Hagunda och Sigtuna Kompanier i Enköping den 16 juni samt med de övriga 5
Kompanierna i Uppsala den 17 juni.
I samband härmed meddelas att i 17 § av Kongl Maj:ts Reglemente av den 30 april 1831 för
Uppsala Läns Enöres Kassa är förordnat att ”vid varje Generalmönstring med större delen av
Upplands Regemente bör val av Direktörer hållas, varvid de tidigare invalda kan väljas”.
Därför kallas rotehållarna att infinna sig här i staden för att anställa val av Ledamöter till
Enöres Kassans Direktion.
Uppsala den 10 maj 1837
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1837 (beväringsynglingar från Falu län underrättas om
ändrad tid för mönstring)
I Befallningshavandes Kungörelse av den 22 april är Bevärigs skyldiga Ynglingar som till
äventyrs vistas i länet enligt Befallningshavandes i Falun Kungörelse av den 27 april underrättade,
att Dal Regementets Beväringsmöte som varit utsatt till den 11 juni i stället kommer att börjas den
20:de i samma månad.
I anseende härtill kommer Besiktnings- och Approbations Mönstringar att hållas i Mora
Sockenstuga den 15 juni, i Leksands Sockenstuga den 16 juni, i Järna Sockenstuga den 17 juni, i
Floda Sockenstuga den 18 juni, i St Tuna sockenstuga den 19 juni samt med dem som inte hinna
hemkomma vid Mötesplatsen i Rommehed den 20 juni.
Uppsala den 10 maj 1837
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1837 (entreprenadsauktion för byggandet av Karaktärshus
vid Kaptens Bostället Haga i Arbro socken)
Inför Krigs Kollegiet och Befallningshavande i Gävle och på Kaptens Bostället Haga vid Hälsinge
Regemente i Arbro socken av Södra Hälsingland, kommer entreprenadsauktion att hållas för
byggandet av ett Karaktärshus av trä på Bostället. Bygget bör vara fullbordat till september 1839.
Närmare upplysningar kan erhållas här.
Uppsala den 10 maj 1837
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1837 (Amerikansk Konsul i Sverige)
Att Kongl Maj:t, sedan blivit anmält och uppvisat ett av Presidenten i Förenta Staterna av Norra
Amerika utfärdat Diplom för Carl D Arvedsson att vara dessa Staters Konsul i Stockholm och alla
Svenska Hamnar, som är belägna närmare Stockholm än något annat i Sverige anställt
Nordamerikanskt Konsulat, funnit i Nåder för gott att tillåta Arvedsson att motta denna befattning
och ge honom samma rättigheter och skydd som Utrikes Makters i Sverige anställda Konsuler
tillkommer.
Uppsala den 10 maj 1837
Efterlysning, Uppsala den 10 maj 1837 (8 personer, stöld av munderingspersedlar)
1:o Soldaten vid Stockholms Stads Militär Korps, Anders Söderström har inte infunnit sig på
bestämd tid vid Korpsen
Han är född 1806 i Falu län, 3 alnar ½ tum lång, smal, mörkt hår och blå ögon. Han var klädd i
blå surtut, svart frack, grå byxor, stövlar och galoscher
2:o Förre Pappersmakare Gesällen Pehr Norberg har avvikit från Grycksbo Bruk och efterlämnat
3 minderåriga barn utan all vård.
Han är 32 år gammal, liten till växten, koppärrigt trint ansikte och mörkt knollrigt hår
3:o Vid Torrskogs Bruk i Göteborgs län stals från Volontären vid Bohus Läns Regemente N:o 28
Mellin 1 ränsel, 1 tornister, 1 bandoler med rem, 1 lägermössa, 1 grå soldatkapott, 1 blå
soldatjacka med röd krage och gula uppslag, 1 par blå klädesbyxor, med röda passpoaler, 1 par
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vita linnebyxor med stibletter, 1 par svarta stibletter, 1 skärp av blått och gult redgarn samt 1
Tschacot med tillbehör, allt var förvarat i en säck.
4:o Kajutgossen Carl Norrenius som rymt från Skeppare C Christenssen i Göteborg
Han är 17 år gammal, klen till växten, ljust hår, ljusa ögon och klädd i blå kläder
5:o Drängen Anders Petersson har olovligen avvikit ur tjänsten hos Kronolänsman Fogelström i
Stockholms län.
Han är född 1814, lång och stark och klädd i mörkblå vadmalsrock, mörkblå frack och byxor,
randig väst, stövlar och blå klädesmössa
6:o Stalldrängen Gustaf Nyström och Ladugårdspigan Christina Svendotter har rymt från Kapten
Reenstjerna på Rocksta i Stockholms län
7:o Den för inbrottsstöld misstänkte inhysesmannen Christofer Jonsson har avvikit från sitt
hemvist i Vallentuna socken, Stockholms län
Han är liten till växten och undersättsig, trint ansikte, mörkt hår och klädd i gamla
buldansbyxor, grå vadmalspäls, stövlar och kaskett
8:o Den tjuv, som genom inbrott i den s k fattigbössan vid Röö kyrka i Stockholms län och där
tillgripit pengar.
Krono- och Stadsbetjänterna i Länet anbefalles att efterspana dess förrymda och brottliga
personer, stulen egendom, tjuvar och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Uppsala den 10 maj 1837 R von KRAEMER
Brev från Carl Johan, Uppsala den 16 maj 1837 (fattigförsörjningen)
Vid prövningen av hos Oss anförda besvär, rörande Fattigförsörjningen har förekommit, att
personer ibland innan behov av Fattigvårds Bidrag inträffat, vistats längre eller kortare tid i någon
viss Församling, utan att där ha blivit antecknade i mantalslängden. Vi vill erinra till noggrant
iakttagande och till samtliga vederbörande förständiga, att enligt gällande Författningar varje
person bör antecknas i mantalslängden.
Stockholm den 5 maj 1837 CARL JOHAN
Vilken skrivelse är till underdånig efterrättelse kungjord.
Uppsala den 16 maj 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 18 maj 1837 (nya sablar)
Sekund Chefen för Livregementets Dragon Korps har till Befallningshavande meddelat följande.
”Sedan vid 1831 års Mönstring, sablarna vid Dragon Korpsen kasserats, måste nya anskaffas.
Krigs Kollegiet har anhållit om entreprenadsauktion för att tillverka nya. Kollegiet har upplyst att
kostnaden skulle minska om förskott på 1/3 eller halva kostnaden kunde lämnas leverantören mot
borgen. Sekund Chefen får anhålla att Befallningshavande hör de rustande och så snart som
möjligt får del av deras beslut.
Stockholm den 16 mars 1837 G A HJERTA Sekund Chef för L R D CORPS
Med anledning härav och med stöd av 8 § i Reglementet för Uppsala Läns Rusthållares
Beklädnads Fond av den 2 november 1833 har Befallningshavande kallat och anmodat samtliga
Rusthållare vid Livregementets Dragon Korps, som inte är befriade från Mötes Passvolance, att
infinna sig den 29 juni på Landskansliet, angående nya sablars anskaffande.
Befallningshavande erinrar att de frånvarande Bolagsmännen, måste åtnöja sig med de
närvarandes beslut.
Uppsala den 18 maj 1837
Kungörelse, Uppsala den 18 maj 1837 (triangelmätningar norr om Öregrund)
Chefen för Topografiska Korpsen har tillkännagivit att Triangelmätningar kommer att fortsättas
efter kusten norr om Öregrund, samt att det är alldeles nödvändigt att varje station erhåller dels
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material av timmer, spiror, bräder m m, dels att biträde och hantlangning under arbetena, liksom
skjuts eller rodd till de ställen dit Gästgivarskjuts inte finns att tillgå.
Kronobetjänter skall se till att handräckning finns och även meddela ortens befolkning, samt
uppmana dem att mot lämplig betalning ge biträde med arbete och varor, som vid mätningarna
kan behövas och som rekvireras av den kommenderande Officeren, Löjtnant Backlund.
Uppsala den 18 maj 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1837 (rekrytmöte)
Rekrytmöte med Upplands Regemente är utsatt till den 6 juli, då rotehållare för N:o 50 och 133
vid Uppsala Kompani, N:o 51 (ändrat till 57), 89 och 129 vid Sigtuna Kompani samt N:o 116 vid
Enköpings Kompani bör vid stadgad påföljd uppvisa antagliga karlar, som innan mötet skall
inställas hos Kompani Befälet till besiktning.
Uppsala den 24 maj 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1837 (domar vid Lagmanstinget avkunnas)
På begäran av Lagmansrättens Ordförande kungörs till Rättssökandes efterrättelse, att Domar i
alla innevarande Lagmans Ting med Uppsala Län fullföljda mål kommer att avkunnas i
Tingshuset i Enköping den 14 juni.
Uppsala den 24 maj 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1837 (upphittade pengar)
Vid Österby Bruks Värdshus i detta län har hittats en mindre penningsumma, som kan återfås av
rätta ägaren hos Traktören P Forsstén.
Uppsala den 24 maj 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1837 (uppskjuten rannsakning)
Vid Rådsturätten i Vimmerby har påbörjats en rannsakning angående Bruksägare J Bergelins
förhållande till sina Borgenärer. Den har blivit uppskjuten till den 30 augusti. Men då Bergelin
avvikit är han efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjänter i Länet att eftersöka honom
och vid anträffandet gripa och hitsända honom.
Uppsala den 24 maj 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1837 (efterlyst norrmän)
Enligt beslut av Åmåls Rådsturätt är Norska Undersåtarna Goe Reijersen och Lars Widbjörnson
Kittisland, som är tilltalade för att med våld och list bemäktigat sig beslagtaget gods, efterlysta.
De är förständigade att inställa sig den 26 juni i Rätten för att höras i målet.
Krono- och
Stadsbetjänter skall vid påträffandet delge dem beslutet och sända bevis hit att så har skett.
Uppsala den 24 maj 1837
Efterlysning, Uppsala den 24 maj 1837 (10 personer)
1:o För att medverkat till att ett brev med pengar kommit bort är Johannes Swensson från
Norrlidan tilltalad vid Kinds Häradsrätt i Älvsborgs län. Han skall med hämtning inställas inför
Rätten den 4 juni
2:o Änkan Ingrid Holmbergs i Norra Örsjö, Madesjö socken, Kalmar län, son Peter David har
rymt efter att förövat åtskilliga stölder
Han är 19 år gammal, medelmåttigt växt, svart hår, två sår på vänstra kindbenet. Han var klädd
i linnebyxor, grön vadmalströja, väst och hatt
3:o Den för delaktighet i stöld misstänkte Drängen Johan Albrecht Johansson har rymt från
Skänninge
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Han är 23 år gammal, lång med stammande uttal, avlångt ansikte, bruna ögon, svart hår och
klädd i blå rock och byxor, stövlar och skinnmössa
4:o Statkarlen Jan Olof Flinta har övergivit sitt hemvist vid Hassla Komminister Boställe i
Häggeby socken, detta län
Han är född i Sala 1791, liten och undersättsig, svart hår, blå ögon och klädd i grön
vadmalsrock, blå linnebyxor, väst av randigt bomullstyg, stövlar och blå mössa
5:o Drängen Eric Lindquist har avvikit ur sin tjänst hos kapten Cederschöld på Oppeby,
Nyköpings län
Han är 28 år gammal, 3 alnar lång, något ofärdig i ena foten, fetlagd, mörkt knollrigt hår, bruna
ögon och klädd i blå rock och hatt
6:o Kvinnspersonen Carolina Waker har fått tillfälle att rymma från Länslasarettet, där hon varit
intagen för att genomgå en s k försökskur för fallandesot
Hon var klädd i randig ullklänning, blårandigt förkläde, rödrandig halsduk och kängor
7:o Sjömännen Jan Petersson från Bergkvara i Skåne och Anders Peter Asplund från
Grimsmarksby i Västerbottens län, vilka har rymt från deras husbonde Coopvaërdie Kapten Johan
Olof Almgren från Gävle
Pettersson är 30 år gammal, medelmåttig längd, mörkt hår och klädd i blå tröja, ljusa byxor,
svart hatt
Asplund är 19 år gammal, spensligt växt, mörkt hår och klädd i blå tröja och byxor, hatt
8:o Soldaten vid Västgöta Dals Regemente, N:o 1175 Luft har rymt från roten
Han är 29 år gammal, 5 fot 8 tum lång av ljuslätt utseende
9:o Före detta Artilleristen Pehr Eric Stoppberg har övergivit sin hemort i Hille By, Älvsborgs län
Han är 20 år gammal, smal med mörklagt ansikte, svart hår och klädd i mörkblå tröja och
byxor av vadmal, kattunsväst, stövlar och hatt
Krono- och Stadsbetjänter skall efterspana dessa förrymda och brottliga personer och vid
anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län skall
vänligen efterlysa statkarlen Flinta och kvinnspersonen Waker
Uppsala den 24 maj 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 maj 1837 (upphittade limpbröd)
Bonden Gustaf Jansson i Bälsunda, Hjälsta socken har anmält, att han på allmänna landsvägen i
Stockholms län, mellan den s k Linvävaregropen och Järva Värdshus hittat 2 gamla säckar
innehållande limpbröd, dels helt och dels i bitar samt på övre sidan påritade nummer från 20 – 29.
Detta gods återfås av rätta ägaren hos Kronolänsman i Lagunda Härad, Expeditions Kronofogden
Dalén på Skälby i Giersta socken.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 24 maj 1837 R von KRAEMER
Efterlysning Uppsala den 26 maj 1837 (2 personer, stöld av brännvinsredskap och mycket
pengar)
1:o Sinnessvage nybyggaren Olof Andersson från Lövåsen i Huddunge socken, Västerås län har
rymt från Uppsala Hospital, där han för att genomgå provkur varit intagen
Han är 41 år gammal, medelmåttigt växt och klädd i grå surtut och skinnfodrad lädermössa
2:o Vid inbrott hos Peter Nilsson i Stora Flen, Floda socken, Nyköpings län stals en förseglad
brännvinspanna om 20 kannors rymd, 1 förtent kopparkittel om 6 kannors rymd, 1 dito om 5
kannors rymd, 1 mindre om 2 kannor, 1 kopparflaska, 1 ny mörkblå vadmalsrock, 1 mörkgrön
dito, 2 par byxor, 1 par svarta manchesterbyxor fodrade med skinn och 1 par byxor av skinn

31

3:o Drängen Gustaf Spång har sedan november inte varit synlig i hemorten, Hyltinge socken,
Nyköpings län
Han är 19 år gammal, stark till växten, trint ansikte, blå ögon, mörkt hår och klädd i grå rock,
mörkblå byxor, stövlar, randig väst och kaskett av skinn
4:o Från Handelsbetjänten Johan Lundgren från Borås stals vid Forss Gästgivaregård i Älvsborgs
län 2.858 riksdaler i sedlar, de flesta utfärdade i Värmlands Privat Bank..
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att noga efterspana dessa förrymda personer, stulna
egendom och tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Uppsala den 22 april 1837
Kungörelse, Uppsala den 29 maj 1837 (efterlysning för kvarstadsbrott)
På begäran av Befallningshavande i Jönköpings län efterlyses Smideshandlare Claës Blomgren
från Hamra på grund av Vässbo Häradsrätts Beslut. Han är förständigad att avge svaromål i
anledning av vice Kronofogde Samsjoes yrkande om ansvar för kvarstadsbrott och att infinna sig
12:te rättegångsdagen av nästa sommarting vid påföljd av hämtning.
Uppsala den 29 maj 1837
Kungörelse, Uppsala den 29 maj 1837 (äkta man efterlyst)
Enligt Rådsturätten i Eskilstuna Beslut är Sämskmakare Claës Daniel Lind efterlyst. Han har i
februari avvikit från Eskilstuna och är förständigad att inom natt och år från den 13 mars inställa
sig i staden, för att sammanbo med sin hustru, vid påföljd att skillnad i äktenskapet annars
beviljas.
Uppsala den 29 maj 1837
Efterlysning, Uppsala den 29 maj 1837 (9 personer, flera stölder bl a i fattigbössa)
1:o Smeds Lärlingen Carl Gustaf Åkerström har rymt från Manufakturisten Schildströms Änka i
Eskilstuna.
Han är 29 år gammal, kort till växten, fetlagt ansikte, brunt hår och bruna ögon. Han var klädd
i blå vadmalsrock och byxor, stövlar och kaskett
2:o Drängen Lars Gustaf Larsson har rymt från sin husbonde i Muskö socken, Stockholms län.
Han är misstänkt för inbrottet i Muskö Kyrka natten till den 1 dennes. Då stals 24 riksdaler 11
skilling 9 runstycken, 1 altarduk av fyrskäftad blångarnsväv 6 alnar lång, 1 åttkantig
kvartersflaska av tenn, 1 låda, 1 ask och 1 krus.
Larsson är 26 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt hår och klädd i grå vadmalsrock, grå tröja,
randiga bolstervarsbyxor, stövlar och mössa
3:o Förre Korrektionisten Anders Carlsson har rymt från fångbevakningen i Stockholms län, då
han skulle transporteras till rannsakning för sedelförfalskning.
Han är lång till växten, trint ansikte, blå ögon och mörkt hår. Han var klädd i blå vadmalströja,
blå byxor, strumpor, skor och blå mössa
4:o Vid inbrott hos Bonden Jan Hansson i Marsättra, Åkers socken, Stockholms län stals 18 ½
riksdaler, 1 par nya svarta vadmalsbyxor, 1 ny svart klädesväst, 1 vit och rödrandig bomullsväst, 1
mörkblå vadmalströja, 1 rutig halvsliten halsduk
5:o De tjuvar som brutit upp och stulit pengarna i Östra Ryd Församlings Fattigbössa i
Stockholms län
6:o Vid inbrott i Torpet Stensvik i Grödinge socken, Stockholms län stals 2 silvermatskedar
märkta J A H, i kullrig guldring om 1 1/9 dukaters vikt märkt A C A D, 1 par renskinnsbyxor, 1
lärftskjorta, 1 grön livtröja, 1 blå klädesmössa med vaxdukskulle och 1 fyrkantig glasflaska.
7:o Lärlingarna Eric Sundström och Carl Fredrik Lundström har rymt från Gelbgjutare J E Perman
i Norrköping
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Sundström är 18 år gammal, medelmåttigt växt, brunt hår, långlagt något koppärrigt ansikte
och klädd i tröja och byxor av bolstervar, mörkgrå surtut med ståndkrage
Lundström är 14 år gammal, liten till växten, trint ansikte, mörkt hår och klädd i tröja och
byxor av bolstervar samt en blå klädning av tröja och byxor
8:o Den för stöld tilltalade Torparen Olaus Månsson från Ottenby som rymt från Häradsfängelset
vid Färjestaden i Kalmar län
Han är 37 år gammal, medelmåttigt växt och klädd i blå vadmalströja och byxor, strumpor och
skor
9:o Vid inbrott hos Jon Nilsson i Lindby, Gärdslösa socken, Kalmar län stals 4 randiga kjolar, 3
bomullskjolar, 3 bomullsförkläden, 2 förkläden av Sizz, 4 schalar, 8 mindre kläden märkta A C J
D, 1 ny psalmbok märkt med samma bokstäver, 1 litet sockerskrin av bleck
10:o Drängen Jonas Abrahamsson från Bröttorp i Norra Möckleby socken på Öland, vilken är
angiven att tillsammans med andra häktade personer ha slagit Bonden Nils Swensson i Hagby, så
illa att hans liv är i fara
Han är 28 år gammal, lång till växten, mörkt hår och rödfläckig i ansiktet av utslag
11:o Kontorsbetjänten W Wienke har rymt från Handlare J P Meurling i Kalmar.
Han är född i Sundsvall, över 20 år gammal, lång och smal, blekt ansikte, blå ögon, ser under
lugg och var klädd i mellanblå bonjourrock och byxor, mörkblå överrock av s k Duffel med stora
hornknappar, blå klädesmössa med vaxduksöverdrag, ny brun sidenväst. Dessutom hade han fört
med sig en blå klädeskappa, 1 nattsäck och 2 små puffertar
12:o Den för stöld misstänkte Drängen Olof Halfwårdsson från Strand i Göteborgs län har rymt
därifrån
Han är 28 år gammal, kort till växten, mörkt hår, blå ögon och klädd i grå byxor, bundtröja och
svart hatt
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffande med dem lagligen förfara.
Uppsala den 29 maj 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 1 juni 1837 (auktion på Statsverkets säd)
Auktion förrättas den 26 maj här klockan 12, då med 6 månaders räntefritt betalningsanstånd mot
borgen, kommer att säljas av Statsverkets i Uppsala Kronomagasin förvarade kornförråd, 871
tunnor 24 kappar oriat korn och 64 tunnor 18 kappar torkat korn.
Uppsala den 1 juni 1837 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 2 juni 1837 (besök i länet av Agronom)
Lanthushålls Sällskapet underrättar länets innevånare att Agronom Georg Stephens i mitten av
juni kommer hit samt att de Ledamöter eller andra Lantmän som vill inhämta hans råd och
underrättelser rörande jordbruket, bör göra skriftlig eller muntlig anmälan hos Lanthushållnings
Sällskapets Sekreterare före den 1:sta i samma månad.
Uppsala den 2 juni 1837 R von KRAEMER Sällskapets Ordförande
Brev från Carl Johan, Uppsala den 3 juni 1837 (angående pris på salpeter)
Vi har funnit för gott att fastställa priset på salpeter, som innevarande år tillverkas inom riket att
vid nästa års Uppbörd lösas med 5 riksdaler för lispundet.
Stockholm den 12 maj 1837 CARL JOHAN
Vilken nådig skrivelse till efterrättelse varder kungjord.

Uppsala den 3 juni 1837 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1837 (angående Förslaget till Brandstods Föreningen)
Sedan de ombud som valts av sockenstämmorna i länet inför Befallningshavande den 13
december sammanträtt och fullgjort sitt uppdrag, att utarbeta Förslag till Reglemente för en
gemensam Brandstods Förening, får Befallningshavande anmoda prästerskapet i länets
Landsförsamlingar att söndagen den 25 dennes, utlysa sockenstämma och då uppläsa Förslaget
och därefter ombesörja att Församlingen utser ledamöter, som möter mig på tid och ställe som jag
utsatt:
Bro och Håbo Härader den 4 juli vid Grans Gästgivargård
Trögds och Åsunda Härader den 5:te vid Litslena Gästgivargård
Lagunda, Hagunda och Ulleråker den 7:de vid Säva Gästgivargård
Vaksala och Bälinge Härader den 10:de här på Landskansliet
Rasbo och Olands Härader den 11:te på Hovs Gästgivargård
Norunda Härad och Vendels Tingslag den 19 september på Läby gästgivargård
Tierps Tingslag samt Västlands och Älvkarleby Tingslag dem 20 september på Yvre
Gästgivargård
Lövsta, Films och Dannemora Tingslager den 21 september på Österby Bruks Värdshus
Fast övertygad om nyttan av en Brandstods Inrättning som den föreslagna, där den
brandskadade kan få gottgörelse för sin förlust utan att ersättnings givaren utsätts för något tungt
lidande och den synnerliga förmånen det innebär att värderingen av det försäkrade redan på
förhand är känd, i stället för att som nu, det med ovisshet skall utrönas när skadan inträffat.
Detta är det nya i Förslaget och jag får på det högsta uppmana länets Innevånare, att inte
besinningslöst och till sin skada förkasta detta Förslag, som deras egna Ombud uppgjort utan på
det nogaste pröva. Enligt förslaget kan Brandstods Inrättningen bli antingen gemensam för hela
länet eller endast för visa distrikt av ett eller flera Härader eller Fögderier.
Uppsala den 7 juni 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1837 (utdelning till gratialister)
De vid Upplands Regemente anvisade Krigsmanshus Gratialisterna är underrättade att möten för
utdelning av hälften av detta års underhåll kommer att hållas på Yvre Gästgivargård den 28 juni, i
Uppsala stad den 31:sta och på Skottsila Mönsterskrivare Boställe i Knivsta, Stockholms län den
29:de.
Underhållstagare skall infinna sig försedda med prästbetyg och underhållsbrev.
Uppsala den 8 juni 1837
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1837 (auktion Mjölnargården i Enköping)
På begäran meddelas:
”Genom auktion den 12 juli vid Mjölnargården i Enköping kommer 2 väder mjölkvarnar jämte
boningshus till evärdelig ägo att säljas Tillträde den 1 oktober. Köpevillkoren tillkännages vid
auktionen.
Enköping den 3 juni 1837 C G ENWALL
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1837 (efterlyst Handelsbetjänt från Borås)
Befallningshavande i Göteborgs län begär efterlysning av handelsbetjänten Johan Andersson från
Borås, som uppehållit sig i Uddevalla, men inte varit synlig där sedan den 2 maj. Han uppmanas
att ge sig tillkänna här eller hos Befallningshavande i Göteborg. Det åligger Krono- och
Stadsbetjänter att efterforska, om han varit synlig här i länet.
Han är 20 år gammal, medelmåttigt växt, runt ansikte, ljust hår, blå ögon och klädd i grå rock,
byxor och mössa.
Uppsala den 8 juni 1837
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Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1837 (död man funnen i Nissa ån)
Befallningshavande i Jönköpings län meddelar att en mansperson omkring 40 – 50 år gammal,
undersättsigt växt, trint ansikte och trubbig näsa samt klädd i kort tröja och byxor av ljusblå
vadmal, randig linneväst, vita ullstrumpor och skor blivit funnen död i Nissa ån, Vässbo Härad
utan att man vid anställd besiktning kunnat utröna vem han i livstiden varit.
Uppsala den 8 juni 1837
Efterlysning, Uppsala den 8 juni 1837 (3 personer, stöldgods)
1:o Soldaten vid Sigtuna Kompani av Upplands Regemente, N:o 28 Snäll har olovligen avvikit
från roten
Han är 28 år gammal, kort till växten, ljust hår och röda polisonger. Han var klädd i grå
tygpäls, blå munderingsbyxor, klädesmössa och stövlar
2:o Vid inbrott hos Torparen Anders Larsson på Gräns ägor i Rasbo socken, detta län, stals en
bomullsskjorta, 1 bomullsväst med glasknappar, 1 bomullsschal, 1 par sämskskinnshandskar, 1
par silverspännen märkta A L S, 1 par märkta knäspännen, 1 ur av pinsback samt 16 skilling
3:o Korrektionisten Peter Swensson som även kallar sig Johan Eric Sohlberg har rymt från
Linköping
Han är 38 år gammal, 5 fot 10 tum lång, långlagt ansikte, brunt hår, blå ögon och klädd i tröja
av randigt bolstervarstyg, brungrå vadmalsbyxor, randig väst, vit halsduk, buldansskjorta, blå
yllestrumpor, skor och hatt
4:o Drängen Gustaf Leonard Svensson har rymt från Bonden Peter Swensson i Finde, Horns
socken, Linköpings län
Han är 23 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår och klädd i mörkblå vadmalsrock, grå byxor
och väst, blå mössa, strumpor och skor
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att noga efterspana dessa förrymda personer och stulna
egendom, jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa soldaten Snäll och den egendom som stulits hos Torpare Larsson.
Uppsala den 8 juni 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1837 (änkor som fått pension ur Arméns pensionskassa)
Skrivelse till Befallningshavande i Uppsala län från Direktionen över Arméns Pensionskassa,
rörande följande änkor och barn, som blivit uppförda på Kassans Pensions stater.
Första klassen
President Berndt Wilhelm Focks änka, Friherrinnan Engel Fock, född Ekman, 250 riksdaler
Andra klassen
General Adjutant C A von Gegerfelts änka, Hedvig Maria af Klintberg, 150 riksdaler
Fjärde klassen
Överstelöjtnant Carl Silfwerskiölds änka, Friherrinnan Laura Silfwerskiöld, född Tarras
Major Carl Fredric Forsmarks änka, Johanna Gustava Lovisa Ugarph
Kapten Nils Leonard Bruzes änka, Lovisa Maria Carlfeldt, 100 riksdaler vardera
Sjätte klassen
Regements Läkare Gustaf Gottfrid Lemmels änka, Johanna Christina Östman
Löjtnant Olof B Kulbergs änka, Amalia Christina Freese, 50 riksdaler vardera
Sjunde klassen
Fanjunkare Pehr Gustaf Cavallins änka, Beata Catharina Ekenwall
Sergeant Johan Falks änka, Chatarina Andersdotter
Fanjunkare Gustaf Adolph Frigrens änka, Beata Catharina Lundberg, 40 riksdaler vardera
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För Gotlands Lant Bevärings särskilda Pensionsstat:
Andra klassen
Major Nils Germund Lundbergs änka, Anna Carolina Åberg, 75 riksdaler
Femte klassen
Underlöjtnant Carl Gustaf Fabian Philanderskiölds änka, Carolina Margaretha Laurin, 30 riksdaler
I efterföljd av den i 23 § av Reglementet för Arméns Änke- och Pupillkassa av den 24 augusti
1833, får Direktionen anmoda Befallningshavande att denna kungörelse läses i kyrkorna.
Stockholm den 18 maj 1837 J P LEFRÉN C A FALKENBERG CARL AKRELL E TROIL
Vilken skrivelse härmed är allmänneligen kungjord.
Uppsala den 8 juni 1837 R von KRAEMER
Efterlysning, Uppsala den 14 juni 1837 (3 fångar från Smedjegårdshäktet i Stockholm)
1:o Korrektionisten Claes Herman Himberg, som är medelmåttigt växt, långlagt blekt och magert
ansikte, stark skäggväxt, svart hår och bruna ögon. Han var klädd i blå rock och byxor, skor, svart
hatt eller blå mössa
2:o Förre Renskrivaren Johan Lindgren, som är liten till växten, mörkt hår, svart skäggbotten,
bruna ögon och klädd i blå jacka, väst och byxor, stövlar, svart hatt eller blå mössa
3:o Jan Andersson, som är medelmåttigt växt, ljusbrunt hår, långlagt ansikte, svag skäggväxt och
klädd i grå vadmalströja och byxor, skor och blå mössa
Alla tre är häktade för stölder och har rymt ur Smedjegårdshäktet i Stockholm natten till den
12:te dennes. De skall på det sorgfälligaste efterspanas av Krono- och Stadsbetjänter här i länet
samt vid anträffandet gripas och under säker fängslig vård insändas till Slottshäktet.
Uppsala den 14 juni 1837 J A CARLSSON L D WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 juni 1837 (vikarierande djurläkare)
Djurläkare Elias Lindblads tjänst, då han vistas vid Regementsmötet med Livregementets Dragon
Korps, kommer att upprätthållas av Veterinär Läkaren L Jacobi.
Uppsala den 17 juni 1837
Kungörelse, Uppsala den 17 juni 1837 (uppköp av gjutet järn och stenmossa)
Kryddkramhandlaren här i staden F E Björk, uppköper gammalt smide och gjutet järn, men också
stenmossa, som kan användas till färgning, berberisrötter och kummin.
Uppsala den 17 juni 1837
Efterlysning, Uppsala den 17 juni 1837 (1 person, 2 rånare, silverur och paket)
1:o Förre Korrektionisten Johan Gustaf Wall har olovligen avvikit från sin husbonde Mjölnare
Lars Bobin vid Säby kvarn i Danmarks socken, detta län.
Han är medelmåttigt växt, mörkt hår, blå ögon och klädd i blå surtut, byxor och mössa
2:o Två okända män tog med våld ett silverfickur med dubbla boetter och tillverkat av Wallenius i
Norrköping samt vidhängande kedja i gulmetall i form av ringar och urnyckel av stål samt
silverpitchaft, från Brännmästare Eric Söderberg på allmänna landsvägen ½ mil från Stockholm
mellan Värdshuset Långpannan och Lägenheten Kronan.
Båda förövarna var långa och klädda i långbyxor, gamla utslitna ljusblå rockar och mössor
3:o Ett paket adresserat till Friherrinnan Ridderstolpe i Stockholm, som avlämnats av Stalldrängen
Lindberg i Västerås på Ångfartyget Arboga har inte kommit fram. Det har dock blivit avlämnat.
Paketet innehöll en ny klädesväst med livréknappar med det Friherrliga Ridderstolpska
hjärtvapnet, 1 par nya mörkblå klädesbyxor, 1 par gamla ljusblå med röda lister i sömmarna.
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10 riksdaler i belöning till den som skaffar paketet till rätta och anmäler hos Kammartjänare
Malmström på Västerås slott.
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda personer och stulna
egendom samt rånarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa Korrektionisten Wall.
Kungörelse, Uppsala den 17 juni 1837 (lövtäckt på Härads Allmänningarna)
Länets hemmansägare som önska ta löv på Häradsallmänningarna, där sådant finns att ta, skall
inge sina ansökningar till Befallningshavande före mitten av juli. De som inte ansöker i tid får
skylla sig själva om alla tillgångar går till andra sökandes behov.
Uppsala den 17 juni 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1837 (utflyttningshjälp vid laga skifte)
Enligt 1830 års Kungörelse om Utflyttningshjälp till följd av Laga Skifte får Befallningshavande
tillkännage, att Kongl Maj:t den 12 maj detta år beviljat dessa Skifteslag sådan utflyttningshjälp,
nämligen: Pehr Ersson 83 riksdaler 16 skilling, Per Olsson 163 riksdaler 32 skilling, Anders
Andersson 110 riksdaler och Krono Länsman Nyström 135 riksdaler tillhörande Bro skifteslag,
Tierps socken, Örbyhus Härad
Jan Erssons Arvingar 50 riksdaler, Lågbo skifteslag
Unge Eric Andersson 83 riksdaler 16 skilling, Per Ersson 83 riksdaler 16 skilling, Per Janssons
Arvingar 83 riksdaler 16 skillingar och Eric Olsson 66 riksdaler 32 skilling tillhörande Haberga
Skifteslag, Alunda socken, Olands Härad.
Kronofogden i orten upplyser om hur medlen kan lyftas.
Uppsala den 20 juni 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1837 (reparation av Kuggebron i Danmarks socken)
Den på Häradsvägen mellan Flottsund och Lägenheten Pinan belägna s k Kuggebron i Danmarks
socken kommer att repareras från och med den 27 juli - 10 augusti. Under tiden måste de som
färdas från Alsike till Danmark ta vägen genom Uppsala. Man kan ta sig, men inte med
bekvämlighet, på en Byväg förbi Sävja By fram till Fale Bro med mindre åkdon.
Befallningshavande i Stockholms län anmodas utfärda enahanda kungörelse.
Uppsala den 3 juli 1837
Kungörelse, Uppsala den 3 juli 1837 (värvning)
Konstapel Kadetten vid Artilleri Regementet N:o 65 Johan Ludvig Alltin har blivit förordnad att
till den 19 maj 1838 i detta län anställa värvning av manskap för 2:dra 12- pundiga Batteriet av
nämnda Regemente.
Uppsala den 3 juli 1837
Efterlysning, Uppsala den 3 juli 1837 (12 personer varav två farliga, tjuvar, stöldgods,
förlorad egendom)
1:o De för stöld straffade och nu tilltalade, för allmänna säkerheten högst farlige Jan Andersson
och f d Skrivare Johan Lindgren, som rymt från Smedjegårdshäktet i Stockholm
Andersson är medelmåttigt växt, långlagt ansikte, ljusbrunt hår och blå ögon. Han var klädd i
grå kläder, svart hatt och skor
Lindgren är liten till växten, trint ansikte, mörkt hår, bruna ögon och klädd i blå byxor, tröja
och väst, stövlar, svart hatt eller blå mössa
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2:o De tjuvar som natten till den 13 juni gjort inbrott i ett konditorstånd vid Sirishov på
Djurgården i Stockholm och där stulit konfekt
3:o Från Drängen Dahlin och Arbetskarlen Löf vid Ulvsunda i Stockholms län stals 2 rockar den
ena grå, den andra blå, en silkeshalsduk och en av bomull, 1 väst och 1 par vända skor
4:o En påse, innehållande en svart bombasinklänning, 2 par skor, 1 härva blått ullgarn, 3 eller 4
rutiga halsdukar förlorades på vägen mellan Rilanda och Ensta Gästgivargårdar i Stockholms län.
Vedergällning till den som återskaffar sakerna och lämnar dem till Fru Öberg i det s k
Keyserska Huset i Stockholm
5:o Drängen Jonas Richter, som är misstänkt för stöld av en s k Skråv- eller Vickkärra
Han är 30 år gammal, undersättsig, stora ögon, läppar och mun och klädd i blå tröja, ljusblå
byxor, klädesmössa med svart vaxduk och lackerad skärm
6:o Förre Kanoniären Johan Lindberg, som är misstänkt för stöld i Stockholms län, där han tros ha
anhöriga, har avvikit
Han är medelmåttigt växt, ljusbrunt hår, blå ögon och klädd i grön klädesrock, blå byxor, svart
spännhalsduk, hatt och stövlar. Han talar i näsan och har sina initialer inprickade på vänstra armen
jämte årtalet 1810 samt ett ankare på yttre sidan av vänster hand
7:o Från Stockholm har avvikit A F Laurell, som är skäligen misstänkt att stulit ur en pulpet, som
han dyrkat upp. Pulpeten tillhörde Byggmästare Lennholm och innehöll omkring 1.200 riksdaler
dels i många olika sedelvalörer och 100 riksdaler i silvermynt
Laurell som även kallar sig Hellman är något krokryggig och av medelmåttig längd, ljust hår
och polisonger, lång och tjock näsa, samt utstående blå ögon. Han är klädd i blå klädesfrack, blå
klädesbyxor, stövlar och svart hatt
8:o Pigan Anna Olsdotter har avvikit sedan hon i lönn fött och lagt ett foster i Fanthyttan i Lindes
socken, Örebro län
Hon är 35 år gammal, något koppärrig, medelmåttigt växt och med bruna ögon
9:o Försvarslöse för andra resan stöld straffade Johan Danielsson Lidén har rymt, då han skulle
införas i Falu Länshäkte
Han är född 1802, medelmåttigt och undersättsigt byggd, trint ansikte, svartbrunt hår och bruna
ögon. Han var klädd i blå tröja och långbyxor, randig väst, kattunshalsduk, kängor och blå
klädesmössa
10:o Vice Korpralen vid Liv Bevärings Regementet, Carl Wilhelm Pettersson Klingberg har inte
återkommit efter erhållen permission
Han är född i Göteborg 1812
11:o Viktualie Handelsbetjänten Herrman Swensson har rymt från Göteborgs Stadshäkte, där han
varit insatt på grund av sin konkurs
Han är 21 år gammal, liten till växten, ljust hår och polisonger, trint blekt ansikte och klädd i
brun bonjourrock, ljusbruna byxor, svart väst, rutig halsduk, hatt och stövlar
12:o Drängen Jonas Pehrsson har avvikit från Vadstena Hospital
Han var klädd i grå vadmalsrock, grå byxor, grå strumpor, ylletygs väst, stövlar och svart hatt
13:o Den för stöld tilltalade Korrektionisten Lars Gustaf Larsson har rymt från Länshäktet i
Härnösand
Han är 27 år gammal, medelmåttigt växt, trint ansikte, brunt hår och bruna ögon. Han var klädd
i blå tröja med ståndkrage, ljusblå långbyxor av bomullsväv
14:o Försvarslösa pigan Sara Margareta Brunstedt har sedan hon fått pass för att söka tjänst i
Stockholm samma dag kvarlämnat ett paket hos Hustru Stark på Uppsala Stads Skog och begivit
sig på flykten, sedan hon där tillgripit ett par läderkängor
Hon är 20 år gammal, född i Västervik, medelmåttigt växt, runt ansikte, brunt hår och grå ögon
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Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottliga
personer, stulna pengar och egendom jämte tjuvarna samt vid anträffande med dem lagligen
förfara
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa pigan Brunstedt.
Uppsala den 3 juli 1837
Kungörelse, Uppsala den 3 juli 1837 (värvning)
Gardisten vid Kapten Staël von Holsteins Kompani av Svea Livgarde, N:o 45 Johan Hultin, har
blivit förordnad att till den 1 december detta år anställa värvning inom länet för sitt Kompani
Uppsala den 3 juli 1837
Kungörelse, Uppsala den 3 juli 1837 (utdelning av gratialer)
Den 26 dennes här på Gästgivargården utdelar Mönsterskrivare J E Cederberg detta års första hälft
av underhållet till de Gratialister vid Livregementets Dragon Korps, som bor här i länet. De bör
infinna sig försedda med underhållsbrev och vederbörligt prästbetyg.
Uppsala den 3 juli 1837
Kungörelse, Uppsala den 3 juli 1837 (vite för salpetersjudare som är ovarsamma med elden)
Det har blivit anmält hos Befallningshavande att åtskilliga Salpetersjudare bedriver det ofoget att
verkställa salpeterkokning i Byarna under öppen himmel, så att eldsvåda lätt kan uppkomma.
Landshövdinge Ämbetet stadgar ett vite på 10 riksdaler utom skadeersättning för den
Salpetersjudare, som anställer sjudning så nära intill åbyggnader i By eller gård att eldskada kan
orsakas. Det åligger Kronobetjänterna att hålla hand över efterlevnaden.
Uppsala den 3 juli 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1837 (transportresolution)
Jan Nilsson i Svartan har anhållit om Transportresolution på åborätten på Hemmanet Svartan 1/8
mantal Krono i Skuttunge socken, vilket hans svärfar bonden Staffan Ersson innehaft i livstiden.
Uppsala den 13 juli 1837
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1837 (medaljpension)
Underofficerare och soldater som benådats med medaljpension skall insända prästbetyg och
numret på pensionsbrevet hit för att snarast få sina pensioner.
Uppsala den 13 juli 1837
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1837 (entreprenad att skaffa bröd åt fångarna i häktet)
Den 20 november kommer entreprenadsauktion att hållas på Landskontoret för att skaffa bröd till
fångarna i Slottshäktet.
Uppsala den 13 juli 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1837 (Approbations- och Kassationsmönstringar)
Enligt Kongl Maj:ts befallning skall Approbations och Kassationsmönstringar förrättas med
Livregementets Dragon Korps. Generallöjtnant A D Mörner har i samråd med Befallningshavande
utsett tiderna.
Sigtuna Skvadron vid Grans Gästgivargård den 23 september
Uppsala samt Norra Upplands Skvadroner här i staden på vanligt ställe den 24 september
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De Rustande bör infinna sig för att bevaka sin rätt samt för varje Skvadron hålla val av en
Revisor att granska Beklädnads Direktionens och Remonteringskassans Räkenskaper
Uppsala den 15 juli 1837
Efterlysning, Uppsala den 15 juli 1837 (7 personer)
1:o Pigan Anna Catharina Lindquist har rymt ur sin tjänst hos Bonden Matts Ersson i Lilla
Sunnersta, Bondkyrko socken
Hon är född i Finland 1795, medelmåttigt växt, mörkt hår och något rödbrusig i ansiktet
2:oTioåriga gossen Tobias Magnusson, som vallat kreatur på Torpet Lusthuset under Saltkällan i
Foss socken, Göteborgs län, har inte avhörts, sedan han gått ut på morgonen den 30 maj. Den som
känner till Tobias Magnussons uppehållsort bör utan dröjsmål höra av sig 3:o Rote Båtsman N:o
95 Johan Bengtsson Liman har inte återkommit från permission vid Flottans Station på Nya
Varvet vid Göteborg
Han är 30 år gammal, 3 alnar lång med mörkt hår
4:o Snickare Eric Björkdahl från Aspeboda socken, som är tidigare straffad för stöld, har åter
förövat inbrottsstölder i Säter. Hans hustru, som också är straffad för stöld, förmodas ha deltagit i
mannens nya brott. Båda har avvikit från orten.
Han är mellan 40 – 50 år gammal, kort och något flintskallig, med långlagt rött ansikte och
bruna ögon
Hon är av samma ålder, liten och tjock
5:o Anders Wilhelm Gren har såsom försvarslös varit intagen på Västerås Läns Häkte, men den 24
maj förra året på Landskontoret i Västerås erhållit pass, för att inom länet skaffa sig försvar inom
en månad, vilket han försummat. Kort efter jul har han hos Bonden Lars Larsson i Gista,
Medåkers socken lånat en nästan ny släde utan att lämna tillbaks den.
Han är 21 år gammal, liten, ljust hår, blå ögon och är låghalt.
6:o Rekryten vid Svea Livgarde Carl Olsson Östlund, även kallad Cellander har rymt från
Regementet.
Han är 27 år gammal, 5 fot 11 tum lång, mörkt hår. Han är född i Värmland och kunnig i
klensmeds arbete.
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa personer, som bortgått från sina rätta
vistelseorter och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Uppsala den 15 juli 1837
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1837 (inbrott i Högsjö kyrka, utmätningsmål, fånig man
anhållen, Köpings höstmarknad)
I juni skedde inbrott i Högsjö sockenkyrka, varvid 56 riksdaler 17 skilling stulits. Den som har
kännedom om brottslingarna skall genast anmäla
Sjömannen Eric Hellström från Hällsjö i Dals socken, som undanhåller sig från sin hemvist, är
på begäran av Befallningshavande i Härnösand förständigad att inom 6 veckor efter Kungörelsen
stått att läsa sista gången i Stats Tidningen, infinna sig själv eller genom laga ombud på
Härnösands Landskansli för att motta Befallningshavandes Kommunikations Resolution på
Handlare M Feldins ansökning om Hellströms förpliktigande att till Feldin betala 140 riksdaler 10
skilling vid utmätnings och bysättningspåföljd. Infinner han sig inte blir han inte vidare hörd i
målet.
I Göteborgs län har en fånig, passlös, kringstrykande mansperson blivit anhållen. På frågor
lämnar han inget annat svar än att han heter Sven och bor på ett ställe som heter Vadda, Valda
eller Vanna. Han beräknas vara omkring 60 år gammal, grått hår, blå ögon och är av medelmåttig
växt. Den som har upplysningar vänder sig till närmaste Kronobetjänt.
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På förekommen anledning har Kongl Maj:ts och Kommers Kollegium förordnat att
Höstmarknaden i Köping som är utsatt till den 9 september flyttas till den 8:de.
Uppsala den 15 juli 1837
Kungörelse, Uppsala den 15 juli 1837 (förnyad utmätningsauktion i Älvlösa, Fittja socken)
Den tidigare utlysta utmätningsauktion på Bonden Anders Anderssons Selins ägande 1 öres 7
53/54 penningland av halva Kronoskatte Rusthållet N:o 3 och 4 i Älvlösa, Fittja socken har inte
försiggått på grund av brist på köpare. Ny auktion på Lagunda Härads Tingsställe, Tunalunds
Gästgivaregård hålls den 14 augusti. Rusthållsdelen uppskattas till 400 riksdaler 14 skilling 8
runstycken och inte 593 riksdaler 5 skilling 4 runstycken, som av misstag blivit uppgivet.
Uppsala den 15 juli 1837
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1837 (personer som flyttat utan att betalat sin skatt)
Från Första Fögderiet 3 personer bl a soldat Als änka, Hammarby torp, Bro socken,
kronoutskylder
Andra Fögderiet en dräng böter
Tredje Fögderiet 2 personer bl a en lösdrivare kronoutskylder
Femte Fögderiet 1 person böter
Sjätte Fögderiet 2 personer vitesböter
Uppsala stad 2 personer kronoutskylder
Uppsala Akademi 1 stalldräng Krono- och Diverseutskylder
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande, Magistraten och
Kronobetjäningen i länet är antydda att eftersöka dessa personer och vid anträffandet utta och
hitsända medlen eller i brist på betalningsförmåga meddela betyg därom.
Uppsala den 20 juli 1837 A WISTRAND O H FÖRBERG
Kungörelse, Uppsala den 24 juli 1837 (skatt till Stats Verket)
De Räntegivare, som skall lämna sitt skattebidrag i spannmål till Stats Verket, får inte försumma
den anmälan som fordras för att få leverera årets Avrad och Kronotionde in natura. De skall iaktta
alla föreskrifter, som finns i Befallningshavandes Kungörelse av den 10 juli 1832.
Prästerskapet anmodas uppläsa denna Kungörelse från Predikstolen.
Uppsala den 24 juli 1837 A WISTRAND O H FÖRBERG
Kungörelse, Uppsala den 24 juli 1837 (auktion för att förse Länshäktet med ved)
Den 29 augusti kommer auktion att hållas för att till minstbjudande åta sig att under nästa vinter
efterhand lämna 70 famnar gran- och tallved här vid Slottet för Länshäktets behov. Förseglade
anbud kan insändas, då pris och dimensioner på veden bör anges samt antaglig borgen biläggas.
Befallningshavande prövar anbuden.
Uppsala den 24 juli 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 juli 1837 (markegångssättning)
Den 2 november kommer förrättning av innevarande års markegångssättning att börjas på Slottet
klockan 10 f m.
De Herrar av Adeln och Ridderskapet som äga rätt, att delta i val av Deputerade anmodas att
insända sina vota till Befallningshavande. Brevet skall vara påtecknat V o t u m.
Bondeståndet, som äger rätt att delta i förrättningen, bör ofördröjligen efter socknens storlek
välja en eller flera Ombud, som på domhavandes kallelse inställer sig för att välja fullmäktige,
vilket blir tre personer för länet. Jag anmodar Domkapitlet och Magistraterna att ombesörja val av
deputerade för Prästerskapet och Borgarståndet.
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I övrigt förständigas Magistraterna att på vanligt sätt tillsammans med Kronofogdarna
upprätta priskuranter på de varor och persedlar som bör finnas i Markegångs Taxan, med värde
lämpade efter ortens gångbara priser.
Prästerskapet skall genast ombesörja sockenstämmans utlysande för att välja Socken Ombud
som tillsammans med Kronofogdarna skall delta i priskuranternas uppgörande.
Uppsala den 24 juli 1837 A WISTRAND O H FÖRBERG
Uppsala den 26 juli 1837 (Årsberättelse över Förvaltningen av Uppsala Läns Arbets- och
Korrektions Inrättning)
Enligt föreskriften i Kongl Maj:ts Reglemente för Uppsala Läns Arbets- och Korrektions
Inrättning får Direktionen överlämna räkenskaper och protokoll till Revisorerna och avge följande
berättelse:
Arbets- och Korrektions Inrättningen är utan tvivel till väsentlig nytta för Länet. Inte endast för att
skadliga och vanartiga lösdrivare tvingas till nyttig sysselsättning, utan även av ett mer ingripande
skäl, nämligen att en möjlighet finns för Länsstyrelsen att tillämpa Kongl Maj:ts Förordning,
rörande sådana försvarslösa personer som inte begått brott eller blivit straffade.
Övertygelsen att kunna bli intagen till denna Inrättning, gör att större delen av de ibland 100
personer, som vid mantalsskrivningarna uppförs på Lösdrivarlistorna söker ett arbete och endast
några få behöver intas på Arbetshuset. Man må inte endast bedöma Inrättningens nytta och
verksamhet i anseende på den personal som sysselsätts där, utan den uppfyller sin verksammaste
bestämmelse som ett kraftigt medel att genom sin blotta tillvaro jaga skräck hos lättjan,
liknöjdheten och den odugliga håglösheten.
Direktionen, som genom erfarenhet blivit övertygad om sanningen av detta förhållande, har
därför använt ospard möda att i finansiellt hänseende försöka uppehålla Inrättningen. Man har
lyckats så att arbetsförtjänsten motsvarar omkostnaderna för underhållet. Detta har huvudsakligen
skett genom att man lyckats införliva Livregementets Dragon Korps Central Verkstad, varigenom
en ständig och lönande sysselsättning i de flesta hantverk kunnat beredas Inrättningens personal.
Dessutom har åtskilliga idkare av borgerlig näring i Uppsala kraftfullt bidragit till vinnande av
detta ändamål, då de lämnat arbeten som raspning av färgträ, tillverkning av säng- och
gångkläder, säcksyning, oljefärgsrivning, vadmals överskärning samt även oljepressning på
Lanthushållnings Sällskapets dyrbara pressmaskin.
Av de 38 personer som varit intagna under året har några avförts till Korrektionsanstalter,
andra erhållit laga försvar och avgått till dels borgerliga, dels lantmannayrken. Kvarvarande vid
årets slut är 14 personer.
Mathållningen, som tidigare varit upplåten på entreprenad, har övertagits av Direktionen. En
kokerska har anställts och matvarorna tas efter fastställd priskurant hos en viktualiehandlare i
Uppsala. Följden har blivit att den dagliga födan blivit bättre, sundare och billigare.
Den vid Inrättningen anställda Predikanten har med nit och omsorg uppfyllt sitt åliggande och
lyckats väcka mångens, i synnerhet bland de yngre, håg för sedlighet och dygd.
Inrättningens Vaktmästare har vid flera tillfällen brustit i sina skyldigheter och är nu skild från
tjänsten och en annan pålitligare person anställd.
De avslutade räkenskaperna visar en balans av omkring 100 riksdaler, men om åtskilliga av
1836 års arrenden och hyresmedel hunnit inkomma till den 1 januari 1837, skulle balansen blivit
betäckt och en mindre behållning uppkommit. För övrigt äger inrättningen en kontant utlånad
summa av 2.116 riksdaler 32 skilling samt sitt hus i gott stånd och inte besvärat av inteckningar.
Uppsala den 26 juli 1837 R von KRAEMER, AND NENSÉN, J A CARLSSON, H FALCK
Revisorernas utlåtande:
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Den 26 juli 1837 var på kallelse av Direktionen över Uppsala Läns Arbets- och Korrektionshus,
nedanskrivna av Länets Innevånare samlade i Inrättningens lokal, för att enligt Andra Avdelning 2
Artikeln 1 § 16 momentet av Kongl Maj:t för nämnda Inrättning utfärdade Reglemente, revidera
räkenskaperna för 1836 och ta kännedom om Årsberättelsens överensstämmelse med verkliga
förhållandet.
§ 1 Räkenskaperna för 1836 granskades, jämfördes med verifikationerna och befunnos vara rätt
och ordentligt förda. Det enda fel, som kunde upptäckas var fol. 34 på Vaktmästare Sandells
”Sammandrag över influtna Arbetsförtjänster under november och december månad”, där
uppgives att Handelsman Lindberg betalt för säcksyning 4 riksdaler vilket enligt verifikationen
bör vara 4 riksdaler 8 skilling.
§ 2 Sedan Direktionen övertagit mathållningen vid inrättningen borde den månatliga
redovisningen åtföljas av den grund som Staten beräknas efter och även personernas antal som
njutit underhållet, annars är ingen möjlighet till riktig kontroll. Visserligen uppges att så och så
många portioner blivit utdelade under månaden, men denna uppgift är både obestyrkt och
obestämd så länge man inte vet
1:o om antalet överensstämmer med understödstagarna
2:o vad, som enligt Staten till dess utan tvivel olikartade portionerna fått utgå. Dessa
månadsräkningar är dock uppvisade för Direktionen och Ordföraren.
§ 3 Räkenskaperna visar vid jämförelse med föregående årets, att inkomsterna stigit till cirka 90
riksdaler mer, huvudsakligen beroende på Fattigvårdens bidrag för ett par av sina vid inrättningens
inhysta vanartiga hjon. Utgifterna understiger förra årets med 150 riksdaler, varför som
Direktionen upplyser, balansen skulle blivit ingen om alla årets påräknade inkomster kommit in i
tid.
§ 4 Revisorerna instämmer i Direktionens uppgift, att inrättningen detta år i så måtto burit sig utan
balans, men kan likväl inte utan inskränkning eller närmare upplysning medgiva Direktionens
påstående att ”arbetsförtjänsten motsvarar omkostnaden för underhållet”, då man i räkenskaperna
ser att man varken räknat ljus, ved eller beklädnad utan endast själva födan. Sedan man fråntagit
vad hjonen för sitt underhåll betalt uppgår summan till 534 riksdaler 32 skilling 6 runstycken och
arbetsförtjänsten belöper sig endast till 477 riksdaler 40 skilling. Räknar man med ljus och ved m
m så blir differensen betydligt större.
§ 5 Inrättningens hus och övriga tillhörigheter befinns i behörigt skick. Dock bör anmärkas, att vid
inventering några obetydliga persedlar saknas av dem som var uppförda på inventarielistan av den
4 mars 1836. Härmed föreslås att en ordentlig Inventariebok inköps, där nya persedlar skrivs in
och kasserade stryks och skeende förändringar antecknas. Boken bör föras av Vaktmästaren under
Direktionens uppsikt.
§ 6 Vad inom Inrättningen rådande sedlighet vidkommer, har väl under året några fall inträffat
som förråda stor brist på uppsikt från Vaktmästarens sida. Men som han nu är skild från sin tjänst
och Revisorerna har sig bekant att sådana anordningar av Direktionen blivit vidtagna, varigenom
dylika oordentligheter för framtiden synes vara förebyggda, har man allt skäl till den
förhoppningen att Inrättningen även i moraliskt anseende skall motsvara sitt (fel inbundet)
§ 7 I övrigt finner Revisorerna inte annat än att på det högsta instämma i Direktionens åsikt av
Inrättningens nytta och behövlighet för Länet, varför såsom redan föregående års Revisorer
anmärkt hela Länet och inte bara Uppsala Domkyrko Församling borde bidraga till dess
understöd.
§ 8 Slutligen anse sig Revisorerna rättvisligen böra vitsorda Direktionens nit, omtanke och
sorgfällighet i vården om denna Inrättning, vilken under dess ledning, allt mer och mer fortgår till
en verklig Arbets Inrättning, varigenom den också enligt Revisorernas tanke, bäst uppfyller sitta
ändamål såsom Förbättrings Anstalt.
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TH WENSJOE P AD LINDBERG J C HARTMAN ERIK DANIELSSON i Vallby, JAN
PERSSON i Årsta.
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1837 (lagsökning)
A Hallin är efterlyst, sedan Handlare Calmenius i Borås hos Befallningshavande i Vänersborg
lagsökt honom för 1.931 riksdaler 22 skilling enligt skuldsedlar. Han förständigas att inom 6
veckor från den dag då Kungörelsen finns att läsa tredje gången i Sveriges Statstidning, infinna sig
på Landskansliet i Vänersborg för att avgiva förklaring, vid äventyr att inte vidare vara hörd i
målet.
Uppsala den 1 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1837 (handlingar tillvaratagna på landsväg i Nyköpings
län)
På allmänna landsvägen mellan Åby och Svärdsbro Gästgivargårdar i Nyköpings län har
tillvaratagits följande handlingar: 2 respass utfärdat för Garvare Gesällen Fredrik Tomas
Sundberg, 1 prästbetyg, 1 Gesällbrev 4 betyg från särskilda mästare hos vilka Sundberg arbetat.
Handlingarna kan återfås på Landskansliet i Nyköping.
Uppsala den 1 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 1 augusti 1837 (underhåll ur Enöreskassan, fastighet till salu i
staden)
1:o De avskedade välförtjänta soldater och i behov stadda soldatänkor och oförsörjda barn i länet
som önska njuta understöd ur Enöreskassan, benämnd Hertigen av Upplands Gratifikations
Inrättning, skall ansöka med intyg av Regementets Befälhavare och Församlingens Pastor samt
Sockenstämmoprotokoll före 1 november. Soldaternas Kompani Chefer ombesörjer Regements
Befälhavarens intyg.
Uppsala den 26 juli 1837 R von KRAEMER
2:o En större egendom belägen i Svartbäckstrakten av Uppsala stad med stor rymlig tomt,
innehållande 9 rum och 3 kök, uthus och torkplåt, bodlägenhet samt större trädgård finns till salu
på grund av dödsfall. Tillträde 1 oktober. Underrättelser hos Doktor Delldén i Uppsala eller av
undertecknad med adress Stockholm Elis Em Bruzelius
Uppsala den 1 augusti 1837 O H FRÖBERG L D WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 augusti 1837 (Approbations- och Kassationsmöten)
Landshövdinge Ämbetet meddelar Rustande att årets Approbations- och Kassationsmöte med
hästarna vid Sigtuna, Uppsala och Norra Upplands Skvadroner av Livregementets Dragon Korps
sker vid Åsbyhus i Stockholms län den 26 september.
Uppsala den 10 augusti 1837
Efterlysning, Uppsala den 10 augusti 1837 (17 personer, 3 hästar och kyrkstöld)
1:o Trumslagare Johan Peter Frestadius, som är tilltalad för dubbelt hor och skulle genom
hämtning inställas inför Rådhusrätten i Uppsala, har rymt från staden och förmodas tagit vägen åt
Stockholm.
Han är född 1813 i Tensta socken, medelmåttigt lång men med stark kroppsbyggnad, trint
rödlätt ansikte, rödaktiga polisonger, brunt hår, blå ögon och klädd i brun surtut, blå klädesväst
med mässingsknappar, blå klädesbyxor, avskurna stövlar och blå klädesmössa
2:o En s k skojare, som förmodas heta Dahlström och är i sällskap med en person vid namn
Gripenfelt, besökte torparen Jan Lundin under Taxnäs Gård i Fröjdesunda socken, detta län.
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Denna skojare begärde enträget under förevändning att byta hästar, få försöka Lundins häst,
som är gulblack med svart man och svans, 9 år gammal. Han red genast iväg utan att Lundin på
den usla häst Dahlström lämnat kunna komma i fatt honom.
3:o De för allmänna säkerheten högst farliga manspersonerna Ander Svensson Rask och Carl
Wilhelm Düring har genom att såga av järnbeklädnad och dubbla fönstergaller i Länshäktet i
Västerås rymt.
Rask är 41 år gammal, född i Västergötland, medelmåttigt lång, stark och stadig växt, fett blekt
ansikte, blå ögon, mörka polisonger, mörkbrunt hår och klädd i manchesterbyxor, blå väst, vita
strumpor, skor och rock av ljusgrått kläde
Düring är 29 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, smal med ljuslätt något magert ansikte,
ljusbrunt hår, ljusblå ögon. Han var klädd i vita strumpor, skor, blå byxor med skinnbeklädnad,
blå väst, brun rock eller mörkgrön livjacka och försedd med ett par fina blygrå klädesbyxor.
Den som griper och till fängsligt förvar överlämnar dessa brottslingar får 20 riksdaler i
belöning för vardera.
4:o Bonden Anders Ersson som olovandes avvikit från Borns By, Husby socken, Falu län
Han är mellan 30 – 40 år, medelmåttigt växt
5:o Ett sto, 9 år gammalt, brunt med yvig svart hängman och svans, har försvunnit från betet i
Leksands socken, Falu län
6:o Olaus Bryngelsson eller Bengtsson, som efter att ha undergått tukthusfängelse i Christiania,
skulle föras för vidare behandling till Vänersborg, har lyckats rymma under transporten.
Han är 21 år gammal, stark kroppsbyggnad, blå ögon, brunt hår och klädd i brun rock, blå
byxor och väst, svart hatt och gula handskar
7:o Bondsonen Johannes Svensson har rymt, innan han kunnat inställas vid Bjärke Häradsrätt i
Älvsborgs län till rannsakning för att ha överfallit sina föräldrar
Han är 24 år gammal, lång och av stark kroppsbyggand, ljusbrunt hår och klädd i blå rock med
svarta hornknappar, blå byxor, rödrutig väst, stövlar och hatt
8:o Inhysesmannen Eric Bremans från Liden i Härnösands Län minderåriga son, Eric har avvikit
den 24 november.
Han är 12 år gammal, kort och fetlagd till växten, trint ansikte, ljusblå ögon och ljust hår
9:o Gördelmakare Lärlingen Anders Bergquist har olovligen avvikit från Gördelmakare Strömvall
i Härnösand
Han är 17 år gammal
10:o Drängen Hans Jonsson Wiklund har olovligen övergivit sin tjänst hos Änkan Söderberg i
Härnösand
Han är 22 år gammal, medelmåttig längd, blekt ansikte och stora ögonbryn
11:o Ett svart sto har försvunnit från Bonden Östen Christophersson i Sand, Eds socken,
Härnösands län
12:o Försvarslöse manspersonen Peter Björkholm eller Knooper har rymt, när han skulle införas
till Västerås länshäkte
Han är undersättsig till växten, fetlagt ansikte, ljust hår och klädd i järngrå rock med
ståndkrage, ljusrandig väst, halvstövlar och ljusblå linnebyxor
13:o Drängarna Jan Larsson från Rämsta, Munktorps socken och Jan Ersson från Piltorp,
Skinnskattebergs socken, Västerås län har rymt från sina husbönder
Larsson är 37 år gammal, kort och undersättsig till växten, blekt ansikte, ljust hår och klädd i
blå rock, grå skinnbeklädda byxor, förskinn och skinnkaskett
Ersson är 29 år gammal, puckelryggig, ljust hår och klädd i blå byxor, mössa och stövlar
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14:o Den för stöld straffade Snickararbetaren Carl Magnus Eklund, som misstänks för att i
Stockholm ha stulit 400 riksdaler från Torparen Ersson på Wibergslund och sedan avvikit från
staden
Han är 28 år gammal, född i Jönköping, liten till växten, stark kroppsbyggand, magert blekt
ansikte, mörkbrunt yvigt hår och klädd i blå rock, byxor, mössa, ljus väst, stövlar och förkläde.
15:o Kvinnspersonen Christina Helena Dahl har rymt, då hon efter undergången bestraffning för
stöld skulle föras till Korrektions Inrättningen i Norrköping
Hon är mellan 40 – 50 år gammal, mörklagd, medelmåttigt växt och klädd i randig klänning,
bindmössa och grönt kläde på huvudet
16:o Kvinnspersonerna Christina Örberg och Johanna Cedergren har rymt från Torparna Pehr
Larsson och Elias Andersson i Noret, Kullerstads socken, Linköpings län.
Öberg är 25 år gammal, medelmåttigt växt, trint ansikte, ljust hår och klädd i blårandig
bomullsklänning
Cedergren är 30 år gammal, liten och smal, trint ansikte, mörkt hår och klädd i blårandig
linneklänning och rutigt kläde på huvudet
17:o Vid inbrott i Bergiums Kyrka, Älvsborgs län stals 2 ljuskronor av malm, 1 mindre bäcken av
mässing, verket till ett slagur av mässing och 2 klocklod av järn
Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottliga
personer, stulna egendom och kreatur jämte tjuvarna samt vid anträffandet med dem lagligen
förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Rikets övriga län anmodas att
låta efterlysa Frestadius och Dahlström samt hästen som han stal.
Uppsala den 10 augusti 1837 O H FÖRBERG L D WISTRAND
Tillkännagivande Uppsala den 12 augusti 1837 (Lanthushållnings Sällskapets erbjudande)
De av Länets Lantmän, som önska köpa frö av klöver, vicker och andra foderväxter av utmärkt
förmånlighet, inlämnar hos Lanthushållnings Sällskapet sina beställningar senast 15 september, så
att behovet av frö kan införskrivas från Tyskland i höst. Kongl Maj:t beviljar tullfrihet, varför
Lanthushållnings Sällskapet hoppas att en betydlig nedsättning av priset kan vinnas.
Lanthushållnings Sällskapet begagnar detta tillfälle att fästa Lantmännens allvarligaste
uppmärksamhet på foderodlingens stora vikt och på den ovillkorliga nödvändigheten att med
stigande sorgfällighet och omtanke bedriva denna odling. Den är ett grundvillkor för jordbrukets
förkovran och flor. Lantmannen kan aldrig uppbringa verkligt välstånd och aldrig med fullkomligt
nöje sköta sitt vackra yrke, om han glömmer dess vikt och fortsätter att vara nedsänkt i beroende
av de magra naturliga ängarnas svaga avkastning.
Uppsala den 12 augusti 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1837 (undervisning i salpetersjudning)
Den 4 september kommer salpetersjudning vid Staby gård i Giersta socken att påbörjas vid de
befintliga salpeterladorna. Salpetersjuderi Styresmannan Edman begär att kungörelse måtte utgå i
länet, så att de som önskar undervisning i sjudningssättet och salpeterladornas inrättande och
jordens behandling kan anmäla sig. Fri kost och husrum erbjuds.
Uppsala den 14 augusti 1837 J A CARLSSON L D WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1837 (avskedade soldater och kasserade persedlar)
Vid Generalmönstringen den 16 och 17 juni har Generalmönsterherren avskedat följande soldater:
N:o 1, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 40, 41, 59, 69, 73, 96 och 116 vid Livkompaniet
N:o 22, 61, 109, 114, 134 och 136 vid Rasbo Kompani
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N:o 3, 16, 24, 36, 59, 60, 63, 72, 79, 90, 105 och 127 vid Olands Kompani
N:o 2, 23, 77, 78, 82, 90, 98, 115, 141, 144 och 150 vid Uppsala Kompani
N:o 52, 60, 62, 72, 77, 83, 85, 94, 107, 113, 117, 118 och 132 vid Sigtuna Kompani
N:o 7, 62, 71, 105, 119 och 149 vid Hagunda Kompani
N:o 7, 48, 84, 93, 107, 111 och 149 vid Enköpings Kompani
Följande soldater blev kasserade:
N:o 19 vid Rasbo Kompani och N:o 88 vid Uppsala Kompani
Ogillat soldaten för N:o 39 vid Uppsala Kompani
Stadfästa Interimsmeddelade avsked åt soldaterna N:o 81 vid Livkompaniet, N:o 39 vid Rasbo
Kompani, N:o 86 och 124 vid Sigtuna Kompani, N:o 139 vid Hagunda Kompani, N:o 150 vid
Enköpings Kompani
Ställda till förbättring N:o 52 vid Rasbo Kompani
N:o 51, 84, 108, 118 och 146 vid Uppsala Kompani
Godkänt rekryterna för N:o 4, 5, 17, 19, 23, 29, 32, 39, 45, 50, 53, 62, 68, 72, 76, 78, 79, 81, 87,
88, 93, 94, 99, 101, 109,125, 129, 131, 148 och 150 vid Livkompaniet
N:o 7, 10, 27, 29, 35, 36, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 63, 106, 110, 115, 116, 117, 125, 137 och 144 vid
Rasbo Kompani
N:o 1, 2, 21, 30, 37, 54, 56, 64, 65, 74,78, 87, 97, 114, 126, 130, 133, 136, 138, 142, 144 och 150
vid Olands Kompani
N:o 1, 5, 15, 26, 33, 37, 40, 58, 60, 61, 76, 80, 95, 100, 123, 126, 127, 131 och 136 vid Uppsala
Kompani
N:o 44, 48, 51, 56, 67, 69, 73, 78, 84, 86, 98, 99, 104, 105, 114, 124, 128, 138, 141 och 147 vid
Sigtuna Kompani
N:o 24, 25, 26, 35, 45, 48, 54, 55, 57, 61, 66. 70, 77. 84, 86, 95, 111, 113, 115, 116, 120, 126, 128,
133 och 134 vid Hagunda Kompani
N:o 3, 4, 6, 22, 23, 30, 37, 45, 49, 56, 58, 60, 61, 65, 77, 86, 90, 95, 101, 102, 109, 124, 127, 136,
137,140 och 142 vid Enköpings Kompani
Mönsterherren anser att de till Liv- och Släpmunderingen hörande tschacoter bör repareras
med nya stommar, skärmar och stolpar, men att alla pompons och mässingsprydnader samt taken
kan begagnas sedan de blivit putsade. Minst fyra dimensioner av stommar bör anskaffas, vilket
gör att vissa stift och lödningar måste iståndsättas. Reparationerna bör vara klara till 1 maj 1838
och ske inom varje Kompani. Arbetet bör påbörjas genast så att så liten del av Regementet under
tiden saknar tschacoter,
Jackor och byxor till släpmunderingen var hårt slitna och kommer att kasseras den 1 januari
1838, då nya Livmunderingen antas.
Av troféer, remtyg, tross och utredningspersedlar kasserades 2 trummor, 4 spels- och 2
korprals axelgehäng, 2 trumremmar, 7 trumbärremmar, 106 bandoler, 125 bandolremmar, 15
ränslar, 22 par ränselremmar, 262 mattornistrar, 54 dricksflaskor, 251 flaskremmar, 16 runda
soldattält, 7 kokkittlar, 7 skyfflar, 15 yxor, 39 proviantsäckar, 1 krutsäck, 2 sjukfiltar, 1 fodersäck,
1 skrapa, 1 ströborste och 7 sylväskor.
Dessa bristfälliga persedlar ansågs med reparation kunna iståndsättas, nämligen: 169 bandoler,
12 bandolremmar, 410 dricksflaskor, 51 kokkittlar (de båda sistnämnda borde riktas och
förtennas), 45 flaskremmar, 33 mattornistrar, 43 runda soldattält, 1 skyffel, 3 yxor, 18
proviantsäckar, 1 ammunitionsvagn, 1 proviantvagn, 3 täckta kärror, 3 öppna kärror, 3 sjukkärror,
17 kärrselar, vilka borde smörjas, 4 fodersäckar, 23 par ränselremmar, 1015 ränslar varav större
delen endast behöver smärre reparationer som omkantning och dylikt.
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Mönsterherren meddelar decharge från allt ansvar så väl i avseende på Beklädnads
Direktionens räkenskaper för 1833 – 1835 med undantag av ett pågående av Krigs Kollegiet
prövning beroende mål. Decharge även för Musikens underhåll.
Val till nya ledamöter i Enöreskassan är anställt, varvid Direktionens förutvarande ledamöter
omvaldes med undantag av överstelöjtnant Banér, som avsagt sig förtroendet. I hans ställe valdes
kapten J Engelhart
De rotehållare som är missnöjda med dessa beslut kan inge Besvär hit inom 60 dagar från 3
september, då denna Kungörelse skall läsas i Kyrkorna. Kongl Maj:ts Krigs Expedition hindras
inte av dessa Besvär om inte Kongl Maj:t förordnar annat.
Uppsala den 19 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1837 (grushögar för nära vägbanan)
På många ställen har väglottsägare lagt grushögarna till vägförbättringen av deras vägstycken på
dikesrenen eller inpå själva vägen, så att resande lätt kan bli hindrade eller skadade. Därför finner
jag det nödvändigt att uppmana vederbörande att lägga sina upplag av grus på lämpligare ställen,
skilda från vägen. De grushögar som finns invid vägbanorna skall ovillkorligen tas bort. Det
åligger Kronobetjäningen att hålla noga eftersyn.
Uppsala den 19 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1837 (portugiser får resa inom landet på sina pass)
Hans Exellence Stats Ministern för Utrikes Ärenden har i skrivelse kungjort, att det är tillåtet för
Portugisiska Undersåtar som kommer hit till riket, att resa inom landet på sina medhavda pass, om
de är undertecknade av Svensk eller Norsk Beskickning eller Konsul.
Uppsala den 19 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1837 (ombyggnad av broar nära Litslena)
Två större stenbroar på allmänna landsvägen nära Litslena Församlings Kyrka kommer att
ombyggas mellan 18 september och 14 oktober. Resande mellan Enköping och Litslena
Gästgivargård, skall under tiden följa häradsvägen från vägvisaren vid Litslena Fattighus förbi
Hummelsta och Skolsta Byar.
Uppsala den 19 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1837 (uppköp av gjutet järn och stenmossa)
Kryddkramhandlare F C Björk här i staden köper större eller mindre partier av gammalt smitt och
gjutet järn samt s k stenmossa, som kan användas till färgning, berberisrötter, kummin och
timotejfrö.
Uppsala den 19 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 19 augusti 1837 (efterlyst rymling från Arbetshuset här i staden)
Eric Gustaf Holm har olovligen avvikit från Arbets Inrättningen här i staden
Han är 25 år gammal, medelmåttigt växt och klädd i grön frack, blå buldansbyxor,
skinnkaskett och stövlar.
Det åligger Kronobetjäningen att noga efterspana och vid anträffandet gripa och hitsända
honom.
Överståthållare Ämbetet och Befallningshavande i nästgränsande län anmodas efterlysa Holm.
Uppsala den 19 augusti 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1837 (efterlyst dräng, som förlupit sin tjänst)
Väldte Häradsrätt i Älvsborg efterlyser Drängen Elias Olofsson från Angered, som blivit tilltalad
av Kronolänsman Rothvall för att han förlupit sin lagstadgade tjänst hos C Odenius i Angered.
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Han är förständigad att inställa sig tredje rättegångsdagen av nästa Höstting som börja 18 oktober
för att förklara sig. Målet avgörs även om han uteblir.
Uppsala den 23 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1837 (tid för höstmarknad i Sala)
På begäran av Befallningshavande i Västerås län kungörs, att Höstmarknaden i Sala enligt
Kommers Kollegiets föreskrift kommer att hållas den 15 september.
Uppsala den 23 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1837 (tillvaratagen stulen tross)
Sävedals Häradsrätt har beslutat i ett till handläggning remitterat mål från Poliskammaren i
Göteborg, rörande Lars Sjöströms och Frans Sandell. De är angivna för tillgrepp av en s k tross
och då ägaren inte upptäckts, är han upplyst, att anmäla sig hos Domhavanden i Häradet.
Uppsala den 23 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1837 (häktad kvinna innehar en dessertsked)
Anna Greta Sandberg, som är förvarad i Länshäktet i Västerås, på grund av passlöst
kringstrykande, har innehaft en dessertsked av silver, tillverkad 1832 av Grönvall i Stockholm och
märkt med A T. Rätta ägaren anmäler sig till Befallningshavanden i Västerås.
Uppsala den 23 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1837 (tillvaratagen skeppsslup i Norrala socken)
Vid Fiskeläget Klockarharet i Norrala socken, Gävleborgs län har tillvaratagits en skeppsslup,
omkring 6 alnar lång, tjärad och med vit list försedd och 4 åror. Ägaren skall anmäla sig hos
Länsman G D Leufwenius i Söderhamn.
Uppsala den 23 augusti 1837
Efterlysning, Uppsala den 23 augusti 1837 (10 personer, stöldgods)
1:o Barnhuspojken Eric Magnus Mildt har olovligen bortgått från bonden Jan Andersson i Hamre,
Norrala socken, Gävleborgs län
Han är 14 år gammal, liten till växten, fett ansikte, brunt hår och klädd i blångarnsbyxor,
randig väst, blå jacka och svart mössa
2:o Från Bonden Olof Pehrsson i Näsbyn, Alfta socken, Gävleborgs län stals 20 silvermynt på 1
riksdaler 32 skilling, 30 riksdaler i 8-skillingstycken, Bankosedlar på tillsammans 2 riksdaler 32
skilling samt 1 Falu Privatbanks sedel på 10 riksdaler
3:o Slottsknekten Olof Elin, som misstänks ha hjälpt tjuvarna Düring och Rask att rymma från
Västerås länshäkte, har olovligen avvikit.
Han är 29 år gammal, född i Vallby socken, Södermanland, medelmåttigt lång och mager,
gulblekt långlagt ansikte, mörkt hår och klädd i blå frack, blå byxor, rödrandig väst och svart hatt
4:o Drängen Johannes Bryntesson Passopp har avvikit från hemorten Bön, Estemarks socken,
Älvsborgs län, sedan han olovligen tillgripit en släde
Han är mellan 20 – 25 år gammal, medelmåttigt växt, trint ansikte, ljust hår
5:o Drängen Magnus Fabricius har rymt från Torpare Sundberg i Lycksta, Romfartuna socken,
Västerås län
Han är 40 år gammal, medelmåttigt växt, mörk och klädd i blå byxor, blå rock och kängor
6:o Drängen Jan Eric Brun har rymt från Bonden Anders Andersson i Sörby, Västerås län
Han är 22 år gammal, medelmåttigt lång och klädd i grå tröja, blångarnsbyxor och
vadmalsmössa
7:o Soldaten Stens i Sura socken, Västerås län, styvson C F Rylander har bortgått från sitt hemvist
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Han är 18 år gammal, liten och späd till växten, vackert ansikte, bruna ögon, mörkt hår och
klädd i linnebyxor, blå ylletröja, vita ullstrumpor, skor och vaxduksmössa
8:o Torparen Eric Anderssons i Hökällagrind, Backa socken, Göteborgs län 12-åriga dotter Anna
Maria har vid jultiden bortgått från föräldrarna
9:oRotebåtsmannen N:o 282 Carl Gustaf Wallman har inte infunnit sig till tjänstgöring vid Kongl
Flottans Stations i Göteborg
Han är 36 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, runt ansikte, mörkt hår, blå ögon och klädd i hatt,
blå tröja och byxor
10:o Förre Musikanten Adolf Bernhard Sjöberg, är misstänkt för inbrott vid Råbykrogs
Gästgivargård i Nyköpings län. Där stals pengar, 1 servett, 1 sockerskrin, 6 nya halskragar och 2
nattkappor
Han är omkring 18 år gammal, lång, trint rödlätt ansikte och klädd i blå rock och byxor med
röda passpoaler, blå mössa
11:o Statdrängen Eric Zetterberg har bortgått ur sin tjänst vid Söderby, Uppsala Näs socken,
Uppsala län och fört med sig ett gossebarn om 2 års ålder.
Han är född i Dannemora 1802, medelmåttigt växt, ljust hår och klädd i blå byxor, ljusblå rock
och kängor
Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefalles att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, egendom och pengar jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa Zetterberg.
Uppsala den 23 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 23 augusti 1837 (efterlyst tilltalad för slagsmål)
Enligt Vätte Häradsrätts beslut är den för slagsmål tilltalade vävskedsmakaren Johannes Larsson
allmänt efterlyst med befallning till Krono och Stadsbetjänterna i Länet efterspana honom och vid
anträffandet insända honom hit till Länshäktet, för att inställas inför Rätten i Strömstad den 27
september.
Uppsala den 23 augusti 1837 J A CARLSSON L D WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 augusti 1837 (angående nya Brandstods Inrättningen)
Som flera av ombuden för Håbo, Bro, Trögds och Åsunda Härader vid sammanträdet med mig
angående en ny Brandstods Inrättnings antagande, yttrade en önskan att Inrättningen kunde bli
gemensam för hela Domsagan eller för ovannämnda 4 Härader. De godkände förslaget och
menade att ändamålet skulle bäst vinnas om en större Menighet deltog.
Innan stadfästelse söks hos Kongl Maj:t, vill jag anmoda Håbo, Bro, Trögds och Åsunda
Häradsbor att deras lagligen befullmäktigade sockenombud möter mig i Litslena Gästgivargård
den 28 september för att höras och yttra sig över, om de vill förena sig om ett gemensamt
Brandstodsbolag för hela Domsagan.
Uppsala den 26 augusti 1837
Kungörelse, Uppsala den 26 augusti 1837 (husdjurssjukdom)
Då sjukdom bland husdjuren i länet visat sig och Lantmannen måste känna till vilka botemedel
som genast bör användas, har Befallningshavande infordrat uppgifter i ämnet av Djurläkare
Lindblad.
”Även om särskilda föreskrifter lämnats till enskilda personer, kan det inte vara utan nytta att
lämna allmän föreskrift rörande de sjukdomar, som på grund av den ombytliga väderleken samt
brist på tillräckliga tjänliga näringsmedel, visat sig hos våra husdjur.
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Hästkreaturen har t ex drabbats av nervsjukdomar, som yttrat sig så, att djuret på några timmar
står modfälld, har vacklande gång, ibland inställer sig lamhet i fram- och bakdelen eller ena sidan,
då benen på den sidan liksom verkar förlängda, så att djuret rör sig i cirkel. Är lamheten i vänstra
sidan går den åt höger eller tvärtom. Djuret har inte feber och äter och dricker som vanigt.
Allmogen kallar sjukdomen S T Ä K E R N och kan i början botas, men svårligen sedan
lamheten tagit överhand.
Hornboskapen har på flera ställen i länet fått en sjukdom, som är att jämföra med K V A R KK N Ö L A R hos hästar. Runt luftrören känns små knölar, som växer så att djuret hotas av
kvävning, Efter 3 – 6 månader brister någon av dessa och kvarlämnar ett fistulöst sår. De bör
opereras av Djurläkare.
Fåren dör ej sällan efter att ha betat på nyuppsläppta gärden. De äter ax i sådan mängd att
magsaften är otillräcklig att lösa dem och fodermassan börjar jäsa och djuret kvävs inom 24
timmar. Detta kan enklast undvikas om djuren endast släpps på betet 2 –3 timmar i taget och
däremellan får torrt foder
Svinkreaturen har en längre tid drabbats av en hastigt dödande sjukdom. Den anfaller oftast unga
och välfödda. I början syns djuret modfällt och oroligt med ranglande gång, matt blick och
besvärlig andning, De ligger vanligast och om de tvingas stå upp hörs ett jämrande läte. Lämnas
de söker de sig en plats under broar eller dylikt. Hos somliga inställer sig raseri, blicken blir vild,
de skakar på huvudet, gräver djupa gropar och arbetar med sådan häftighet att de slutligen
kraftlösa faller omkull. Kring luftrörshuvudet visar sig en svullnad, som ibland sträcker sig över
bröstet, en rodnad över hela kroppen, som endast kan ses mot vit hud. Den övergår att bli blygrå
kort före döden.
För att föregå sjukdomen skall de aktas för förkylning, stark värme utan tillgång på vatten,
överfyllning med starkt närande föda, stillastående eller ruttet vatten. Om flera djur insjuknar med
samma symptom, skall de till synes friska flyttas till ett luftigt rum med rent strö, håret på örats
yttre sida avrakas och ett eller flera av de där befintliga blodkärlen avskäras. Om detta inte låter
sig göras kan man skära bort en bit av örat. Om inte tillräckligt med blod avgår, gör man likadant
på andra sidan, blödningen är inte farlig.
Varje fullväxt svin får dagligen 2 lod Glaubersalt eller 1 lod Salpeter i en deg upplöst i vatten.
Där tillsätts outspädd Svavelsyra, så mycket att drycken smakar syrligt. Ges under 8 dagar. Sur,
omogen frukt är också välgörande, liksom begjutning av kallt vatten flera gånger dagligen.
De sjuka behandlas på lika sätt förutom att de också 3 gånger om dagen appliceras Clistir av
såpvatten, olja och mjöl, ett kvarter i sänder. Invärtes ges utom det ovanstående varje afton ett
pulver av 2 lod dubbelsalt, 1 lod linfrö och ½ kvintin kamfer. Är djuret mycket hett och andningen
besvärlig uteslutes kamfern och ½ lod salpeter tillsätts. Den som ger detta får inte ha sår på
händerna. Skulle djuret efter denna behandling inte tillfriskna, skall detta tillkännages
undertecknad genast.
Uppsala den 24 augusti 1837 ELIAS LINDBLAD”
Uppsala den 26 augusti 1837 R von KRAEMER
Tillkännagivande, 9 september 1837 (revision av Enöres Kassan)
Direktionen över Uppsala Läns Enöres Kassa har till åtlydnad av Kongl Maj:ts Reglemente för
samma kassa, till allmän kännedom meddelat att utsedda Revisorer granskat och avgivit följande
Berättelse.
” Den 9 augusti 1837 sammanträdde undertecknade av Prövnings Kommittén utsedda Revisorer
för att granska Uppsala Läns Enöres Kassas Räkenskaper för 1836. Sedan vi med noggrannhet
genomgått alla Räkenskaperna med åtföljande Verifikationer och skuldsedlar, som funnits riktiga
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och i laga ordning intecknade samt behållningen i Kassan med 920 riksdaler 1 skilling 5 ½
runstycken blivit oss förevisade, anse vi oss böra på Rotehållarnas vägnar lämna Direktionen och
Kassans Skattmästare full decharge.
Uppsala den 9 augusti 1837 T W ANKARCRONA, E P HAGBERG, C W ENGELBRECHT,
JAN PERSSON I ÅRSTA”
Sammandrag över Uppsala Läns Enöres Kassa och underhörande Förvaltnings räkningar för år
1836.
Debet
Behållning från 1835: Enöres Kassamedel, Legohjälpsmedel uppgick till 49,601 riksdaler 34
skilling
Hertigens av Upplands Gratifikations medel i utlånat kapital och kontanta pengar 60 riksdaler 36
skilling
Uppbörd av 1836 års Enöres medel, inneslutna Intressen och återbetalning av legohjälp 3. 098
riksdaler 7 skilling S U M M A: 52.699 riksdaler 41 skilling

Kredit
Arvoden, Skrivmaterial och tryckningskostnad, legohjälp, Gratifikationer 1.638 riksdaler 42
skilling
Behållning den 1 maj 1837: Enöres Kassamedel, legohjälpsmedel, Hertigen av Upplands
Gratifikationsmedel 51.060 riksdaler 47 skilling
Vilken behållning består av utlånade medel och kontanta pengar S U M M A: 52.699 riksdaler 41
skilling
Uppsala den 30 maj 1837 H A ÅNGERMAN
Uppsala den 9 september 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1837 (lumpsamlares begravning)
På begäran av Landshövdinge Ämbetet i Västerås tillkännages att avlidne lumpsamlaren A
Rydbergs änka, Anna Greta Lindgren avvikit från hemorten, utan att ersätta Carls Andersson i
Flinta, Rytterns socken för de kostnader han haft för lumpsamlarens begravning. Den som äger
kännedom om änkans vistelseort uppmanas att anmäla till Kronofogden Iverus i nämnda län.
Uppsala den 9 september 1837
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1837 (efterlyst för rån)

Örebro Häradsrätt har fattat beslut, att manspersonen Anders Gustaf Petersson därigenom är
förständigad att vid hämtningspåföljd personligen infinna sig vid Rätten den 18 oktober klockan
10 f m för att höras i ett mål, angående förövat rån hos änkan Stina Larsdotter på Hummelbäcks
ägor.
Uppsala den 9 september 1837
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1837 (efterlyst angående häststöld)

Glanshammars Häradsrätt har fattat beslut att Smideshandelsbetjänten Lars Fredrik Berg från
Eskilstuna kallas, att vid laga påföljd infinna sig i Rätten den 2 oktober, för att som målsägare
höras i ett mål mot häktade Drängen Anders Larsson från Berg, som är tilltalad för stöld av häst,
släde och sele.
Uppsala den 9 september 1837
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Kungörelse, Uppsala den 9 september 1937 (rustningshästarnas utegångsförbud)
Rustningshästarna vid Livregementets Dragon Korps skall ovillkorligen hållas inne om nätterna
efter 1 oktober oberoende av vädret. Befallningshavandes åtlydnad av Kongl Maj:ts skrivelse den
28 april 1819 och Krigs Kollegiets Kungörelse av den 26 januari samma år, stadgar att de i länet
belägna rusthållen får ha hästarna ute om dagarna fram till 1 november, om så kan ske utan att
skada hästarna. Den som har hästarna ute efter nämnda datum bötar 10 riksdaler.
Uppsala den 9 september 1837
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1837 (värvning)
Gardisten vid Major Greve Gyldenstolpes Skvadron av Livgardet till häst, N:o 17 Johannes
Kjellman har förordnats att till den 28:de dennes anställa värvning i Enköping.
Uppsala den 9 september 1837
Efterlysning, Uppsala den 9 september 1837 (7 personer)
1:o Förre Artilleristerna Anders Andersson Thor, dömd till ansvar för första resan stöld och
manspersonen Christian Andersson Starell tilltalad för samma brott har avvikit från Älvsborgs
Länshäkte.
Thor är 30 år gammal, över 3 alnar lång, grov och stark kroppsbyggand, brunt hår, blå ögon,
stor kraftig näsa, stor mun och fylligt ansikte. Han var klädd i blå vadmalströja med lång skört, blå
vadmalsbyxor, randig ylleväst, stövlar och svart hatt
Stradell är mellan 20 och 30 år gammal, kort och undersättsig, runt ansikte, Han var klädd i
byxor och tröja av mörkblått kläde, blå linnestrumpor, svarta skor och blå mössa.
2:o Den för stöld tilltalade manspersonen Mo Anders Olsson från Djurås i Falun har rymt
Han är omkring 40 år gammal, medelmåttigt stadigt växt, ljust vackert och fettlagt ansikte, blå
ögon och mörkt hår
3:o Manspersonen Johan Eric Strandberg, vilken i Sör Västansjö, Grangärdes socken, Falu län
tillgripit 10 rågbröd, 1 blå jacka, 1 par blå byxor, 2 par stövlar, 2 par nya skor, 2 skjortor, 3
gulrutiga bomullsdukar, 1 blå lärftshalsduk, 1 par silverspännen och 1 par strumpor
4:o Livstidsarrestanten Gunne Nilsson Nygren har rymt från Karlstens fästning.
Han är född i Blekinge, 5 fot 9 tum lång, trint ansikte, brunt hår och klädd i vita s k
bussaronskläder märkta med L F N:o 144, svart filtmössa och läderskor med träbottnar.
5:o Den för mord på Soldat Johan Peter Eld misstänkte förre Artilleristen Johannes Lindgren har
rymt från Kalmar län
Han är omkring 40 år, kort och undersättsig, svart krusigt hår, mörka ögon, brunaktig
ansiktsfärg, ett stort ärr över högra kindbenet. Han var klädd i blå tröja, grå byxor, randig väst, röd
halsduk, svart hatt och stövlar.
6:o Den för tredje resan stöld straffade manspersonen Eric Jacobsson, som misstänks att ha
förövat inbrott hos Torparen Olof Pehrsson i Sunnanås, Ljusdals socken, Gävleborgs län och
därvid tillgripit en silverdosa om 7 lod, en kopparkruka, en halv hud barkat läder, en halv hud
engelskt sulläder, en svart silkesduk, 2 brokiga bomullshalsdukar, 4 – 5 alnar mörkblå vadmal, en
silverspecie riksdaler samt några kopparmynt.
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalls att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer
samt stulna egendom jämte tjuvarna och med den lagligen förfara.
Uppsala den 9 september 1837
Kungörelse, Uppsala den 9 september 1837 (berättelse om Brandförsäkrings Verkets
revision)
Så väl här som på Länets Kronofogde Kontor finns Revisionsberättelsen av allmänna
Brandförsäkrings Verkets för Byggnader på landet för år 1836 till genom läsning.
Uppsala den 9 september 1837
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Kungörelse, Uppsala den 9 september 1837 (ändrad tid för mönstring av rusthästarna)
De rustande vid Livregementets Dragon Korps har anmält hos Befallningshavande, att han måtte
anhålla hos Kongl Maj:t att de årliga Approbations- och Kassationsmönstringarna på hästarna
måtte flyttas från hösten till sommaren, då Korpsen är samlad på Ladugårdsgärde till
Regementsmöte, samt deras hemställan att de som äger föl eller underåriga remontrar befrias från
skyldigheten att uppvisa dem. Enligt Skrivelse av den 28 juli förklarar Kongl Maj:t sig inte vilja
bifalla deras anhållan.
Uppsala den 9 september R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 21 september 1837 (bärgade bräder vid Älvkarleby)
I skärgården vid Älvkarleby har från havet influtit 4 tofter bräder om 1 ½ tums tjocklek, vilka
förmodas tillhört det fartyg som strandat vid Äggeskär utanför Gävle. Bräderna återfås mot
behörig ersättning. Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen utfärda likalydande
kungörelse.
Uppsala den 21 september 1837
Efterlysning, Uppsala den 21 september 1837 (17 personer, 6 hästar, kyrkstöld, och stulen
egendom)
1:o Smidesbetjänten Bengtsson, som misstänks ha vållat Klensmeden Wikströms i Umeå död har
begivit sig från orten.
Han är försedd med Magistratens i Eskilstuna pass av den 12 april och var klädd i mörkblå
frack med släta mässingsknappar, ljusgrå randiga byxor, stövlar och svart hatt samt medförde
ljusblå skinnklädda klädesbyxor, tröja och blå vadmalssurtut
2:o Arbetsfången Anders Månsson har rymt från Kristianstads Fästning.
Han är liten till växten, runt ansikte, platt näsa, stora läppar, bruna ögon och mörkt hår. Han
var klädd i blå mössa, blå tröja med sammetskrage, grå byxor och stövlar.
3:o De för stölder ute på marken misstänkte Manspersonerna Nils Nilsson från Sörby, även kallad
Svarvare Nilsson och Anders Andersson från Kålaberga i Kristiansstads län
Nilsson är omkring 30 år gammal, medelmåttig stark kroppsbyggnad, runt ansikte, mörkt hår
samt ett sår på vänstra kinden
Andersson är mellan 30 – 40 år gammal, liten och undersättsig, ljust hår och klädd i blå kläder
4:o Båtsmannen vid Gotlands Kompani, N:o 107 Thuna, har rymt från Gripsholmsviken i
Nyköpings län
Han är över 3 alnar lång, av stor och grov kroppsbyggand, mörkt hår, samt händerna märkta
med 1818. Han var klädd i blågrå vadmalströja, randig väst, grå vadmalsbyxor, stövlar och svart
hatt
5:o Mellan Kumla Gästgivargård och Linköping har stulits en koffert överdragen med sälskinn.
Den innehöll en fin svart mansklänning, flera nattkappor och kragar, en svart
fruntimmersklänning, 2 klänningar av 8 skaftat bomullstyg, 1 par långa genombrutna svarta
silkesvantar, 1 äkta ylleschal, 1 vit schal av linon, 1 par nya tygskor, 1 par av skinn, 1 par svarta
redgarnsstrumpor, 1 par av bomull, 1 stor spetskrage, 1 av kambrick, 2 kambricknäsdukar den ena
märkt Johanna den andra Karolina, 1 par svarta örhängen av stenkol, 1 svart halsband
Vidare stals en kappsäck av sälskinn innehållande 1 blå frackklänning, 1 rosig sidenväst, 1 blå
och en vit skjorta, 1 grönt fodral, med spegel och rakkniv, kam och tvål, 1 par stövlar, 3 alnar fint
svart kläde. 20 riksdaler till den som upptäcker tjuven.
6:o Lejde Beväringskarlen Lars Magnusson har inte varit synlig i hemorten Frälsegården Vång i
Dalums socken, Älvsborgs län, sedan den 7 juni.
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Han är 5 fot 8 tum lång, undersättsigt växt, rödlätt, långlagt och koppärrigt ansikte, ljusa ögon,
krokig näsa och klädd i mörkblå vadmalsrock, ljusblå långbyxor av bomullstyg, vitrandig väst,
stövlar och blå mössa
7:o Ander Fredrik Anderssons i Önne, Håbo socken, Göteborgs län 7-åriga sto stals från betet.
Stoet är svart till färgen med ståndman, lång svans samt några ljusa hår på nosen.
8:o Livstidsångarna Johan Peter Westerholm, Carl Gustaf Apelgren, Peter Kanon eller Tropp,
Olaus Larsson, Olof Hallberg och Abraham Månsson har rymt från Karlstens Fästning den 3
dennes
Westerholm är född i Östergötland, 45 år gammal, 5 fot 9 tum lång, medelmåttigt växt, trint
ansikte, ljust hår.
Apelgren är född i Kronobergs län, 41 år gammal, 5 fot 8 tum lång, smärt, trint ansikte, svart
hår
Kanon är född i Kristiansstads län, 5 fot 9 tum lång, trint koppärrigt ansikte, ljusbrunt hår och
blå ögon
Larsson är född i Göteborgs län, 43 år gammal, 5 fot 9 tum lång, undersättsig, trint ansikte,
trubbig näsa, blå ögon, ljust hår
Hallberg är född i Skaraborgs län, 38 år gammal, 5 fot 5 ½ tum lång, klen växt, trint ansikte,
mörkt hår
Månsson är född i Blekinge län, 42 år gammal, 5 fot 10 ½ tum lång, stark kroppsbyggand,
avlångt ansikte, blå ögon, mörkt hår
Allesammans var klädda i vita s k bussaronskläder märkta på framsidan med L F och
Arrestantens Ordningsnummer.
9:o Ett 11-årigt sto, rött till färgen, brutet i sadelstaden, med smal vit bläs, lång svans och
hängman samt en 6-årig fux med vita hår i pannan, lång svans och hängman stal vid Rävbo och
Gategården i Hållta socken, Göteborgs län.
10:o Skomakare Gesällen Hans Fredrik Murberg har olovligen avvikit från Skomakare Wahlquist
i Strömstad och misstänks ha stulit åtskilliga klädespersedlar från Postilljonsänkan Disson där.
Han är 29 år gammal, medelmåttigt växt, runt ansikte, mörkt hår, bruna ögon och stora
polisonger. Han var klädd i grön rock, byxor och mössa.
11:o Rekryten vid Järvsö Kompani av Hälsinge Regemente, N:o 150 Kling har avvikit från roten
Han är 30 år gammal, 5 fot 10 tum lång, med långlagt ansikte, bruna ögon, ljusbrunt hår och
klädd i grova linnebyxor och bussaron, röd filtmössa
12:o Följande kreatur har bortkommit för Bonden Jon Jonsson i Norsjö och Torparen Olofsson i
vik, Järvsö socken, Gävleborgs län, nämligen:
ett 10-årigt vitblackt sto med svart hängman och svans, mörka ben och järnskälla i läderrem
ett 10-årigt grått sto med svart ståndman och svans och skälla på järnklave om halsen
en 1-årig fåle med lika färg som sistnämnda stoet
en 18-årig mörkgrå vallack, vit på vänster öga, ljus fällman och svart svans, försedd med skälla i
läderrem
13:o Vid inbrott i sakristian i Sävsnäs kyrka i Falu län stals 3 mässkjortor, 1 altarduk samt en del
pengar. För stölden misstänks en från Karlstad förrymd person vid namn Björn. Han är känd för
åtskilliga andra stölder.
14:o Rekryten vid Överste von Schwerins Kompani av Svea Livgarde, Johan Eric Nyström har
olovligen avvikit från Järfälla socken i Stockholms län, men förmodas vistas i länet
Han är 30 år gammal, 5 fot 11 tum lång, ljust hår och klädd i surtut och byxor av grått kläde,
skor och förskinn
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att noggrant efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, stulna egendom och kreatur jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Uppsala den 21 september 1837
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Kungörelse, Uppsala den 21 september 1837 (innehav av förmodat stöldgods)
Hos den för stöld straffade Drängen Carl Larsson från Gretlanda i Älvsborgs län har följande
effekter hittats, som han inte kan redogöra åtkomsten av, nämligen: 1 silverfickur, 1 kniv, 1
plånbok, 1 hästtäcke, 1 betsel, 1 piska. Rätta ägaren anmäler sig hos Länsman Wingner i
Mollaryd.
Uppsala den 21 september 1837 J A CARLSSON L D WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1837 (auktion på spannmålsarrende vid Nordesbol,
Olands Härad, Stava socken)
Till följd av skrivelse från Serafimer Ordens Gillet kommer auktion att förrättas den 28 november
på spannmålsarrendet vid Uppsala Hospitals hemman N:o 1 Nordesbol, Olands Härad, Stava
socken. Arrendet är på 25 år och antagandet av högsta anbudet beror på Serafimer Ordens Gillet.
Borgensförbindelse lämnas av två personer som för egen skuld, en för bägge och bägge för en, att
arrendekontraktet fullgörs även om arrendatorn skulle avgå med döden. Borgen skall vara skriven
på stämplat papper.
Upplysningar om arrendevillkoren och hemmanets beskaffenhet kan inhämtas av förslaget till
Arrendekontrakt.
Prästerskapet anmodas att läsa denna Kungörelse i kyrkan 2 gånger, sista gången omkring 8
dagar före auktionen. Befallningshavande i angränsande län anmodas vänligen låta enahanda
Kungörelse utgå.
Uppsala den 25 september 1837 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 4 oktober 1837 (Lanthushållnings Sällskapet tillhandahåller
havre till utsäde)
Då en stor del av årets havreskörd blivit skadad av frost och således oduglig till utsäde befaras
brist på fröbart utsäde nästa vår. Lanthushållnings Sällskapet försöker ombesörja att dugligt utsäde
av havre denna höst mot lindrigaste pris som erhållas kan i Stockholm, tillhandahållas lantmännen
i länet. De skall före oktober månads slut på Landskansliet uppge hur stor kvantitet de önskar
köpa.
Uppsala den 4 oktober 1837
Tillkännagivande, Uppsala den 4 oktober 1837 (stort parti träskor)
Genom Lanthushållnings Sällskapet har Handlare C G Lenngren mottagit till försäljning ett stort
parti träskor, som länets lantmän kan köpa för sig och sitt tjänstefolk.
Uppsala den 10 oktober 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1837 (stulen häst i Odensala socken)
En svartbrun häst, 7-8 år gammal, 9 kvarter hög med liten stjärn och vita fläckar i sadelstaden,
skodd på alla fötterna samt en kärrsele och grimma har blivit stulen på eftermiddagen den 3:dje
dennes innanför Slottstullen här i staden från Bonden Pehr Pehrsson i Kumla, Odensala socken,
Stockholms län.
Vedergällning till den som återskaffar kreaturet. Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att
efterspana hästen samt tjuven och vid ertappandet lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas vänligen utfärda
likalydande kungörelse.
Uppsala den 6 oktober 1837
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1837 (tillvarataget sto)
Ett brunt sto mede svart man och svans har tillvaratagits då den betade vid Ärna Sädesgärde i
Gamla Uppsala socken. rätta ägaren återfår stoet hos Handlande Eric Pettersson därstädes.
Befallningshavande i angränsande län anmodas att utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 6 oktober 1837
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Efterlysning, Uppsala den 6 oktober 1837 (2 personer, 3 stölder under resor)
1:o Från Bonden Jan Pehrsson i Säby, Övergrans socken, detta län, stals följande persedlar av den
okänd man under resa mellan Järva och Barkarby: 1 fickur av silver tillverkat av Norrman i
Norrköping, märkt på baksidan med J P 1832, 1 röd saffians plånbok med småsedlar och en
Charta Sigillata på 5 riksdaler
2:o Den för andra resan stöld straffade Korrektionisten Olof Göran Hillbom från Månkarbo i Tierp
har rymt från Länslasarettet där han varit intagen på grund av sjukdom.
Han var klädd i vita buldansbyxor, blå mössa, strumpor och skor samt medförde en blå
vadmalsrock
3:o Förre Korrektionisten A P Petersson har rymt ur sin tjänst hos C F Lindström i Rocksta,
Klosters socken, Nyköpings län och därvid stulit en silkesduk av skiftande färg.
Han är född i Skänninge, 32 år gammal, undersättsig, trint ansikte, brunt hår och blå ögon
4:o Från Fältväbel Ephr Öberg i Rabbelshede, Göteborgs län har stulits en mörkblå klädeskappa
med sammetskrage och silverhakar.
5:o Under resa mellan Uppsala stad och Högsta Gästgivargård stals en kappsäck tillhörande
Konsul P S Söderbäck innehållande bl a en Uniformsklädning med Danska Vapnet i knapparna,
en svart frack, en brun frack en grön bonjour, ett par blå byxor, flera nattkappor, strumpor,
ylletröjor, näsdukar, 2 par stövlar, 1 par galoscher, flera paket med provlekar av kort.
Bokstäverna P S S var graverade på kappsäckens lås. 50 riksdaler i belöning till den som
återställer godset.
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, stulen egendom och tjuvarna samt vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i övriga län anmodas vänligen
efterlysa Hillbom och de från Bonden Jan Persson och Konsul Söderbäck stulna persedlar.
Uppsala den 6 oktober 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1837 (ersättning till beväringsynglingar)
I händelse innevarande års Beväringsynglingar inom Uppsala län inte fått de avlönings- och
ersättningsförmåner de har rätt till, skall för vinnande av rättelse skriftlig anmälan göras förE 20
december.
Uppsala den 7 oktober 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1837 (reparation av broar mellan Säva och Långtora)
Två broar över allmänna landsvägen mellan Säva och Långtora Gästgivargårdar kommer att
ombyggas från och med den 23 dennes till 2 november. Resande bör under tiden färdas förbi
Korskrogen.
Uppsala den 13 oktober 1837
Kungörelse, Uppsala den 13 oktober 1837 (Konsul Söderbäcks persedlar återfunna)
De från Konsul Söderbäck i Gävle bortstulna persedlar under resa mellan Uppsala stad och Högsta
gästgivargård har kommit tillrätta med undantag av en ej omnämnd kråsnål av guld med briljanter
och en dito med ametist, vilka persedlar jämte tjuvarna alltså av Krono- och Stadsbetjänterna
noggrant skall efterspanas.
Uppsala den 13 oktober 1837
Efterlysning, Uppsala den13 oktober 1837 (2 personer, häst och kärra, stor stöld)
1:o På morgonen den 5 dennes stals en svart häst hos Bonden Anders Hansson i Vallskog, Bälinge
socken, detta län. Den tillhör en Strömmingsfiskare från Hålland socken. Samtidigt stals en
färdkärra med stol tillhörande Bonden Pehr Nilsson i Svista.
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2:o Vid inbrott i huset N:o 66 vid Klara Bergsgränd i Stockholm stals följande: 2 förläggsskedar,
4 raguskedar, 18 matskedar, 18 dessertskedar, 2 såsskedar, 22 teskedar, 30 gafflar, 1 tekanna, 1
gräddkanna, 1 kaffekanna, 2 spillkummar, 1 gräddskål allt av silver märkt med Liljeströmska
familjevapnet. 1 liten Svärdsstjärneorden och guldringar, 2 frackar, 3 par byxor, 1 vadderad surtut
av grått kläde, 2 bonjourrockar, 1 blå sämre klädeskappa, omkring 20 – 30 skjortor märkta C L,
diverse hals- och näsdukar, 1 schatull, 1 rakstrigel, 3 rakknivar samt 1 par glasögon.
3:o Statdrängen Anders Modin har bortgått från sitt hemvist vid Målby Säteri, detta län och
kvarlämnat hustru och barn
Han är 31 år gammal, född i Södermanland, medelmåttigt växt, stark kroppsbyggnad och gott
utseende
4:o Från länets Hospital har olovligen bortgått den av fallandesot besvärade Drängen Isac
Österström
Han är 35 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår och ärr efter en brännskada i ansiktet och på
handen. Han var klädd i grå vadmalskläder, förskinn, strumpor, träskor och blå mössa
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att på det sorgfälligaste efterspana dessa förrymda
personer, stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas att
låta efterlysa Modin och Österström samt ovannämnda häst och kärra.
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1837 (försäljning av en gård i Uppsala)
På begäran meddelas följande:
”Den 9 november kommer på stället till högstbjudande att säljas avlidna Mamsell Amnells
Arvingars tillhöriga gård under N:o 15 i kvarteret Bryggaren och Vårfruroten här i staden.
Egendom är belägen nära ån och har rymlig tomt med trädgård, innehåller 8 rum, brygghus och 2
kök, vedbodar, vagnslider, stall och fähus, spannmålsvindar och källare. Åbyggnaden är
brandförsäkrad för 3.000 riksdaler banko och köpevillkoren rättas efter köparens bekvämlighet.
Uppsala Akademi auktionskammare den 17 oktober 1837 L G Berglund
Uppsala den 24 oktober 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1837 (bärgad skeppsslup)
Fiskare Pehr Andersson i Tjönekalv i Bohus län har i Kattegatt bärgat en skeppsslup av ek, 15 fot
lång, svartmålad med röd rand och grön inuti med brun botten. Vederbörande ägare anmäler sig
inom laga tid hos Sjötullkammaren i Marstrand.
Uppsala den 24 oktober 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1837 (lagsökning)
M W Torén i Strömstad har hos Befallningshavande i Göteborgs län sökt handräckning, för att av
Skeppare Lars Strömsten erhålla 23 riksdaler enligt skuldsedel. Då Strömstens vistelseort är okänd
begärs lagsökning, där han anbefalls att inom 3 månader lämna förklaring hos
Befallningshavande, vid äventyr att inte vara i målet hörd.
Uppsala den 24 oktober 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1837 (lagsökning)
Anders Svensson Hedlund från Käringehult, Hestra socken och P Petersson från Anderstorp i
Reftele socken har hos Befallningsman i Jönköpings län blivit lagsökta av U Nordquists Änka &
Comp i Göteborg samt av Häradshövding A Åberg därstädes för sammanlagt 2.372 riksdaler
enligt skuldsedlar. Då de vistas på okänd ort är de förständigade att infinna sig inom 3 månader
hos Befallningshavande och avgiva förklaringar vid äventyr att inte vidare bli hörda.
Uppsala den 24 oktober 1837
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Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1837 (misstanke om olaga åtkomst)
Hos Pigan Stina Jansdotter i Örbylund, Odensala socken, Stockholms län har hittats en större
sjöskumspipa och tobakspung, som hon påstår sig hittat vid Skokloster vid midsommar utan att
låta pålysa fyndet. Rätta ägaren kan återfå persedlarna hos Kronolänsman L Öhlin i Tollsta.
Uppsala den 24 oktober 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1837 (misstanke om olaga åtkomst)
Vid rannsakning för stöld har tilltalade och dömde ynglingarna Carl Henrik Carlsson och Carl
Landholm uppgivit att Gelbgjutare Gesällen Fredrik Torgny Herelius ägt kännedom om en stöld
som förövades hos numera avlidna Traktören Heimdahler.
Herelius är härmed kallad att infinna sig den 28 november inför Linköpings Stads Kämnärsrätt.
Krono- och Stadsbetjänterna på den ort där han vistas, skall underrätta honom om inställelsen och
hitsända bevis härom.
Uppsala den 24 oktober 1837
Efterlysning, Uppsala den 24 oktober 1837 (9 personer, 3 hästar, 3 stölder, 1 borttappad
plånbok)
1:o Smideshandlare Claes Blomgren från Hamra har inte infunnit sig inför Västbo Häradsrätt i
Jönköpings län för att genmäla vice Kronfogden Samsjoes påstående om ansvar för
kvarstadsbrott. Han skall enligt Rättens beslut genom hämtning inställas i domstolen.
2:o Bagarlärlingen Johan Fr Kilberg har rymt från Bagare Winblad i Jönköping.
Han är 13 år gammal, liten till växten, trint fräknigt ansikte, blå ögon, liten näsa och ljust hår.
Han är klädd i grå vadmalsrock, bruna byxor, brun väst, stövlar och blå mössa
3:o Sadelmakare Gesällen Sedelius har avvikit från Arboga, där han varit tilltalad inför
Kämnärsrätten för slagsmål. Han skall inställa sig den 2 december
4:o En 6-årig mörkbrun vallack med ståndman och ett ärr på högra bakbenet har kommit bort från
betet vid Lista By, Irsta socken, Västerås län.
5:o Från Bergsmannen Olof Eliaesson i Norrberg, Ovansjö socken, Göteborgs län har bortkommit
ett rött sto, 8 – 9 år gammalt, med fällman åt vänster, något ljusare svans och vit bläs
6:o Kvinnspersonen Sara Matilda Ljungberg, som av Kämnärsrätten i Nyköping blivit prövad
saker till ansvar för stöld har rymt från häktet där i staden
Hon är lång och smal, blek med mörkbrunt hår och blå ögon. Hon var klädd i kattunsklänning,
vita bomullsstrumpor och skor samt medförde åtskilliga andra kläder.
7:o Soldaten vid Strängnäs Kompani, Södermanlands Regemente, N:o 706 Johan Ås har avvikit
från hemorten
Han är 23 år gammal, runt ansikte, bruna ögon, krusigt mörkt hår och klädd i grå päls,
bolstervarsbyxor, rödrandig väst, blå mössa och stövlar.
8:o Guldsmeden G Holmberg, som är tilltalad för f d Länsman Eggerzs, död har rymt från
Vänersborg.
Han är 32 år gammal, kort och undersättsig, rödbrusigt koppärrigt ansikte, bruna ögon, mörkt
hår
9:o Kvinnspersonen Catharina Olsén, som hos änkan Stina Olsdotter på Hulta ägor, i Svennevads
socken, Örebro län, stulit 1 kjoltyg av blångarn, 1 förkläde samt 1 riksdaler 12 skilling
10:o Natten till den 29 september stals 2 vadmalsrockar, den ena mörkgrön med bruna
hornknappar och randigt foder samt den andra mörkblå med sammetskrage, överklädda knappar
och randigt foder, hos Nämndeman Eric Andersson i Järilsbo, Fläckebo socken
11:o Skomakarelärlingen Anders Nygren har bortgått från Skomakare Johan Jönsson i Nyköping
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Han är 25 år gammal, lång till växten, svart hår och klädd i ljusblå linnerock och byxor,
mörkblå klädesväst och mössa
12:o Gossen Anders Petter har rymt ur sin tjänst hos Bonden Jonas Åström i Oxelvik, Trosa
socken, Nyköpings län
Han är 16 år gammal, liten och klen till växten, klädd i grå vadmalsbyxor, stövlar, kaskett och
blångarnsskjorta.
13:o Vid inbrott hos Bonden Jon Andersson i Horna, Ljusdals socken, Gävleborgs län, stals 3
fårskinnsfällar med vidsydda täcken i åtskilliga färger, 4 dunkuddar med överdrag av randig
linneväv, 6 vita kuddöverdrag av linne samt 4 lakan
14:o Från Bonden Olof Pehrsson i Böle, Ovanåkers socken, Gävleborgs län har på betet
bortkommit en 4-årig röd vallack, omkring 11 kvarter hög, med fällman åt vänster samt försedd
med skälla
15:o Vid inbrott hos Nämndeman Carl Hammarström i Troxhammar, Stockholms län, stals 1
mörkblå kapprock av vadmal, 1 mörkblå klädessurtut, 1 svart klädesfrack, 2 randiga västar, 1
silkesschalett, 1 lärftslakan, 2 servetter, 5 bomullsskjortor, 1 lintyg av kambrick, 1 av bomullslärft
mm
16:o Utanför Hornstull under resa från Stockholm bortkom en röd plånbok, med pengar och
dokument samt 2 brev, det ena till Prostinnan Lagerberg och det andra till Pastor O Löfdal i
Vårdinge. Hederlig vedergällning till den som anmäler fyndet hos Kryddkramhandlare Lind i
Stockholm.
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, stulna egendom, bortkomna kreatur jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen
förfara.
Uppsala den 24 oktober 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1837 (efterlyst för våldsamt förfarande med annans
resetyg)
På begäran är Anders Andersson, som begivit sig från hemorten Uddberga i Nyköpings län,
antydd att andra rättegångsdagen av nästa ting med Villåttinge Härad, som börjar den 2 november
inställa sig, för att svara om det ansvar, som yrkas mot honom för våldsamt förfarande med
Handlare Ekbloms resetyg.
Uppsala den 24 oktober 1837
Kungörelse, Uppsala den 24 oktober 1837 (ett fat talg bärgat nära Gotland)
Skeppare Eric Blomgren har under resa från Malmö till Gävle bärgat ett fat talg nära Gotland och
överlämnat det till Tullkammaren i Gävle, där rätta ägaren kan återfå sin egendom.
Uppsala den 24 oktober 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 25 oktober 1837 (mantalsskrivning)
Mantals- och skattskrivningen kommer inom Uppsala län att förrättas på platser och tider som
nedannämnda Förteckning visar.
Varje Skattskyldig uppförs i mantal och taxeras där han bor. Alla som är sina egna skall både
på landet som i städerna personligen, skriftligen eller genom ombud infinna sig den dag
förrättningen är utsatt, och avlämna uppgifter som bör innehålla:
1:o Alla som hör till ens hushåll med namn, ålder, mer eller mindre arbetsförmåga, bräcklighet.
Vidare uppges personers ämbete, tjänst eller befattning, ägande rörelse, näring, eller hantering,
fastigheter, verk och inrättningar. Även fartyg om 5 lästers dräktighet skall uppges.
2:o Alla som finns i huset eller på ägorna, som inhysesfolk, hyresmän och andra.
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3:o Alla som är berättigade att bränna brännvin, och vill göra det, uppger hemmanet där det skall
ske och tiden, pannrymd samt pannans klassifikation och beskaffenhet samt om Skattskrivaren
påfordrar Justeringsbetyg för ostämplade tackjärnspannor.
Samma skyldighet som för husbönder gäller för förmyndare, styresmän av bolag, verk och
inrättningar, outredda sterbhus och konkurser för den egendom de förvaltar och vårdar.
Ägare av Fartyg, som inte kan styrka, att han uppgivit sig till Bevillningens erläggande bötar 3
dubbla beloppet av den försnillade Bevillningen och dessutom avgifterna som skall erläggas.
Allmogen eller mindre skrivkunniga personer får lämna uppgifter muntligen.
Husbonde, som låter någon skriva sig men inte nyttjas i hans tjänst bötar 3 riksdaler 16 skilling
enligt Legostadgan. Den som utan laga förfall uteblir från förrättningen inom tredje timmen bötar
1 riksdaler. Samma bot för den som lämnar felaktiga upplysningar om personer, även om de blir
befriade från skatt. Den som bidrager till att någon undantas från skatt, som han skäligen skall
betala, bötar dess dubbla belopp.
Personer som på grund av sjukdom eller lyte inte kan utföra arbete, skall uppvisa edsvuren
läkares bevis att skadan eller sjukdomen är obotlig, vilket intyg läggs till mantalsskrivningen.
Särskilda förteckningar på försvarslösa personer insänds en månad efter förrättningen .
Skatteskrivarna skall tillse att alla arrende- och hyreskontrakt är skrivna på stämplat papper. De
skall förevisas.
Prästerskapet anmodas att samma dag denna Kungörelse läses från Predikstolen även Kongl
Förordningen av den 30 september 1812 och Kongl Påbudet av den 28 oktober samma år
angående vissa omständigheter, som skall iakttagas vid Mantals- och Skattskrivningar.
Förhörsböcker och Prästbevis skall efter Gudstjänsten kungöras i sockenstugan och
husförhörsböcker medföras vid Förrättningen, där man kan få upplysningar som erfordras, så att
ingen Skattskyldig må bli förbigången.
Uppsala den 25 oktober 1837 R von KRAEMER
(3 sidor Förteckningar på tider och platser där Förrättningarna sker i länet)
Kungörelse, Uppsala den 27 oktober 1837 (resultat av approbations- och
kassationsmönstringar)
De rustade vid Livregementets Dragon Korps underrättas att t f Mönsterherren Generallöjtnant
Puke vid approbations- och kassationsmönstringarna på Korpsens hästar i september i anseende
till benskador, ålder eller obotliga fel kasserat hästarna för:
N:o 20, 28, 51, 80 och 89 vid Norra Upplands Skvadron
N:o 14, 36, 66, 71, 72, 95 och 99 vid Sigtuna Skvadron
N:o 1, 15, 47, 52, 58 och 60 vid Uppsala Skvadron
Approberade remontrar:
N:o 4, 5, 23, 37, 48, 57, 60, 86 och 91 vid Norra Upplands Skvadron
N:o 13, 19, 30, 38, 59 och 79 vid Sigtuna Skvadron
N:o 11, 26, 37, 43, 44 och 51 vid Uppsala Skvadron
Ställda på förbättring:
N:o 3, 10, 18, 38, 71 och 76 vid Norra Upplands Skvadron
N:o 33, 63 och 86 vid Sigtuna Skvadron
Den missnöjde inger besvär till Kongl Maj:t inom 60 dagar från den 5:te november.
Denna Kungörelse bör läsas i Övergran, Håtuna, Tibble, Torsvi, Vallby, Svinnegarn, Enköpings
Näs, Bred, Litslena, Fittja, Giersta, Nysätra, Gryta, Ramsta, Uppsala Näs, Läby, Vänge, Börje,
Järlåsa, Långtora, Åkerby, Bälinge, Gamla Uppsala, Vaksala, Rasbokil, Danmark, Viksta,
Ärentuna, Tensta, Vendel, Tuna och Morkarla Församlingar. Kronobefallningsmännen skall
skyndsamt insända bevis på att ärendet är kungjort till Krigs Expeditionen. Dock hindras inte
verkställigheten av inlämnade besvär.
Uppsala den 27 oktober 1837
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Efterlysning, Uppsala den 27 oktober 1837 (2 personer, 2 rånare, stöldgods)
1:oTvå okända manspersoner har tidigt på morgonen den 13:de dennes överfallit Mjölnaren Jan
Peter Holmquist från Fänsberga i Kulla socken på landsvägen mellan Stockholms Näs kyrka och
Almare Stäket och med våld fråntagit honom 38 riksdaler.
De var klädda i rockar och liknade till utseendet vanliga dagsverkskarlar
2:o Korrektionisten Ernst August Kast och Arbetsfången J Peter Sahlman har rymt från
Kristianstad
Kast är 24 år gammal, lång och smal, ljuslagt ansikte och ljust hår. Han var klädd i blå jacka,
grå byxor, blå mössa och skor
Sahlman är 30 år gammal, fylligt koppärrigt ansikte, svart hår och bruna ögon, Kan var klädd i
buldans bussarong märkt A F och stövlar.
3:o Vid inbrott hos Kyrkvärden Carl Svensson i Köttekulla, Grönahögs socken, Älvsborgs län
stals 1 halsband av guld 1 ½ aln lång, åtskilliga silverpengar, 6 ostar, 1 buldansstycke
4:o Vid inbrott i ett salustånd på torget i Ulricehamn stals flera stycken bomullstyg, försedda med
Stockholms Plakats Stämpel av den 2 september 1836, 1 dussin bomullsdukar märkta med
Stockholms Hallstämpel.
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att med noggrannhet efterspana dessa rånare och
förrymda personer, stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Uppsala den 27 oktober 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 1 november 1837 (entreprenadsauktion för inköp av ved till
Ångfartyget Uppland)
Den 28 dennes kommer entreprenadsauktion att hållas här på slottet, för uppköp av 150 famnar
torr och grov tall- och granved för Ångfartyget Upplands räkning. Veden skall kostnadsfritt
levereras på anvisat ställe i staden under vintern och våren.
Förseglade anbud med uppgift om priset för famnen, famnens storlek och vedens längd kan
inlämnas före auktionen till Landskontoret. Vederbörlig borgen för leveransens ordentliga
fullgörande krävs.
Uppsala den 1 november 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 1 november 1837 (entreprenadsauktion för inköp av ved till
Hospitalet)
Den 28 dennes kommer här på slottet att förrättas entreprenadsauktion på 100 famnar torr och god
gran- och tallved för Uppsala Hospitals räkning. Veden skall levereras vid Hospitalet
kostnadsfritt: 25 famnar före december månads utgång och resten före 1 mars 1838.
Förseglade anbud med uppgift om pris, famnens storlek och vedens längd kan inlämnas på
Landskontoret, Det lägsta anbudet kommer att underställas Serafimer Ordens Gillets prövning och
entreprenören skall ställa antaglig borgen för leveransens ordentlig fullgörande.
Uppsala den 1 november 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1837 (svag skörd av spannmål och potatis)
Efter slutad skörd i länet visar det sig att både spannmåls- och potatisgrödan blivit svag, så att
lantmännen måste iakttaga den största uppmärksamhet i sin hushållning. Det är lika i nästan alla
Rikets landskap. Befallningshavande anser sig böra i tid underrätta Lantmännen, att inte
missbruka Husbehovs Brännvinsbrännings Rättigheten, utan vara sparsamma med grödans
användande, då någon undsättning från Kronans sida inte är att förvänta och brist kommer att
yppa sig i flera andra orter. Var och en måste trygga sina tillgångar.
Årets hö- och halmförråd är också knappa, så att foderbrist till våren kan förutses.
Befallningshavande har även i denna viktiga omständighet velat uppmana dem innan olycklig
skada skett genom misshushållning, att inrätta sin utfodring så som klokheten bjuder och att till
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nästa år vara betänkta på foderväxternas utvidgning för att öka sina fodertillgångar och göra sig
mindre beroende av den osäkra ängsavkastningen.
Uppsala den 6 november 1837
Brev från Carl Johan, Uppsala den 6 november 1837 (ändring av Fögderier och Länsmans
Distrikt)
Skrivelse från Kongl Maj:t till Kammar Kollegium.
”Sedan Vi i Brev till Eder den 14 december 1833 rörande ändring av Fögderier och Länsmans
distrikt, förklarat att i jämförelse med Fögderier i övriga Riket, antalet Fögderier i Uppsala län
kunde förminskas från sex till tre. Arbetsbördan blir större på Kronofogdetjänsterna om
Bergsfogdetjänsterna dras in. Befallningshavande har insänt protokoll från Häradsrätterna i Länet
över deras betänkande i frågan och även yttrande av en del Kronobetjäningar samt
Befallningshavandes eget utlåtande, där man avstyrkt varje rubbning i den indelning av ålder ägt.
På dessa skäl har Vi insett att besparingarna av en sådan reglering skulle bli mindre än de
olägenheter och kostnader, som verkställigheten av en ny ordning skulle medföra, förklarar Vi, att
frågan om förändrad reglering av Fögderierna inom Uppsala län förfaller och indelningen förblir
vid det gamla.
Stockholm den 13 september 1837 Under Hans Kongl Maj:ts frånvaro. Dess tillförordnade
Regering OSCAR.
Uppsala den 6 november 1837
Kungörelse, Uppsala den 6 november 1837 (tre skallplatser inrättas)
Befallningshavande tillkännager att tre skallplatser inom länet inrättas, nämligen: Lillbia
Hemmans skog i Films socken, Kronoparken Ramningshult i Stavby socken samt på Härads
Allmänningen Sneden nära Enköping.
Allmänheten erinras om stadgan i 14:de § 5:te Artikeln av 1808 års Jaktstadga samt Brevet av
den 1 november 1834, att när jaktplats är i bruk, får ingen fälla skog eller nyttja väg genom
området, jaga inom ¼ mil, lägga ut döda kreatur till bete inom 1 mils avstånd. Allt vid ett vite på 5
riksdaler.
Uppsala den 6 november 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1837 (Danvikens Hospitalsspannmål)
Direktionen över Danviks Hospital tillkännager att spannmål, som tillhör Hospitalet skall
levereras inom mars månad, vid äventyr att utmätning sker med en förhöjning av 1 riksdaler per
tunna utöver det medelpris som Direktionen erhåller vid auktion.
De hemman som har skyldighet att förrätta körslor till Hospitalet skall på vinterföret framföra
72 lass sand på mantalet eller erlägga 12 skillingar för varje lass.
Uppsala den 8 november 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 10 november 1837 (auktioner)
Den 30 november hålls offentlig auktion vid Läby Tingställe, Björklinge socken på
1 mantal Kronoskatte Rusthållet Stjerna i Gamla Uppsala
¼ mantal Kronoskatte Finckby, Ärentuna socken
Hemmanen är belägna i bördig sädesort, har åbyggnad för bönder och tillträds 14 mars 1838.
Närmare underrättelse lämnas av undertecknad med adress Uppsala, Vattholma Bruk och Tuna.
Tuna den 7 november C G Grandien Kvartersmästare vid Livregementets Dragon Korps
Uppsala den 10 november 1837

63

Kungörelse, Uppsala den 10 november 1837 (efterlyst för vägfridsbrott och slagsmål)
Gästringe Häradsrätt tillkännager beslut, att Kakelugnsmakare Gesällen Jonas Peter Petersson,
vilken är angiven och stämd för vägfridsbrott och slagsmål, men avvikit från hemorten i
Linköpings län, är efterlyst och förständigad att vid påföljd av hämtning inställa sig inför rätten på
Tingstället Hogstad på fjärde rättegångsdagen av vintertinget för att svara i saken.
Uppsala den 10 november 1837
Efterlysning, Uppsala den 10 november 1837 (7 personer, en häst, en ko, stöldgods)
1:o Från en beteshage i Gävle bortkom ett 10-årigt rött något kittsligt grovlämmat sto. Medelstor
med hängman åt höger och vit vänster bakfot.
2:o Den för stöld straffade gossen Anders Fredrik Kant har olovligen avvikit från Hattmakare G
Petersson i Nyköping
Han är 16 år gammal, blå ögon, trint ansikte, brunt hår, och klädd i blå rock, blå byxor,
kattunsväst, hatt och stövlar
3:o Pigan Christina har olovligen bortgått från Torpare Olander i Norrstugan, Stigtomta socken,
Nyköpings län
Hon är 17 år gammal, undersättsig, trint ansikte, mörkt hår och klädd i bomullsklänning, grå
underkjol och kängor.
4:o Från Bonden Anders Olsson i Haga, Göteborgs län, stals en ko, medelmåttigt till växten, svart
och vit i huvudet, med vit rygg och utstående horn
5:o Buntmakare J A Stackis dotter, Lovisa Sophia har avvikit från sin hemort på Norrmanneröd
vid Uddevalla stad
Hon är 16 år gammal något vindögd, medelmåttigt växt med kort hår
6:o Andreas Johansson från Allestorp och Andreas Olsson från Jored i Göteborgs län, har avvikit
från hemorten. De bör medelst hämtning inställas inför Kville Häradsrätt andra rättegångsdagen
av nästa Lagtima Ting för att genmäla Kronolänsman Peterssons påstående om ansvar för
slagsmål
7:o Drängen Anders Nilsson Högström från Honeröd i Göteborgs län, misstänks att i sällskap med
Rekryten vid Livkompaniet av Bohus Regemente, N:o 71 Olof Ek gjort inbrott hos Bengt
Svensson i Honeröd och tillgripit 6 ¼ tunnor potatis.
8:o Vid inbrott hos Smeden Gillberg i Ölmstads socken, Jönköpings län stals 1 ny mörkblå
vadmalssurtut med randigt foder och blanka knappar, 1 dito blågrä, 1 dito mörkgrön, 1 svart
klädesväst, 1 bomullssjal, 2 rutiga kläden m m
9:o I Västerås stals en vadderad, blå klädessurtut med foder av s k engelskt skinn samt en
uniformskappa
Krono- och Stadsbetjänterna skall noggrant efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
bortkomna kreatur, stulen egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Uppsala den 10 november 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1837 (ny besittningsrätt för Vallby och Broby i
Jumkils socken)
Efter avhandling med Borgenärerna i Ryttmästare von Troils gäldbundna bo, har Bokhållare Carl
Spångberg genom transport fått besittningsrätten till berustade Säteriet Vallby och Broby eller nu
mera Vallhof, 1 9/16 mantal i Jumkils socken, Bälinge Härad, Uppsala län. Bokhållaren har
anhållit om stadfästelse hos Befallningshavande på transporten att till skatte få inlösa rusthållet.
Med stöd av Förordningen av den 29 juni 1814 tillkännager Befallningshavande att arvingar,
skyldemän eller andra som till äventyrs önska göra sin lösningsrätt gällande på nämnda
Kronosäteri, åläggs, att inom natt och år göra anmälan. Om inga klander inom fatalietiden görs
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stadfästs den skedda transporten till säkerhet på besittningsrätten för framtiden, samt
skattköpsfrågan prövas och avgörs.
Uppsala den 15 november 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1837 (auktioner på boställen vid Upplands
Regemente)
På begäran av Upplands Regementes Boställs Direktion kungörs följande:
Auktion inför Upplands Regementes Boställs Direktion förrättas på Uppsala slott den 19
december, då arrende på 30 år upplåts till högstbjudande med tillträde 1839, följande:
1:sta Majorsbostället Ål, 2 mantal i Alunda socken och Olands Härad,
Mönsterskrivare Bostället Gamla Uppsala by, 1 mantal i Gamla Uppsala socken, Vaksala Härad
Sergeant Bostället Flat, ½ mantal i Lena socken och Rasbo Härad samt från midfastan 1838 mot
ersättning till nuvarande arrendatorn för innevarande års höstsäde och tillbrukat vårland,
sammanbyggda Pipare och båda Tumslagare Boställena Kolsta 3/8 mantal i Håtuna socken, Håbo
Härad
Villkor för Direktionens antagande är bestämt:
För Åls Boställe 48 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, att levereras in natura till
anvisad ort inom 6 mil, eller lösas efter årlig markegångspris samt ett Städjekapital av 2.000
riksdaler eller att Arrendatorn jämte det årliga spannmålsarrendet betalar en penningavgift på
minst 121 riksdaler 6 skilling 6 runstycken banko
För Gamla Uppsala Bys Boställe 32 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, i årligt arrende
att lösas eller levereras jämte Städjekapital av 1.000 riksdaler eller i årlig penningavgift 10
riksdaler, 45 skilling 4 runstycken
För Flats Boställe 17 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, att lösas eller levereras jämte
Städjekapital av 700 riksdaler eller årlig penningavgift 1 riksdaler 26 skilling
För Kolsta Boställsdelar 12 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, att lösas eller levereras
in natura inom 6 mil samt Städjekapital av 500 riksdaler eller årlig penningavgift av minst 11
riksdaler 24 skilling, varvid den av Piparedelen utgående grundräntan är inbegripen.
De blivande Arrendatorerna ansvarar för kostnaderna för indelning av skogen till trakthuggning
på de Boställen där sådan finns.
Vid anbud med årlig penningavgift krävs borgen både för avgiften och spannmåls arrendet och
övriga skyldigheter.
I övrigt är Arrendeskyldigheterna uppfattade i överensstämmelse med Husesyns- och Boställs
Ordningen i det projekt till Arrendekontrakt, som jämte en av Direktionen författad beskrivning
om Boställenas beskaffenhet finns att tillgå på Landskontoret. Blanketter för Arrendeborgens
förbindelser finns hos Mönsterskrivare E C Högling i Uppsala.
Uppsala den 13 november 1837 DIREKTIONEN
Uppsala den 16 november 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1837 (remonteringsmöte)
Remonteringsmöte hålls vid Akademins Ridstall här i staden den 13 december, vilket meddelas de
rustande för
N:o 20, 28, 51, 54, 55, 80, 83 och 99 vid Norra Upplands Skvadron.
N:o 14, 36, 66, 67, 71, 72, 95 och 99 vid Sigtuna Skvadron samt
N:o 15, 47, 52, 58, 60 och 65 vid Uppsala Skvadron av Livregementets Dragon Korps.
Dessa nummer skall uppvisa antagliga remontrar.
Uppsala den 23 november 1837
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Kungörelse, Uppsala den 23 november 1837 (lagsökning)
Sadelmakare Ålderman Th Säfström här i staden har begärt handräckning, för att av f d Furiren
vid Upplands Regemente, Johan Kihlström, få med ränta och expenser 20 riksdaler enligt
skuldsedel. Kihlström har avvikit från orten utan att man vet hans vistelseort.
Med stöd av 8 kapitlet 14 § Utsökningsbalken är Kihlström efterlyst och förständigad att inom
sex veckor från att Kungörelsen blivit i införd tredje gången i Sveriges Statstidning, vilket sker
med den sökandes försorg, infinna sig på Landskansliet för att motta lagsökningshandlingarna och
avgiva förklaring, vid äventyr att inte bli hörd i målet.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i övriga Riket anmodas att
utfärda dylik Kungörelse.
Uppsala den 23 november 1837
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1837 (lurendrejare i klockor)
En okänd mansperson, som kallat sig C J Boje, har kommit till Kungsgården i Gamla Uppsala och
utgivit sig vara urmakare. Han har till lagning mottagit 2 silverfickur. Det ena av Nämndeman
Eric Olsson, med enkel boett, försett med N:o 1714 och namnet Petersson på verket, vidhängande
stålkedja, urnyckel och pitchaft med C D G graverat och det andra av Bondsonen Nils Nilsson
med dubbel boett, romerska siffror, stålkedja och silvernyckel.
Boje är 30 år gammal, lång, blekt ansikte, polisonger, mörkt hår och klädd i kort grå klädesrock
med hornknappar, brungrå byxor, blå mössa och stövlar
Krono- och Stadsbetjänter skall noggrant efterspana honom och uren och vid anträffandet gripa
och insända honom till Länshäktet samt ta tillvara uren.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas att låta efterlysa
denna person och de stulna uren.
Uppsala den 223 november 1837
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1837 (stulna persedlar anträffade)
Enligt Häradsrättens i Oland Beslut meddelas att vid rannsaknings målet mot allmänna
Arbetsfångarna Anders Svensson Rask och Carl Wilhelm Düring, som varit häktade för
upprepade stölder, har följande persedlar anträffas under en lada utanför Uppsala stad:
1 skjorta, 1 par hängslen, 2 hovtänger, diverse snoddar, 2 knivar, 1 syl, 1 huggjärn, 1
strumpeband, 4 dyrkar, 1 talgljus, 1 borr, 1 påle, 1 linnetåg, 1 linnelapp, 1 järnkedja, 1 sticksåg, 2
tomma halvstopsbuteljer, 1 mässingssnusdosa, 1 skinnpung, 1 bunt svavelstickor, 1 nota på
blandade varor, flera halsdukar och handdukar, 1 lakan, 1 väst av blått kläde, 1 elddon, 1
mässingskam, 7 tagelflätor, 1 järnsprint, 1 svavel, 1 guldring.
Vidare en båt med mast och segel, som Arrestanten Rask säger sig olovligen tillgripit i
Stockholm. Den har blivit anträffad vid Flottsund.
Ägare till ifrågavarande gods bör anmäla sig till Rätten
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas utfärda
enahanda efterlysning.
Uppsala den 23 november 1837
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1837 (åverkan på ekskog runt Dalälven)
Betydande åverkan sker årligen på inom detta län befintliga ekskogar, särskilt på holmarna och
stränderna av Dalälven, utan att man kunnat gripa och övertyga de skyldiga, då virket genast förts
från orten.
Landshövdinge Ämbetet har därför ansett det nödvändigt att erinra om 28 § i den 1 augusti
1805 utfärdade Förordningen om Skogarna i Riket. Där står att allt ekvirke, som forslas från den
ort där det blivit fällt, skall vara försett med förpassning eller bevis varifrån det hämtas, vart det
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förs och vem som äger det. Sådant virke, som ertappas i städerna eller vågarna vid Lastage- och
byggplatser eller varv utom städerna, utan detta bevis är förverkat om det inte tillhör Kronan.
Frälseman som för egen räkning låter föra ekvirke till stad eller annorstädes och är huggen på
hans mark skall ha bevis. Om någon köper ekvirke av en Frälseman skall bevis medfölja från
säljaren. Alla bevis skall kvarligga i tullen för att när som helst kunna uppvisas. Falska bevis
straffas enligt allmän Lag.
Uppsala den 23 november 1837 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 november 1837 (Uppsala och Veckholm Hospitalers överskotts
spannmål)
Innevarande års Uppsala och Veckholm Hospitalers överskotts spannmål, även avrads och arrende
spannmål, som inte behövs vid hospitalen, får av vederbörande lösas efter länets markegångspris
med forlön, 16 skillingar på varje tunna. Den som inte vill begagna denna förmån, anmäler hos
Kronofogden i orten att han levererar in natura inom föreskriven tid.
Uppsala den 23 november 1837 A J CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 december 1837 (arrendespannmål till Livregementets Dragon
Korps)
Regementsskrivare vid Livregementets Dragon Korps, Fältkamrer Ahlborg, erinrar
Boställsarrendatorer och Räntegivare, att de skall vara beredda att leverera sina
Spannmålsarrenden och Räntor till Korpsens Löningsfonden in natura efter att erhållit forsedlar.
Uppsala den 4 december 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 9 december 1837 (entreprenadsauktion på mathållningen vid
Central hospitalet)
Entreprenadsauktion hålls den 12 januari här, då till minstbjudande upplåts mathållningen från
den 1 maj 1838 för omkring 90 bårar vid Uppsala Centralhospital enligt fastställd spisordning,
som finns att tillgå på Landskontoret och Hospitalskontoret, där också närmare upplysningar om
de rum vid Hospitalet och övriga förmåner entreprenören erhåller, kan vinnas.
Uppsala den 9 december 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 13 december 1837 (salpetertillverkningen)
Mottagande av årets salpetertillverkning här i länet sker på följande ställe och dagar:
1838 den 14 februari med Håbo, Bro, Trögd, Åsunda, Lagunda, Hagunda, Ulleråkers och Bälinge
Härader
den 15 med Vaksala och Rasbo Härader
den 17 med Norunda och Örbyhus Härader
den 20 med Olands Härad, Dannemora och Lövsta tingslag.
De som har salpeter till salu bör inställa sig försedda med Sockenstämmo protokoll på formulär
som finns hos Pastorerna, för att styrka att Salpetern är inhemsk
På begäran av Salpeter Uppbördsman E A Sköldberg tillkännages, att i händelse av tvist om
rabatt på inlämnad Salpeter, den levererande skall förfara enligt 19 § i Reglementet av den 17
mars 1832.
Uppsala den 13 december 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1837 (avlöningsmöte med Kompanierna)
Avlöningsmöte med Upplands Regementes Kompanier förrättas under januari månad 1838 på
följande dagar:
Livkompaniet i Yvre Gästgivargård den 13:de
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Rasbo Kompani i Hovs Gästgivargård den 17:de
Olands Kompani i Haberga Gästgivargård den 15:de
Gamla Uppsala Kompani i Gamla Uppsala stad den 17:de
Hundra Härads Kompani i Hjälmsta gästgivargård den 15:de
Sigtuna Kompani i Sigtuna stad den 13:de
Hagunda Kompani i Säva Gästgivargård den 13:de
Enköpings Kompani i Enköping den 15:de med erinran:
1:o Att arrendatorer av Boställen, som genom publik åtgärd blivit utarrenderade och för vilka
utgående arrende är anvisade Löningstagare samt Räntegivare varvid allenast förstås Innehavare
av sådana hemman, som är anslagna till Regementes Befäls lönande bör inställa sig för att få veta
hur arrendet eller löningsräntan bör utgöras samt erlägga de s k årliga penningarna
2:o Gratialister som åtnjuter underhåll av Vadstena Krigsmanshuskassa och Pensionärer i
Regementets Korprals- och soldatkassa eller av v Sassiska Pensionsfonden bör inställa sig för att
utbekomma vad dem tillhör. De skall vara försedda med Underhålls- och Pensionsbrev samt
behöriga Prästbevis
3:o Att alla till Regements Musiken, Lönereglerings Fonden och avlöning för Underofficerare och
Volontärer anslagna Rotenummerlöner eller s k Rotevacanser bör inbetalas enligt Kontraktet av
Roteintressenterna tillsammans med Passevolancemedel som av vissa rotar bör erläggas till
Musikkassan.
Uppsala den 16 december 1837
Kungörelse, Uppsala den 16 december 1837 (återfunnet tjuvgods)
Inom Olands Härad har följande persedlar blivit funna och av Kronobetjäningen hitsända, som
tjuvarna Rask och Düring förmodas ha stulit:
1 grå rock, 2 skjortor, 1 undertröja, 1 väst, 1 par blå byxor, 1 par strumpor, 1 par stövlar, 1
gammal hatt och 1 par strumpeband.
Ägare uppmanas att styrka sin rätt och anmäla sig,
Överståthållare Ämbetet och övriga Befallningshavande anmodas utfärda enahanda
Kungörelse.
Uppsala den 16 december 1837
Efterlysning, Uppsala den 16 december 1837 (4 personer, hästar, stöldgods)
1:o Vid inbrott vid Bålsta i Yttergrans socken, detta län, blev Drängen Pehr Peterson bestulen på 1
mörkblå vadmalssurtut med blått linnefoder och svarta hornknappar, 1 grå dito med vitt
blångarnsfoder och överklädda knappar, 1 par nya mörkblå fodrade vadmalsbyxor, 7 nattkappor
däribland en med röd ros eller stjärnfigur i ett av hörnen, 1 svart klädesväst med svarta
hornknappar och vitt linnefoder samt ett par halvstövlar.
2:o Anders Gustaf Petersson från Mulltorp i Gäters socken, Skaraborgs län, skall medelst
hämtning, inställa sig inför Örebro Häradsrätt i Örebro län, för att höras i ett mål angående rån,
förövat hos Änkan Stina Larsdotter i Hummelbäck
Han är medelmåttigt växt, svart krusigt hår och svarta polisonger
3:o För förre Soldaten Johan Swala i Enviken, Svärdsjö socken, Falu län, har i höst bortkommit en
vit vallack, 14 år gammal, med ståndman och skälla fästad i en läderrem.
4:o I Köping stals ett järnbeslaget ekskrin, tillhörigt Garvaren Juhlin i Arboga. Däri förvarades 1
surtut av blått melerat kläde och kalikåfoder, 1 väst av skiftande mörkt halvsiden med
glasknappar, 1 vit kambrickshalsduk och 2 nattkappor
5:o För sistnämnda stöld är Glasmästare Gesällen Jacobsson misstänkt
Han är medelmåttigt växt, blekt pussigt ansikte och klädd i blå rock och klädesmössa
6:o Rekryten vid Väne Kompani av Västgöta-Dals Regemente, N:o 417, Christoffer Mod som
olovligen avvikit från roten
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Han är 25 år gammal, 5 fot 10 tum lång, mörklagt ansikte, svart hår, klädd i blå jacka,
blårandiga byxor, rödrandig väst, halsduk, blå klädesmössa och stövlar
7:o Vid inbrott hos Gästgivare Anders Heljesson i Högen, Töftedals socken, Älvsborgs län, stals
en avlång sockerask om 34 lod med gjutna fötter och märkt med J H R B i botten, 1 tumlare inuti
förgylld och märkt på övre kanten med A H S samt 5 teskedar märkta A H S
8:o Vid inbrott hos Bonden Eric Ericsson i Galltorp, Gerdhems socken, Älvsborgs län stals 1
mindre silverbägare märkt E C S, 1 grå vadmalsrock, 1 par nya stövlar, 2 förkläden, 1 grön, 4 gula
och 3 vita ullgarnshärvor, 13 alnar bomullskläde, 1 aln lärftskläde, 1 ljusstake, 3 skåpund ljus, och
en ritad flaska.
Samtidigt stals från Drängen Jan Olsson 7 ½ alnar blå vadmal, 1 kambrickskläde, 3 dussin
hornknappar, 1 kappspänne m m
9:o Båtsman N:o 186 Carl Gustaf Håhl har efter begången stöld avvikit från sitt hemvist i
Linköpings län
Han är 37 år gammal, medelmåttigt växt, magert och ljuslagt utseende
10:o Vid Bladekulla i Jönköpings län stals en häst, omkring 9 år gammal, medelmåttigt stor,
mörkbrunt till färgen med svart ståndman och svans samt ljusa hår kring nosen.
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att sorgfälligt efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, stulen egendom, hästar, jämte tjuvarna och vid anträffande därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas att låta efterlysa
de från Drängen Pehr Petersson i Bålsta stulna kläder.
Uppsala den 16 december 1837 A WISTRAND O H FÖRBERG
Kungörelse, Uppsala den 20 december 1837 (entreprenadsauktion på reparationsarbete vid
Veckholms Hospital)
Kronofogde Groth förrättar den 23 januari 1838 entreprenadsauktion vid Veckholms Hospital, då
till minstbjudande upplåts åtskilliga reparationer på Hospitalets Byggnader enligt kostnadsförslag,
som Professor Nyström bestämt. Minsta anbudet kommer att underställas Serafimer Ordens
Gillets prövning och antagande. Arbetet bör företagas nästa vår och vara klart i augusti. Borgen
lämnas för det riktiga fullgörandet och Entreprenads summan erhålls efter avsyning, då arbetet
blivit gillat och godkänt.
Uppsala den 20 december 1837 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1837 (Hushållnings Sällskapets Stadga vid utdelandet
av belöningar)
Lanthushållnings Sällskapet erinrar om innehållet i Sällskapets Stadga från 3 november nästlidne
år angående belöningar för trogen tjänst.
§ 1 För trogen tjänst utdelar Sällskapet på husbondens bekostnad belöning till sedligt, flitigt och
skickligt tjänstehjon, man eller kvinna, som i 5 år troget tjänat hos samma husbonde och hela tiden
varit sysselsatt med ladugårdsskötseln, åkerbruket, trädgårdsskötseln, bergsbruket, fabriks-,
hantverks- eller husslöjder. Skulle husbonden inte kunna bekosta belöningen, vill Sällskapet
pröva, om det finns skäl att Sällskapet åtar sig kostnaden.
§ 2 Belöningarna består av pengar, minst 3 och högst 10 riksdaler, som genom Sällskapets försorg
insätts i en Sparbank. Vid belöningstillfället utdelas Sparbanksboken med påskriften B E L Ö N I
NG
§ 3 Ansökan om belöning mottas av Sällskapet före 26 januari varje år. De inges av husbonden
följt av Pastors betyg om Tjänstehjonets frejd, ålder och tjänstetid samt intyg om riktigheten av
ansökningens uppgifter. Samtidigt översänder Husbonden de pengar han vill anslå för belöningen
till Sällskapet.
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Skulle han inte förmå bekosta belöningen, skall till ansökningen fogas ett justerat
Sockenstämmoprotokoll med intyg om hans medellöshet jämte Församlingens utlåtande över
ärendet.
§ 4 Sällskapet kommer att vid offentlig Gudstjänst utdela belöningen.
§ 5 Tjänstehjon, som en gång erhållit belöning, kan få dnt igen, om de stannat i tjänsten ytterligare
3 år. Detta kan ske flera gånger om tjänstehjonets uppförande härtill föranleder.
Enligt denna Stadga har utdelats 19 belöningar i år, varav 1 på Sällskapets bekostnad. De som
vilja använda detta sätt att uppmuntra sina tjänare anmäler till Sällskapet före 26 januari, sås om
Stadgan föreskriver.
Uppsala den 22 december 1837 R von KRAEMER
Brev från Carl Johan, Uppsala den 30 december 1837 (angående barn som medföljer i
fängelse)
I anseende till den mängd barn som varje år medföljer sina föräldrar i fängelse och hålls instängda
där, har hos Oss gjord framställning om angelägenheten av närmare föreskrifter hur man bör
förhålla sig med dessa barn.
Vi har funnit för gott att förordna, att med undantag av späda barn, varom föreskrift i Allmän
Lag redan finns, andra barn inte får medfölja föräldrar i fängelse. De skall, tills de själva kan
försörja sig, vårdas av anhöriga eller på Allmän Barnhus Inrättning om sådan finns, annars tas om
hand av Fattigvården i Församlingen där de tillhör. Om denna tillhörighet inte genast kan utrönas,
skall Befallningshavande på Statens bekostnad, ansvara för deras vård på för varje barn
lämpligaste sätt och med lindrigaste kostnad. Medlen förskotteras och skall ersättas av den
Församling som senare blir tilldömd barnet. Skulle ingen Församling kunna åläggas detta,
avskrivs medlen i behörig ordning.
Stockholm den 24 november 1837 CARL JOHAN
Uppsala den 30 december 1837
Efterlysning, Uppsala den 30 december 1837 (11 personer, 7 stölder, 2 hästar, 1 får)
1:oVid inbrott hos Sockenskrivare Rehnbergs Änka i Öije By, Järvsö socken, Gävleborgs län, har
stulits 1 svart frack, 1 svart klädeskjol, 5 fina lärftslakan märkta A D D, 3 drällservetter, flera
lintyg, 1 par lappskor av renskinn
2:o Från Drängen Eric Petersson i Duvekulla stals ett silverfickur under marknaden i Gårdspånga,
Kalmar län. Uret har tavla av porslin med romerska siffror och namnteckning ”Wallerius,
Norrköping” samt vidhängande kedja och urnyckel med infattad grön sten.
3:o Vid inbrott hos Fjärdingsman L P Petersson i Råberga, Lofta socken, Kalmar län stals ett grått
får.
4:o Från bonden Lars Carlsson i Skrikebo, Döderhults socken, Kalmar län, stals en plånbok med
78 riksdaler.
5:o Vid inbrott i Skedhults Gästgivargård i Kalmar, stals från Gårdfarihandlare Johan Bylin 400
alnar bomullstyg och 200 näsdukar, allt försett med Borås stadshallstämpel.
6:o Vid inbrott hos Bonden Sven Larsson i Gösslunda, Hullerstads socken på Öland stals 1
silverbägare om 36 lod, försedd utvändigt med en människobild och märkt PPS och MND, 1
mindre märkt SLG och SPD, 1 gräddmugg med Guldsmed Engenfelts namnstämpel, 4 refflade
matskedar 1 märkt A, de andra märkta SLS och SPD, 1 mindre märkt på samma sätt, 2 teskedar i
silver märkta SLS, 1 förläggssked i silver, 2 silverkoppar med låga fötter, 1 par knäspännen av
silver, 1 silverriksdaler samt flera äldre silvermynt, 1 snusdosa av silver, 1 blå kapprock, 1
mörkblå päls, 1 par byxor av garvskinn och 2 hästar.
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7:o Värmlänningen Fryxell har på vägen mellan Stocksund och Danderyds kyrka i Stockholms län
tillgripit från Hustru Hagfeldt ett knyte innehållande potatis
Han är medelmåttigt växt, långlagt ansikte, ljust hår och röda polisonger och klädd i blå byxor
och rock samt hatt.
8:o Musikanterna vid Bohus Regemente, Niclas August Arfwidsson och Carl Fredrik Lindström
har olovligen avvikit från Uddevalla, klädda i blå jackor med gult foder och vita knappar samt blå
mössor
Arfwedsson är 16 år gammal, 5 fot 5 tum lång, smärt med blå ögon, avlångt ansikte, mörkt hår
Lindström är 16 år gammal, klen till växten, runt ansikte, ljusblå ögon och ljust hår
9:o Artilleristen vid Göta Artilleriregemente, N:o 81, Nils Peter Andersson har avvikit från
Göteborg
Han är 36 år gammal, 5 fot 9 ½ tum lång, runt koppärrigt ansikte, rak näsa, ljust hår och klädd
i ridbyxor, stövlar med sporrar, blå klädesjacka med gul krage, stallmössa och kapott
10:o Rustningshästen för Rusthållet N:o 7 vid Kristianstads Skvadron av Skånska
Dragonregementet har bortkommit från gräsbetet
Den är brun till färgen, 9 år gammal, 9 kvarter3 tum hög.
11:o Ett sto tillhörigt Komminister Reinholdsson i Ving, Älvsborgs län har stulits på Brunns
Gästgivargård
Det är svartbrunt till färgen, med bläs och vita framfötter, yvig kort hängman och svans
12:o Från Bonden Anders Jonsson i Ålanda Älvsborgs län, stals 2 surtuter av mörkblå vadmal, 1
dito jacka, 1 par byxor av ljusblått bomullstyg samt en mörkblå fruntimmersrock
13:o En till namnet okänd person, som uppgivit sig vara lumpsamlare, har på landsvägen mellan
Fittja och Södertälje överfallit Arbetskarlen C D Kneckt från Viggeby i Nyköpings län och rövat
hans plånbok innehållande 86 riksdaler.
14:o Korrektionisten Axel Lindström har rymt från Göteborg. Han är straffad för tredje resan
stöld.
Han är medelmåttigt växt, mörkt hår, och klädd i blå tröja, grå väst, blå vadmalsbyxor, vita
ullstrumpor och läderskor
15:o Pigan Inga Maria Berntsdotter har rymt ur sin tjänst hos Fabrikör Gistedt på Harås i
Göteborgs län
16:o Förrymde Artilleristen vid Göta Artilleriregemente N: 102, Nils Johansson Bolin
Han är 25 år gammal, 5 fot 10 tum lång, mörkt hår runt ansikte och klädd i Regementets
uniform, med stallmössa, arbetskolett, ridbyxor och stövlar
17:o Förrymde Artilleristen Samuel Jonsson och Drängen Magnus Svensson tilltalade för stöld
och förfalskningsbrott har rymt ur Vätle Häradsfängelse i Älvsborg län
Jonson är lång och smärt, fylligt ansikte och vitt hår. Han var klädd i blå vadmalströja, blå
byxor, randig väst, stövlar och svart hatt
Svensson är kort och undersättsig, mörkt hår och klädd i blå vadmalssurtut, randiga
bolstervarsbyxor, randig väst, stövlar och svart hatt
18:o Guldsmeds Gesällen Daniel Wessman har olovligen bortgått från sin Mästare Joh Ad
Holmquist i Åmål
Han var klädd i brun rock, blå väst, grå byxor, vit buldanströja, stövlar och galoscher samt blå
mössa
19:o Från handelsbetjänten J Olsson vid Larnekrog i Dillnäs socken, Nyköpings län har stulits ett
skrin med 5.141 riksdaler 12 skilling riksgäld, 2 skjortor märkta IDS, 2 dito märkta AD, 3
halsdukar och 10 halskragar. 200 riksdaler i belöning till den som återskaffar det stulna.
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulna egendom och hästar jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Uppsala den 30 december 1837
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Kungörelse, Uppsala den 30 december 1837 (anhållen innehar stöldgods)
Skrädderiarbetaren C A Nordfeldt har blivit anhållen i Köping och då innehaft ett sto, som var
stulet från Lars Pehrson i Skråmsta i Västerås. Han har kommit på flykten, försedd med ett pass
utfärdat av Överståthållare Ämbetet i Stockholm. Krono- och Stadsbetjänterna skall noga
efterspana honom och vid gripandet insända honom till Länshäktet.
Följande persedlar har tagits ifrån honom, då misstanke om olovlig åtkomst förelåg: 1 svart
vaxdukspåse, 1 lerpipa med svart träskaft, 1 tillklippt svart klädesväst, 2 lärftskjortor, 1 ny
obrukad blångarnsskjorta, 1 gammal vadderad surtut, 1 svart sidenhalsduk, 1 par gamla mörkgrå
byxor, 1 fin handduk märkt M v T, N:o 24/21, 1 grövre dito märkt J L B, N:o 15, 2 vita
lärftnäsdukar, den ena märkt med C, 1 nattkappa utan krage, 1 par gamla galoscher, 1 gammalt
ljusblått läderparaply, 2 buteljer, 2 syringar av stål, 1 skräddarsax, 1 mörkblå näsduk, 1 svart
sammetsridikyl med försilvrat mässingslås och kedja, 1 mässingssigill med bokstäverna G A N
och träskaft, diverse klädeslappar och 1 skinnkappa med grönt vadmalsfoder.
Den som tror sig göra anspråk på dessa persedlar anmäler till Befallningshavande i Västerås.
Uppsala den 30 december 1837 A WISTRAND O H FÖRBERG
Kungörelse, Uppsala den 30 december 1837 (granskning av Beklädnadsfonden och
Remonteringskassan)
1:o Undertecknade valda av Uppsala Läns rusthållare att revidera och granska Beklädnadsfondens
Räkenskaper för år 1836, har funnit endast några få obetydliga anmärkningar, vilka blivit
nöjaktigt förklarade och kommer att observeras nästa Räkenskapsår. I övrigt är räkenskaperna
förda med mycket ordning och riktigt bestyrkta med fullständiga Verifikationer samt de utlånade
medlen försedda med fulla säkerhetsintyg.
Därför får vi på egna och delägarnas vägnar med tacksamhet för Direktionens trägna och
omsorgsfulla förvaltning lämna full decharge.
Kassans ställning är som följer:
DEBET
Avgift för 233 Rusthåll, Intressen, Diverse, Utlånade medel mot Inteckning eller säkra
Löftesskrifter. S U M M A 8.447: 47:9
KREDIT
För utgifter bestridande, Betalda poster, Avlöningar, Utlånade medel. S U M M A 8.447:47:9
Material och färdiga kvarvarande produkter tillkommer 551:28
Uppsala den 23 december 1837 T V ANKARCRONA CLAES A GRILL, JOH MORIN
Undertecknade av Uppsala läns Rusthållare valda revisorer har granskat Remonterings kassans
räkenskaper för förra året och funnit dem utan anmärkning och med full säkerhet för de utlånade
medlen. Varför vi på egna och delägarnas vägnar med tacksamhet lämnar Direktionen full
decharge.
Remonteringskassans ställning är som följer:
DEBET
Kontant i kassan, Utlånade medel, ett års ränta på 1.577 riksdaler, uppbörd av 266 Rusthåll av 2
riksdaler, Skattmästarens fordran. S U M M A 2. 245: 8
KREDIT
Hälften av Tryckkostnaden för Revisionsberättelsen, utlånade medel S U M M A 2.245: 8
Uppsala den 30 oktober 1837 T V ANKARCRONA, CLAES GRILL, JOH MORIN
Uppsala den 30 december 1837 R von KRAEMER
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Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1838
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2005-09-25
Kungörelse, Uppsala den 3 januari 1838 (transportsresolution)
Kronoskogvaktare J Fr Blank har anhållit om transportresolution på åborätten av skattlagda
kronlägenheten Bunkhushage på Lagunda Härads Allmänning inom Nysätra socken.
Lägenheten har överlåtits på honom av hans far, förre Kronoskogvaktare Lars Blank.
Uppsala den 3 januari 1838 A WISTRAND O H FÖRBERG
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1838 (lagsökning)
Handelsbetjänterna A Holmström från Borås och S Beckström från Redvägs Härad samt Johan
Högberg från Ulricehamn har blivit lagsökta hos Befallningshavande i Älvsborgs län.
Holmström av Handlande A M Calmenius för 2.172 riksdaler 37 skilling
Beckström av Handlare L Tillander i Ulricehamn för 305 riksdaler
Högberg av Hovrättskommissarien B L Bergendahl för 728 riksdaler
De är allmänt efterlysta och förständigade att inom 6 veckor från den dag kungörelsen finns
införd tredje gången i Sveriges Statstidning infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att
motta lagsökningshandlingarna och avge förklaring, vid äventyr att annars inte bli hörda i
målet.
Uppsala den 5 januari
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1838 (bärgade plankor vid Vinga)
108 ½ plankor och 25 läster bräder har hittats i sjön mellan Vinga och Galtershuvud i
Göteborgs län. Rätta ägaren anmäler sig till Kungälvs Tullkammare Distrikt.
Uppsala den 5 januari 1838
Kungörelse: Uppsala den 5 januari 1838 (lagsökning)
mideshandlare P Petersson från Anderstorp i Jönköpings län har blivit lagsökt hos
Befallningsman därstädes av Direktör Chr Petterberg och Rådman P Lang i Eskilstuna för 820
riksdaler 14 skilling enligt skuldsedlar.
Han är efterlyst och förständigad att innan den 12 mars muntligen eller skriftligen förklara
sig, vid äventyr att annars inte bli hörd i målet.
Uppsala den 5 januari 1838
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1838 (värvning)
Gardisten vid Andra Majorens Skvadron av Livgardet till häst, N:o 40, Adolf Carlsson, har
blivit beordrad att till den 6 nästkommande februari för Regementets räkning anställa värvning
i detta län.
Uppsala den 5 januari 1838
Efterlysning, Uppsala den 5 januari 1838 (7 personer, 8 stölder)
1:o Drängen Anders Eklund, född 2 februari 1813 i Tillinge socken, har på höstmarknaden i
Västerås blivit värvad till soldat, med aldrig infunnit sig till tjänstgöring
Han är undersättsig och ljuslagd
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2:o I oktober förra året tillgreps här i staden s k Pots á feu, hel- och halv Marshaller samt
smärre lampor till ett antal av omkring 600. Hederlig vedergällning utlovad till den som
upptäcker tjuvarna och tillrättaskaffar det stulna. Anmälan görs på Stadsfiskalkontoret.
3:o Den för olovligt tillgrepp misstänkte och från staden förrymde Urmakare Gesällen Lars
Dahlberg
Han är 33 år gammal, medelmåttigt växt avlångt ansikte, mörkt hår, blå ögon och klädd
ljusgrön rock
4:o Här i staden stals ett franskt guldur med något illa lödda fogningar på botten och en rispa på
baksidan samt vidhängande svart band och guldurnyckel i form av en fackla, 1 guldring med
röd sten, pengar: en blå sedel 33 riksdaler 16 skilling, 2 gula om 10 riksdaler vardera, 1 grön
om 6 riksdaler 32 skilling, 1 assignation av Carl Fr Hammarhielm på 20 riksdaler utgiven av
Rikets Ständers Bank
Hederlig belöning till den som återskaffar det stulna och upptäcker tjuvarna. Anmälan görs
hos Stadsfiskalen i staden.
5:o Vaktdrängsänkan Ernströms minderåriga son, Pehr Gustaf, som tillsammans med åtskilliga
andra ynglingar slagit sönder fönsterrutor, så att flera husägare tillskyndats skada, har avvikit
från staden
6:o Vid inbrott hos Johannes Jonson i Mellby, Partille socken, Göteborgs län, stals åtskilliga
kläder, schalar och kläden samt en blångarnsväv om 36 alnar
7:o Båtsmannen vid Första Bohus Båtsmanskompani, N:o 251, Olof Petersson With har rymt
från sitt hemvist i Göteborgs län
Han är 22 år gammal, klädd i grå vadmalströja, grå byxor av s k engelskt skinn
8:o Rekryten vid Major Aminoffs Kompani av Svea Livgarde, N:o 14, Joh Gottf Petersson har
rymt från Örebro
Han är 26 år gammal, 5 fot 8 ½ tum lång samt kunnig i Sadelmakare Hantverket
9:o Avskedade Soldaten Olof Mattsson Hidberg bör inställa sig inför Sköllersta Häradsrätt i
rannsakningsmålet, angående häktade Soldaten Sven Hidman, som är anklagad för inbrott och
stöld. När han påträffas skall han införas till Örebros Länshäkte.
Hidberg är 51 år gammal, född i Falu län, 5 fot 11 ½ tum lång, stark kroppsbyggnad, mörkt
något grått hår, kort näsa, rödbrusigt långlagt något koppärrigt ansikte.
10:o Vid inbrott hos Hemmansägare Nils Jansson i Vickelby på Öland stals 1 förgylld
silverbägare omkring 34 lod märkt I I S och B M D, 1 dito om 32 lod märkt I N S och B D D
samt guldsmed Kjellbergs namnstämpel, 1 dito om 14 lod märkt N J S och I I D samt
guldsmeden Högfelts namnstämpel, 1 silverkopp, 2 förgyllda silverkalkar märkta I I S och B M
D, 1 silverfickur av John Wards fabrik med enkel silverkedja och stålnyckel, 2 matskedar, ½
silverriksdaler, flera schalar.
50 riksdaler till den som upptäcker tjuven och återskaffar det stulna
11:o Den för inbrottsstöld tilltalade förre Livgardisten P M Rustan har avvikit från sitt hemvist
i V Hargs socken, Linköpings län
12:o Från Handlare C Fristedt i Kisa, Linköpings län stals ett brev innehållande tillsammans
151 riksdaler 8 skilling. 20 riksdaler i belöning till den som upptäcker tjuven och återskaffar det
stulna
13:o Gårdfarihandlare Andreas Brisman från Hulud har vid hemmanet Toftared i Surteby
socken, Älvsborgs län blivit frånrövad en säck innehållande matvaror, och 1.547 riksdaler i
bankosedlar. 300 riksdaler till den som kan lämna tillförlitliga upplysningar om det stulna och
rövaren, som var gående, av medelmåttlig och undersättsig växt, klädd i kort blå tröja, grå
långbyxor och mössa
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14:o Torparen Carls Gustafssons i Bogården, Arbrå socken, Gävleborgs län, son, Gustaf
Carlsson har olovligen bortgått från föräldrarna
Han är 16 år gammal, smärt, ljust hår och klädd i mörkblå tröja, byxor, kängor och svart hatt
15:o I åtskilliga s k fäbodehus vid Kexbo, Forssa socken, Gävleborgs län har stulits 6
kopparkittlar och 4 örngott
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulen egendom och pengar jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas att låta
efterlysa de i 1, 2, 3, 4 och 5 momenten omtalade personer och egendom.
Uppsala den 5 januari 1838
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1838 (kryddhandlare köper skinn och smide)
På begäran meddelas:
”Undertecknad köper alla sorters vilda skinn, såsom: varglo, varg. räv, utter, mård, ekorre och
även svarta kattskinn samt gammalt smitt och gjutet järn. Det smidda betalas med 16 skilling
per lispund och det gjutna med 8 skilling
F C Björk, Kryddkramhandel i Uppsala har sin försäljningsbod på Kungsängsgatan nära Stora
Torget.
Uppsala den 5 januari 1838 A WISTRAND O H FÖRBERG
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1838 (remonteringsmöte)
Remonteringsmöte är utsatt att hållas vid Akademins Ridstall här i staden den 3 februari, vilket
meddelas de rustande för N:o 28, 51, 80 och 99 vid Norra Upplands Skvadron
N:o 66, 67 och 95 vid Sigtuna Skvadron
N:o 15, 47 och 58 vid Uppsala Skvadron av Livregementets Dragon Korps.
Dessa nummer skall uppvisa antagliga Remontrar.
Uppsala den 9 januari 1838
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1838 (efterlyst gardist)
Gardisten vid Överste von Schwerins Kompani av Svea Livgarde, N:o 92, Johan Eric Nyström,
har avvikit från Regementet. Han förmodas uppehålla sig i Dalby socken, detta län.
Nyström är 30 år gammal, 6 fot lång, mörkt hår och härmed efterlyst och skall noga
efterspanas av Krono- och Stadsbetjänter och vid gripandet insändas till Länshäktet.
Uppsala den 9 januari 1838 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 10 januari 1838 (Hushållnings Sällskapets årsmöte)
Lanthushållnings Sällskapets Ledamöter anmodas att på Sällskapets Stiftelse- och Högtidsdag
den 26 januari sammanträda på vanligt ställe här på Slottet
Uppsala den 10 januari 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1838 (exekutiv auktion i Vittja By, Tuna socken)
Bonden Abraham Tärnströms och hans hustrus ägande ¼ mantal Kronoskatte hemman N:o 1 i
Vittja By, Tuna socken, detta län, kommer att säljas under upp- och avslag vid Olands
Tingsställe i Haberga Gästgivargård den 29 mars, för att gälda Kopparslagare Joh Wilh
Dumkys i Östhammar fordran på 800 riksdaler.
Köpeskillingen erläggs till Kronolänsmannen i orten Befallningsman Ahlgren genast eller
sist efter en månad, då med 6 % ränta från auktionsdagen. Närmare kännedom om
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beskaffenheten av hemmanet, som värderats till 862 riksdaler syns i Värderings Instrumentet
hos Befallningsman Ahlgren.
Uppsala den 15 januari 1838
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1838 (uppbörds- och avlöningsmöte vid Dragon
Korpsen)
Uppbörds- och avlöningsmöten med nedannämnda Skvadroner av Livregementets Dragon
Korps förrättas denna månad, nämligen:
Norra Upplands Skvadron och Regementsväbel Indelningen samt den del av Livskvadronen
som tillhör detta län den 29:de på Gästgivargården här i staden
Majorens Skvadron samt Första Majorens Indelning den 30:de på Korskrogen i Fröjdesunda
socken. och den 31:sta i Änkan Hjortsbergs gård i Enköping.
Vederbörande förständigas att infinna sig. Räntegivare för att erlägga årliga penninggärden
och motta forsedlar på den till leverering in natura uppsagda spannmålen. Rustande för att
betala den ständiga vakansavgiften samt Gratialister försedda med underhållsbrev och
Prästbevis för att undfå sina gratialer.
Uppsala den 15 januari 1838
Kungörelse, Uppsala den 15 januari 1838 (uppbörds- och avlöningsmöte vid Dragon
Korpsen)
Genom frivillig auktion säljs den 10 februari 1 mantal frälse i Säby, Danmarks socken, Vaksala
Härad
Genom frivillig auktion säljs den 12 februari 5/8 rusthåll i Brunna, Kulla socken, Lagunda
Härad
Beskrivning av egendomarna fås på stället före auktionen. Prästerskapet anmodas att denna
Kungörelse läses från Predikstolen två söndagar å rad
Hässle den 12 januari 1838 N TERSMEDEN
Uppsala den 15 januari 1838 A WISTRAND O H FÖRBERG
Kungörelse, Uppsala den 17 januari 1838 (inga sedlar från Privat Bank mottas vid Krono
Uppbörden)
På förekommen anledning erinrar Befallningshavande Länets Innevånare att inga Assignationer
eller Privat Bankers sedlar mottas vid Krono Uppbörden.
Uppsala den 17 januari 1838
Kungörelse, Uppsala den 17 januari 1838 (årstrakthuggning Tierps Kronopark)
Hovjägmästare G Tottie anmäler att enligt Kongl Maj:ts Brev, kommer årstrakthuggning på
Tierps Kronopark att ofördröjligen ske. Auktionen är utsatt till den 16 februari på
Landskontoret och vid Ambricka by, för att till högstbjudande sälja den i lotter indelade
skogen.
De 6 tunnlanden 15 kapplanden är indelade i 6 lotter och utstakade på marken, där de kan
beses efter anvisning av Kronoskogvaktare Sköld. De inrop som blir de högsta underrättas och
likviden skall kontant erläggas inom 3 månader till den Kronobetjänt, som fått uppdraget att
underrätta inroparen att anbudet antagits.
Det åligger köparen att inom mars månads utgång 1839 ha fält och bortfört alla träd och
buskar, vid äventyr att sådant annars sker för lega på köparens bekostnad. Den Jägeribetjänt
som har uppsikten över Kronoparken skall underrättas om dagen då fällning eller avhämtning
sker, för att utvisa de fröträd som skall stå kvar.
Uppsala den 17 januari 1838
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Kungörelse, Uppsala den 17 januari 1838 (gallring av Högskogen och Ramningshult)
Med anledning av Hovjägmästare Totties anmälan har jag utsatt auktion till den 13 februari att
förrättas vid Dalkarlsbo Gästgivargård, för att till högstbjudande mot kontant betalning sälja
stående skog, som är utsedd till gallring på Kronoparken Högskogen.
Då säljs 174 sågblock, 155 timmer och 266 famnar ved indelade i 25 lotter. Inroparen skall
fälla och bortföra skogseffekterna innan mars månad 1839 i närvaro av den Jägeribetjänt som
har uppsikten av Parken. Han skall underrättas om dagen för fällning och avhämtning.
Kronoskogvaktare Wiberg visar området innan auktionen.
På samma villkor kommer auktion att hållas vid Hovs Gästgivargård den 20 februari på den
stående skogen, som är utsedd för gallring vid Kronoparken Ramningshult utgörande 256
timmer, 165 famnar ved indelade i 10 lotter. De kan beses efter anmälan till Kronoskogvaktare
Lindström.
Uppsala den 17 januari 1838
Kungörelse, Uppsala den 17 januari 1838 (auktion på skogseffekter från Sunnersta och
Lilla Djurgården)
Den 8 februari hålls auktion i Bondkyrko Församlings Sockenstuga på skogseffekter, bestående
av 25 famnar kastved från Kronoparken Åsen, 10 famnar från Sunnersta Kronopark och 8
famnar från Kronoparken Lilla Djurgården, att säljas mot kontant betalning.
Auktionen hålls av Kronolänsman Askeroth i närvaro av Överjägmästaren i länet.
Spekulanterna har innan haft tillfälle att se trakten efter anvisning av Underjägaren Berglund.
Inroparen skall under vintern avhämta veden på den dag man överenskommer med
Överjägmästaren.
Uppsala den 17 januari 1838 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 19 januari 1838 (från Landshövdingen angående
foderbristen)
Många lantmän befarar en svår foderbrist innan våren, då kreaturen kan utsläppas på bete.
Allmogens omtanke, att genom foderodling och de gamla ängarnas skötsel och förbättring öka
fodertillgången samt att redan på hösten klokt handha dessa tillgångar och inte underhålla fler
djur, som blott kan livnäras och framsvältas, än några få som rikligen kan utfordras och
underhållas väl, har ännu inte trots många uppmaningar blivit allmän.
För d e s s a Jordbrukare kan det vara nyttigt att lära känna ett sätt som är lättillgängligt och
inte kostsamt att bereda nödfoder. Det är till Hushållnings Sällskapet ingivet av en allmänt
aktad och trovärdig man, nu avlidna Kyrkoherden i Nysätra Församling, Prosten Carl J Ruders,
som efter 1818 års svåra missväxt använt det för sina egna kreatur.
”Sedan djuren lärt att äta granris, vilket de inte gärna ville, gav man flera gånger om dagen
ett ämbar grankvistar till varje djur. Kvistarna var tagna av gamla mossiga granar, som inte är
så sådiga som på yngre träd. De skuros med handskära i små delar 3 – 9 tum. Man la dem i
vatten, som fått en tillsats av fisk- eller sillake. Man blandade väl och strödde litet boss eller
agnar mellan kvistarna samt en handfull rågmjöl överst. Till nattfoder gavs 3 skålpund hö och 5
skålpund råghalm till varje ko. En del kor ville inte äta granriset, men när de inte fick annat höll
de till godo med det ovana fodret. Ju mer boss och agnar man kunde blanda i dessto begärligare
åt de. En tid hade jag brist även därpå men sopade loggolven och blandade i detta usla byssie,
så gick granrisätningen vida bättre än om man endast hade mjöl att beströ med.
Utan boss och agnar äter kreaturen mindre och skullei längden
m a g r a. Stundom fick de drank istället för vatten , vilket bekom dem väl. En ko kunde aldrig
vänja sig vid granrisätningen, utan måste alltid ha tillskott av större kvantiteter av agnar och
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mjöl. De andra vande sig och när de fördes ut för vattning, åt de upp alla grankvistar som de
kunde hitta på vägen.
Foder för en ko per månad beräknades till 90 – 100 skålpund hö, 150 – 170 skålpund
råghalm, 15 – 20 skålpund rågmjöl, en obestämd mängd boss och agnar samt granris i
förhållande till matlusten. Kan man öka mängden hö och halm är det till nytta. Ibland gav jag
dem torrt löv av allehanda slag. Med denna utfodring blev mjölken inte förminskad i jämförelse
med andra vintrar.
Bärande kor satte man en månad innan kalvningen på bättre kost. När man släppte ut djuren
på bete på våren såg de ut som kor vars ägare haft god höbol och tillräcklig tillgång på halm.
Mina grannar var övertygade om att jag skulle förlora mina djur till våren och ingen vågade
följa mitt exempel. Man till och med beklagade min förlust och att jag hade vågat ett försök,
som hade allmänna erfarenheten emot sig. Jag hänvisade till betesmarken, där mina djur fanns,
till gårdsfolkets intygande att alla djuren levde och inte voro sämre än andra, som aldrig smakat
granris.
Nu kommer jag att använda granris både i bättre och sämre tider, mer eller mindre
beroende på omständigheterna, varvid jag hoppas inte behöva köpa så mycket hö och halm som
tidigare.”
Nysätra 3 november 1819 Carl I Ruders
Andra utvägar till hjälp i en så beskaffad svår förlägenhet har givits av Major von Bahr år 1820,
där han berättar, att han med mycken förmån begagnat renmossa till sin boskap och uppgav
följande sätt:
” I fähuset fanns ett kar som nästan fylldes med renmossa och varm enelag. Den skall stå
över mossan. Något salt tillsattes för att ge sörpan en mer retande smak. Detta står ett halvt
dygn och uppöses sedan i ämbar till varje ko. Detta ges för- och eftermiddag. I början ville de
inte äta. För att lättare vänja dem, strödde man på blandsädgröpe i ämbaren. ½ kappe till 12
kor. Efter 14 dagar fick de sådan smak för utfodringen, att när de släpptes ut ur ladugården, de
begärligt åt av frusen mossa, som de hittade på marken.”
Renmossa är vit och täcker nästan alla berg i skogen. Den avskavs med skyffel när den är
frusen. Man skall dock vara försiktig och inte skava för djups, så att man skadar jordlagret
under, där återväxten sker.
Överstelöjtnant C G Boje beskriver hur han vid en gård, som lidit brist på hö, årligen
framfött 100 boskapskreatur, utom hästar och får på så sätt, att han växelvis i 2 stora kar lagt 3
delar halmhackelse och en del välbärgat löv. Lövet är struket av kvistarna. Sedan tillsätts
kokhett saltvatten och blandningen kunde nästa dag ges åt kreaturen tillsammans med litet hö
på middagen och torr småhalm till nattfoder. Jag kan garantera att den som har ont om hö och
försöker detta skall inte ångra sig.
Skulle det vara brist på löv, kan man ta litet höfrö i stället och spara höet åt fåren. Även
hackat gran- och enris som jag försökt gör samma nytta. Ströhalmen som legat under hästar, så
väl som själva dyngan efter dem kan underhållas med hö och havre och är en sund spis för
fäboskap, i synnerhet mjölkkor, vilkas mjölk ger dubbel grädde samt drygare och fetare smör.
De vänjer sig vid kosten om man strör på lite kli och efter ett tag äter de det hellre än annat
foder. Det är också märkvärdigt att gödseln efter dessa djur vida övergår den efter vanlig
utfodring. Detta utfodringssätt är känt i våra Nordligare Landskap och kreaturen befinner sig
ganska väl av detsamma.
Detta har Lanthushållnings Sällskapet velat meddela till vars och ens prövning. I
sammanhang vill Sällskapet anmärka att e n g a m m a l o c h v a n l i g s p i s o r d n i n g
inte tvärt bör förändras utan djuren så småningom får vänja
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s i g och att med ordentlighet och uppmärksamhet vinns ofta med mindre kostnad och besvär
lika mycket som eljest med större möda och utgifter.
Sällskapet anhåller att Prästerskapet inte endast uppläser detta Tillkännagivande utan också
låter Lantmän, som så önska ta del av det.
Uppsala den 19 januari 1838 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 20 januari 1838 (angående Finska rior)
Den 27 januari 1836 förklarade jag, att för att uppmuntra till Finska eldriors byggande och
begagnande, anslagit 12 belöningar, nämligen 2 var för länets 6 fögderier, om tillsammans 120
dukater. Men inom den stadgade tiden har ingen anmält sitt intresse. Men som jag genom förut
inhämtad kännedom och nu mera vunnen erfarenhet, är fullkomligt övertygad om den stora
nyttan och det verkliga behovet av detta slags rior, anslår jag en summa stor 1.000 riksdaler till
belöningar med följande villkor:
1:o Belöningen tillerkänns endast Jordbrukare, Allmoge inom Uppsala län vare sig de äger den
jord eller inte, där rian är uppförd.
2:o Varje Ria skall antingen bestå av 2 Rior med Loge av en längd av 30 alnar och bredd av 12
alnar, då belöningen blir 100 riksdaler, eller endast 1 Ria med Loge om 16 alnars längd och 10
alnars bredd, då belöningen blir 50 riksdaler.
Byggnaderna skall var uppförda på säker grund och på ett avstånd från annan bebyggelse
som senaste Brandstods Reglementet bestämmer samt helst vara belägen mellan 2
åkerårgångar, varigenom Riornas begagnande betydligt lättas. Rian kan vara uppförd av virke
som tidigare begagnats bara det är fullgott.
3:o Byggnaden skall vara färdig till avsyning innan 1 augusti 1839.
4:o Besiktningsmän utsedda av Hushållnings Sällskapets Förvaltningsutskott skall besiktiga
bygget, så att det är uppfört efter min beskrivning. Innan 1 november 1839 skall höstsäd ha
blivit torkad i de nya riorna för att man skall vara berättigad till belöning.
5:o Skulle flera anmäla sin önskan till belöning, kommer den som har byggt 2 Rior med Loge
under ett tak att få företräde, och lottning anställs mellan de övriga dock med anseende på
mängden säd som torkats.
6:o Belöningarna utdelas vid Lanthushållnings Sällskapets sammankomst den 26 januari 1840.
Skulle hela belöningssumman inte åtgå förlängs tävlingstiden med ett år.
Fördelarna med riors begagnande är i korthet följande:
Att jordbrukaren är oberoende av bärgningsvädret, eftersom säden kan införas under det
starkaste regn utan att lida skada
Att säden kan skördas tidigare och spillsäd förekommes
Att tröskningen går lätt och fort med obetydlig arbetskraft
Att säden kan med säkerhet magasineras och följaktligen blir mera värd som handelsvara
Spannmåls förvaringsrummet kan göras mindre, då all skyffling av säden är överflödig
Att riad säd är mera tjänlig till utsäde och mindre utsatt för mask.
Att hittills begagnade Kölnor och Badstugor samt särskilda Logbyggnader kan umbäras
Att enligt Författningar 4 lösa kappar på tunnan avdrages vid all leverering av riad Avrads- och
Kronotionde spannmål
Dessa fördelar har använts i Finland i århundraden och i senare tider även i Roslagen samt i
Gästrikland och Hälsingland, där Allmogen byggt finska Rior i stor mängd. De vitsordar ätt
fördelarna mångfaldigt överstiger kostnaderna, då det inte åtgår med än 1 famn ved att torka 30
tunnor säd.
På min Egendom Taxnäs i Fröjdesunda socken är tillfälle att bese en sådan Riebyggnad, som
här nämns. Där lämnas alla upplysningar om sättet att bygga och begagna en ria. I en uppsats i
N:o19 av Lanthushålls Sällskapets handlingar har jag tillkännagivit ett beslut att från Finland
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hit förskaffa ett biträde, som i 40 år varit sysselsatt med Riors skötsel. Han skall arbeta både vid
Taxnäs och vid Assessor Diderons Egendom, Hallkved i Funbo socken, där en ny Ria blivit
byggd och flera personer blivit inövade i att elda och sätta in säd.
På det uppriktigaste önskar jag att Länets innevånare ville fästa allvarsam uppmärksamhet
vid detta ämne, medan det efter min övertygelse är av största vikt för vårt lantbruk och dess
aktningsvärda idkares välstånd. Med lika ren glädje skall jag som förut blivit förklarat, få
tillfälle att till Länets redliga Allmogen utdela dessa premier, vilka någorlunda motsvarar
byggnadskostnaden, men vida överväger så väl av byggnadens gagn som av hedern och
tillfredsställelsen att genom deras uppförande och användande lämna ortens övriga Jordbrukare
ett vackert efterdöme.
Uppsala den 20 januari 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1838 (rekryt- och remontmöte)
Livregementets Dragon Korps Rekryt- och Remontmöte kommer att hållas vid Drottningholm i
90 dagar från och med 11 mars. De rustande underrättas med förständigande till dem som inte
deltar i Beklädnadsfonden, att sätta sina Karl- och Hästmunderingar i stånd samt i brukbart
skick bringa följande persedlar av den kasserade Munderingen, nämligen kolett, ridbyxor och
sabelkoppel, för att vid detta tillfälle begagnas.
Uppsala den 30 januari 1838
Kungörelser, Uppsala den 30 januari 1838 (Allmänningarnas vård och bildandet av en
Häradskassa)
Delägarna i Bälinge Härads Allmänning har vid möte i fråga om Allmänningarnas fördelning
eller bibehållande under allmän vård, genom utsedda Ombud tills vidare bland annat beslutat
att en s k Häradskassa bör bildas. Hemmansinnehavarna skall betala 8 skilling för vart lass
synat virke och 12 skilling för varje timmerstock om 16 alnars längd. Pengarna skall användas
till belöningar: 1 riksdaler 16 skilling åt dem som upptäcker åverkan på allmänningen och till
förbättring av Kronoskogvaktarnas svaga löner. Denna kassa förvaltas av Häradsborna själva,
genom vid Häradsrätten utsedda 2 Föreståndare. Ombuden valde Kammarjunkare von
Engeström och Bonden Pehr Ersson i Vilsåker
Uppsala den 30 januari 1838
Efterlysning, Uppsala den 30 januari 1838 (2 personer, 2 hästar, 2 stölder och 1
postväska)
1:o Bonden Pehr Pehrssons i Söderby, Tofta socken, detta län, Hustru, Anna Olsdotter har
bortgått utan att någon underrättelse om hennes vistelseort kunnat vinnas.
2:o Vid inbrott hos Bonden Pehr Olsson i Gammelfjäll, Hedesunda socken, Gävleborgs län
stals 1 bägare av silver ½ kannas rymd märkt D D S och A C D, 1 silverkopp om 1/8 kannas
rymd märkt P D S, 1 dito om 1/16 kannas rymd, 1 silvertumlare om1/32 kannas rymd, 1
silverkalk märkt P D S, 1 fickur med dubbla boetter och vidhängande mässingskedja med
urnyckel av silver med innefattad röd sten, 200 riksdaler, en av Pehr Ersson i Ysjön utgiven och
med Bondsonen Eric Jonssons i Brunn borgen försedd skuldsedel samt 4 tenntallrikar.
20 riksdaler till den som upptäcker tjuvarna och tillrättaskaffar de stulna.
3:oVid inbrott hos Hemmansbrukare Anders Nilsson i Sarteby, Väderstads socken, Linköping
län, stals 1 mörkblå kapott, 2 mörkblå livrockar, 1 grön dito, 2 mörkblå kvinnskapotter, 1
mörkblå klänning, 1 svart vadmalsklänning, 1 röd och 1 gredelin lysterklänning, 7 andra
klänningar, 1 grönt och grått klänningstyg, 1 svart bombasinväst, 14 schalar, 2 vita sorgkläden,
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22 förkläden, 1 paraply, en bunt näsdukar, 12 mark tågor, 9 mark ull, 1 stycke sittskattun om 3
alnar, 3 ½ alnar engelskt skinn samt 18 famnar hampsnöre.
4:o Vid inbrott hos Bonden Peter Jansson i Smedstorp, Ljungby socken, Kalmar län, stals en
gul häst, 7 år gammal, medelmåttigt stor, brun rand på ryggen, 1 mörkrött sto, 13 år gammalt, 2
selar med ryggställning av järn, 2 betsel samt 1 dubbel och 1 enkel töm med lädertyglar.
5:o Håkas Anders Andersson från Vikbyn, Garpenbergs socken, Falu län, har avvikit sedan han
hämtat Klocksters Bruks postväska i Hedemora. Väskan innehöll 1 rekommenderat brev om 6
lods vikt under N:o 24 Falu Poststämpel, 3 andra brev numrerade 3, 13 och 14 alla från Falun
och adresserade till Brukspatron H Lagergren, 1 rekommenderat brev från Smedjebacken under
N:o 8 till samma adressat, 1 rekommenderat fribrev från Stockholm till Kapten Arrhenius och
dessutom 350 riksdaler.
Andersson är 49 år gammal, undersättsigt växt, mörkt långt hår och klädd i mörkblå rock
med tackjärnsknappar, kortbyxor, blårandig ylleväst med skinnfoder, rödbottning halsduk, blå
ullstrumpor, kängor, hatt, skinnhandskar och vantar
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalls att sorgfälligt efterspana dessa förrymda personer,
stulna egendom, pengar, hästar samt den bortkomna postväskan, jämte tjuvarna och vid
anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i nästgränsande län anmodas
vänligen efterlysa Hustru Anna Olsdotter.
Uppsala den 30 januari 1838
Kungörelse, Uppsala den 30 januari 1838 (död man i Litälven, Jämtlands län)
Det finns inte upplysning varifrån den man, som hittats död i Litälven i Jämlands län kommer.
Han har enligt läkarintyg dött genom yttre våld. Hans avsikt att köpa upp silver gör att han lär
varit försedd med pengar.
Han var av medelmåttig längd, stadig till växten, tjock i ansiktet och litet flintskallig,
rödaktiga polisonger och skägg under hakan, klädd i grå eller gråblå rock och byxor med
mässingsknappar efter sidorna.
Var och en som har upplysningar anmäler så att Befallningshavande i Jämtland kan
meddelas.
Uppsala den 30 januari 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1838 (reststämmor för Dragon Korpsen)
1837 års reststämmor för Livregementets Dragon korps förrättas med
Norra Upplands Skvadron i Högsta Gästgivargård den 26 dennes och i Handlare Littorins
Sterbhusägares gård i staden den 27:de samt med Sigtuna Skvadron i Korskrogen, Fröjdeslunda
socken den 28:de och i Änkan Hjortsbergs gård i Enköping den 1 mars.
Vederbörande räntegivare skall för att undvika lagsökning, infinna sig på nämnda tid och
plats för att avbörda sig sina rester.
Uppsala den 8 februari 1838
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1838 (remonteringsmöte)
Remonteringsmöte för Livregementets Dragon Korps är utsatt till den 2 mars vid Akademins
Ridstall här i staden.
Rustande för N:o 28 och 80 vid Norra Upplands Skvadron, N:o 95 vid Sigtuna Skvadron
och N:o 58 vid Uppsala Skvadron skall vid stadgat vite uppvisa antagliga remontrar.
Uppsala den 8 februari 1838
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Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1838 (entreprenadsauktion rörande skjutsar)
Entreprenadsauktion rörande skjutsens upprätthållande mellan Hallsta och Vibo Gästgiveri i
Västerås län är utlyst att hållas på Norrbo Härads Tingsställe i Hallsta den 22 dennes.
Hugade spekulanter till detta betydliga företag kan erhålla villkor och underrättelser vid
Landskansliet i Västerås eller hos Kronofogden i orten Assessor Münzing på Johanneslund.
Uppsala den 8 februari 1838
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1838 (efterlyst norsk Garvare Gesäll)
Garvare Gesällen Christian Saestrand, som är dömd till tukthusarbete i Christiania, har rymt
försedd med pass som i Fredrikshall blivit påtecknat för resa till Köpenhamn, dit han dock inte
tros ha begivit sig.
Han är 20 år gammal, född i Christiania, medelmåttigt växt, blå ögon, brunt hår.
Krono- och Stadsbetjänterna befalles att noga efterspana honom och vid anträffandet gripa
och hitsända honom.
Uppsala den 8 februari 1838
Kungörelse, Uppsala den 8 februari 1838 (auktion på utjord i Gränby by, augment i
Danmarks socken)
Den 20 mars säljs till högstbjudande vid auktion på stället:
1 utjord augment i Gränby By om 5 öresland, samt särskilt 1/8 mantal Kronoskatte i samma by,
beläget i Vaksala socken och Härad, cirka ¼ mil från Uppsala. Utjorden har åbyggnad i gott
stånd och har omkring 13 i ena och 8 i andra årvägen årligt utsäde i god jordmån samt flera
goda förmåner.
Den senare hemmansdelen har åbyggnad i försvarligt skick, med 8 i ena och 5 tunnland i
andra årvägen i årligt utsäde i god jordmån.
Vid samma tillfälle säljs ¼ mantal augment i Tjocksta, Danmarks socken, som har 3 tunnors
utsäde och äng som ger 20 - 30 lass hårdvallshö samt gott bete och avdelad skogslott i
sockenallmänning.
Hemmansdelarna, som är utarrenderade, säljs samfällt eller särskilt. Köparen erlägger 2.000
riksdaler vid inropet och för återstoden känd och antaglig borgen.
Köpevillkoren och hemmansdelarnas beskaffenhet kan erhållas hos undertecknad eller vid
auktionstillfället.
Penninge den 1 februari 1838 Per Persson i Gränby, säljare. Efter anmodan Erik Plengiér
Uppsala den 8 februari 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1838 (entreprenadsauktion för underhåll av Indelta
Armen vid möten)
Till följd av 15 § i 3:dje artikeln av Reglementet angående Indelta Armens underhåll under
möten av den 20 januari 1832, kommer entreprenadsauktion för upphandling av
proviantkvantiteter, som erfordras för Upplands Regementes rekryter och Gamla Stam samt för
Länets Manskap under årets Vapenövningsmöten, som börjar den 27 maj. Auktionen anställs
på Landskansliet den 27 februari.
Utrop sker så väl i Portioner som Varupersedlar med rätt till prövning av anbudens
antaglighet. Förseglade anbud kan lämnas innan auktionen antingen på alla varor eller på en del
utan förbindelse för leverantören att utportionera under mötestiden.
Kalkylerade portioner under Beväringsmötet är 5.000 och under Regements och
Rekrytmötet 13.096 samt varuartiklarna består av 1.206 lispund torrt bröd, 26 tunnor ärter, 18
tunnor krongryn, 282 lispund salt kött, 185 lispund färskt kött, 27 lispund salt fläsk, 185
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lispund sill och 30 lispund koksalt, 24 famnar ved och 500 lispund lägerhalm. 1/4 av
entreprenadsumman kan lyftas förskottsvis på Landskansliet.
Vidare upphandlas fourage för Livregementets Dragon Korps Skvadronsmöte till häst, som
börjar här på Polacksbacken för 3 Skvadroner den 11:te och för Sigtuna Skvadronen vid Grans
Gästgivargård den 10:de juni. Fourage staten är fastställd till 2.250 lispund hö, 600 lispund
halm, samt 119 tunnor havre och för mötet vid Gran 750 lispund hö, 200 lispund halm och 40
tunnor havre. Spekulanter lämnar förseglade anbud innan auktionen. Underrättelse om leverans
och skyldigheter som åligger Entreprenörerna kan framdeles erhållas här. Entreprenörerna kan
få lyfta 7/10 av entreprenadsumman som förskott.
Uppsala den 9 februari 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 10 februari 1838 (entreprenad för reparation på brokaren vid
Flottsund)
Flottsund Bro Bolag har ansökt hos mig, att entreprenadsauktion inför Befallningshavande
kommer att hållas den 23 dennes för verkställande av nödvändiga reparationer på brokaren vid
nämnda bro. Spekulanter kan få upplysningar hos Bolagets Huvudmän, Hovjägmästare Tottie
och Handelsman L Forsberg här i staden rörande reparationernas beskaffenhet.
Uppsala den 10 februari 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 15 februari 1838 (tider och platser för Berednings Kommitténs
sammanträden)
Förteckning med tider och platser, där Berednings Kommittén sammanträder och upprättar
förslag till Bevillnings Taxeringen. Till allmän efterrättelse erinras att alla som äger egendom
eller innehar rörelse, idkar näring, ämbete eller tjänst skall i enlighet med Bevillnings Stadgan
av den 14 maj 1835 avlämna uppgifter, innehållande ämbete och tjänst samt lönen därför,
fastigheter och lägenheter som ägs. Frälseräntors belopp i pengar, persedlar och spannmål skall
vara uträknade efter förra årets markegångstaxa. Den som överlåtit sin egendom till arrende
uppvisar arrendekontraktet. Förmyndare åläggs att redovisa sina myndlingars egendom och
styrelsemän i Bolag, Verk och Inrättningar, outredda Sterbhus eller under Konkurs varande bo
som den förvaltar och vårdar.
Den som inte lämnar uppgifter bötar 2 riksdaler till socknens fattiga. De av allmogen eller
andra som är mindre skrivkunniga får lämna uppgifterna muntligen.
Hemmansvärdet som fastställdes av Rikets Ständer år 1830 och är fogad till Bevillnings
Stadgan av 1835 skall ligga till grund för värderingen och får inte understigas.
Vid denna Kungörelses uppläsande skall Sockenstämmor utlysas för val av Ledamöter i
Berednings Kommittéerna som 3:dje artikeln 54 § av Bevillnings Stadgan bestämmer i
händelse av brist på besuttne män av Ridderskapet och Adeln eller Bönder i någon socken.
Ingen som blir vald får utan laga förfall avsäga sig eller utebliva utan anmälan från Kommittén.
När valet är genomfört och tiden bestämd äger Berednings Kommittén efter avlagd ed i
anledning av de förut granskade Mantalslängderna samt erhållna upplysningar stadga de
grunder efter vilka varje Skattskyldig bör debiteras och Egendomar, Lägenheter, Verk och
Inrättningar värderas.
Det är en av Kommitténs väsentligaste åliggande att på det nogaste ställa sig till
efterrättelse 72 § 3 artikeln i Bevillnings Förordningen, att se till att ingen skattskyldig blir
förbigången samt meddela rättelse om någon, som är oförmögen att betala och för sin
nödställda situation borde frikallas, men ändå blivit skattskriven. Detta bör intas i Protokollet.
Uppsala den 15 februari 1838 R von KRAEMER
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Förtecknig utvisande tid och ställen för Sockenberednings Kommittéernas sammanträden år
1838. 2 ½ sidor.
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1838 (reparation på Ärna Bro)
Den s k Ärna Bro på Allmänna Landsvägen i Gamla Uppsala kommer att repareras i tre
veckors tid, från den 5 mars. Resande mellan Uppsala och Högsta Gästgivargård bör ta vägen
förbi Ärna, Ulva, Forkarbo och Marsta Byar. Så länge isen är säker kan ån överfaras vid sidan
av Bron.
Uppsala den 19 februari 1838
Efterlysning, Uppsala den 19 februari 1838 (2 personer, 2 stölder)
1:o Vid inbrott vid Gäddviken i Stockholms län stals 2 mindre kapprockar av grönrutig
bombasin, 1 barnkapprock av brunt kläde, 1 melerad blågrå manssurtut, 1 mörkblå sjömansrock
av grovt kläde, 1 manströja av lärft, 1 kaffekvarn med kopparskål, 1 par fyrkantiga hackknivar
med skaft och egg på två sidor, 1 stort djupt tennfat märkt NJD, 1 marmormortel med stöt
märkt PMB 1729, 3 malmljusstakar, 1 tenn- och 1 bleckljusstake,1 kaffedosa av bleck, 3
fönstergardiner av blå lärft, 1 randigt ylletäcke, 2 skruvhylsor av mässing märkt B, 6 par
bordsknivar med vita benskaft, 2 par med träskaft, 12 lackerade glasbrickor av bleck, 1
mahogny flaskfoder med förgyllt mässingshandtag på locket samt 3 slipade flaskor med äkta
pläterkorkar, 2 fina korkskruvar, 1 täljkniv med slida och rött skaft, 1 trädgårdskniv av
ponsback med svart skaft, 1 tumstock, 1 rakborste med brunt benfodral, 1 rakstrigel av
mahogny märkt PH, 3 vita träbyttor, 4 selterkrus
2:o Vid inbrott hos Bonden Jan Persson i Snottesta, Markims socken, Stockholms län stals 3
silvermatskedar varav två märkta ACGD, 2 teskedar lika märkta, 1 mörkblå surtut, 2 par byxor
av melerat kläde, 1 surtut och byxor av linne, 1 ny hatt, 10 riksdaler, 2 guldringar, 2 svarta
sidenschalar, 1 vit sidenschal, 1 mörkblå överklädd päls av vadmal
3:o Förra Pigan Brita Beata Söderberg och f d Korrektionisten Anders Gustaf Udd, vilka är
straffade för andra resan stöld har avvikit från Norrköping
Udd är liten till växten med blekt ansikte
Söderberg är lång
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalls att efterspana dessa förrymda personer, stulna
egendom, jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Uppsala den 19 februari 1838
Kungörelse, Uppsala den 19 februari 1838 (påträffat stöldgods)
Hos ovannämnda Brita Beata Söderberg har påträffats persedlar, som förmodligen är stulna,
nämligen: 2 tyglufter om vardera 6 ½ aln med gul och gredelin skiftning, 2 fasonerade
halvsiden västtyger, 5 ½ aln smårandigt bomullstyg i blått och vitt, 1 Jubienne om 8 ¼ aln, 1
svart och vitrutig silkesschal, 1 gulblommig bomullshalsduk, 1 blått och vitt förkläde, 1 skjorta
i lärft märkt J, 4 blå- och rödrandiga bomullslappar, 1 ny rutig duk, 1 stycke kattun, 1 vit
nettelduksschal, flera förkläden och tygbitar, 1 fruntimmerskrage, 1 merinoschal,1 större schal
av levantin.
Vederbörande ägare kan anmäla sig hos Poliskammaren i Norrköping.
Uppsala den 19 februari 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1838 (auktion på säd vid Hagby kyrka)
Den 14 mars säljs på auktion, som hålls vid Hagby kyrka, 250 tunnor råg, 100 tunnor korn samt
30 tunnor blandsäd och 30 tunnor potatis med betalningsanstånd för kända köpare till 1
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september. Okända betalar genast och får rabatt på blivande auktionspris med 1 riksdaler per
tunna råg, 32 skilling på blandsädstunnan och 40 skilling på kornet.
Balingsta den 24 februari 1838 Johan Sahlin
Uppsala den 27 februari 1838
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1838 (rekryteringsmöte)
Rekryteringsmöte med Upplands Regemente hålls på Landskansliet den 5 april då rotehållarna
för N:o 1, 13, 69 och 73 vid Livkompaniet
N:o 36, 79 och 140 vid Olands Kompani
N:o 23, 77, 78, 82, 88, 90, 144 och 150 vid Uppsala Kompani
N:o 7, 14, 71, 118 och 139 vid Hagunda Kompani
N:o 7 och 107 vid Enköping Kompani, skall vid stadgad påföljd uppvisa antagliga karlar. De
skall förut vara besiktigade av Kompanibefälet.
Om flera intressenter finns i samma rote behöver inte alla inställa sig, utan den som
företräder dem uppvisar fullmakt för att uppbära legohjälps ersättningen ur Enöreskassan.
Uppsala den 27 februari 1838
Kungörelse, Uppsala den 27 februari 1838 (strandvrakgods på Västkusten)
Vid Uddevalla, Strömstads och Göteborgs Tullkammardistrikt har anmälts att följande
strandvrakgods blivit bärgat: 33 1/3 tolfter gran- och furuplankor, 14 bjälkar, 1 skeppslup, 1
stycke av bogen till ett mindre fartyg, 1 större skeppsbåt, 5 furusparrar, 1 skeppsjulle av ek, en
del av ett däck samt ett s k brottspel. Ägare som kan styrka ägandeskapet anmäler sig hos
ovannämnda Sjötullskammare.
Uppsala den 27 februari 1838 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 7 mars 1838 (brand i Växjö)
Knappt hade Växjö stad hunnit hämta sig från den stora branden 1799, innan en ny brand utbröt
den 19 februari i år med lika stor förödelse som följd. 2/3 av den bäst bebyggda staden består
åter av nakna murstockar och askhögar. Många hundra medmänniskor irra däromkring
förlustiga sin egendom, bröd och hemvist. Stadens Allmänna Läroverk, Gymnasium och skola
har förstörts, så att eleverna inte kan få någon undervisning.
Den i vinter inträffade olyckshändelsen är så mycket svårare som de nedbrända gårdarna
häftade för en intecknad skuld på 100.000 riksdaler, motsvarande 2/3 av ersättningsbeloppet
som kan erhållas ur Ständernas Allmänna Brandstodsbolag. De av stadens innevånare som ägde
störst förmåga att hjälpa är själva drabbade och som den omgivande landsorten förra året haft
en svag inkomst av sitt jordbruk, som nära liknat missväxt, kan inte heller där finnas hjälp att
få.
Olyckan har öppnat ett nytt fält för att utöva välgörenhet. Till denna ädla egenskap hos
Uppsala Stads och Läns Innevånare vänder sig nu Växjöborna, och säkert skall de inte göra det
förgäves, som de själva i välmågans dagar aldrig undandragit sig att sträcka den Kristliga
Kärlekens hjälpande hand.
De gåvor som Innebyggarna i denna ort vill skänka mottas och redovisas tacksamt av
undertecknade.
Uppsala den 7 mars 1838 P SJÖBRING, JOH THORSANDER, ANDERS NENSÉN
Uppsala den 7 mars 1838 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 17 mars 1838 (entreprenadsauktion på reparation av vägen
mellan Uppsala stad och Hospitalet)
Entreprenadsauktion kommer att hållas den 8 maj, då till minstbjudande upplåts
verkställigheten av reparationer på vägen mellan Uppsala stad och Hospitalet enligt upprättat
kostnadsförslag. Detta finns på Landskontoret och hos Hospitalets Syssloman Kallerman.
Uppsala den 17 mars 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1838 (utflyttningshjälp vid Laga skifte)
Enligt 1830 års Kungörelse om utflyttningshjälp till följd av Laga skifte får Befallningshavande
tillkännage att Kongl Maj:t den 9 februari innevarande år beviljat nedannämnda skifteslag
utflyttningshjälp, nämligen
Norunda Härad, Ärentuna socken, Gränby Skifteslag, Anders Andersson i Husby 83 riksdaler
Örbyhus Härad, Tierps socken, Yvre Skifteslag, Per Larsson 75 riksdaler, Olof Isaksson 130
riksdaler, Mickel Jansson 85 riksdaler, Anders Lindström 133 riksdaler, Eric Larsson 133
riksdaler, Per Ersson 66 riksdaler, Bokhållare Pousett 100 riksdaler, Anders Andersson 133
riksdaler, Per Andersson 103 riksdaler, Eric Andersson 83 riksdaler
Västlands Socken, Kårbo Skifteslag, Olof Boring 50 riksdaler,
Olands Härad, Altuna socken, Golfsta Skifteslag, Anders Persson 83 riksdaler, Mats Matsson
66 riksdaler, Per Persson 85 riksdaler, Friherrinnan Raab 112 riksdaler
Spånga Skifteslag Per Persson 83 riksdaler. S U M M A 1606 riksdaler
Medlen kan genast lyftas efter underrättelse till Kronofogden i orten.
Uppsala den 20 mars 1838
Berättelse, Uppsala den 21 mars 1838 (revision av 1836 års Kurhus- och Lasarettsmedel)
Undertecknade av Länets Prövningskommitté utsedda Revisorer över Kurhusets och Lasarettets
räkenskaper för år 1836 får avgiva följande Berättelse
Räkning över Kurhus Medlen i Uppsala län från den 1 maj 1836 till 1 maj 1837.
DEBET
Balans från 1835
Behållning i Lantränteriet, innestående Kurhusavgifter, inventarier, matvaror
S U M M A 3.673 riksdaler 6 skilling 5 runstycken
Debiterade avgifter för detta år
Fögderierna och städerna Summa: 2.958 riksdaler 39 skilling
Tillkommer inköpta inventarier, överskott från lasarettet som uppkommit för begagnande av
sängkläder, attiraljer och medikamenter, anticiperat till 1837 års räkning Summa: 1.052
riksdaler 43 skilling 4 runstycken
S U M M A 7.957 riksdaler 43 skilling 11 runstycken
KREDIT
Utgifter
Avlöning för läkarvård och sjukskötsel, underhåll för 67 patienter, extra underhåll,
medikamenter, ved, ljus och olja, beklädnad, inventarier, reparationer, skrivmaterial,
begravningskostnader, diverse utgifter. Summa: 3.366 riksdaler 19 skilling 7 runstycken
Balans till år 1837
Behållning i Lantränteriet, innestående kurhusavgift, inventarier, matvaror i behåll, sålda 26
famnar ved. Summa: 4.178 riksdaler 29 skilling 8 runstycken
S U M M A 7.957 riksdaler 43 skilling 11 runstycken
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Räkning över Lasaretts medlen i Uppsala Län från den 1 maj 1836 till 1 maj 1837
DEBET
Balans från 1835
Obetalda sängplatser, behållning i Lantränteriet, överskott för begagnandet av säng- och
sjukkläder, attiraljer och mediciner Summa: 1.139 riksdaler 51 skilling 9 runstycken
Inkomster
Kollektmedel, befordringsavgifter, betald ersättning för sängplatser, ersättning för 1836
S U M M A 2.005 riksdaler 22 skilling 10 runstycken
KREDIT
Bristande och betalade tillgångar Summa: 165 riksdaler 22 skilling
Utgifter
Underhåll för 77 patienter med 3.572½ portioner, varav 3.383½ á 6 skilling 11 runstycken och
189 á 6 skilling 7½ runstycke, extra underhåll, överskott från kurhusets begagnande av sängoch sjukkläder, attiraljer och mediciner. Obetalda legosängs avgifter 1833 – 1836. Legosängs
avgifter 1833 – 1836, kontant behållning i Lantränteriet
S U M M A 2.005 riksdaler 22 skilling 1 runstycke
Räkningar med bifogade verifikationer är riktigt förda och fullkomlig decharge lämnas
räkenskapsföraren.
Några mindre betydande anmärkningar anser sig Revisorerna skall iakttagas till nästa års
redogörelse.
Kurhusräkenskaperna
Större bråk än ¼ bör inte upptas vid beräkning av portionerna och annan uppställning önskas,
som ger bättre översikt. En skillnad på 39 skilling finns mellan Landskontorets och
Lantränteriets räkningar.
La s a r e t t s r ä k e n s k a p e r n a
Lasarettsläkaren skall med påskrift godkänna bägge spislistorna i synnerhet räkningen av extra
underhåll. Vid portionsuträkningen gäller samma anmärkning som vid kurhusräkningen. Högre
beräkning av avgifterna för befordran upptas, så att kurhuset gottgörs med 73 riksdaler 14
skillingar 6 runstycken extra.
Slutligen vill Revisorerna efter att på stället inhämtat kännedom om den goda ordning,
skötsel och omvårdnad som råder vid lasarettet och kurhuset och med största tillfredställelse
vitsorda det varma nit och osparad möda Direktionen ådagalagt vid förvaltningen av en
Inrättning, vars välgörande ändamål endast så kan uppfyllas.
Uppsala den 21 mars U J v DÜBEN J G SCHRAM LARS BÄCK, AND HANSSON
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1838 (auktioner i Nysätra, Vista och Tensta)
1:o Den 17 april säljs till mestbjudande en vid södra Åloppe i Nysätra socken år 1828 uppsatt
av nytt timmer mangårdsbyggand under tegeltak, 15 varv hög med sal, 2 rum, kök och förstuga
på nedre botten och 2 större vindsrum. Kännedom om beskaffenheten av denna byggnad, som
är i fullgott stånd, inhämtas bäst på stället. Köpevillkoren skall i möjligaste mån rättas efter
köparens bekvämlighet.
2:o Vid ägarens avflyttning från orten säljs på Läby Gästgivargård den 17 april 1838:
1:o Allerbäcke N:o 2, 1 mantal. Stället är bebyggt för ståndspersoner. Lador, stall, ladugård och
bränneri är byggda under de senaste 3 åren. Åkern på 28 tunnland, består av fruktbar lermylla,
ängen ger 25 – 35 lass och skog finns till husbehov.
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2:o Myren 1/8 mantal frälseskatte med åbyggnad i gott stånd, brukas under Allerbäcke, har 4
tunnors utsäde, 20 – 25 lass äng, skog och bete fullkomligt tillräckligt för behovet.
3:o Förpantnings och besittningsrätten till ¼ mantal frälse, Långrudden. Hemmanet har 4 – 5
tunnors utsäde i ypperlig jord, god äng, gott bete och skog till över husbehov.
4:o Åbyggeby Mjölkvarn med 4 par stenar. Denna synnerligt väl belägna kvarn, har de senaste
åren varit utarrenderad och lämnat ägaren 100 tunnor spannmål, 50 tunnor råg och 50 tunnor
korn. Vid kvarnen finns mjölnarebyggning i gott stånd, bestående av 2 rum och kök under
tegeltak. Där finns också smedja och nödvändiga uthus. Dessa lägenheter är belägna i Vendels
socken och Härad inom Uppsala län
5:o Hemmanet N:o 1 Ulfunge ¼ mantal kronoskatte i Viksta socken, Norunda Härad, Detta
hemman, som är skilt med sina ägor från grannarna ligger vid samma vattenfall som Åbyggeby
kvarn och har anläggning av vattenverk för bränneri, garveri eller färgeri
Utsädet är 7 tunnor, höbol och betet gott och tillräcklig skog.
Auktionen sker så, att först utbjuds egendomarna var för sig och sedan tillsammans. Varvid
ägaren prövar anbuden som dock avgörs vid tillfället. En reel köpare kan få ha hälften av
köpeskillingen innestående mot inteckning. Handpenning för Allerbäcke 300 riksdaler, Myren
200 riksdaler, Långrudden 150 riksdaler, Kvarnen 1.500 och Ulfung 150 riksdaler.
Vidare underrättelser lämnar undertecknad med adress Uppsala, Vattholma, Brogården
Brogården den 24 mars 1838 A M Bruno, Kronofogde.
3:o Den 17 april kommer vid Läby Gästgivargård offentlig auktion att hållas på ½ mantal
kronoskatte N:o 1 i Råsta By, Tensta socken. Hemmanet är beläget invid Tensta å, nära kvarn
och kyrka samt allmän väg, har någorlunda åbyggnad och 10 tunnors utsäde i god jordmån, äng
och bete till behov samt god och vårdad skog. Av köpeskillingen betalas 500 riksdaler vid
auktionen eller senast 14 dagar därefter och övriga betalningsvillkor bestäms vid auktionen.
Brogården den 24 mars 1838 A M Bruno
Uppsala den 29 mars 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1838 (exekutiv auktion Randersbo, Films socken)
Den 13 juni kommer bonden Jan Lindströms och hans hustrus ägande 5/32 mantal Frälseskatte
Hemman Randersbo i Films socken, att säljas till högstbjudande vid Österby Bruks Värdshus
för att gälda Karduansmakare Gesällen Lars Lundins i Östhammar fastställda fordran på 800
riksdaler utom ränta. Köpeskillingen erläggs hos Kronolänsman i orten, Expeditions
KronoBefallningsman C G Ahlgren genast eller sist inom 1 månad från auktionen, då med 6 %
ränta.
Upplysningar om Hemmansdelen, som är värderad till1.550 riksdaler fås hos
Kronobefallningsman. Det åligger utsöknings sökande att i behörig tid underrätta övriga
inteckningshavare om auktionen.
Uppsala den 29 mars 1838
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1838 (exekutiv auktion bl a Posthemmanet i Vallskog
och Högby, Bälinge socken)
Den 18 juni säljs Bonden Per Nilssons i Svista och hans hustrus ägande ¼ mantal Posthemman
i Vallskog och 5/16 Kronoskattehemmanet N:o 1 i Högby, Bälinge socken, för att gälda
fastställd skuld till Rusthållare Fredric Sund i Lytta m fl, tillsammans 649 riksdaler 21 skilling
6 runstycken. Båda hemmanen värderas till 3,500 riksdaler och auktionen sker på Bälinge
Härads Tingställe i Högsta Gästgivargård. Köpeskillingen erläggs till Kronobefallningsman
Johan Floderus genast eller sist efter en månad, då till 6 % ränta.
Upplysningar om hemmansdelarna kan fås dels här och dels hos Kronobefallningsman. Det
åligger utmätnings sökande att underrätta inteckningshavare om auktionen.
Uppsala den 29 mars 1838
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Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1838 (tid för Lagmansting)
Uppsala Läns Lagtima Lagmans Ting börjar den 8 maj i Enköping.
Uppsala den 29 mars 1838
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1838 (vikarierande veterinär)
Under den tid Djurläkaren i Uppsala Distrikt, Hovslagare Elias Lindblad, befinner sig vid
Rekryt- och Remonteringsmötet för Livregementets Dragon Korps på Drottningholm vikarierar
Veterinäreleven C A Ljungberg. Han bor i lägenheten Rosenbäck här i staden.
Uppsala den 29 mars 1838
Kungörelse, Uppsala den 29 mars 1838 (exekutiv auktion bl a Posthemmanet i Vallskog
och Högby, Bälinge socken)
Vid auktion inför Upplands Regementets Boställs Direktion och Befallningshavande i
Stockholms län kommer den 8 maj att till arrende på 30 år upplåtas Kaptens Bostället Tibble ½
mantal Krono beläget i Stockholms län, Ärlinghundra Härad och Vassunda socken.
Som villkor för anbudets antaglighet har bestämts 38 tunnor 20 kappar spannmål, hälften
råg och hälften korn som årligt arrende att lösas efter markegångspris och levereras inom 6 mil
avstånd, samt ett städjekapital av 1.300 riksdaler eller en penningavgift på minst 69 riksdaler 32
skilling.
Vid anbud om årlig penningavgift krävs borgen för både spannmålsarrendet och avgiften
och övriga skyldigheters fullgörande.
I övrigt är arrendeskyldigheterna uppfattade i överensstämmelse med Husesyns och
Boställs Ordningen i det projekt till arrendekontrakt enligt Direktionens beskrivning om
Boställets beskaffenhet. Blanketter för arrendeborgens förbindelse finns hos Landskansliet i
Uppsala och Stockholm samt hos Direktionens protokollförare Mönsterskrivare C Högling i
Uppsala,
Uppsala den 20 mars 1838 Direktionen
Uppsala den 28 mars 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1838 (angående brännvinsredskap)
Med anledning av föreskriften i 23 och 24 §§ i Förordningen den 19 juni 1835, erinras att alla
Brännvins redskap som varit anmälda till begagnande under hela året eller andra terminen, bör
från och med 1 maj förseglas. Magistraterna i Städerna och Kronobetjäningen på Landet
föranstaltar om denna försegling, enlig vad som står i § 26.
Uppsala den 4 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1838 (entreprenadsauktion för reparationer på Slottet)
Den 27 april hålls entreprenadsauktion för åtskilliga reparationer på Slottet. Hugade
spekulanter skall vara försedda med borgen för arbetets riktiga fullgörande inom förelagd tid i
enlighet med kostnadsförslagen, som finns här för genomläsning.
Uppsala den 4 april 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 4 april 1838 (auktion på hö, halm och hackelse)
Enligt Krigs Kollegiets förordnande kommer auktion att hållas av Kronfogde Groth vid Grans
Gästgivargård den 28 april, då säljs i mindre poster 750 lispund hö, 200 lispund halm och
hackelse samt 40 tunnor havre. Inropare förbinder sig att senast inom 6 dagar hämta varorna.
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Anstånd med betalningen till den 15 oktober lämnas till säkra köpare, som Kronofogde Groth
ansvarar för. Dessa Fouragerings persedlar är upplagda för Kronans behov, men behövs inte
Med samma villkor kommer auktion att hållas av Kronofogde Floderus i Uppsala vid
Magasinet på Slottets lastageplats att säljas 2.250 lispund hö, 600 lispund halm och 119 tunnor
havre. Spekulanter kan inhämta upplysningar om persedlarnas goda kvalitet hos
Kronofogdarna.
Uppsala den 4 april 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 6 april 1838 (angående beväringsmanskapets mönstring)
Kongl Maj:t har i avseende på Beväringsmanskapets sammandragande till vapenövning detta
år, behagat förordna, att så väl innevarande års 3:dje klass eller de som är födda 1815, och de
som är födda 1814 och 1813, vilka ännu inte gjort något möte, skall mönstra och antingen
kasseras definitivt, ställas på tillväxt eller approberas och införas i rullorna.
De som tillhör 1:sta och 2:dra klassen eller de som är födda 1817 och 1816 befrias från
mönstring. De som approberas till sjötjänst skall göra vapenövning med den övriga delen av
Beväringen, så vida de inte är kallade att exercera till sjöss.
Inga andra approberas än de som mäter 5 fot 5 tum i längd och äger full kroppsstyrka. De
skall göra 12 dagars vapenövning. De antagna beväringarna skall medtaga prästbetyg, som på
vanligt sätt granskas och påskrivs. De som önskar begagna egna skjortor, strumpor och skor
erhåller kontant ersättning med 1 riksdaler.
Befallningshavande har utsatt den 26 maj, att här på Slottet genomföra Besiktnings- och
Approbations Mönstringen med hela länets beväringsskyldiga ungdom. De som är födda 1815
skall samlas dagen innan klockan 4 ef m, sedan de av Kronolänsmännen blivit samlade
sockenvis. 6 riksdaler 32 skilling i vite för den som undanhåller sig utan laga förfall.
Manskapet förs till de vanliga Distriktssamlingsställena och ledsagas därifrån och hit av
Kronobetjäningen, som skall vara försedda med säkra och ordentligt förda rullor, där en
kolumn lämnas öppen för besiktningsläkarens anteckningar. De som har lyten eller kroppsfel
och därför yrka befrielse, skall genast vända sig till Provinsialläkare Schultz som bor här i
staden eller vice Provinsialläkare A Holmblad med begäran om intyg. Vid vite på 1 riksdaler 32
skilling åligger det varje beväring att medföra prästbetyg om sin frejd.
Efter mönstringen utrycker manskapet till Polacksbacken här i staden den 27 maj samt
avtågar därifrån efter fulländad vapenövning den 7 juni, då beklädnads-, bevärings- och
utredningspersedlarna återlämnas. Manskapet återvänder till Distriktsplatserna ledsagade av
militärbefäl och åtföljs sedan till hemorten av Kronobetjäningen under fullständig uppsikt så att
ingen oordning varken under tågandet eller i kvarteren förövas. Vederbörande kommer att i
annat fall bli strängt ansvariga. Befallningshavande förmodar dock att länets laglydiga ungdom
inte tillåter någon oordning. Vid mötets början avlägges manskapets egna kläder som förvaras
genom Befälets försorg och återlämnas när Kronomunderingen avklädes. För sjukvård blir med
öm noggrannhet sörjt.
De Beväringsskyldiga från Enköping, Åsunda och Trögds Härader samlas vid Litslena
Gästgivargård. Ynglingar från Uppsala samlas genom Magistratens försorg på slottet.
Befallningshavande vill erinra om att ingen är undantagen från Beväringsplikten än de som
redan är i krigstjänst, som genom lyte och större kroppsfel är odugliga till krigstjänst, lotsar
samt Kronans, Städernas och Allmänna Inrättningars tjänstemän och postförare.
Man har rätt att sätta duglig karl i sitt ställe, dock får sådan karl inte vara från annat län.
Han skall ha god frejd och kunna uppvisa betyg därom. Han får vara mellan 25 och 37 års
ålder. De som vill ingå i denna överflödiga kostnad att leja karlar i sitt ställe för att uppfylla vad
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varje svensk man numera åligger att delta i Fosterlandets försvar, varnas för att utge pengar till
personen innan han blivit godkänd vid mönstringen.
Uppsala den 6 april 1838 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 7 april 1838 (Hushållnings Sällskapets belöningar)
Underrättelse för personer, som vill tävla om Länets Lanthushållnings Sällskapets belöningar
för bönder, torpare, soldater och dragoner för förbättrad skötsel av deras boskap och får. Den
12 maj utdelas belöningarna på Slottsborggården, den 14:de vid Ekolsunds Värdshus den 17:de
i Vendels kyrka och den 18:de vid Österby Bruks värdshus. De tävlande skall uppvisa sina
kreatur inför Sällskapets Ledamöter. Belöningarna består av:
1:o En guldring om 16 2/3 riksdalers värde för den som uppvisar den mest mjölkande kon av
vilken ålder som helst. Belöningen bekostas av Ordföraren
2:o En silversked med inskrift för den vackraste kvigan eller tjuren mellan 2 1/3 och 4 års ålder.
Kvigan får inte vara dräktig förrän hon är 3 ½ år gammal.
3:o 2 Specieriksdaler för den bästa springbaggen av god men grov ullrace.
4:o 2 riksdaler till den som uppvisar den ullrikaste tackan av grövre race.
Varje belöningsökande skall bevisa att djuret är uppfött hos honom sedan det var 1 månad
gammalt. Provmjölkningsintyg kan sökas när som helst. Formulär finns i alla
Landsförsamlingar. Intyget skall vara undertecknat av två trovärdiga män och innehålla uppgift
på den mjölkkvantitet, som kon lämnat 3 på varandra följande dagar.
Uppsala den 7 april 1838
Tillkännagivande, Uppsala den 7 april 1838 (bondsöner kan få undervisning i Dalarna)
Några välfrejdade och uppmärksamma bondsöner kan få vistas på goda ställen i Dalarna för att
lära sig ortens förmånliga jordbruk och inhämta allehanda nyttiga kunskaper. Hushållnings
Sällskapet står för kostnaden samt skjutpengar och kan även vid hemkomsten utdela en
belöning i förhållande till hur väl ynglingen lyckats tillgodogöra sig kunskaperna.
Ansökan lämnas senast vid denna månads utgång till Lanthushållnings Sällskapets
Sekreterare. Vid anmälan lämnas prästbetyg om god fejd och hinderslöshet att företa resan.
Uppsala den 7 april 1838
Tillkännagivande, Uppsala den 7 april 1838 (fruktträd från Hushållnings Sällskapet)
Lanthushållnings Sällskapet låter även i år liksom de senaste 7 åren utdela åtskilliga fruktträd
kostnadsfritt. De skall i mån av möjlighet utplanteras hos torpare, soldater, dragoner inhysesoch backstuguhjon vid deras jordlägenheter. Utdelningen i år sker i Bro, Håbo, Trögds och
Åsunda Härader och om pengarna räcker även inom Vaksala, Bälinge, Rasbo, Ulleråkers,
Hagunda och Lagunda Härader.
De som vill njuta denna förmån anmäler sig hos Kyrkoherden i Församlingen, som snarast
inskickar uppgifter på antal träd som begärs och vitsord om utrymme för planteringen.
Sällskapet vill efter 3 år betala 16 skilling för varje fruktträd som överlevt och 8 skilling för
varje oxel, rönn, ek, lind och ask som är i full växt.
Uppsala den 7 april 1838
Tillkännagivande, Uppsala den 7 april 1838 (inköp av fröer från Tyskland)
De lantmän i länet som önskar köpa klöverfrö och andra foderväxter av utmärkt kvalitet från
Tyskland anmodas göra skriftlig anmälan hos Hushållnings Sällskapet senast inom slutet av
juni månad. Fröet kommer i tid till hösten med tjänligaste Sjölägenhet. Kongl Maj:t har i Nåder
beviljat tullfrihet, varför Sällskapet hoppas kunna erbjuda en betydlig nedsättning av priset.
Uppsala den 7 april På Hushållnings Sällskapets vägnar R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (lagtima Bergsting)
Lagtima Bergsting med Bruken och Bergverken i Uppland och Roslagen är utsatt till den 2 juni
i Gruvstugan vid Dannemora Gruvor. Stämningar till Tinget kan uttas så väl hos Bergmästare
D G Öngren som hos Bergsfogden Bergmästare J Beronius vid Dannemora.
Uppsala den 11 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (auktion på springbaggar och tackor)
Den 26 maj hålls auktion vid Kronans Stamschäferi på Vellingeholm nära Norrtälje på flera
vackra Springbaggar och tackor av ren Electoralrace.
Uppsala den 11 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (lagsökning)
Handelsbetjänten A B Nilsson från Ulricehamn har hos Befallningshavande i Älvsborgs län
blivit lagsökt av Handlare A M Calmenius i Borås för 451 riksdaler. Han är efterlyst med
förständigande, att inom 6 veckor från den dag då Kungörelsen finns i Sveriges Statstidning
3:dje gången, infinna sig på Landskansliet i Vänersborg för att få del av utslaget, vid äventyr att
ärendet annars vinner laga kraft
Uppsala den 11 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (upphittad häst)
På vägen mellan Korskrogen i Fröjdesunda socken och Görlinge By i Biskopskulla socken har
en grå och vit häst blivit funnen. Den har hängman, är försedd med grimma, sele och hästtäcke.
Rätta ägaren återfår hästen vid Biskopskulla Klockargård mot behörig kostnadsersättning.
Uppsala den 11 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (troligen stulna saker)
Hos Sjömannen Nils Fr Dahlgren har följande saker anhållits. Han misstänks för att ha stulit
dem.
1 stycke Sitts om 9 alnar, 1 Sittsskjorta, 4 dussin 8 par bomullsstrumpor, 1 dussin 8 par
bomullsvantar, 1 piphuvud av porslin, 1 fickur av silver och 32 skilling. Godset förvaras hos
Stadsfiskal Hamner i Söderköping dit rätta ägaren bör vända sig.
Uppsala den 11 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (lagsökning)
Färgare August Dyhr har av Kronolänsman S C Röngren och Hemmansägare N P Åman i
Innervik hos Befallningshavande i Umeå blivit lagsökt för 256 riksdaler 1 skilling 11
runstycken, som de utgivit i egenskap av löftesmän för Dyhrs skuld till Rikets Ständers
Bankdiskontoverk. De har sökt kvarstad på Dyhrs arvsmedel efter hans Moder och han är på
begäran efterlyst. Han skall inom 6 veckor från Kungörelsen finns införd tredje gången i
Sveriges Stat Tidning, infinna sig på Landskansliet i Umeå för att motta
lagsökningshandlingarna och avge förklaring, vid äventyr att inte bli vidare hörd i målet.
Uppsala den 11 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (troligen stulna saker)
På misstanke om olovlig åtkomst har hos åtskilliga personer i Göteborg blivit av Polisfiskal G
Roberg anhållna följande persedlar:
1 grå vadmalsrock med skinnfoder, 1 fin svart klädesfrack, 1 utländskt fickur av silver, 1 säck
innehållande en ljusblå kapprock, 2 täckgjolar (?), 1 tåg, 1 par utanpåstövlar, 3 silverteskedar, 9
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par armknappar av silver med glasinfattning. Vederbörande ägare anmäler till Advokatfiskal
Roberg.
Uppsala den 11 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (bjälkar, eka, mast m m bärgat utanför Göteborg)
En furubjälke 36 fot lång, 1 bjälke 22 fot lång, 1 gammal eka, 1 mindre mast med vidhängande
9 famnar tågvirke, 36 alnar trasig segelduk och 1 block har blivit bärgat i öppna sjön vid
Göteborg. Rätta ägare skall inom laga tid anmäla sig hos Tulldistrikts Chefämbetet i Göteborg.
Uppsala den 11 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (beväringsskyldiga från Falu län)
Till efterrättelse för de beväringsskyldiga ynglingar från Falu län, som till äventyrs vistas här i
länet och är födda 1815, 1814 och 1813 meddelas att de skall infinna sig till Besiktinigs- och
Approbationsmönstringar i juni.
Den 2:dra för Falu stad och Kopparbergs Fögderi på Landskansliet i Falun
Väster Bergsslags Fögderi i Norrbärke sockenstuga den 5:te
Hedemora stad och Näsgårds Fögderi i Hedemora den 14:de
Nedansiljans Fögderi i Leksands sockenstuga den 15:de
Ovansiljans Fögderi i Mora sockenstuga den 16:de
Lima, Malung, Äppelbo och Järna socknar i Järna sockenstuga den 17:de
Näs, Säfnäs och Floda socknar i Floda sockenstuga den 18:de
Säters stad och Säters läns Fögderi i Stora Tuna sockenstuga
Vite på 10 riksdaler för den som uteblir. De som tillhör Västmanlands Regemente gör
vapenövningar på Salbohed och de som tillhör Dalregementet på Rommehed under 11 dagar.
Uppsala den 11 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (beväringsskyldiga efterlysta)
Beväringsskyldiga Drängen Anders Petersson och Garveri Gesällen M Bergman från Alingsås,
Drängen Johan Lorentsson från Borås, Sadelmakare Gesällen Peter Jonsson och Kopparslagare
Lärlingen Herrman Swensson får Åmål, Gesällen Johan Sörman och Handelsbetjänten C
Carlsson från Ulricehamn, Anders Andersson från Vedens Härad, Smeds Gesällen A P
Nordquist, Hattmakare Gesällen Wilh Stenberg, Färgare Gesällen Carl Verner och Sadelmakare
Gesällen Sundberg från Vänersborg har avflyttat till okända orter och bör genom Magistratens
och Kronobefallningsmännens försorg efterspanas och vid anträffandet inställas till utsatt
Mönstring och Vapenövning med detta läns Beväringsmanskap.
Uppsala den 11 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 april 1838 (häktad för häststöld)
Smideshandlare Carl Fred Lindgren från Eskilstuna, som har angivit Drängen Elias Färdig att i
Hammarlinds Härad stulit en häst, varför Färdig nu hålls häktad och undergått rannsakning utan
att tillräckliga bevis framkommit. Lindgren är därför efterlyst och förständigad att vid äventyr
av hämtning på egen bekostnad så fort sig göra låter anmäla sig hos Kronolänsman Taléen
Husby, Skönberga socken, Linköpings län för att styrka angivelsen.
Uppsala den 11 april 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1838 (ådermöte)
De rustande vid Livregementets Dragon Korps underrättas att ådermöten kommer att förrättas i
denna månad med
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Norra Upplands Skvadron i Gamla Uppsala By den 21:sta
Sigtuna Skvadrons 1:sta Korpralskap i Gran den 19:de samt 2:dra och 3:dje Korpralskaperna i
Litslena den 20:de
Uppsala Skvadrons 1:sta Korpralskap i Säva den 19:de 2:dra Korpralskapet i Rickomberga den
20.de och 3:dje Korpralskapet vid Länna Bruk den 21:sta
Kronolänsmännen var och en i sitt Distrikt skall i egenskap av Kronoombud närvara. De
Dragoner och hästar, som blivit kommenderade till Befälsmöte inställer sig inte vid detta
ådermöte.
Uppsala den 12 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 12 april 1838 (befälsmöte till häst)
Enligt Sekundchefens för Livregementets Dragon Korps skrivelse underrättas de rustande att
Befälsmöte till Häst kommer att hållas vid Drottningholm i 14 dagar från och med den 26
dennes samt att Skvadronmöten till fots skall företagas i 6 dagar från och med den 14:de med
Norra Upplands Skvardon vid Hovs gästgivargård, med Sigtuna Skvadron vid Grans
Gästgivargård och med Uppsala Skvadron vid Hässelby i Börje socken.
Uppsala den 12 april 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 14 april 1838 (underhåll av fattiga i dåliga tider)
Befallningshavande har sig väl bekant, att länets Lantmän i allmänhet är bättre lottade, än
många andra orters innevånare, men ändå befinner sig i den belägenheten på grund av mindre
god skörd, att de inte utan egen skada och stora uppoffringar kan ge nödlidande understöd.
Att försörja sina egna fattighjon är en plikt enligt gällande lagar som åligger varje
Församling, men också vad Kristendomen själv föreskriver och får således under inga
omständigheter eftersättas.
Trots detta spörjs att allmosehjon inte blott från främmande, av missväxt och svår brist
lidande orter, utan också till stor del från socknar i detta län stryker omkring och tigger både i
Städerna och på Landet. Detta oskick bör Befallningshavande försöka undanröja.
Befallningshavande vill på nytt erinra Församlingarna själva och deras Fattigföreståndare
om Fattigvårdens ofelbara skyldighet, att ha allvarsam uppsikt inte endast därpå att
allmosehjonen får det understöd var och en i mån av behov och Församlingarnas tillgångar bör
bekomma, utan också så att inte Fattighjonen av självsvåld eller okynne med tiggeri hemsöker
andra socknar.
Annars blir kostnaderna för Fattigförsörjningen ansenligt ökade, då Kronobetjäningen är
skyldiga, att genast gripa och på hemsocknens bekostnad sända tillbaka dessa tiggare till sitt
hemvist. Befallningshavande vill i synnerhet förständiga Kronolänsmännen och
Fjärdingsmännen i länet att fullgöra denna skyldighet.
Uppsala den 14 april 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1838 (yttrande om krogrörelsen)
Befallningshavande erinrar samtliga Kyrkoherdar i Landsförsamlingarna, där någon krog är
belägen, att årligen i maj månad till Befallningshavande ofelbart insända yttrande genom
sockenstämmoprotokoll angående krogarnas bibehållande eller indragande som Förordningen
av den 19 juni 1835, 44 § påbjuder.
För övrigt antyds Kronobetjänter på Landet och Fiskaler och Polisbetjäning i Städerna att
med sorgfällig omtanke och nit upptäcka alla lönnkrogar i deras Distrikt, befordra dess
innehavare till laga ansvar och avgiva berättelse till Befallningshavande årligen inom december
månads utgång.
Uppsala den 18 april 1838

94

Kungörelse, Uppsala den 18 april 1838 (mötesterminer för Upplands Regemente)
Enligt tillkännagivande av Chefsämbetet för Upplands Regemente har Kongl Maj:t fastställt
Mötesterminerna för innevarande år:
Befälsmöte i 14 dagar från och med den 12 maj
Rekryt- och Beväringsmöte i 12 dagar från och med den 27 maj
Regementsmöte i 14 dagar från och med den 8 juni
Uppsala den 18 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 18 april 1838 (rekrytmöte)
Rekrytmöte för Upplands Regemente är utsatt att hållas här på Landskansliet den 15 maj då
rotehållarna för
N:o 140 vid Olands Kompani
N:o 78 vid Uppsala Kompani
N:o 52, 62, 83, 94 och 132 vid Sigtuna Kompani
N:o 13 och 71 vi Hagunda Kompani
N:o 107 vid Enköpings Kompani vid stadgad påföljd bör uppvisa antagliga karlar, som inställs
efter besiktning av Kompani Befälhavaren.
Uppsala den 18 april 1838
Efterlysning, Uppsala den 18 april 1838 (8 personer, klädstöld, häst, ur och silverbägare)
1:o I det s k Bruzeliska huset här i staden har stulits följande klädespersedlar, nämligen 1 ny
surtut av bronsfärgat fint kläde fodrad med s k engelskt skinn i liv och skört samt grå lärft i
ärmarna och försedd med 2 rader sattinknappar, 1 något sliten surtut i blått kläde fodrad med
blå kalikå i liv och skört samt med s k tvinntyg i ärmarna, 1 mössa av fint mellanblått kläde
fodrad med siden och försedd med svettrem i svart saffian, 3 par halvsulade galoscher.
Hederlig belöning till den som upptäcker tjuven, tillrättaskaffar det stulna och gör anmälan
till Stadsfiskal C A Ekström här i staden
2:o Vid inbrott hos Bonden Pehr Englund i Foltsberga, Vallby socken, detta län, stals en
brännvinspanna om 37 kannors rymd samt ett helankare med järnband.
3:o Kyrkvaktare M Bergs i Rasbo socken, detta län, fosterbarn, flickan Anna Greta har i januari
olovligen bortgått utan att underrättelse om hennes vistelseort kunnat erhållas.
Hon är 10 år gammal och klädd i yllekläder
4:o Från Studerande Joh Jaenson i Vadstena har ett guldur stulits, vars boett väger nära 10
dukater, försedd med Frimurarordens insignier, fjäderring, kedja och urnyckel. På
nummertavlan sår: ”Jacob Kock, Stockholm”.
5:o Vid samma tillfälle stals en silverbägare med en medalj i botten med inskrift ”dominus
providebit” och märkt på ena sidan med korsvis hopbundna H.
6:o Livstidsarrestanten N:o 87 Sven Andersson har rymt från Karlskrona
Han är 38 år gammal, tjock med ljuslätt ansikte, rött hår och polisonger och klädd i svart
hatt, grå vadmalströja, läderskor och långbyxor märkta med L A N:o 87.
7:o Stadssoldaten N:o 9 Philip Petersson har rymt från Norrköping
Han är född 1815, 5 fot 6 tum lång, klädd i brun surtut, blå klädeströja, halvsidenväst, blå
klädeslångbyxor, halvstövlar, spännhalsduk och ljus klädesmössa
8:o Statkarlen Jan Jansson Svarthäll i Kung Karls socken, Västmanlands län, har olovligen
avvikit från orten och kvarlämnat sin mor och 5 minderåriga barn
Han är 35 år gammal, lång till växten, mörkt hår samt ett ärr på ena kinden och övre läppen
9:o Sadelmakare Gesällen Emanuel Gedelius har olovligen avvikit från Gränna, sedan han av
Rådsturätten där blivit åtalad för slagsmål m m
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10:o Båtsmannen vid Stockholms stads Båtsmans Kompani N:o 40 Carl Fredrik Carlsson
Friberg har olovligen avvikit från orten.
Han är 5 fot 7 tum lång, något långlagt ansikte, blå ögon, mörkbrunt hår, rödaktiga
polisonger och klädd i blå frack, blå kommisbyxor, svart sammetsväst, blå kommismössa märkt
med N:o 40 samt stövlar
11:o Hos Bonden Carl Ersson i Oppsala, Hille socken, Gävleborgs län stals ett silverfickur,
tillverkat av Joh Ward, med vidhängande stålkedja och 2 urnycklar, en av silver märkt A D S
och en av mässing
12:o Soldaten vid Järvsö Kompani, Hälsinge Regemente N:o 100, Käck, har avvikit från sitt
hem i samma län
Han är 39 år gammal, 6 fot 1 tum lång, trint koppärrigt ansikte, ljusbrunt hår och klädd i blå
jacka, byxor och mössa
13:o För delaktighet i den häktade och vid Kämnärsrätten i Örebro tilltalade Bonden Olof
Olsson från Stora Lundbyskog förövat tjuvnadsbrott, misstänkte Mjölnardrängen Fred
Kihlman, som avvikit från orten
Han är liten till växten, trint ansikte, ljust hår och klädd i blå rock och byxor, stövlar och
svart hatt
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalls att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
låta efterlysa den person och de persedlar som nämns i 1:sta, 2:dra och 3:dje momenten.
Uppsala den 18 april 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 25 april 1838 (riksmarkegångspriset på soldatmunderingar)
Krigs- och Kammar Kollegiet har meddelat att Riksmarkegångspriset på
Soldatmunderingspersedlar vid Indelta Infanteriet enlig 1 § i Kongl Maj:ts Förnyade
Beklädnads Förordningen av den 30 december 1819, i år är fastställt till 29 riksdaler 12 skilling
10 runstycken, varvid så väl Kronans som Rotehållarnas bidrag kommer att vara 1/8, alltså 3
riksdaler 31 skilling 7 runstycken på varje rote. Vidare tillkännages att 1 skjorta är upptagen till
1 riksdaler 21 skilling 2 runstycken, 1 par ullstrumpor till 41 skilling 10 runstycken och 1 par
skor till 2 riksdaler 16 skilling 3 runstycken.
Uppsala den 25 april 1838 R von
KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1838 (personer som avflyttat utan att betalt skatt)
Åtskilliga lösdrivare och andra personer har avflyttat från tredje och sjätte Fögderierna samt
Uppsala och Enköping utan att betalt sina Kronoutskylder.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande är vänligen anmodade, även
Magistraten och Kronobetjänterna i detta län antydda att eftersöka dessa personer och vid
anträffandet utta de påförda medlen och hitsända dem, eller i brist på betalningstillgång
meddela betyg därom.
Uppsala den 28 april 1838
Kungörelse, Uppsala den 28 april 1838 (nya sängkläder till häktet)
Vid besiktning av sängkläderna i Länets Slottshäkte befanns de så utnötta, att nya måste
anskaffas, vilket härleder sig från den mängd arrestanter som de senaste åren varit förvarade
där. Det åligger mig att tillse, att fångarnas behov i detta avseende ombesörjs. Därför kommer
auktion att förrättas den 28 maj, för att till minstbjudand upplåta anskaffandet av sådana
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sängkläder i enlighet med kostnadsförslaget, som Uppsala Magistrat upprättat den 17 mars.
Inroparen bör vara försedd med borgen för arbetets riktiga utförande.
Uppsala den 28 april 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 2 maj 1838 (auktion på Hospitalets spannmål)
Auktion förrättas den 16 dennes, då i mindre partier säljs 36 tunnor spannmål, hälften råg och
hälften korn, av Uppsala Hospitalets spannmål. Köpare erhåller fyra månaders anstånd med
betalningen mot vederhäftig borgen, vilken skall lämnas före spannmålens avhämtande.
Uppsala den 2 maj 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1838 (dalfolk bör beredas arbetstillfällen)
Den knappa och frostskadade skörd som jordbruket i Dalarna lämnade är inte tillräcklig att föda
de talrika innevånarna. Det är därför att förmoda att ett antal av dem kommer att söka arbete
och livsuppehälle i vår och sommar på orter, som är mera lyckligt lottade. En stor del kommer
att besöka Uppsala län.
Befallningshavanden har ansett lämplig att fästa Jordbrukarnas uppmärksamhet på det
tillfälle som erbjuder sig, att genomföra större hushållsföretag som nyodlig, årensning
byggenskap m m, som fordrar en utökad skicklig arbetsstyrka. De är allt deltagande värt, som
utan egen förskyllan nu måste söka sin lovliga bärgning genom arbete på annans jord.
Det förstår sig självt, att nu som eljest var och en stå fritt att träffa de arbetsbeting med den
utvandrande Dalallmogen så att båda parter blir nöjda. Befallningshavande bör inte underlåta
att erinra, ju fler sådana avtal med redliga och välfrejdade arbetare som kan avslutas i orten, ju
mindre man söker att begagna sig till egen nytta av den tillfälliga olycka som hemsökt denna
överbefolkade ort, ju mer nytta och tillfredsställelse måste sådant föra med sig.
Uppsala den 3 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1838 (överfall på öppen gata)
Uppsala Kämnärsrätt har begärt efterlysning på Lumpsamlarna Alexander Carlsson och
Wilhelm Carlsson från Nyfors Pappersbruk i Stockholms län, som blivit tilltalade för att med
kniv på öppen gata överfallit en annan person. De har inte kunnat hämtas till Kämnärsrätten
utan är nu efterlysta, med befallning till Krono- och Stadsbetjänter på det sorgfälligaste
efterspana dem och vid anträffandet insända dem till Länshäktet.
Överståthållare Ämbetet och övriga Befallningshavande anmodas efterlysa dessa
brottslingar.
Uppsala den 3 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1838 (besiktning på Norunda Allmänning)
I anledning av Befallningshavandes besiktning på Norunda Allmänning beslöts vid vite på 6
riksdaler 32 skilling, att det är förbjudet för dels innehavare av befintliga s k Fäbodar att till
betning motta kreatur från annat Härad och dels uthäradsbor att slå och inbärga foder på öppna
platser inom Allmänningen.
Uppsala den 3 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1838 (reparation av bron vid Örsundsbro)
Bron på allmänna landsvägen vid Örsundsbro mellan Litslena och Säva Gästgivargårdar
kommer att repareras i 8 dagar från den 8 juni. Resande kan under tiden ta vägen från
Korskrogen förbi Görlinge Hemman samt Nysätra Församlings Kyrka.
Uppsala den 3 maj 1838

97

Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1838 (misstanke om olovlig åtkomst)
På misstanke om olovlig åtkomst är följande persedlar anhållna från nu för stöld straffade Pigan
Maja Welin: 10 säckar av buldan, 4 hästtäcken av sk kalfullsvävnad (?), 1 mindre dunkudde
med buldansöverdrag, 1 manskapprock av grå vadmal, 1 rep av svinhår.
En omålad järnbeslagen större matkoffert märkt P B S har blivit funnen under en loge utom
Enköping. Rätta ägaren kan återfå persedlarna hos Stadsfiskal C I Sandquist där.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas låta utfärda
dylik Kungörelse.
Uppsala den 3 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1838 (beväringsskyldiga ynglingar efterlysta)
Beväringsskyldiga ynglingar från Älvsborgs län efterlyses, nämligen Anders Andersson och
Peter Jacobsson från Vätle Härad, Johan Persson från Marks Härad, Anders Engström från
Sundahls Härad, Johan Petersson från Valbo Härad, Olof Olsson, Jonas Svensson och Olof
Jansson från Veddo Härad.
Det åligger Krono- och Stadsbetjänter att efterspana dem och vid anträffandet inställa dem
för Mönstring och Vapenövning tillsammans med detta läns Beväringsmanskap.
Uppsala den 3 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 3 maj 1838 (försäljning av tjuvgods)
Enligt anmälan av Befallningshavande i Göteborgs län till Vetle Häradsrätt är Soldaten Rhodin,
som vistat på okänd ort, efterlyst för att ha sålt tjuvgods.
Krono- och Stadsbetjänterna befalls efterspana honom och vid anträffandet insända honom
till Länshäktet.
Uppsala den 3 maj 1838
Brev från Carl Johan, Uppsala den 11 maj 1838 (angående Instruktion för Skogs- och
Jägeristaten)
Då Vi denna dag fastställt en Instruktion för Skogs- och Jägeristaten i Riket, som nu utgår från
trycket, har Vi förordnat att de föreskrifter i samma Instruktion, som avviker från
Skogsordningen av den 1 oktober 1805, bör iakttagas tills en ny Skogsordning, som är under
utarbetande, blivit av Oss i Nåder utfärdad.
Stockholm den 16 mars 1838 CARL JOHAN
Uppsala den 11 maj 1838 R von
KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1838 (auktion på Lilla Säbyholm, Låssa socken, Bro
Härad)
Offentlig auktion förrättas på Lilla Säbyholm, Låssa socken, Bro Härad, detta Län, den 6 och
följande dagar i juni. Då säljs för avlidne Ingenjören Löflings Sterbhusägares räkning följande
lösegenom, nämligen:
Guld, förgyllt och oförgyllt silver, tenn, koppar, malm, mässing, järn- och blecksaker
2 bordsserviser av porslin en äkta och en oäkta, soppterriner, fat, tallrikar, assietter,
spillkummar, punchbålar, kaffe- och tekannor, flera dussin koppar och fat av olika kulörer,
flera dussin vin- och dricksglas, pokaler, syltskålar, karaffiner, smöraskar, saltkar, burkar, och
ett större parti buteljer
Tvåmans och enmans dunbolstrar, långdynor, kuddar, 1 parti sämre sängkläder med fjäder och
hårstoppning, tvåmans och enmans sängmadrasser med tagelstoppning, parad-, siden- och
diverse andra täcken, varg- och fårskinnsfällar
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Damast- och drällduktyger, Hollands-, finare lärfts- och blångarnslakan, örngottsvar,
handdukar, fönstergardiner, gardinhållare, soff- och stolsöverdrag, 1 större parti gardinväv
1 större förmaksmöbel bestående av divanssoffa, fåtöljer, stolar, divansbord, mahognymöbler,
sängar med kattunsomhängen, soffor med dynor, fåtöljer, karmstolar och taburetter med
tagelstoppning och överdrag av kattun, mahogny och fanerade chiffonjéer, byråar med
stenskivor, mahognybokskåp, kommoder, spel-, toalett- och tebord, pärlfärgade matbord, 1
förgyllt pelarbord med stenskiva, 1 större ljuskrona, 2 bordsstutsare med glaskupor, 1 tebord av
mahogny med porslinsskiva , kläd- och andra skåp, dragkistor, schatuller, koffertar och skrin,
sämre soffor, skåp, bord och stolar, 3 salsskänkar med skåp
Större och mindre speglar, tavlor, väggur, lackerade present-, butelj-, glas och ljussaxsbrickor,
handfat med kannor, gräddsnipor, ljussaxar, bordsknivar och gafflar med silverklädda skaft,
dito med silverholkar, förskärarknivar och gafflar, bättre och sämre golvmattor, rakknivar
Gevär och värjor, 1 parti silverbeslagna sjöskumspipor, barometrar, dioptrar, linjaler,
cirkelbestick och kedjor m m
Buldansäckar, beredda och oberedda hudar och skinn, ekipage, 1 större Berlinervagn, flera
andra vagnar, kärror och slädar, vagns-, schäs-, släd- och verkselar, ridsadlar med betsel,
täcken, grimmor
Tackjärnspannor, vågbalanser med 27 större och mindre vikter, 1 större metallklocka,
Kör- och åkerredskap, snickar-, smides och målarverktyg, 1 ekmangel med vev, större och
mindre lårar, standfat (?), dricksfat med järnband, hel- och halvankare, kar och tinor samt
diverse trä- och laggkärl, slipstenar med järnvevar, 1 parti ekbräder och slöjdbjörk
Oxar, kor ungnöt, får och svin med vad mera som förekomma kan.
Säkra och godkända köpare får anstånd med betalningen till den 1:sta november, medan
andra betala vid varans hämtning eller sätta vanlig borgen. Uppbörden sker nämnda dag utan
påminnelse, vid Lilla Säbyholm, därefter hos undertecknad boende i Viksjö, Häggeby socken.
Vid auktionstillfället kommer att utbjudas följande fasta Egendomar, vartill Domstolens
tillstånd i avseende på omyndigas arvsrätt framledes avvaktas, nämligen:
Lilla Säbyholm och Torresta tillsammans 3 15/16 mantal Frälsesäteri i sambruk med Brunsvik
¼ mantal Frälse jämte en nybyggd Väderkvarn med 2 par stenar, i Låssa socken, Bro Härad av
Uppsala län.
Ägorna stöter intill två vikar av Mälaren och har vid den ena Lastageplats nära gården, som
är belägen en knapp halvmil från Västeråsvägen samt knappa 4 mil från Stockholm landsvägen.
Egendomen har följande åbyggnader: 1 tvåvånings karaktärsbyggand av trä med 6 rum, kök,
förstuga och garderober på nedre botten, 5 rum, 6 garderober förstuga på övre och rymlig vind
däröver, 3 statbyggnader, 2 spannmålsbodar med vindar, stall för 6 hästar och vagnshus,
smedja, badstuga, kölna, vedbod och mangelbod under tak, brygghus och iskällare dels under
järnplåtar, tegel- eller spåntak. Ladugårdshusen i gott stånd under väl bundna halmtak. Alla
gården åbyggnader är nästan nya och väl vårdade.
Trädgården har 100 valda och unga fruktträd samt bärbuskar
Åkern vid Egendomen jämte ett underlagt torp har något över 84 tunnland bördig jord,
bestående av lera och svartmylla. Äng omkring 95 tunnland bördig och god, som vanligen ger
300 – 400 parlass gott hö, tillräckligt hagbete och jämngod skog, tillräckligt till timmer, virke
och vedbrand för gårdens behov.
Önsta 1 mantal Frälse och Skysta 1 ½ mantal dito sammanslagna samt en skattlagd något
förfallen Vattenkvarn med flera blad i Bro socken och Härad, av Uppsala län, 1/8 mil från
Västeråsvägen – 3 ¼ mil från Stockholm, 3/8 mil från lastageplats vid Mälaren.
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Åbyggnaden består av en större 2 vånings karaktärsbyggnad av trä med järnplåtstak och
välvda källare under. Nedre botten har 1 sal, 6 rum, kök och förstuga. Övre botten 1 sal, 3 rum
och garderober samt en stor rymlig vind.
Rummen är till tak, golv och panelningar fullkomlig färdiga, men kakelugnar och tapeter
saknas.
En mindre byggnad om 7 rum, kök, förstuga, 3 garderober och vind. 2 flyglar med 12
eldrum. En loge med nytt tröskverk och erfordrligt ladugårdshus. Alla byggnaderna uppsatta de
senaste 14 åren och under tegeltak
Trädgården har 70 unga och valda fruktträd samt bärbuskar
Åkerarealen är ungefär 135 – 140 tunnland i bördig lera och svartmylla. Ängsarealen är
ungefär lika med åkerarealen, alltsammans odlat. Skogen och hagmarken innehåller 1.000
tunnland. Skogstillgången överstiger gårdens behov och är inhägnad. Under gården finns 10
torp, som utgör 28 dagsverken i veckan på egen kost.
Hugade spekulanter kan antingen i förhand på stället eller vid auktionen erhålla närmare
upplysningar om dessa Egendomars beskaffenhet. Tillkännagives, att den som vid utropet av
Egendomarna stannar för antagligt anbud, kommer i förhand att få deponera 2.000 riksdaler
banko, som handpenning.
För auktionsbesökande finns mat och dricksvaror på stället, samt foder för medhavda hästar
mot kontant betalning.
Viksjö den 4 maj 1838 LARS OLOF BERG Landskamrerare och Sterbhusets Utredningsman
Uppsala den 11 maj 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1838 (reparation på Lejbron)
På den s k Lejbron på allmänna landsvägen mellan Uppsala stad och Dalkarlsbo Gästgivargård
behöver göras en större reparation, som börjar den 18 juni och pågår till 23:de samma månad.
Vägfarande tillkännages att under tiden ta vägen förbi Kvarnbolunds Värdshus genom Österby
i Läby socken över Ströby Bro till Broby i Börje socken.
Uppsala den 11 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1838 (olovlig åtkomst av silverbitar)
Efter misstanke om olovlig åtkomst har Stadsfiskal Ekström här i staden anmält att han
tillvaratagit 4 stycken silverbitar om 2 1/4 lod, vilka tycks vara bitar av en matsked och en
orefflad tesked. Rätta ägaren återfår silvret hos Stadsfiskalen.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
vänligen utfärda likalydande Kungörelse.
Uppsala den 11 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1838 (efterlysta beväringsynglingar i Älvsborgs län)
Följande beväringsynglingar från Älvsborgs län, vilkas vistelseort är okänd efterlyses: Peter
Jansson från Grinstads socken, Olof Olsson och Josef Olsson från Ryrs socken, Johannes
Andersson och Jan Jonasson från Eds socken.
Krono- och Stadsbetjänter åläggs att efterspana dem och vid påträffandet inställa dem till
Mönstring med detta Läns Beväringsmanskap.
Uppsala den 11 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1838 (lagsökning)
Handlanden A M Calmenius i Borås har hos Befallningshavande i Vänersborg lagsökt J G
Edman i Kvarnsvedja, Brunns socken, för 1.147 riksdaler 12 skilling enligt skuldsedlar av den
7 april 1836 och 3 maj 1837.
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Edman uppehåller sig på okänd ort och är härmed efterlyst och förständigad att inom 6
veckor från Kungörelsen finns i Sveriges Statstidning tredje gången infinna sig på
Landskontoret i Vänersborg, vid äventyr att inte bli hörd i målet.
Uppsala den 11 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1838 (inställelse inför Himble Häradsrätt)
Befallningshavande i Halmstad tillkännager Himble Häradsrätts beslut att Drängen Anders
Johansson Öhrström från Rolfstorps socken, vilkens vistelseort är okänd, skall inställa sig inför
Himble Häradsrätt i Varberg den 6 juni för att höras i målet mot Drängarna Olaus Nilsson och
Barthold Nilsson, som är tilltalade för inbrottsstöld.
Uppsala den 11 maj 1838
Efterlysning, Uppsala den 11 maj 1838 (15 personer)
1:o Sotargossen Pehr Mårten Söderborg har rymt från sin tjänst hos Skorstensfejare C A
Bergström här i staden
Han är liten och undersättsig, klädd i sotiga arbetskläder samt en soldatuniforms frack med
gula uppslag
2:o Den för delaktighet i mord häktade Anders Sundberg från Smedby samt för tjuvnad
tilltalade Skrädderi Arbetaren Gustaf Alfred Nordfeldt eller Fröberg, Kertis Eric Larsson från
Rishyttan och Carl Ekdahl från Brusbro häktade för bedräglighet mot sina Borgenärer har rymt
ur Falu Länshäkte.
Sundberg är 30 år gammal, kort och undersättsig, brunt hår och polisonger, bruna ögon och
rödlätt ansikte
Nordfeldt är 23 år gammal 12 kvarter 2 tum lång, smärt, långlagt finnigt ansikte, blå ögon,
mörkbrunt hår och klädd i brun rock, blå byxor och stövlar
Larsson är undersättsig, trint ansikte
Ekdahl är låg och smal, rödaktigt hår, mörkbruna polisonger och peruk, klädd i blå kläder.
3:o Gossen Carl Johan Johansson har inte varit synlig i hemorten Hössna Församling i
Älvsborgs län, sedan 1833
Han är 15 år gammal
4:o Smeden Peter Hedström har avvikit från sitt hemvist i Örebro
Han är 31 år gammal och liten till växten
5:o Den för delaktighet i stöld misstänkte Anders Johan Lindmark har avvikit från Ucklums
socken i Göteborgs län
Han är kort och stadig till växten med rödlätt ansikte
6:o Förrymde Artilleristen vid 2:dra Kompaniet av Göta Artilleri Regemente, N:o 119,
Johannes Pettersson
Han är 22 år gammal, 5 fot 7 tum lång, runt fylligt ansikte, rak näsa, ljus hår och klädd i
Regementets uniform
7:o Johan Peter Andersson har avvikit från sitt hemvist i Göteborgs län
Han är 13 år gammal, stor till växten och klädd i grå tröja, blå byxor, skor och halmhatt
8:o Den för förfalskningsbrott angivne Lärftskramhandlare Adolf Fredr Sjöstedt har avvikit
från Stockholm
9:o Den för hustjuvnad tilltalade manspersonen Ander Berndtsson har avvikit från Göteborg
Han är medelmåttigt växt, blå ögon, ljust hår
10:o Sotarlärlingen Simon Hellström har olovligen avvikit från sotare Händel i Örebro
Han är omkring 15 år gammal och liten till växten
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11:o Förre Korrektionisten Johan Johansson har rymt från sin tjänst hos Bonden Matts
Österberg i Marön, Rådmansö socken, Stockholms län efter att vid Riddersholm stulit en blå
klädesbonjour med byxor, svart klädesväst samt 1 par stövlar
12:o Förre Korrektionisten Joh Fred Lindgren har rymt från Slaktare Bardorff på Värmdö
Han var klädd i grå rock, ljusblå byxor, brokig väst, svart hatt och stövlar
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att efterspana dess förrymda och brottsliga personer
och vid anträffande gripa dem och insända dem till Länshäktet
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa Söderborg.
Uppsala den 11 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1838 (regementsmöte till häst)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps meddelar de rustande, att Regementsmöte till
häst kommer att hållas på Ladugårdsgärde med början den 29:de dennes
Uppsala den 12 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 12 maj 1838 (ombyggnad av bro vid Alsike kyrka)
Befallningshavande i Stockholm har anmält att en större ombyggnad av bron på allmänna
landsvägen vid Alsike Kyrka kommer att ske mellan den 1:sta och den 18:de juni. Resande med
mindre fordon kan färdas över en provisorisk bro intill den vanliga, medan större fordon kan ta
vägen över den s k Långåsen förbi Åshusby, Åsby och Marma Gästgivargårdar.
Uppsala den 12 maj 1838
Efterlysning, Uppsala den 12 maj 1838 (3 personer, fickur)
1:o Vid inbrott hos Pehr Janssons änka i Örby, Rasbo socken, detta län, stals från Drängen
Anders Andersson ett silverfickur med dubbel boett och mässingskapsel, försett med nyckel
och pitschaft av mässing i ett blårandigt band. För stölden misstänks en okänd man, som kort
före stölden varit synlig på stället. Han var klädd i mörk frisrock med tvärfickor, mössa och
stövlar samt bar på ett större bylte
2:o Den för delaktighet i stölden hos Bonden Johannes Andersson i Fjälebo, Kalmar län,
misstänkte Drängen Johan Jansson som även kallar sig Sjögren, har avvikit från hemorten
Han är 28 år gammal, kort och undersättsig, blå ögon, stor näsa, hög panna, blek ansiktsfärg,
ljust hår
3:o Studerande Frans Fredr Kranzlund, som är misstänkt för förfalskningsbrott och för att stulit
pengar ur ett brev, har avvikit från Kalmar
Han är 24 år gammal, smal, livlig i tal och åtbörder, rak hållning och gång, medelmåttigt
lång med mustascher, ljust hår, blå ögon och klädd i surtut, ridbyxor och mössa med kokard
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer
stulna egendom jämte tjuvarna.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa fickuret.
Uppsala den 12 maj 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1838 (tider och platser för Taxeringsförrättningar)
I enlighet med 4 artikeln 87 § av 1835 års Bevillningsstadga är följande dagar och platser
utsatta till förrättande av innevarande års Taxeringar inom Uppsala län:
Med Håbo och Bro samt 5 socknar av Trögds Härad vid Grans Gästgivargård den 14 juni
Med Åsunda och 8 socknar av Trögds Härad vid Litslena Gästgivargård den 15 juni
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Med Lagunda, Hagunda och Ulleråkers Härader på Uppsala slott den 29 juni
Med Bälinge, Vaksala och Rasbo Härader på Uppsala den 29 juni
Med Örbyhus och Norunda Härader vid Yvre Gästgivargård den 27 juni
Med Olands Härad, Dannemora och Löfsta Tingslager vid Österby Bruk den 28 juni
Med Uppsala stad på rådhuset den 19 juni
Med Enköpings stad på rådhuset den 14 juni
De särskilda Berednings Kommittéerna erinras att infinna sig försedda med sina utfärdade
Förordnande, för att sins emellan välja Ledamöter till Taxerings Kommittén, vid den påföljd
Bevillnings Förordningen stadgar.
Uppsala den 15 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1838 (resolution för åbo vid Kronohemman)
Generallöjtnant Carl Stellan Mörner har anhållit om åbo Resolution på hans innehavande
Kronohemman Ålsta ¼ mantal i Lillkyrka socken, Trögds Härad.
Uppsala den 15 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1838 (entreprenadsauktion för att leverera ved till
Länshäktet)
Den 30 juni hålls auktion för att till minstbjudande upplåta rätten att under nästa vinter leverera
70 famnar gran- och tallved till Länshäktet. Förseglade anbud kan lämnas före auktionen,
varvid priset bör bestämmas för famnen, som bör vara 3 alnar hög och bred, samt veden 6
kvarter lång. Antaglig borgen för fullgörandet skall biläggas. Anbuden prövas av
Befallningshavande.
Uppsala den 15 maj 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 17 maj 1838 (Generalmönstring med Livregementets Dragon
Korps)
T f Kavalleri Inspektören Generalmajor A D Mörner har till åtlydnad av Kungl Maj:ts
befallning utsatt den 15 juni till förrättandet av Generalmönstring med Livregementets Dragon
Korps. Mönstringen sker på Ladugårdslandet under Korpsens Regementsmöte.
Rusthållare meddelas för att själva eller genom ombud infinna sig för att bevaka sin rätt.
Delägarna i Beklädnads- och Remonteringskassorna erinras, att vid samma tillfälle anställa val
av Revisorer. De väljs med slutna sedlar för varje Skvadron och alla rusthållsnummer har en
röst. Valets utgång skall ofelbart meddelas Befallningshavande. Val till Direktionen skall också
genomföras. Tre Ledamöter bör vara Ståndspersoner och tre av Bondeståndet.
Uppsala den 17 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 17 maj 1838 (Generalmönstring med Upplands Regemente)
Kongl Maj:t har befallt att den Kommendering av Upplands Regemente, som förra året var
tjänstgörande vid Grisslehamn under årets Regementsmöte, skall undergå Generalmönstring,
som Generalmajor J P Lefrén utsatt till den 14 juni på Regementets Mötesplats. Rotehållare
skall själva eller genom ombud infinna sig för att bevaka sin rätt. Vid samma tillfälle kommer
Regementets Livmundering att undergå besiktning, som General Mönstrings Instruktionen
föreskriver.
Uppsala den 17 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 17 maj 1838 (rekryteringsmöte med Upplands Regemente)
Rekryteringsmöte med Upplands Regemente är utsatt till den 12 juni på Landskansliet, varvid
rotehållare för N:o 62 Tjusta och N:o 94 Låddersta vid Sigtuna Kompani
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N:o 14 Eningböle vid Hagunda Kompani
N:o 107 Vappa vid Enköpings Kompani bör vid vite av 6 riksdaler 32 skilling vardera uppvisa
antagliga karlar, som innan blivit besiktigade hos Befälhavaren.
Uppsala den 17 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 17 maj 1838 (ändring av tiden för Generalmönstring med
Dragon Korpsen)
Kongl Maj:t har genom skrivelse till Generaladjutanten för Armén befallt att
Generalmönstringen med Livregementets Dragon Korps skall förrättas på Ladugårdsgärdet den
16 juni och inte den 17:de som utgått från Landshövdinge Ämbetet .
Uppsala den 17 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 25 maj 1838 (inbrott vid Ulriksdal)
Två okända manspersoner har genom inbrott vid Ulriksdal tillgripit 40 riksdaler, 1 silversked
märkt U C W och en ny fruntimmerskappa av fint mellanblått kläde. De är efterlysta och det
åligger Krono- och Stadsbetjänter att efterspana det stulna jämte tjuvarna och vid anträffandet
med dem lagligen förfara.
Uppsala den 25 maj 1838
Kungörelse, Uppsala den 25 maj 1838 (uppköp av järnskrot, lump, kreatursben m m )
Undertecknad, Handlande i Uppsala och boende vid Kungsängsgatan nära Stora Torget,
uppköper större och mindre partier av smitt- och gjutet järnskrot, som betalas med 16 skilling
lispundet för det smidda och 8 skilling för det gjutna, torra och rena kreatursben á 10 skilling
per lispund. Ylle- och linnevävnads lump, kummin, Berberisrot samt stenmossa användbar till
färgning.
På samma ställe säljs till facilt pris god Islands fårull.
Uppsala den 18 maj 1838 G E Björk
Uppsala den 25 maj 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1838 (Grekisk General Konsul i Sverige)
Kongl Maj:t har sedan Konungen av Grekland utfärdat Diplom för Portugisiske General
Konsuln i Stockholm, Gustaf Beijer, att vara dess General Konsul i Konungarikena Sverige och
Norge. Den 18 maj har Beijer erkänts som Grekisk General Konsul i Sverige med åtnjutande av
det skydd, samt de fri och rättigheter Utrikes Makters i Sverige anställda General Konsuler
tillkommer.
Uppsala den 8 juni 1838
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1838 (angående Domar i Lagmans Tinget)
Till kännedom meddelas att Domar i innevarande års Lagmans Ting med Uppsala Lagsaga,
handlagda mål kommer att den 26 denna månad avkunnas i Åsunda Härads Tingshus i
Enköping.
Uppsala den 8 juni 1838
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1838 (angående Domar i Lagmans Tinget)
Från och med den 9 juli till den 14:de samma månad kommer ombyggnad av en större bro över
allmänna landsvägen vid Åby, Funbo socken att göras. Vägfarande bör ta vägen förbi Manbyle,
Halmby, Åkerby och Locksta Byar. Vidare anställs ombyggnad av en bro på landsvägen vid
Örby i Rasbo socken från och med den 16 till den 21 juli. Resande mellan Uppsala stad och
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Hovs Gästgivargård tar under tiden vägen förbi Karby, Kallesta och Gåssta byar samt Rasbo
Sockenkyrka.
Uppsala den 8 juni 1838
Efterlysning, Uppsala den 8 juni 1838 (2 personer, 2 stölder)
1:o Vid inbrott hos Bonden Eric Carlsson, Viggeby, Dalby socken, detta län, stals 2 silverur, ett
tillverkat av N Lind i London och försett med silverkedja och 2 silvernycklar märkta E S samt
det andra tillverkat av Barron i London med dubbelt foder, försett med Pinsbackskedja och 2
nycklar med röda stenar, 1 sjöskumspipa med silverbeslag märkt E C S samt en oval snusdosa
märkt A M C D
2:o Smideshandlare Betjänten Jonas Jonsson från Eskilstuna misstänks för att ha förövat inbrott
hos Handlanden Behm i Lindesberg, Örebro län
Han är 23 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår
3:o Försvarslöse förre Livgrenadjären Gustaf Anders Rosenquist eller Ros har avvikit får
Kurhuset i Vadstena
Han är 32 år gammal, lång och smal, ljust hår och klädd i mörkgrå tygrock och långbyxor,
svart hatt och skor
4:o Vid inbrott hos Handlanden Hellman i Västerås stals 382 riksdaler 20 skilling, nämligen 2
nya Bankosedlar å 33 riksdaler, en Ryttmästare Hammarskölds assignation på 20 riksdaler, 2
andra på Banken av 20 riksdaler vardera 100 riksdaler i sedlar och diverse småsedlar och mynt.
50 riksdaler utlovas till den som lämnar upplysning om tjuven och de stulna pengarna.
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalls att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulna egendom och pengar jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa den i första momentet stulna egendomen.
Uppsala den 8 juni 1838
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1838 (saker tagna i mät)
På begäran av Befallningshavande i Västerås har en släde med fotsack och sele samt en koffert,
tillhörig Anders Hallén i Holmtorp, tagits i mät för en skuld till Handlanden A M Calmenius.
Hallén är förständigad att inom juli månad infinna sig hos Kronofogden i Strömsholms Fögderi,
Västmanlands län och betala skulden, annars görs utmätning och försäljning av godset.
Uppsala den 8 juni 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 12 juni 1838 (soldat uteblivit från Regementsmötet)
Efter anmodan av Chefs Ämbete för Upplands Regemente är soldaten vid Rasbo Kompani, N:o
104 Anders Ed, efterlyst, Han har utan laga förfall uteblivit från Kompaniets samling till nu
pågående Regementsmöte. Krono- och Stadsbetjänterna är förständigade att noga efterspana
honom och vid gripandet avlämna honom till sitt Befäl.
Han är 31 år gammal, 6 fot 1 tum lång, långlagt ansikte, ljusblå ögon, mörkt hår och ett
krokigt finger på högra handen. Han är vanligen klädd i grå vadmalsrock och byxor, blå mössa
och stövlar.
Uppsala den 12 juni 1838
Kungörelse, Uppsala den 12 juni 1838 (reparation Nysätra bro)
Nysätra bro belägen på allmänna landsvägen mellan Landsberga och Nysätra kyrka kommer att
ombyggas mellan den 9 – 18 juli. Resande färdas antingen förbi Torstuna Gästgivaregård eller
över Örsundsbro.
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Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
utfärda likalydande Kungörelse.
Uppsala den 12 juni 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1838 (Krigsmanshusgratialer utdelas)
Enligt Chefs Ämbetet vid Upplands Regemente kommer Vadstena Krigsmanshusgratialer för
innevarande år att utdelas vid Yvre gästgivargård den 28 juli och i Uppsala stad den 30:de.
Uppsala den 23 juni 1838
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1838 (utdelning ur Enöreskassan)
Enligt Direktionen för Uppsala Läns Rotehållares Enöreskassa Beslut, har vid prövning av
inkomna ansökningar från avskedade soldater, soldatänkor och oförsörjda barn om understöd ut
H K H Hertigens av Upplands Gratifikationsfond kungjort, att de som sista året fick
gratifikationer även detta år är därmed hugade. Därför behöver inga ansökningar göras detta år.
Uppsala den 18 juni 1838 På Direktionens vägnar R von Kraemer
Uppsala den 23 juni 1838
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1838 (reparation av Ärna bro)
Reparation av Ärna bro över allmänna landsvägen inom Gamla Uppsala socken, kommer att
företas mellan 16 – 27 juli. Resande bör ta vägen förbi Ärna, Ulva, Forkarby och Marsta
hemman.
Uppsala den 23 juni 1838
Kungörelse, Uppsala den 23 juni 1838 (värvning)
Konstapelkadetten Johan Ludvig Altin har fått förordnande att för Svea Artilleri Regemente till
den 1 juni 1839 anställa värvning här i länet.
Uppsala den 23 juni 1838
Efterlysning, Uppsala den 23 juni 1838 (7 personer, stulen väv)
1:o En 35 ½ aln lång blångarnsväv, till hälften fyrskaftad, som var utlagd till blekning i
Mamsell Ernlunds Trädgård i Gamla Uppsala är stulen. 3 riksdaler 16 skilling till den som
återskaffar det stulna.
2:o De för allmänna säkerheten högst farliga personerna Carl Fred Svensson Raffel och Gustaf
Jonasson har rymt från Södra Möre Häradsfängelse
Raffel är 25 år gammal, medelmåttigt och undersättsigt växt, bruna ögon, kvick och livlig
uppsyn, tjockt svart hår. Han var klädd i grå tröja och blå byxor brun mössa och stövlar
Jonasson är 35 år gammal, lång, något fetlagd, blå ögon, rödbrunt hår, mycket fylligt
fräknigt ansikte, klädd i pälströja, grå byxor och stövlar
3:o Jöns Olsson från Boda, Järvsö socken, Gävleborgs län och hans hustru Margareta
Andersdotter bör inställa sig inför Rätten i Järvsö, för att höras i ett mål mot Margareta
Elisabeth Sundell, som är tilltalad för att tagit livet av en person med gift.
4:o Rekryten vid Aspelands Kompani av Kalmar Regemente, N:o 63 Daniel Johansson Ström
har avvikit från hemorten
Han är 22 år gammal, 5 fot 9 tum lång och smal men bred över armarna, bruna ögon
5:o Förre Fästningsfången Andreas Nilsson har rymt från Älvsborgs län
Han är 24 år gammal, kort, blå ögon, mörkt hår, rödlätt trint ansikte och klädd i mörkblå
vadmalströja, byxor, väst och mössa, randig bomullshalsduk och stövlar
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6:o Den för stöld misstänkte Skomakare Lärlingen Carl Gustaf Asplind även kallad Ahlström
har rymt från Gävle
Han är 20 år gammal, liten och smal, blå ögon, mörkt hår och platt näsa. Han var klädd i grå
klädesbyxor och blå mössa.
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer
samt stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa den bortstulna väven.
Uppsala den 23 juni 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1838 (utdelning ur Arméns Änke- och Pupillkassa)
Vid Direktionen över Arméns Änke- och Pupillkassa verkställda Pensionsreglering har
utdelats följande, nämligen:
Första klassen
Generallöjtnant Bengt Erland Franc Sparres änka, Grevinnan Johanna Hedvig Wilhelmina
Sparre, född Bernhard
Landshövdingen Axel Gabriel de la Gardies änka, Grevinnan Gustava Adlerbjelke 250
riksdaler vardera
Tredje klassen
Överste Samuel Elfwings änka, Sophie von Fridrichs
Majoren Carl Gustafsson Rappes änka, Friherrinnan Emilie Fredrika Christina Rappe 125
riksdaler vardera
Fjärde klassen
Major Nils Drakenbergs änka, Anna Albertina Margareta Lindgren
Major Mathias von Prosschwitz änka, Ebba Natt och Dag
Kapten Fredrik Ruths änka, Brita Chatarina Nordström
Kapten Claes Ulrik Holms änka, Fredrika Chatarina Hårdh
Brigad Läkaren Johan Henric Wincklers änka, Emilie Maria Olbers
Överste Löjtnanten Magnus Lundströms änka, Anna Britta Råberg 100 riksdaler vardera
Femte klassen
Fältkamrer Anders Christoffer Gustaf Kempffs änka, Jenny Margaretha Engren
Löjtnant Zach Fr Lindfeldts änka, Ulrica Charlotta Aurora Ljungdahl
Kapten Gustaf Kjerrmans änka Aurora Zenims 75 riksdaler vardera
Sjätte klassen
Underlöjtnant Otto Reinhold Pettersens änka, Bernhardina Charlotte Hårdh 50 riksdaler
Sjunde klassen
Fanjunkare Per Lundbergs änka, Johanna Berta Wikmark
Sergeant Anders Murbecks änka, Sophie Magdalena Wirén
Sergeanten Carl Topfers änka, Christina Dahl
Fältväbeln A M von Wendels änka, Catharina Charlotta Meurling 40 riksdaler vardera
Åttonde klassen
Fanjunkare J Modés änka, Charlotta Eleonora Hörling med hänvisning, att lyfta pensionen på
Kronobergs Läns Ränteri
Fanjunkare Nils Appelquists änka, Ulrica Nyholm 30 riksdaler vardera

Nionde klassen
Gevärs Stockmakare Nils Holms änka, Anna Christina Sandberg 20 riksdaler
Fjärde klassen på den för Gotlands Lantbeväring särskilda pensionsstat
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Auditören G A Molanders änka, Maria Sofia Beckman 37 riksdaler 24 skilling
Enligt föreskriften i 23 § av Reglementet för Arméns Änke- och Pupillkassa av den 24
augusti 1837 anmodar Direktionen Befallningshavande att utfärda Kungörelse som skall
uppläsas i kyrkorna.
Stockholm den 28 maj 1838 J P LEFRÉN
Skrivelsen är härmed allmänneligen kungjord.
Uppsala den 25 juni 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1838 (utsyning av löv från Allmänningarna)
De Hemmansägare, som i sommar önskar löv från Häradsallmänningarna där sådant finns att
tillgå, skall göra ansökan till Befallningshavande före julis utgång, De som överskrider den
tiden, skyller sig själva om alla tillgångar går till andra sökandes behov.
Uppsala den 28 juni 1838
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1838 (auktion på Posthemmanet N:o 1, Vallskog)
Vid auktion den 18 dennes på Högsta Gästgivargård till försäljning av Bonden Pehr Nilssons i
Svista för skuld tagen i mät ¼ mantal Posthemman N:o 1, Vallskog, kunde det inte säljas, då
inga anbud gavs. Ny auktion den 30 juli på samma ställe.
Uppsala den 28 juni 1838
Efterlysning, Uppsala den 28 juni 1838 (3 personer, en häst, flera stölder)
1:o Vid inbrott hos Studerande vid Stockholms Nation, Alfred Billberg här i staden, stals 1
svart frack, 1 gråspräcklig sommarbonjour, 1 gul tygväst med uppstående krage och blanka
räfflade knappar, 1 fyrkantig svart silkeshalsduk, 1 par galoscherade stövlar.
2:o Rekryten vid Fräkne Kompani av Bohus Läns Regemente N:o 74, Carl Gill har avvikit från
sitt hemvist
Han är 27 år gammal, 5 fot 8 tum lång, trint ansikte, mörkt hår och klädd i mörkblå
vadmalströja, linnebyxor och svart hatt
3:o Den för stöld misstänkte Målar Gesällen Edvard Drougge bör inställas till rannsakning hos
Kämnärsrätten i Göteborg
4:o Drängen Anders Gustaf Andersson, som rymt ur tjänsten hos Bonden Eric Lindström i
Molunda, Holms socken, detta län och förmodas begivit sig antingen till sina föräldrar på
Fogdön i Södermanland eller till Stockholm
Han är född 1816, liten till växten med ljuslätt utseende
5:o Vid inbrott hos v Kronofogden Deurell i Vitemåla, Kalmar län, stals 2 järnbeslagna skrin,
där förvarades 600 riksdaler, 1 par glasögon med silverbågar försedda med Guldsmed
Cugenfelts namnstämpel, 1 silverkappe om 7 lod, 3 matskedar två märkta H v S, 1 silverlås till
en pung, 1 sockertång om 3 lod, 3 teskedar, 2 syringar tillsammans 8 1/4 lod, 1 kniv med 3 blad
och åtskilliga instrument
6:o Vid inbrott hos Murare Holm i Ålems By Kalmar län stals 1 svart frack med byxor, 1 surtut
med byxor av blå vadmal, 2 randiga bomullsvästar, 1 par stövlar, 1 silversked
7:o Från Bonden Nils Jonsson i Långås, Kalmar län, stals en mindre häst, mörkbrun med vit
stjärna, svart man och svans
8:o En s k Flakvagn har stulits från Anders Danielsson i Ramsås, Kalmar län
9:o En för inbrottsstöld misstänkt mansperson, benämnd Jonas Olofsson har rymt, när han
skulle införas till Länshäktet i Kalmar
Han är kort till växten av stark kroppsbyggand, trint ansikte, mörkt hår och klädd i tröja och
långbyxor av grå vadmal, blå väst, blårandig halsduk och stövlar
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Krono- och Stadsbetjänterna i länet anbefallas att noga efterspana dessa förrymda och
brottsliga personer, stulen egendom, jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen
förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmoda
vänligen efterlysa de här i staden stulna kläderna och Drängen Anders Gustaf Andersson.
Uppsala den 28 juni 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 3 juli 1838 (tid då Dragon Korps mötet avslutas)
Livregementets Dragon Korps möte avslutas den 7 dennes, med undantag av Norra Upplands
Skvadron som stannar på Ladugårdsgärde.
Uppsala den 3 juli 1838
Kungörelse, Uppsala den 3 juli 1838 (utbetalning av gratial till Dragon Korpsen)
Gratialister vid Livregementets Dragon Korps, som bor i länet får hämta sitt underhåll den 30
dennes i Handlare A Littorins gård här i staden. De skall medföra sina prästbetyg och
underhållsbrev.
Uppsala den 3 juli 1838
Efterlysning, Uppsala den 3 juli 1938 (4 personer, kyrkstöld bl a)
1:o Avbytaren Anders Rosenberg har avvikit från sin hemvist i Skuttunge socken, detta län, och
misstänks dels att från marken stulit en linneväv om 38 alnar från Bonden Samuels Reling,
Svartarbo, Bälinge socken, dels att från Torpare Jan Pehrsson i Askarbäck, Skuttunge socken,
olovligen tillgripit åtskilliga matvaror.
Han är 33 år gammal, kort och undersättsig, blekt runt ansikte
2:o Vid inbrott i Heds kyrka, Västerås län, stals 2 tennstakar vägande omkring 1 lispund
3:o För denna stöld misstänks en mansperson, som inte kan tala, med bär en griffeltavla.
Han är 18 år gammal, klädd i gammal brun fin bonjour och under namn av Bergström
försedd med pass från Falun till Hedemora
4:o Garvare Lärlingen August Broberg har avvikit från sin tjänst hos Garvare G Bruzelius i
Köping
Han är 19 år gammal, lång och klädd i ljusblå vadmalssurtut, grå väst och byxor, samt blå
klädesmössa
5:o Manspersonen Anders Mattsson har avvikit från Ekeby, Bro socken, Västerås län, efter
förövat snatteribrott
6:o Vid inbrott vid Säteriet Ivägsholm. Ödskölds socken, Älvsborgs län, stals 300 riksdaler i
kontanter, 21 stycken silverriksdaler, 1 mindre parti kopparslantar, 1 mindre guldring försedd
med namnet C G Schröder, 1 par mindre avlånga guldörhängen, 1 porträtt av Prosten Schröder,
1 fingerborg och 4 syringar av guld, 5 silverteskedar
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulen egendom och pengar, jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa Anders Rosenberg.
Uppsala den 3 juli 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 juli 1838 (auktion för att leverera ved till Hospitalet)
Den 24 augusti hålls auktion här på slottet, för att till minstbjudande upplåta rätten att leverera
100 famnar tall- och granved för Hospitalets behov. Leveransen sker under vintern och famnen
mäter 3 alnars höjd och bredd samt veden skall vara 6 kvarter lång.
Uppsala den 4 juli 1838 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 7 juli 1838 (Prövnings Kommitténs möte)
Prövnings Kommitténs sammanträder dem 30 augusti här på Slottet för att granska Taxerings
Kommitténs åtgärder och meddela rättelser i anledning av anmärkningar.
Följande erfarna och kunniga Ledamöter är kallade: Major Kröningssvärd och
Överjägmästare von Bahr för Adel och Ridderskapet
Prosten Wallinder, Professor Knös och Prosten Schram för Prästerskapet
Kryddkramhandlare Lenngren, Schram och Rådman Winblad för Borgarståndet
Bonden Carl Hjortsberg, Rusthållare Elof Brunnberg i Focksta och Nämndeman E Plegnier i
Plenninge för Bondeståndet
Professor Sjöbring och Bergmästare Beronius och Ingenjör Ljunglöf för Ståndspersoner.
Skattskyldiga som önskar rättelse bör antingen till Befallningshavande i förväg eller senast
dagen då sammanträdet äger rum, skriftligen ingiva sina anmärkningar, skälen till rättelse och
övriga upplysningar som kan krävas.
Uppsala den 7 juli 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 13 juli 1838 (auktion på Rusthållet Norrhällby, Vaksala socken)
Den 6 augusti säljs på stället genom uppslag Norrhällby, 1 mantal Rusthåll, N:o 47 vid Norra
Upplands Skvadron av Livregementets Dragon Korps, beläget i Vaksala socken och Härad.
Rusthållet, som med företrädesrätt i stället för underhåll av häst och karl betalar årlig
vacansavgift, är beläget 3/8 mil får Vaksala kyrka och 5/8 mil från Uppsala stad. Utsädet är 21
tunnor i god jord och från ängen fås 60 – 70 lass gott hö.
1 jordtorp finns som gör 104 dagsverken på året, utom hjälpdagsverken, då så behövs,
En plantlada är anlagd vid gården, som vart 4:de år vid kokning ger 24 lispund salpeter.
Husbehovsskog och även tillfälle till fiske i en över ägorna löpande å.
Egendomen, som nu är utarrenderad ger 65 tunnor spannmål och 16 – 20 lass hö i arrende
utom andra förmåner, rusthållets anslagna augmentsränta av ett i samma by beläget hemman är
8 tunnor 13 kappar spannmål samt 44 riksdaler i pengar.
Handpenning skall vid inropet erläggas med 3.000 riksdaler. Återstoden lämpas så mycket
som möjligt till köparens bekvämlighet.
Närmare upplysningar erhålls hos Rusthållare I E Jöngren med adress Norrhällby, Vaksala,
Uppsala samt hos undertecknad, där skriftliga anbud innan auktionen kan göras.
Uppsala, Danmark och Berga den 12 juli 1838 JOH JOCHMAN Kronolänsman och anlitad
auktionsförrättare.
Uppsala den 13 juli 1838 A WISTRAND O H FÖRBERG
Brev från Carl Johan, Stockholm den 13 juli 1838 (angående inlösenpris på salpeter)
Inlösenpriset på den salpeter som innevarande år tillverkats i Riket och vid nästa års uppbörd
hembjuds Oss och Kronan, är fastställt till 5 riksdaler lispundet liksom förra året, vilket Vi Eder
till allmänt Kungörande inom det Eder anförtrodda Län i Nåder meddelat velat.
Stockholm den 13 juli 1838 CARL JOHAN
Vilken Nådiga Skrivelse härmed Allmänneligen kungjord varder.
Uppsala den 16 augusti 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1838 (spannmålsskatt till Statsverket)
De Räntegivare, som betalar spannmålsskatt till Statsverket, skall inte försumma anmäla eller
uppsäga för att få leverera innevarande års Avrads och Kronotionde samt Arrendespannmål. De
som önska verkställa sådan leverans erinras om alla de föreskrifter som finns meddelade i
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Befallningshavandes Kungörelse av den 10 juli 1838. Prästerskapet anmodas läsa den
Kungörelsen från Predikstolen.
Uppsala den 16 juli 1838
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1838 (beväringsynglingars resterande avlöning)
Om i länet finns beväringsynglingar, som inte erhållit de avlönings- och ersättningsförmåner de
ha rätt till, bör de för vinnande av rättelse, skriftligen anmäla före 1 december.
Uppsala den 16 juli 1838
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1838 (entreprenadsauktion för att skaffa bröd till
fångarna på Länshäktet)
Den 20 november kommer entreprenadsauktion att hållas på Landskontoret för att motta anbud
på billigaste pris, att skaffa bröd till fångarna vid Länshäktet för nästa år.
Uppsala den 16 juli 1838
Kungörelse, Uppsala den 16 juli 1838 (utdelning av Medaljpensioner)
De avskedade underofficerare och soldater, som är benådade med Medalj Pensioner skall
inlämna sina Prästbetyg att de leva och har god frejd samt numret på Pensionsbrevet till
Direktionen för Konungens Militära Hospitalsfond. Pensionsmedlen rekvireras till
Befallningshavande, som genom Kronobetjäningen mot kvitto utdelar underhållet.
Uppsala den 16 juli 1838
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1838 (markegångssättning)
Enligt Förordningen av den 29 september 1815 har jag kallat till sammanträde för
markegångssättning för Uppsala län här på Slottet den 2 november.
De Herrar inom Adeln och Ridderskapet, som har rätt att delta i val av Deputerade, anmodas
inom fjorton dagar insända sina Vota hit till Befallningshavande. Skrivelsen skall vara
påtecknad V o t u m
Bondeståndet som äger rättighet att delta, skall efter socknens storlek välja en eller flera
ombud, som på Domhavandes kallelse infinner sig, för att utse en för varje Domsaga så att
antalet blir tre.
Domkapitlet och Magistraterna besörjer val för Prästerskapet och Borgarståndet.
Magistraterna och Kronofogdarna skall enligt föreskrift i 5 § av Förordningen med
sockenfullmäktige upprätta Priskuranter och ofelbart insända dem före 20 oktober.
Priskuranterna upptar alla varors och persedlars värde lämpade efter ortens gångbara priser.
Prästerskapet anmodas genast till underdånig lydnad av sistnämnda höga Författning
ombesörja Sockenstämmans utlysande till val av sockenombud, som tillsammans med
Kronofogdarna uppgör Priskuranterna.
Uppsala den 20 juli 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 23 juli 1838 (Upplands Regemente beordras garnisonstjänst i
Stockholm)
Kongl Maj:t har befallt att Upplands Regemente skall, så fort ske kan, Kompanivis
avmarschera till Stockholm för att där tills vidare bestrida Garnisonstjänst. Vilket meddelas
Rotehållare.
Uppsala den 23 juli 1838
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Efterlysning, Uppsala den 23 juli 1838 (4 personer, 1 häst)
1:o Rekryten vid Kapten Belfrages Kompani av Svea Livgarde, N:o 70, Johan Lindström har
olovligen avvikit från Regementet
Han är 29 år gammal, 6 fot 1½ tum lång, ljust hår och klädd i exercismundering
2:o Manspersonen Johannes Bengtsson, som är tilltalad för stöld har avvikit från sin hemort i
Göteborgs län
3:o Bonden Nils Andersson, som avvikit från sin hemort på Öland, är misstänkt för stöld av två
hästar
Han är 47 år gammal, lång och grov till växten, koppärrigt ansikte, lömsk uppsyn och klädd
i mörkgrå tröja, ljusgrå vadmalsbyxor, vitrandig väst och grå fårskinnsmössa
4:o Artilleristen vid Göta Artilleriregemente N:o 53, Lars Petersson, har avvikit från
Regementet
Han är 27 ½ år gammal, 5 fot 8 tum lång, runt ansikte, blå ögon, ljust hår
5:o Ett 7-årigt svart sto med lång svans och man och en ljus fläck på nosen har stulits från
Gästgivare Sven Hallberg i Grohed, Göteborgs län
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalls att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer samt stulna kreatur och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Uppsala den 23 juli 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 31 juli 1838 (olovlig brännvinsförsäljning vid Dannemora
gruvor)
Med anledning av framförda klagomål för olovlig brännvinsförsäljning vid Dannemora gruvor,
anser sig Upplands och Roslags Bergstings Rätt nödvändigt, att till Allmogens ytterligare
varning mot överträdelse av §§ 45 och 46 i Förordningen av den 19 juli 1835 angående
brännvinsförsäljning, som årligen kungörs från Predikstolarna i närbelägna kyrkor, påminna att
den är förfallen till ansvar, som säljer Brännvin vid Gruvbacken i Dannemora.
Att den som säljer brännvin i minut utan att ha tillstånd, bötar första gången 10 riksdaler.
Om han beträds med att under tiden han är under åtal fortsätta sin förbrytelser pliktar han för
varje gång nyssnämnda belopp. Sker det på nytt sedan ansvaret för tidigare överträdelser är
undergånget bötar han 20 riksdaler .
Om den olovliga brännvinsförsäljningen är av beskaffenhet att kunna hänföras till
krogrörelse, skall det på försäljningsstället befintliga brännvinet tas i beslag och vara förverkat.
Brännvin får inte säljas, utdelas eller utmätas på öppna vägar, torg och gator, utan skall föras
till köparens hemvist och ske inom gård och hus. Det får inte säljas i mindre mått än 1 kanna.
Den som byter häremot blir förlustig varan och skall böta som ovan nämnt.
Alla och en var äger rätt att angiva och åtala dessa förbrytelser, utom barn mot föräldrar
samt tjänstefolk (under den tid de är anställda) mot husbondfolket.
Uppsala den 31 juli 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1838 (ny bro i Danmarks socken)
Mellan 20 – 23 i denna månad uppförs en ny bro på allmänna landsvägen i Danmarks socken
mellan Lägenheterna Pinan och Nöden.
Resande mellan Uppsala och Marma Gästgivargård bör under tiden ta vägen från Nöden
förbi Kumla By och Danmarks kyrka till Falebro.
Uppsala den 3 augusti 1838
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Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1838 (ansvar för oförseglade brännvinsredskap)
Enligt Sunnerbo Häradsrätts i Växjö Län Beslut i ett mål mellan v Kronofogden Hultstein och
Gumme Petersson i Gräsholma, angående ansvar för innehav av oförseglade brännvinsredskap,
är Gumme Petersson, som uteblivit från Domstolen, underrättad att målet andra
rättegångsdagen av nästa Höstting, upptas till prövning utan hinder av Petersson uteblivande.
Uppsala den 3 augusti 1838
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1838 (palmolja bärgat i Spanska sjön)
Skepparen Cajanus har under resa från Yoiza (?) till Gävle i Spanska sjön bärgat ett fastage
innehållande palmolja, som överlämnats till Gävle Tullkammare. Den som kan styrka sin rätt
anmäler sig hos nämnda Tullkammare.
Uppsala den 3 augusti 1838
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1838 (Norsk jakt bärgad)
De okända ägarna till en Norsk jakt, som förolyckades den 22 juni och till 6 ¾ tolfter bräder,
samt 4 stockar, vilka blivit bärgade, skall anmäla sig till Sjö Tullkammaren i Uddevalla.
Uppsala den 3 augusti 1838
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1838 (auktion Grenby, Ärentuna socken, Norunda
Härad)
Den 28 augusti kommer vid Uggelstavalls Gästgivargård att på auktion säljas 1/3 mantal
Grenby, hälften Kronoskatt Rusthåll och hälften Kronoskatt Knekthåll, inom Ärentuna socken,
Norunda Härad samt en ängsfjäll på Norunda Härads Allmänning benämnd Fysanviken.
Hemmanet är beläget intill stora vägen mellan Vattholma Bruk och Uppsala stad har nyligen
genom laga skifte fått sina ägor enskilt och åbyggnaden flyttad med många förbättringar på en
upphöjd plats nära Fyrisån, där tillfälle ges till många vackra anläggningar.
Hemmanet har bördig jordmån om 22 tunnland 24 kappland åker, 6 tunnland 21 kappland
äng och skogsmark med någon skog till gärdsel och vedbrand dessutom. Tillträde den 14 mars
med utsådd höstgröda och tillbrukade vårland.
Köparen bör vid auktionen eller fjorton dagar därefter betala 1.000 riksdaler och övriga
köpeskillingen bestäms vid köpet och lämpas så mycket som möjligt till köparens
bekvämlighet.
Närmare underrättelse hos ägaren Nämndeman Anders Andersson i Husby eller hos
undertecknad auktionsförrättare.
Travenberg den 10 juli 1838 A M BRUNO
Uppsala den 3 augusti 1838
Efterlysning, Uppsala den 3 augusti 1838 (7 personer, stöldgods)
1:o Soldaten vid Rasbo Kompani av Upplands Regemente, N:o 104, Anders Ed har rymt från
Kompaniet under manskapets marsch till Stockholm
Han är 31 år gammal, 6 fot 1 tum lång, långlagt ansikte, ljusblå ögon, mörkt hår, och klädd i
uniformsjacka och byxor, svart halsduk, Tschacot med fodral samt försedd med gevär och
bajonett, bandelär med rem och tornister
2:o Vid inbrott hos Inhysesmannen Jan Ersson på Hummelsta ägor, Litslena socken, detta län,
stals 1 halvkvarterskopp av silver om 7 lod märkt J L S, 1 avlång tumlare av silver, 1 mörkblå
vadmalsrock, 1 kattunsklänning, 1 ullklänning, 1 silkesnäsduk, 1 vitt kläde, 1 vitt stort
kambrickskläde, 1 ny schal fyrskaftad röd med blommor, 3 näsdukar, 1 bomullsförkläde, 1
ullförkläde, 1 par läderkängor
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3:o Vid inbrott på Utmeland vid Söderhamn stals 1 dussin silverskedar märkta A W och M U
W, 2 matskedar och 1 strösked stämplade W & B samt 1 sockertång märkt A W
4:o Soldaterna vid Arbrå Kompani av Hälsinge Regemente N:o 94 Åslund och N:o 18 Preutz
har avvikit från hemorten
Åslund är 25 år gammal 5 fot 11 tum lång, undersättsig, trint ansikte, blå ögon, ljust hår och
klädd i tröja, mössa, vita byxor och stövlar
Preutz är 41 år gammal, 5 fot 8 tum lång, undersättsig, trint ansikte, blå ögon, ljust hår och
klädd i mössa, blå tröja och byxor
5:o Jägaren vid Hälsinge Regemente, N:o 106 Åsberg har avvikit
Han är 30 år gammal, 5 fot 8 tum lång, magert ansikte, blå ögon, mörkt hår och klädd i
uniformsjacka och byxor samt tschacot.
6:o Livstidsarrestanten Johannes Jonasson, Tomeshult i Växjö län har rymt, då han skulle
transporteras till hemorten för att undergå kyrkoplikt
Han är klen till växten, ljust hår och fel på båda ögonen
7:o Korrektionsfången N:o 681, Christian Sandberg har rymt från Malmö
Han är 33 år gammal, 5 fot 5 tum lång, avlångt ansikte, bruna ögon, mörkt hår och klädd i
grå tröja, blå väst, vita linnebyxor, blå mössa och läderskor
8:o Den för stöld tilltalade soldaten Ceder har rymt från Ullseröd i Göteborgs län
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulna egendom, jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i övriga län anmodas låta
efterlysa soldat Ed och den i N:o 2 stulna egendomen.
Uppsala den 3 augusti 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1838 (resultat av Generalmönstringen)
Generalmönsterherren har vid Generalmönstringen, som hölls med Livregementets Dragon
Korps under Regementsmötet den 16 juni på Ladugårdsgärde avskedat följande manskap:
N:o 60 Stark, N:o 62 Elg och N:o 88 Rask vid Norra Upplands Skvadron
N:o 17 Wallberg och N:o 92 Wass vid Sigtuna Skvadron
N:o 16 Asplund och N:o 62 Brunn vid Uppsala Skvadron med anmälan till underhåll
N:o 85 Westblad vid Norra Upplands Skvadron
N:o 12 Ahlberg och N:o 21 Kvarnberg vid Sigtuna Skvadron
N:o 9 Frejd vid Uppsala Skvadron utan anmälan till underhåll
Approberades följande rekryter:
N:o 100 vid Livskvadronen
N:o 3, 13, 15, 17, 21, 23, 30, 41, 48, 53, 59, 65, 70, 72, 79, 81, 90 och 95 vid Norra Upplands
Skvadron
N:o 15, 16, 25, 38, 46, 49, 53, 54, 65, 57, 58, 60, 63, 96 och 101 vid Sigtuna Skvadron
N:o 7, 14, 19, 22. 24. 29, 30, 45, 53, 60, 73 och 76 vid Uppsala Skvadron
Till förbättring ställs Dragonerna N:o 71 Lind och N:o 74 Glad vid Sigtuna Skvadron
Följande Rustningshästar har på grund av ålder och obotliga fel kasserats:
N:o 13, 18, 21, 71 och 94 vid Norra Upplands Skvadron
N:o 57, 66, 78, 83 och 86 vid Sigtuna Skvadron
N:o 10, 29, 46 och 71 vid Uppsala Skvadron
Följande svaga och vanskötta hästar har ställts till förbättring:
N:o 38 och 80 vid Norra Upplands Skvadron
N:o 59 och 67 vid Sigtuna Skvadron
N:o 47 vid Uppsala Skvadron
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Remontrar som approberats:
N:o 20, 28, 54, 55, 83, 89 och 92 Vid Norra Upplands Skvadron
N:o 14, 71 och 99 vid Sigtuna Skvadron
N:o 1, 15, 17, 26, 58, 60 och 65 vid Uppsala Skvadron
Mönsterherren beslutade, att de till Livmunderingen hörande vita jackorna, inte mycket
slitna, men efter ofta förnyad färgning krympt, så att de blivit för korta i livet och med
svårighet kan begagnas av en del karlar, nya kragar skall anskaffas samt revärer, uppslag och
galonerna vändas, liksom paradbyxorna, som också blivit trånga skall skarvas upptill med blått
tyg för att skyla att jackorna är för korta. Dessa reparationer skall verkställas till nästa års möte.
2:o De blå kolletterna, som endast är från 1835, har dock blivit hårt slitna och bör vändas innan
nästa års möte för att användas vid mindre tjänstgöringstillfällen.
3:o Kapotterna som i allmänhet är tunga, hårt slitna, till en del trasiga, bör i mån av mer eller
mindre slitning repareras.
4:o Kaskarna, som befanns av ålder murkna och skärmarna brutna samt beslagen slitna och
trasiga i kanterna kasseras och ersätts av nya till 1840 års möte
5:o Sabelgehängen kasseras. De är tillverkade av bränt läder, som blivit skört och har sedan
länge varit obrukbara
Vid verkställd Generalmönstring här på Polacksbacken med den del av Upplands
Regemente som varit kommenderad till gränsbevakning vid Grisslehamn och därför inte
undergått mönstring har följande Rekryter approberats:
N:o 126 vid Livkompaniet, N:o 32 vid Hagunda Kompani, N:o 43 vid Enköpings Kompani.
Samtidigt kasserades 7 bandelärtaskor och 7 bandelärremmar, 1 dricksflaska av koppar, 7
flaskremmar och 6 mattornistrar av utredningspersedlar och dels
approberades Regementets nya Livmunderning bestående av 1.109 blå jackor, 1.109 blå byxor,
1.109 par byxor med stibletter av blekt tältduk, 1.109 par svarta klädesstibletter, 1.109 skärp
och 1.109 halsdukar av läder.
De Rust- och Rotehållare som inte är nöjda med besluten inger Besvär till Kongl Maj:t inom
60 dagar. Denna Kungörelse bör uppläsas i alla kyrkor, varom bevis insänds genast till
Krigsexpeditionen av Kronobefallningsmannen i sitt Fögderi. Besvären hindrar dock inte att
Generalmönsterherrens beslut verkställs, om inte Kongl Maj:t finner att annat förordna.
Uppsala den 8 augusti 1838
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1838 (sammanträde med Beklädnadsfonden)
Direktionen för Uppsala Läns Rusthållares Beklädnadsfond anhåller att Bolagsägarna kallas till
allmänt sammanträde för att besluta om åtgärder, som bör vidtas, då man förmodar att Fonden
inte kan klara utgifterna enligt 8 § i Reglementet för Beklädnadsfond av den 1 november 1833.
Sammanträdet hålls den 9 oktober på Slottet, med erinran om Reglementets föreskrift, att de
frånvarande Bolagsmännen måste åtnöja sig med vad de närvarande beslutat.
Uppsala den 8 augusti 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1838 (auktion Husby och Berg, Vallby socken,
Trögds Härad)
Den 28 augusti försäljs genom frivillig auktion på stället följande fastigheter, tillhörande
omyndiga barn:
1 7/8 mantal frälse Husby och 5/16 Kronoskatte Berg i Vallby socken, Trögds Härad.
Dessa hemmansdelar är bebyggda och ligger efter Allmän Häradsväg cirka 1 mil från
Enköping, nära socknens kyrka och en vik av Mälaren. De har god och bördig jord, bestående
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av ler- och sandmylla, tillräckligt bete, någon skog, lövtäckt på en till byn hörande holme och
gott fiskevatten.
Utsädet är 48 – 50 tunnor och höavkastningen 90 – 100 lass hö, dels sidvall och dels
hårdvall.
Egendomarna säljs så väl styckade som sammanslagna och säljaren prövar anbuden.
Åbyggnaden på en del av hemmanen kommer till följd av att Byalaget begärt Laga Skifte
flyttas, vilket Köparen får vara beredd att verkställa. Ersättning av Kongl Maj:t och Kronan blir
466 riksdaler i Utflyttningshjälp
Utom rättighet att överta en i Husby inteckningsskuld till Frimurare Barnhus Kassan i
Stockholm stor 4.000 riksdaler och sedan 2.000 riksdaler erlagts som handpenning vid
auktionstillfället, får köparen mot lämnad inteckning i fastigheterna låta återståendet beloppet
av köpeskillingen innestå.
Närmare upplysningar erhålles vid auktionstillfället
Enköping den 10 augusti 1838 C J SANDQUIST
Uppsala den 14 augusti 1838
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1838 (förnyad auktion på Posthemmanet N:o 1
Vallskog)
Bonden Pehr Nilssons i Svista för skuld i mät tagna ¼ mantal Posthemman N:o1, Vallskog,
kunde inte säljas, dels på grund av att det inte fanns spekulanter, del för att inteckningshavarna
inte blivit underrättade om auktionen.
Ny auktion hålla på Högsta Gästgivargård den 12 september.
Uppsala den 14 augusti 1838
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1838 (exekutiv auktion Svarsta, Tibble socken)
Den 29 oktober kommer f d Rusthållare Johan Fredrik Barthelssons ägande 1 öres- 4 1/7
penningland av ½ mantal Kronoskatte i Svarsta, Tibble socken, detta län, att genom offentligt
utrop under upp- och avslag säljas till mestbjudande här på Landskansliet, för att gälda avlidne
Rusthållare Matts Mattssons i Svarsta änka Catharina Mattsdotter och omyndiga barn, genom
deras förmyndare Nämndeman Eric Ericksson i Råby utsökta skuld på 267 riksdaler 1 skilling 8
runstycken.
Köpeskillingen erläggs senast inom en månad, då med 6 % ränta från auktionsdagen
Hemmansdelen är uppskattad till 921 riksdaler 40 skilling 1 runstycke enligt
värderingsinstrument som finns att tillgå hos Kronobefallningsman Groth i Väst Tibble.
Det åligger Utmätningssökande att underrätta Inteckningshavande om auktionen.
Uppsala den 14 augusti 1838
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1838 (arrendeauktion på Lantjägare Bostället
Kumla, Härads socken)
Den 9 november förrättas så väl i Rikets Kammar Kollegium som på Landskontoret i Nyköping
arrendeauktion på f d Lantjägare Bostället Kumla, Härads socken. Arrendet är på 30 år från
midfastan 1838.
Uppsala den 14 augusti 1838
Kungörelse, Uppsala den 14 augusti 1838 (upphittad kappa i Rasbo socken)
På Landsvägen inom Rasbo socken upphittades en kappa som ägaren kan återfå hos Bonden
Pehr Pehrsson i Skeke
Uppsala den 14 augusti 1838

116

Efterlysning, Uppsala den 14 augusti 1838 (13 personer)
1:o Gossarna Jan Peter Jansson och Anders Andersson har olovligen avvikit från Länets Arbets
Inrättning. De år båda 13 år gamla.
Jansson är klädd i mörkbruna långbyxor, grå jacka, gul väst och mössa
Andersson är klädd i knäbyxor av skinn, blå tröja, vit väst och vit mössa
2:o Sju Bonddrängar har rymt från Godset Paschkep i Estland efter att begått stöld och
förmodas begivit sig till Sverige
Klos Andr Eric är 26 år gammal, medelmåttigt växt, avlångt ansikte, tunt ljust hår, blå ögon
Jonas Matts Andreas Südmann är 21 år gammal, medelmåttigt växt, runt ansikte, brunt hår
och bruna ögon
Johan Südmann, 18 år gammal, medelmåttigt växt, runt ansikte, brunt hår och bruna ögon
Smens Siem Ado Blomberg, 21 år gammal, medelmåttig växt, runt ansikte, svart hår och
svarta ögon
Johan Blomberg, 21 år gammal, medelmåttig växt, vanligt ansikte, brunt hår och bruna ögon
Urbas Siem Christian Eric, 31 år gammal, medelmåttigt växt, avlångt ansikte, ljust hår, blå
ögon
Johan Eric,19 år gammal liten till växten, runt ansikte, brunt hår och bruna ögon
3:o Den för stöld straffade förre Artilleristen Lars Johansson Lilja har rymt från Vänersborg
Han är 24 år gammal, kort, rödlätt ansikte, krokig näsa, brunt hår och klädd i mörkblå tröja
och byxor, randig väst, stövlar och mössa
4:o Torpare Eric Erssons i Sjömossen, Västra Färnebo socken, Västerås län, son Pehr har
bortgått från föräldrarna i april månad
Han är 5 år gammal
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer
och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i nästgränsande län anmodas
efterlysa gossarna Jan Peter Jansson och Anders Andersson.
Uppsala den 14 augusti 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Tillkännagivande, Uppsala den 18 augusti 1838 (angående Finska Rior)
Den 27 januari 1836 förklarade jag offentligt, att jag, för att uppmuntra till Finska Riors
uppförande och begagnande enligt meddelad beskrivning, anslagit 12 belöningar, nämligen 2
för varje Fögderi på tillsammans 120 dukater.
Villkoren var att belöningarna skulle utgå till allmogen som själva ägde de hemman, där
Riorna blivit uppförda. Men inom den stadgade tiden har ingen enda anmält intresse för att
vinna dessa premier. Men då jag genom inhämtad kännedom och egen erfarenhet är övertygad
om den stora nyttan och det verkliga behovet av dessa Rior, anslår jag nu en summa, stor 1.000
riksdaler med följande villkor:
1:o Belöningen tilldelas Allmogen inom Uppsala län, de må själva äga eller inte den jord varpå
Rian är uppförd
2:o Riebyggnaden skall antingen bestå av 2 rior med loge, av en längd av minst 30 alnar och
bredd 12 alnar, då belöningen blir 100 riksdaler, eller endast en Ria med loge av 16 alnars
längd och 10 alnars bredd, då belöningen blir 50 riksdaler. Byggnaderna skall vara uppförda på
säker grund och ligga på det avstånd från annan byggnad som senaste Brandstods Reglementet
för varje ort bestämmer. Helst bör den ligga mellan 2 åkerårgångar. Virket behöver inte vara
nytt, blott det är fullgott.
3:o Riebyggnaden skall vara färdig till avsyning före 1 augusti 1839
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4:o Belöningar tillerkännas den eller dem, som anmäler till Lanthushållnings Sällskapets
Sekreterare inom den stadgade tiden och befinns av Sällskapets Förvaltningsutskott utsedda
Besiktningsmän vara fullt ändamålsenlig och uppförd i likhet med min i 18:de häftet av
Lanthushållnings Sällskapets Handlingar beskrivning.
5:o Skulle fler anmäla sig än beloppet räcker till, belönas den först som byggt 2 Rior med loge
emellan och lottning bland de andra om de bedöms lika.
6:o Belöningarna delas ut den 26 januari 1840 vid Sällskapets sammankomst. Skulle inte hela
beloppet gå åt, förlängs tävlingstiden till den 1 augusti 1841
Fördelarna med Riorna är i korthet följande.
Att jordbrukaren är oberoende av bärgningsvädret, då säden tål att införas även under starkaste
regn
Att säden kan skördas tidigare, varigenom spill på marken undviks
Att tröskningen går lätt och fort med obetydlig arbetskraft
Att säden kan med säkerhet magasineras och följaktligen blir en värdefullare handelsvara
Att förvaringsrummet kan vara betydligt mindre, när ingen skyffling förekommer
Att riad säd är mer tjänlig till utsäde och mindre utsatt för mask
Att hittills begagnade kjölnor och badstugor samt särskilda logbyggnader är överflödiga
Att enligt Författningarna 4 lösa kappar på tunnan avdras i all leverering av riad Avrads- och
Kronotionde Spannmål
Dessa fördelar har varit kända i Finland i århundraden och i senare tider även i Roslagen,
Gästrikland och Hälsingland, där Allmogen byggt Finska Rior och vitsordat att fördelarna är
mycket större än kostnaden för bygget. Endast 1 famn ved åtgår att torka 30 tunnor säd.
På min egendom Taxnäs i Fröjdesunda socken, finns tillfälle att se en Riebyggnad och där
lämnas upplysningar om sättet att bygga och använda Rian. I 19:de häftet av Lanthushållnings
Sällskapets Handlingar meddelar jag, att jag från Finland i höst införskaffat en kunnig
Rieeldare, som i 40 år varit sysselsatt med Riors skötsel. Han arbetar dels vid Taxnäs och dels
vid Assessor Didrons Egendom, Hallkved i Funbo socken, där en ny ria blivit uppförd. Han
inövar personer om så väl eldningen, som insättningen av säden samt även i tröskningen.
På det uppriktigaste önskar jag att Länets Innevånare vill fästa allvarsam uppmärksamhet
vid detta ämne, som efter min övertygelse är av största vikt för lantbruket och dess
aktningsvärda Idkares välstånd. Med stor glädje skall jag till Allmogens utdela dessa premier,
som torde någorlunda täcka byggnadskostnaden, men vida övervägs av byggnadernas gagn och
av hedern och tillfredsställelsen att genom deras användande lämna ortens övriga Jordbrukare
ett vackert föredöme.
Uppsala den 20 januari 1838
I anseende till att den nu pågående rågskörden ganska mycket försvåras av ihållande regn
och att de fruktansvärda förluster som blir följden, skulle kunnat avböjas, om Lantmännen varit
betänkta på Eldriors upprättande, får jag vänligen anmoda Prästerskapet att åter uppläsa
förestående Kungörelse och fästa Allmogens uppmärksamhet härpå, så att ett bättre förhållande
i framtiden kan beredas.
Uppsala den 18 augusti 1838 R von KRAEMER
Tillkännagivande Uppsala den 25 augusti 1838 (revisionsberättelse för Enöres kassan)
Utsedda Revisorer har avgivit följande Berättelse efter granskning av Enöres Kassans
Förvaltning och Räkenskaper:
”Den 24 augusti 1838 sammanträdde undertecknade av Prövnings Kommittén utsedda
Revisorer att granska Uppsala Läns Enöres Kassas Räkenskaper för år 1837. Efter att både
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Räkenskaper och Verifikationer blivit genomsedda, skuldsedlarnas säkerhet prövad och
Kassabehållningen undersökt och riktig befunnen, anser sig Revisorerna kunna meddela
Direktionen och Kassans Skattmästare full Decharge
Uppsala som ovan L von BAHR, E S ÖDMANN, C W ENGELBRECHT, PEHR HANSSON I
MÅLSTA
Sammandrag över Uppsala Läns Enöres Kassas räkningar för år 1837
DEBET
Kassamedel, Legohjälpsmedel, H K H Hertigens av Upplands Gratifikationsfond, utlånade
medel, kontanta pengar, 1837 års Enöresmedel, influten ränta, återbetalade Gratifikationsmedel
S U M M A 54.158 riksdaler 46 skilling 10 runstycken
KREDIT
Arvoden, skrivmaterial, tryckkostnader, legohjälp Gratifikationsfonden, behållning till 1838
Enöresmedel, Legohjälpsmedel H K H Hertigens Gratifikationsfond, utlånat kapital, kontanta
pengar
S U M M A 54, 158 riksdaler 46 skilling 10 runstycken
Uppsala den 30 maj 1838 O H FÖRBERG
Uppsala den 25 augusti 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1838 (auktion på får vid Aspnäs, Ö Våla i
Västmanland)
Den 12 september säljs på auktion vid Aspnäs Säteri, Ö Våla socken, Västmanlands Län äldre
och yngre Spring Gumsar, Gäll Gumsar, tackor och lamm av dels ren oblandad, dels blandad
Southdowns race, till ett antal av 150 stycken. Samtidigt säljs 20 lispund ull och flera hästar,
bland annat ett svart ridsto.
För kända och säkra köpare lämnas anstånd med betalningen i 3 månader.
Äspenbo den 18 augusti 1838 Efter anmodan J A Lindgren
Uppsala den 1 september 1838
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1838 (tjuvgods funnet vid Lennartsnäs, Bro Härad)
Kronobetjäningen i Bro Härad har meddelat, att vid Lennartsnäs i Stockholms Näs socken,
tjuvgods blivit funnet och tagits i förvar, nämligen:
1 skeppsbåt eller s k Norrlandsjulle innehållande 3 halva ekbarkade hudar märkta ALB och
KLÅD i krita och DS i svart, ½ engelsk kolädershud, 2 ½ hudar med samma märkning, 1 större
kopparflaska, 1 knippa stockfisk, 3 saltade gäddor, 1 fjärding såpa, 1 bytta smör, 1 glasburk
saffran, 1 gammal fjärding med stöpljus, 11 tvålstycken, 1 ny yxa, 1 bila märkt AA
1 större och 1 mindre handyxa,1 mindre påse med tuggtobak, 1 s k käxel, 1 hovtång, 1 borr, 2
mässingsbjällror, 2 gamla knivar
Ägare, som kan styrka sin rätt, anmäler sig hos Kronobefallningsman J A Lind på Sylta.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
låta likalydande Kungörelse utgå.
Uppsala den 1 september 1838
Kungörelse, Uppsala den 1 september 1838 (efterlyst för förfalskningsbrott)
Lumpsamlare Gustaf Larsson eller Petersson har genom Göta Hovrätts Utslag blivit dömd till
ansvar för Förfalskningsbrott och är härmed efterlyst. Han är förständigad att inom 6 veckor
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infinna sig hos Kronofogden i Kinds Fögderi, Älvsborgs län för att undfå Utslaget, vid äventyr
att det eljest anses laga kraftvunnet.
Uppsala den 1 september 1838
Efterlysning, Uppsala den 1 september 1838 (20 personer, 1 häst, stöldgods, flera
kyrkstölder)
1:o Boktryckeri Förvanten Napoleon Berger, som genom Stockholms stads Kämnärsrätt dömts
till 12 års fängelse på Fästning för brott mot Tryckfrihetslagen, har inte kunnat anträffas i
hemorten
Han är 26 år gammal, liten och spenslig till växten, mörkt rakt hår
2:o Soldaten vid Uppsala Kompani vid Upplands Regemente, N:o 122 Carl Carlsson Skytt, har
rymt från Regementets Kasern på Södermalm i Stockholm
Han är 56 år gammal, 11 kvarter 2 tum lång, mörkt hår och klädd i blå munderingsjacka,
byxor och mössa
3:o Förre Korrektionisten Nils Orling har rymt ur sin tjänst vid Lägenheten Ersviken i Bo
socken, Stockholms län och misstänks för den inbrottsstöld som ägt rum på Säteriet Bo, då 1
mindre gräddkanna av silver om 4 lod, 2 knivar med pressade silverskaft, 1 matsked om 5 lod
och märkt med G samt M Dahlquist, 2 teskedar och 1 mindre brännvinsmugg av silver stals
4:o Rotebåtsmannen vid 1:sta Södermanlands Kompani, N:o 62, Sven Norrby, med rotenamnet
Stark har olovligen avvikit från roten
Han är 27 år gammal, medelmåttigt växt, blå ögon och brunt hår
5:o Drängen Emanuel Samuel Holm har avvikit ur tjänsten hos Bonden Gustaf Jansson i Hamn,
Stockholms län och tagit med sig 1 par blå klädesbyxor, 1 par byxor av vadmal, 1
blångarnsskjorta, 1 klädesväst, 1 netteldukshalsduk, 1 klädesmössa, 1 gevär
6:o Drängen Johan Öberg i Harö, Stockholms län, har olovligen avvikit från hemorten
7:o Drängen Thelin har olovligen avvikit från sin tjänst hos Torparen Carl Göransson i
Volgatström, Stockholms län
Han är 33 år gammal, liten till växten, magert ansikte och klädd i mörkbrun päls med svart
skinn på kragen samt blå byxor
8:o Dränggossen Gustaf Eklund och Pigan Gustava har rymt från sina tjänsteorter i Stockholms
län
9:o Ett 16 – 17 år gammalt sto, rött med bläs och hängman har stulits vid Sundby i Garns
socken, Stockholms län
10:o De tjuvar som i juli vid inbrott i Nacka Församlings Kyrka i Stockholms län , stal 15 – 20
riksdaler i småsedlar, guldbroderiet på en håv och mässingsbeslaget på håvkäppen
11:o Den för stöld misstänkte Drängen Nils Andersson, som rymt från Ramnäs, Älvsborgs län
Han är 35 år gammal, lång, trint ansikte, blå ögon, mörkt hår och klädd i blå korttröja, vita
byxor och svart skinnmössa
12:o Soldaten vid Järvsö Kompani vid Hälsinge Regemente, N:o 100 Käck, har avvikit från
hemorten
Han är 39 år gammal, 6 fot 1 tum lång, brett koppärrigt ansikte, bruna ögon, ljusbrunt hår
och klädd i svartrandig grön sticktröja, grön väst, blå långbyxor, randiga strumpor och blå
mössa
13:o Vid inbrott i Anundsjö Sockenkyrka, Härnösands län, stals en kassakista av järn, med
förvarade 161 riksdaler 42 skilling 4 runstycken i sedlar jämte en del silver- och kopparmynt, 1
silverkanna om 47 lod förgylld på locket och foten, 1 förgylld silverkalk om 35 lod, 1
silverpatén om 8 lod försedd med inskription: ”Skänkt av Gästgivaren Pehr Strömberg och dess
Fru Maria Oldberg” samt 2 större buteljer med vin.

120

14:o Båtsman vid 1:sta Södermanlands Kompani N:o 115 Carl Gustaf Glad, har rymt från ett
Kronofartyg inom Kalmar Läns Skärgård
Han är 36 år gammal, undersättsig, runt fylligt ansikte, ljusblå eller grå ögon, mörkt hår,
mörka polisonger och klädd i mörkblå vadmalsbyxor, tröja, väst och mössa.
15:o Vid inbrott i Valbo Sockenkyrka, Gävleborgs län, stals 336 riksdaler 45 skilling 11
runstycken, 1 brudkrona med glasstenar, om 60 –70 lod, 1 mindre med nål om 42 lod, 1 om 40
lod, 1 förgylld hög kanna märkt J G R N D om 91 lod, 1 kalk förgylld om 60 lod, 1 patén 16
5/8 lod, 1 oblatask 44 1/8 lod, 1 sked 3 lod, 1 par ljusstakar med Gripenhjelmska vapnet 203
lod, en vänd kapprock av blå vadmal fodrad med grå boj, 1 par blå sämskskinnshandskar, 1
svart sidensargekalkkläde broderat med guld och fiskfjäll, samt ett virkat längre vitt band med
tofs i bägge ändar
16:o 5 okända medelålders manspersoner, däribland en vid namn Strålin tros ha förövat stölden
17:o Vid inbrott hos Bonden Jan Olsson i Forss, Högs socken, Gävleborgs län, stals 1
silverfickur med enkel boett tillverkat av John Ward och märkt med J D S, 1 par skospännen
av silver, 1 par krusiga dito, 2 förgyllda lintygsspännen, 1 förgylld silverring, 3 oförgyllda
silverringar, 1 halskedja med silvermedalj, 1 förgylld kedja, 1 mindre silverbägare, 1 silverkalk,
3 runda skedar, 1 par örringar av silver, 2 guldringar
18:o Manspersonen Nils Olsson är skäligen misstänkt för stölden
19:o Lärlingen Claës Peter Ehrenberg har olovligen avvikit från Kakelugnsmakaremästare
Johan Sundell i Gävle
Han är 17 år gammal, född i Västlands socken, detta län, trint ansikte, bruna ögon, ljust hår
och klädd i grön frack, vita byxor, brun mössa och stövlar
20:o Korrektionisten Olof Pehrsson har rymt från Härnösand
Han är lång, koppärrigt ansikte, platt näsa, ljust hår och klädd i grå byxor och blå tröja
21:o Vid inbrott hos Soldat God i Övernäs, detta län, stals 2 ringar av guld märkta A M C, 1 par
långa örhängen av guld märkta A S, 1 liten kråsnål av guld med knapp samt 2 muggar av silver
22:o Vid torpet Lakbo i Bondkyrko socken, detta län, stals 4 skålpund ull och en säck märkt D
CS
23:o Vid inbrott hos Muraren Jeppsson i Enköpings Näs socken, detta län, stals 1 silverur
tillverkat av Hofwensköld i Stockholm med vidhängande snodd av gult silke och guldtråd,
nyckel av komposition med röd glassten samt pitschaft av komposition med grön sten och
bokstaven R, 3 bomullshalsdukar och 1 förkläde.
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulen kreatur, pengar och egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen
förfara.
Överståthållare Ämbete och Befallningshavande i angränsande län anmodas att efterlysa de i
21, 22 och 23 punkterna uppräknade stulna persedlarna
Uppsala den 1 september 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 10 september 1838 (årstrakthuggning på Tierps, Rämningshult
och Dalkarlsbo Kronoparker)
Hovjägmästare Tottie har anmält att enligt föreskriften i Instruktion för Skogs- och Jägeristaten
kommer årstrakthuggning på Tierps Kronopark att företas i vinter. Auktionen hålls den 22
oktober så väl på Landskontoret som vid Ambricka By för att till högstbjudande sälja den i
lotter indelade huggningstrakten, som utgör 6 tunnland 15 kappland och är indelade i 7 lotter, 6
på 1 tunnland och den 7:de på 15 kappland.
Lotterna visas av Kronoskogvaktare Sköld och kontant likvid erläggs till den Kronobetjänt
som meddelar att anbudet blivit antaget. Det åligger köpare att under vintern fälla och bortföra
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alla träd och buskar efter underrättelse till den Jägeribetjänt som har uppsikten över
Kronoparken. Han anvisar vilka fröträd som skall stå kvar.
Med samma villkor hålls auktion den 30 oktober på Landskontoret och vid Hovs
Gästgivargård för att sälja växande skog på Kronoparken Rämningshult. Skogen är delad i 16
lotter och består av 36 sågtimmer, 112 byggnadstimmer och 91 famnar ved. Skogvaktar
Lindström anvisar virket
Med samma betalnings-, avverknings och avhämtningsvillkor förrättas auktion den 25
oktober vid Dalkarlsbo Gästgivargård för att mot kontant betalning sälja 26 tunnland 6 17/40
kappland av Kronoparken Högskogen som innehåller 140 byggnadstimmer och 172 famnar
ved. Skogvaktar Wiberg anvisar trakthuggningsvirket.
Uppsala den 10 september 1838 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1838 (rustningshästarna tas in för vintern)
Vederbörande erinras att rustningshästarna vid Livregementets Dragon Korps skall efter den 1
oktober varje år ovillkorligen hållas på stall om nätterna oberoende av väderleken.
Landshövdinge Ämbetet lyder Kongl Maj:ts skrivelse av den 28 april 1819 och Krigs
Kollegiets därpå grundade Kungörelse av den 26 juni samma år som stadgar, att hästarna till
oktober månads slut får vara på gräsbetet under dagtid, om ägarna anser det kan ske utan att
djuren skadas. Därefter upphör allt begagnande av gräsbete för att undvika den i Krigs
Kollegiets Kungörelse av den 7 augusti 1818 stadgade påföljd av10 riksdaler i böter.
Uppsala den 14 september 1838
Efterlysning, Uppsala den 14 september 1838 (9 personer, stöldgods)
1:o Två okända män har inte långt från Västerås överfallit och sårat Garvare J Martin samt från
honom rövat 1 blå bonjour av kläde fodrad med engelskt skinn, 1 paraply av röd bomullslärft
med svart krycka och mässingsplåt, 1 par galoscher, 1 svart felbhatt tillverkad hos Hattmakare
Liebström i Västerås och märkt J M på svettremmen, 11 riksdaler 32 skilling
Den ena rånaren är lång o spenslig, omkring 29 år gammal, något solbränd, eljest ljuslätt
och inte fult ansikte, brunt hår och klädd i blå tröja, randiga bolstervarsbyxor, stor svart hatt.
Han talar likt en person från Mariestads län
Den andra syntes vara 2- 3 år yngre, undersättsig, något mörkare hår och ansikte och klädd i
blå tröja, grå vadmalsbyxor, och hatt, brytande på Norra Upplands dialekt
2:o Förre Guldsmeds Lärlingen Carl Magnus Sandin, som i Sala försökt sälja en häst, som visat
sig vara stulen i Gånsta, By, Vårfrukyrka socken, detta län
Han är född i Enköping, något över 20 år gammal, smal, med ljuslätt ansikte
3:o Svagsinte manspersonen Jan Ersson har gått bort från Bölby i Dingtuna socken, Västerås
län
Han var klädd i grå rock, vita byxor och skinnkaskett
4:o Hos Gästgivare Lars Ahlbäck i Södvik, Kalmar län stals 1 fjäderbolster, 1 fjäderdynor, 2
borddukar, 2 lärftslakan, 2 stickade sitstäcken, 1 skrin, 2 silkesschalar, 5 huvudkläden av
muslin, 4 matskedar av silver märkta J F S, 2 matskedar märkta den ena N P S och den andra J
M S, 1 tesked och en brännvinsbägare av silver
5:o Rekryten vid Svea Livgarde och Kapten Belfrages Kompani, N:o 92, Anders Eric Lundgren
har olovligen avvikit från Regementet
Han är 5 fot 9 tum lång, mörkt hår och klädd i exercismundering
6:o Artilleristen vid Göta Artilleri Regemente, N:o119, Anders Andersson Skog, har rymt från
Regementet
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Han är 23 år gammal, född i Göteborgs län, 5 fot 10 tum lång, mörkbrunt hår, blå ögon,
runt ansikte och rak näsa
7:o Hos Torpare Nils Nilsson i Enghagen, Göteborgs län stals 50 – 60 kalv- och fårskinn, 1 röd
schal, 1 blå ullschal, 26 huvud- och halsdukar, 4 västtyg, 2 kvinnsmössor, 6 lintyg, 6 nattkappor
8:o Muraren Anders Peter Ivar har vid midsommartid olovligen avvikit från Mekaniska
Verkstaden i Motala
9:o Vid inbrott hos Änkan Skånberg i Nibble, Torstuna socken, Västerås län, stals 1 grön rock,
1 svart bombasinklänning, 1 ny smårandig ylleklänning, 1 svart sidenschal, 1 päls
10:o Förre sjöartilleristen Carl Magnus Lindgren och kvinnspersonen Chatarina Faltin bör in
ställa sig hos Stranda Häradsrätt i Kalmar län för att höras i rannsakningsmålet angående
Sjöartilleristen Lindgren, som är tilltalad för dråp.
Han är 25 år gammal, medelmåttig längd, smärt växt
Hon är 36 år gammal, medelmåttig längd och stark kroppsbyggand, mörk ansiktsfärg, svart
hår och bruna ögon
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att på det allvarligaste efterspana dessa rånare,
förrymda och brottsliga personer och stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffande med
dem lagligen förfara.
Uppsala den 14 september 1838
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1838 (2 personer efterlysta för att ha idkat
hasardspel)
Simtuna Häradsrätt har beslutat, som Befallningshavande i Västerås län tillkännagivit, att
Hästhandlare Elias Lindberg från Eskilstuna och försvarslöse Drängen Johan Eric Norquist från
Sala är efterlysta och förständigade, att vid ett vite på 10 riksdaler, infinna sig inför Simtuna
Häradsrätt den 5 november, för att genmäla Landsfiskal Magnus Berglinds påstående om
ansvar för idkat hasardspel.
Uppsala den 14 september 1838
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1838 (troligen stulen lärftsväv återfunnen)
Från en misstänkt person i Västerås län, har en lärftsväv om 38 alnars längd och en av samma
väv tillklippt skjorta samt en gammal rosig bomullsschal blivit anhållna. Dessa persedlar är
troligen stulna i någon av länets socknar, vilka gränsa till Västerås län.
Ägaren anmäler sig antingen här eller hos Befallningshavande i Västerås och uppger var,
hur och när dessa persedlar förlorades.
Uppsala den 14 september 1838
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1838 (arrendeauktion Lilla Häradsäng, Ärla
socken, Nyköping län)
Inför Kammar Kollegium och på Nyköpings Landskontor hålls den 30 november
arrendeauktion på f d Skogvaktar Bostället Lilla Häradsäng, Ärla socken, Nyköpings län.
Arrendetiden är 30 år och upplysningar om arrendevillkoren erhålls här.
Uppsala den 14 september 1838 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 september 1838 (auktion på skogseffekter och reparation på
Länshäktet)
Den 27 oktober förrättas i Bondkyrko Församlings Sockenstuga auktion på 20 timmer 24
famnar ved på Kronoparken Åsen, 12 famnar vid på Kronoparken Lilla Djurgården samt 16
famnar på Sunnersta Kronopark mot kontant betalning.
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Auktionen verkställs i närvaro av Hovjägmästare Tottie genom Kronolänsman S G
Askeroth, sedan effekterna blivit visade av Underjägare Berglund. Inroparen skall under
vintern avhämta effekterna efter överenskommelse med Hovjägmästaren.
Uppsala den 15 september 1838
Genom auktion här den 25 september upplåts verkställigheten av åtskilliga reparationer i
Länshäktet, samt anskaffande av en vattentunna med flera kärl, alltsammans i enlighet med
kostnadsförslaget av den 11 augusti och 1 september. Hugade spekulanter kan erhålla
upplysningar här.
Uppsala den 15 september 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1838 (Korsebo, Jumkils socken inlöses till
Skatte)
Åbon till Kronohemmanet Korsebo, 1/8 mantal i Jumkils socken av Ulleråkers Härad, har an
hållit att få inlösa hemmanet till Skatte och avlagt erforderliga avgifter. Det åligger dem som
anser sig ha förmånsrätt att 1 månad efter Kungörandet anmäla sådant hos Befallningshavande.
Uppsala den 25 september 1838
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1838 (reparationer på Länshäktet)
Auktion förrättas den 8 oktober för att till minstbjudande upplåta verkställigheten av åtskilliga
reparationer i Länshäktet, samt anskaffande av en vattentunna och flera kärl, alltsammans enligt
kostnadsförslag av den 11 augusti och 1 september.
Uppsala den 25 september 1838
Kungörelse, Uppsala den 25 september 1838 (erinran att betala inköpt spannmål vid
Hospitalet)
Sysslomannen vid Hospitalet, Kallerman, erinrar alla, som i maj inropat spannmål vid auktion
på Uppsala Hospital, att skyndsamt betala, senast inom oktober, vid äventyr av lagsökning.
Uppsala den 25 september 1838 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 27 september 1838 (inbrott i Tofta kyrka)
Det har anmälts till Landshövdinge Ämbetet, att under någon natt senaste veckan inbrott skett i
Tofta kyrka och därvid stulits 1 silverkanna om 64 lod, en förgylld silverkalk med röda stenar
om 39 lod, en förgylld patén om 10 lod, en oblatask om 8 lod samt en förgylld brudkrona om
38 3/8 lod samt 5 riksdaler 39 skilling 1 runstycke. Vidare stals alla kyrkans reverser på ett
sammanlagt belopp av 349 riksdaler 8 skilling
Allmänna arbetsfången Eric Andersson från Åkerby i Lövsta socken, som förmodas åter
befinna sig på fri fot, är misstänkt för stölden.
Krono- och Stadsbetjänterna åläggs att på det allvarligaste efterspana tjuvarna och det stulna
och med dem lagligen förfara. Alla och en var som har kunskap som kan leda till upptäckt, äger
vid laga påföljd att genast ge sig till känna.
Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Riket anmodas vänligen att
utfärda likalydande Kungörelse.
Uppsala den 27 september 1838
Kungörelse, Uppsala den 27 september 1838 (lösöresauktion i Uppsala)
Den 15 och 16 oktober hålls öppen och frivillig auktion hos Källarmästare Hjertman i Uppsala,
då säljs guld, silver, koppar, malm, mässing, järnsaker samt trä och laggkärl, bättre
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husgerådssaker och möbler bestående av 1 mahognychiffonjé, byråar, spelbord, matbord, soffor
både med och utan madrass, stolar flätade, klädda och betsade, ljuskronor, lampor och
lampetter, äkta och oäkta porslin, 1 platå med dockor, bättre sängkläder med parkums överdrag,
tagelmadrasser, siden- och sängtäcken av kattun, 1 Berlinervagn, stege, skott-, dygn-, lång- och
vattenkärror, kor och svin, 1 parti Vingåkers humle och en bättre mangel med ekskiva, 1 bättre
gevär m m.
Uppsala den 27 september 1838 JOH OL BARCK
Uppsala den 27 september 1838 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 oktober 1838 (reparationer på Hospitalet)
Serafimer Ordens Gillet har beslutat att verkställa åtskilliga förändringar på nya tillbygganden
på Norra Flygeln samt nödvändiga reparationer på en del övriga byggnader vid Uppsala
Hospital.
Entreprenadsauktion är utsatt till den 17 oktober, då spekulanter kan göra anbud både
muntligen och skriftligen. Kostnadsförslag finns på Landskontoret.
Uppsala den 6 oktober 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 10 oktober 1838 (remonteringsmöte)
Remonteringsmöte med Livregementets Dragon Korps kommer att hållas på slottsborggården
den 31 denna månad, då de rustande för N:o 33, 57, 66, 78, 83, 86 och 95 vid Sigtuna Skvadron
N:o 13, 18, 21, 37, 71, 84 och 100 vid Norra Upplands Skvadron bör uppvisa antagliga
remontrar.
Uppsala den 10 oktober 1838
Efterlysning, Uppsala den 10 oktober 1838 (1 person, 1 häst stulna kläder)
1:o Hos Fanjunkare Moberg i Säby, Danmarks socken, har stulits 1 svart bombasinklänning, 1
bomullsklänning, 1 förkläde, 1 fyrskäftad svart ylleschal, flera schaletter och halskläden, 4
alnar lärft, 1 mörkblå vadmalströja samt en psalmbok med namnet Pehr Jonsson på en pärmen
2:o I Vaktmästare Hagelins gård här i staden stals 1 blå klädeskappa fodrad med blå lärft och
försedd med lång krage fodrad till en del med siden, 1 brun vadderad surtut av kläde fodrad
med s k engelskt skinn
En belöning på 20 riksdaler är utlovad till den som upptäcker tjuvarna och det stulna och gör
anmälan hos Stadsfiskal Ekström
3:o Från betet vid Ulltuna Kungsäng stals en gulblack häst, 12 år gammal, med svart man och
svans samt inbrända bokstäverna C R C på högra framhoven och ett med tjära påstruket C på
vänstra låret. Hästen tillhör Nämndeman Eric Andersson i Vaksala Prästgård
4:o Förre Gardisten Jacob Wilhelm Rilen, som är tilltalad för inbrottsstöld har inte kunnat
anträffats, när han skulle rannsakas vid Stockholms Norra Förstads Kämnärsrätt.
Han är kunnig i snickaryrket, omkring 25 år gammal, medelmåttigt växt, trint ansikte, ljust
hår, blå ögon och ett stort ärr på ena kindbenet.
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana denna person, stulen egendom jämte
tjuvarna och bortkomna kreatur samt vid anträffandet, därmed lagligen förfara.
Uppsala den 10 oktober 1838 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 oktober 1838 (arrendeauktion på Regementes Boställen)
Vid auktion inför Upplands Regementets Boställs Direktion på Uppsala slott den 6 december
kommer arrende på högst 30 år att upplåtas till mestbjudande på följande Boställen
Löjtnants Bostället Skälby, 2 mantal i Näs socken Bro Härad
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Fänriks Bostället Kumla, 5/8 mantal i Övergrans socken, Håbo Härad
Mönsterskrivare Bostället Gränby, 5/8 mantal i Börje socken, Ulleråkers Härad
Kaptens Bostället Tibble, ½ mantal i Vassunda socken, Ärlinghundra härad, Stockholms län
Mönsterskrivare Bostället Nibble, ½ mantal i Vedbo socken Seminghundra socken, Stockholms
län. De två sista kommer att auktioneras ut både inför Befallningshavande i Stockholms län
som inför Boställs Direktionen.
För Anbudens antalighet har bestämts följande:
Skälby 40 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, i årligt arrende att lösas enligt
markegångspris eller levereras in natura till anvisad ort inom ett avstånd av 6 mil samt ett
Städjekapital av 1.200 riksdaler eller en penningavgift på minst 35 riksdaler 2 skilling 4
runstycken per år.
Kumla 34 tunnor 23 kappar säd att lösas eller levereras samt ett Städjekapital av 900 riksdaler
eller årlig penningavgift på 20 riksdaler 3 skilling 1 runstycke
Gränby 35 tunnor 22 1/4 kappar säd att lösas eller levereras samt Städjekapital 1.100 riksdaler
eller penningavgift 43 riksdaler 35 skilling 11 runstycken
Tibble 38 tunnor 20 kappar säd att lösas eller levereras, Städjekapital 1.300 riksdaler eller
penningavgift 69 riksdaler 32 skilling
Nibble 22 tunnor säd att lösas eller levereras, Städjekapital 800 riksdaler eller avgift 2 riksdaler
30 skilling
Boställs Direktionen tillkännager att karaktärshus där sådana finns inte innefattas, men kan
mot särskild avgift till Militär Boställs Kassan och underhållsskyldighet begagnas.
Vid anbud på årlig avgift skall borgen gälla både för avgiften och spannmålsarrendet och
gälla övriga arrendeskyldigheters fullgörande.
Arrendeskyldigheterna är upprättade i enlighet med Husesyns- och Boställs Ordningen i det
projekt till Arrendekontrakt som jämte kortfattad beskrivning av Boställenas beskaffenhet finns
att tillgå på Landskontoret och hos Direktionens Protokollförare Mönsterskrivare E Högling.
Uppsala den 29 september 1838 Direktionen
Uppsala den 15 oktober 1838 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 16 oktober 1838 (personer som flyttat utan att betalt skatt eller
böter)
Från första Fögderiet 13 personer, från Andra Fögderiet 1 person, Från Tredje Fögderiet 10
personer, de flesta lösdriverskor, från Femte fögderiet 2 personer, från Sjätte Fögderiet 1
person, från Uppsala stad 1 personer, från Enköpings stad 1 person.
Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande, Magistrater och
Kronobetjänter i detta län antyds att eftersöka dessa personer och vid påträffandet utta medlen
eller i brist av betalningsförmåga insända betyg därom
Uppsala den 16 oktober 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1838 (ådermöte)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps underrättar de rustande om att ådermöte
kommer att förrättas
den 5 november med Norra Upplands Skvadron i Gamla Uppsala By,
den 5:te med Sigtuna Skvadrons 1:sta Korpralskap i Gran
den 6:te med 2:dra och 3:de Korpralskapen i Litslena
den 5:te med Uppsala Skvadrons 1:sta Korpralskap i Säva
den 6:te med 2:dra Korpralskapet i Rickomberga By
den 7:de med 3:de Korpralskapet vid Länna Bruk
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Det åligger Kronlänsmännen att närvara inom sitt Distrikt.
Uppsala den 18 oktober 1838
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1838 (Revisionsberättelse för Brandstod Verket
finns att tillgå)
Berättelsen om verkställd Revision av Allmänna Bandstods Verket för byggnader på landet för
år 1837 finns att tillgå här på Landskansliet och på Kronofogde Kontoren i länet.
Uppsala den 18 oktober 1838
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1838 (borttappad plånbok på höstmarknaden)
Vid årets Höstmarknad borttappades mellan s k Hästbacken och staden en röd saffiansplånbok,
innehållande 512 riksdaler, däribland en ny Bankosedel om 500 Riksdaler.
Åtvarning till den som hittat pengarna eller har kunskap om dem, att ofelbart genast
anmäla. Hederlig belöning utlovad till den som återställer pengarna hos Stadsfiskal Ekström
här i staden.
Uppsala den 18 oktober 1838.
Efterlysning, Uppsala den 19 oktober 1838 (farlig person misstänkt för inbrottet i Tolfta
kyrka)
Förre Bonden Eric Andersson från Åkerby i Lövsta socken, som misstänks för delaktighet i
inbrottet i Tolfta Församlings Kyrka och nu befinner sig på fri fot efter att i somras blivit
lösgiven från Stockholms Södra Korrektions Inrättning och den 6 september rymt från sin
husbonde Åkare Tåberg i Stockholm, är härmed efterlyst.
Samtliga Krono- och Stadsbetjänter är förständigade att spana efter honom och vid
ertappandet gripa och under fängslig bevakning hitsända denna för allmänheten farliga person.
Var och en som känner hans tillhåll skall vid laga ansvar genast anmäla
Andersson är född 1787 i Sävastbo, Lövsta socken och har som bonde vistats i Åkerby,
samma socken. Han är 5 fot 11 ¾ tum lång, grovt växt, långlagt ansikte, djupa fåror i pannan,
blå ögon, rödbrunt hår och en mindre vårta på näsan. Särskild belöning på 10 riksdaler erläggs
för hans ertappande.
Överste Hållare Ämbetet i Stockholm samt Rikets övriga Befallningshavande anmodas att
utfärda likalydande efterlysning.
Uppsala den 19 oktober 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1838 (transportresolution)
Jan Erik Lindberg i Möboda har anhållit om Transport Resolution på åborätten på
Kronohemmanet Norrhusen, 1/8 mantal i Viksta socken, som förre åbon Eric Pehrsson i
Norrhusen överlåtit på honom.
Uppsala den 22 oktober 1838 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1838 (Mantals- och Skattskrivning)
Mantals- och Skattskrivning inom Uppsala län förrättas de dagar och tider som nedannämnda
förteckning utvisar, varvid följande föreskrifter bör iakttagas:
Varje skattskyldig uppförs i mantal och taxeras där han bor. Alla husbönder som är sina
egna skall personligen, skriftligen eller genom ombud infinna sig samt skriftligen avlämna
uppgifter, som bör innehålla:
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1:o Alla till hushållet hörande personer med namn, kön, ålder, mer eller mindre arbetsförmåga,
bräcklighet osv, personernas ämbete, tjänst, ägande rörelse, näring, fastigheter, verk och
inrättningar även fartyg om fem lästers dräktighet skall uppgivas.
2:o Alla i huset eller på ägorna boende hyresmän, inhysesfolk och andra skall uppgivas.
3:o Alla som är berättigade att bränna brännvin och vill så göra uppger hemmanet där
bränningen sker, pannrymd samt pannans klassifikation och beskaffenhet.
Samma skyldigheter som för husbönder gäller för Förmyndare i anseende på deras
myndlingar och egendom, Styresmän för Bolag, Verk och Inrättningar, outredda Sterbhus och
Konkursbon.
Ägare av Fartyg skall kunna styrka att de betalt Bevillningen annars bötar de tredubbelt av
den försnillade Bevillningen.
Allmogen och mindre skrivkunniga personer får lämna uppgifterna muntligen.
Husbonde, som låter någon skriva sig hos honom, som inte är i hans tjänst bötar 3 riksdaler
16 skilling enligt Legostadgan. Den som inte infinner sig till förrättningen i tid bötar 1
riksdaler. Samma bot för den som underlåter att uppge personer boende på hans ägor. Personer
som på grund av sjukdom eller svåra lyten inte kan arbeta och önskar befrielse från skatt, skall
lämna bevis från edsvuren läkare.
Särskilda Förteckningar upprättas på försvarslösa personer och insänds hit inom 1 månad.
Det åligger Skatteskrivarna att tillse att Arrende- och Hyreskontrakt är skrivna på stämplat
papper och försedda med behöriga kartor.
Slutligen anmodas Prästerskapet att samma dag denna Kungörelse läses från Predikstolarna
även läsa Förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av den 28 oktober samma år
angående vissa omständigheter som skall iakttagas i samband med Mantals- och
Skattskrivningar, Förhörsböcker och Prästbevis. Efter slutad Gudstjänst skall innehållet
kungöras i Sockenstugorna till allmogens efterrättelse, och till Förrättningen skall de medföra
husförhörsböcker, för att därur kunna lämna upplysningar, så att ingen skattskyldig blir
förbigången.
Uppsala den 23 oktober 1838 R von KRAEMER
(Följer 3 sidor Förteckningar på tider och platser där skattskrivningen sker)
Kungörelse, Uppsala 30 oktober 1838 (deponerade medel i Lantränteriet)
I Uppsala Lantränteri har följande medel blivit deponerade:
28 mars 1828, Anders Jansson i Vaksala böter 4 riksdaler 32 skilling
25 augusti Mats Matsson i Söderby för fullgörande av dom 5 riksdaler 32 skilling
31 augusti Stadsfiskal Ekström, Anders Anderssons i Åskarby skuldsedel på 318 riksdaler 38
skilling
Då dessa depositioner är 10 år gamla och alltså i följd av Kongl Maj:ts Förordnande samt
Kongl Maj:ts och Rikets Statskontors därpå grundade skrivelse av den 29 oktober 1828, är
vederbörande erinrade att styrka sin äganderätt till medlen, vilka annars sänds till Statskontoret,
där man sedan må anmäla och göra sina anspråk gällande.
Uppsala den 30 oktober 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 31 oktober 1838 (arrendeauktion på kålland vid
Svartbäckstullen)
Enligt skrivelse från Uppsala Hospitals Direktion har Befallningshavande utsatt auktion den 15
november för att till högstbjudande utbjuda arrende på 15 år på ett Uppsala Hospital tillhörigt
kålland utom Svatbäckstullen. Högsta anbudet prövas av Serafimer Ordens Gillet och borgen
för de första 10 åren krävs.
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Arrendekontraktet finns att tillgå hos Hospitals Syssloman Kallerman.
Uppsala den 31 oktober 1838 R von KRAEMER
Brev från Carl Johan Uppsala den 2 november 1838 (ändring för Beväringsmönstring)
I Kungörelsen om Allmänna Bevärings Manskapets inrättande av den 27 oktober 1812 stadgas,
att Beväringsynglingen skall mönstra och vapenövas i det län han är mantalsskriven.
På förekommen anledning har Vi funnit för gott att förordna, att den som vistas i annat län
skall mönstras och vapenövas tillsammans med det övriga Beväringsmanskapet i länet där han
vistas, om han genom behörigt påtecknat Prästbetyg kan anses som boende där.
Stockholms slott den 28 september 1838 CARL JOHAN
Uppsala den 5 november 1838
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1838 (död man funnen vid Svartbäckstullen)
Enligt anmälan till Stadsfiskal Ekström har en okänd man hittats död på Allmänna Landsvägen
utanför den s k Svartbäckstullen. Han är förd till Akademins Anatomisal. Ingen kännedom om
han namn, hemvist eller levnadsomständigheter finns. Om någon kan lämna upplysningar görs
det till Stadsfiskalen
Han var troligen mellan 30 – 40 år gammal, mörkt hår, bruna polisonger och klädd i en
gammal blågrå rock, randig brunbottnig väst, mörkblå korttröja med järnknappar, blå
linnebyxor, blårandig bomullshalsduk, becksömsstövlar och svart hatt. Hos honom påträffades
två glasflaskor innehållande droppar.
Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och Rikets Befallningshavande anmodas utfärda
dylik Kungörelse.
Uppsala den 5 november 1838
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1838 (persedlar funna hos häktade personer)
Hos den för stöld häktade och under tilltal vid Norunda Häradsrätt ställde Fördelsmannen
gamle Pehr Andersson och Bonden unge Pehr Pehrsson från Gillberga har anhållits följande
persedlar: 1 halsrem med järngrimskaft, 1 grimma med tågskaft, 1 s k opphållshäfte, 1 gammal
täckgjol,(?) 1 säck, 1 påse, 1 halvbutelj, 1 hel s k tomring, 2 kvinnshalsdukar, 1 grov ny hatt, 5
skålpund humle med säck, 1 par gamla tömmar och 1 svinhårsrep.
Ägare till dessa persedlar är förständigade att inför Norunda Häradsrätt i Läby
Gästgivargård infinna sig den 20 denna månad då rannsakningen av dessa Arrestanter
fortsätter.
Överståt Hållare Ämbetet och Rikets övriga Befallningshavande anmodas att utfärda
likalydande Kungörelse.
Uppsala den 5 november 1838
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1838 (8-årig gosse kom ensam till Bondkyrko
församling)
En 8-årig gosse, som kallar sig Carl har ankommit till Bondkyrko Församling i september. Han
kan inte ge andra upplysningar om sig, sina anhöriga eller hemvist än att fadern varit soldat.
Han anses var 8 år gammal, liten och klen till växten, läspande tal, mörkblå ögon, ljust hår
och klädd o gamla trasiga byxor, mössa utan skärm, 2 västar en röd och en svart, trasiga
yllestumpor och kängor. Han saknar tröja eller rock.
Barnets anhöriga eller Prästerskapet där han hör hemma anmodas att ofördröjligen hämta
honom.
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Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och Rikets övriga Befallningshavande anmodas
utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 5 november 1838
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1838 (förnyad auktion Svarsta, Tibble socken)
Vid den på Landskansliet den 29 oktober anställda auktionen för att avyttra f d Rusthållare
Johan Fredrik Barthelssons ägande och för skuld i mät tagna 1 öres 4 3/7 penningland av ½
mantal Kronoskatte hemman i Svarsta, Tibble socken, kunde inte säljas i brist på spekulanter.
Ny auktion den 11 december.
Uppsala den 5 november 1838
Kungörelse, Uppsala 5 november 1838 (auktion N:o 1 Lundby, Litslena socken)
Kommissarierna i Rikets Ständers Bank tillkännager, att inget hinder finns för att sälja Bonden
Peter Enlunds för skuld till Rusthållare Pehr Olsson i Kyslinge, stor 950 riksdaler, i mät tagna
fastighet N:o 1 Lundby, Litslena socken, detta län. Försäljningen sker den 18 januari 1839 på
Litslena Gästgivargård.
Köpeskillingen erläggs genast eller sist efter en månad med 6 % ränta från auktionsdagen.
Kännedom om beskaffenheten av hemmanet, som är värderat till 1.333 riksdaler 16 skilling,
finns att få hos Kronobefallningsman Assessor A G Morén i Enköping. Det åligger
utmätningssökande att underrätta Inteckningshavare om auktionen.
Uppsala den 5 november 1838
Kungörelse, Uppsala den 5 november 1838 (exekutiv auktion N:o 2 Rosta by, Bälinge
socken)
Den 18 januari 1839 säljs nu avlidne Bonden Lars Larssons i mät tagna fastighet ½ mantal
Kronoskatte hemman N:o 2 i Rosta by, Bälinge socken, detta län, genom offentligt utrop på
Högsta Gästgivargård för att gälda Bonden unge Pehr Pehrssons i Svista med flera fodringar
tillsamman 1.011 riksdaler 33 skilling 4 runstycken.
Köpeskillingen erläggs genast eller senast efter 1 månad, då till 6 % ränta från
auktionsdagen. Närmare upplysningar om beskaffenheten av hemmanet, som är värderat till
1.833 riksdaler 16 skilling, kan erhållas hos Kronobefallningsmannen i orten. Det åligger
utmätningssökande att underrätta Inteckningshavare om auktionen.
Uppsala den 5 november 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1838 (remonteringsmöte)
Remonteringsmöte för Livregementets Dragon Korps är utsatt att hållas i Akademins Ridstall
den 5 december. Antagliga remontrar skall uppvisas av de rustande för
N:o 33, 57, 66, 78, 83, 86 och 95 vid Sigtuna Skvadron
N:o 10, 29, 80 och 101 vid Uppsala Skvadron samt
N:o 13, 18, 21, 35, 37, 71 och 84 vid Norra Upplands Skvadron
Uppsala den 7 november 1838
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1838 (person misstänkt för inbrottet i Tolfta Kyrka
efterlyst)
Vid ett rannsakningsmål inför Västlands- och Älvkarlebys Tingsrätt angående inbrottet i Tolfta
Kyrka, då förre Skräddare Pehr Nordin var ställd under tilltal, framkom att försvarslöse
manspersonen Lundquist från Lövsta socken, detta län, tillsammans med förre Korrektionísten
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Eric Andersson varit delaktiga i kyrkstölden, men Lundquist strax efter stölden avvikit från
hemorten.
Han är på Domhavandes begäran efterlyst med befallning till Krono- och Stadsbetjänter att
efterspana honom och vid anträffande gripa och hitsända honom, så att han kan inställas till
rannsakning vid det Urtima Ting som kommer att hållas senare.
Uppsala den 7 november 1838
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1838 (värvning)
Sergeanten vid Svea Livgarde W Malmros och Gardisten vid samma Regemente N:o 73 Johan
Flink har förordnats att anställa värvning i länet för manskap till Kapten Stael von Holsteins,
Major Flemmings och Kapten Möllerswärds Kompanier
Uppsala den 7 november 1838
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1838 (auktion på Ryttare Boställe och Kornetts
Boställe i Västmanland)
Vid auktion på Rikets Kammar Kollegium och inför Befallningshavande i Västerås den 22
februari 1839 utbjuds till arrende på 30 år, indragna Ryttmästare Bostället Lyftinge, 1 ½ mantal
med tillhörande Ängen Raknö i Bro och Kungs Barkarö socken samt Kornetts Bostället
Kolmsta, 3/8 mantal i Björksta socken.
Uppsala den 7 november 1838
Efterlysning, Uppsala den 7 november 1838 (17 personer, sto, stöldgods)
1:o Gossen Carl Johan Zetterberg har bortgått från sin hemvist i Kjervens By, Hållnäs socken,
detta län, utan att man vet något om hans vistelseort än att han en tid varit i Väddö socken,
Stockholms län
Han är 13 år gammal, liten till växten, mycket närsynt, mörkrött hår och bruna ögon. Han var
klädd i gredelin tröja, yllebyxor och väst, brun mössa, ullstrumpor och kängor
2:o Vid Uddnäs Säteri, Almunge socken, Stockholms län, stals ett rött sto med stjärna, 3 år
gammalt. Stoet tillhör Bonden Pehr Matsson i Ströja, Rasbo socken, detta län.
3:o Korrektionisten Anders Olsson Ost har rymt från Göteborg.
Han är 25 år gammal, långlagt fräknigt ansikte, blå ögon, mörkt hår och klädd i grå tröja
och blå byxor
4:o Lumpsamlare Lindquist, som är misstänkt för delaktighet i inbrottsstöld vid Hamre,
Västerås län, bör inställa sig till rannsakning vid Över Tjurbo Häradsrätt
5:o För tredje resan stöld angivna manspersonen Anders Engren från Stråtjärn i Aspeboda
socken, Falu län, har rymt, när han skulle insändas till Länshäktet
Han är 27 år gammal, lång och smal, mörkt hår och klädd i fårskinnspäls och grå
vadmalsbyxor
6:o Den för åtskilliga tjuvnadsbrott tilltalade Skräddar Lärlingen Carl Wilhelm Brodén har
avvikit från Västerås län. Han kallar sig även Lindquist
7:o Husmannen Eric Åströms i Gnarps socken, Gävleborgs län, dotter Brita Lena har bortgått
från sina föräldrar
Hon är 15 år gammal, mindre vetande, medelmåttigt lång, brunt hår och blå ögon
8:o Vid inbrott i huset N:o 9 vid Storkyrkobrinken i Stockholm har stulits en manspäls av blått
kläde med grått foderverk, 1 fruntimmerspeliss av brun kamlott med grått foderverk, 1 dito med
vitt foderverk och brunt Saxiskt Bombasin till övertyg, 1 vitt foderverk övertråcklat med
gardinnettelduk, 1 palantin och en muff av äkta ginott fodrade med vitt siden,
1 lappsko, 1 svart klänning av äkta Tibet, 1 lärftslakan och 2 par blångarnslakan.
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66 riksdaler 32 skilling i belöning för tjuvarnas upptäckt och det stulnas tillrättaskaffande
9:o Pionjären Sven Brun och Korrektionisten Olaus Gutsje har rymt från Göteborg
Brun är 26 år gammal, ordinärt växt, med ärr efter en kniv under vänstra kindbenet och ett
sabelhugg över högra handen, mörkt hår och klädd i blå tröja, buldansbyxor, brun väst, och blå
mössa
Gutsje är 24 år gammal, undersättsig, mörkt hår, blå ögon och magert ansikte. Han var
klädd i buldansbyxor, brun väst och mössa
10:o Kopparslagare Lärlingen Svante Svensson, som är ställd under tilltal för
förfalskningsbrott, har avvikit från Göteborg
11:oYnglingen Johan Ersson har i våras bortgått från sina föräldrar i Tysslinge socken, Örebro
län
12:o Den från Stadshäktet i Lindesberg förrymde Smideslärlingen Carl August Stång, som är
tilltalad för stöld
Han är 21 år gammal, medelmåttigt växt och klädd i blå rock och byxor
13:o Kakelugnsmakare Gesällen Rudolf Lenander har olovligen avvikit från Norrköping
Han är 20 år gammal, liten och undersättsig, vindögd, ljust hår och klädd i grå surtut, blå
byxor och hatt
14:o Bonden Jan Persson från Fjärdsätter och Torparen Anders Larsson från Edsäng är ställda
under tilltal vid Ljusdals Tingsrätt i Gävleborgs län för stöld, har rymt från fångbevakningen
15:o Förre Korrektionisten Johan Petersson Wallmo har rymt från sin tjänst hos Inspektor Haak
i Norrbärke socken, Falu län
Han är 41 år gammal, undersättsig, svart hår, avlångt ansikte, mörkblå ögon och klädd i
mörkblå surtut, ljusblå väst, grå byxor och blå mössa
16:o Bonden Nygårds Matts Andersson från Sundsnäs i Leksand socken, har avvikit från
hemorten. Han är misstänkt för att under falskt namn hos Handlaren Pålman i Västerås mottagit
och förskingrat 70 lispund rågmjöl
Han är 30 år gammal lång, brunt hår, blå ögon och tjocka läppar och klädd i vanlig
Leksandsdräkt
17:o Manspersonen Lerbergs Olof Olsson från Västra Rönnås i Leksands socken är tilltalad för
andra resan stöld men har avvikit från hemorten,
Han är 24 år gammal, kort, trint fylligt ansikte, klädd i sotaredräkt och kunnig i
skorstensfejning
Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalles att efterspana dessa förrymde och brottsliga
personer, hästen och egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmoda
låta efterlysa Zetterberg och stoet.
Uppsala den 7 november 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 november 1838 (spannmål till Danviks Hospital)
Den spannmål som innevarande år tillkommer Danviks hospital, skall ofelbart levereras till
Danvikens Magasin inom mars månad. Tredskande får betala en förhöjning av 1 riksdaler på
tunnan utöver medelpriset. De som har skyldighet att förrätta körslor vid hospitalet skall på
vinterföret framföra 72 lass sand på mantalet eller erlägga 12 skilling till Hospitalskassan för
varje lass.
Uppsala den 8 november 1838 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 9 november 1838 (auktion på Hovsmeds Bostället, Kromsta,
Litslena socken)
Vid auktion inför Livregementets Dragon Korps Boställs Direktion kommer på Uppsala slott
den 2 februari 1839, till högstbjudande genom arrende på 30 års tid att upplåtas Hovsmeds
Bostället, Kromsta, Litslena socken, Trögds Härad, detta län.
Som villkor är bestämt 32 tunnor spannmål, hälften råg och hälften korn, samt minst 20
riksdaler i penningarrende årligen. Det krävs borgen för båda samt övriga arrendeskyldigheter
av två personer.
Arrendeskyldigheterna är författade enligt Husesyns- och Boställs Ordningen i det Projekt
till Kontrakt, som finns till påseende på Landskontoret i Uppsala jämte beskrivning om
Boställets beskaffenhet.
Uppsala den 31 oktober 1838 DIREKTIONEN
Uppsala den 9 november 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 17 november 1838 (entreprenadsauktion för reparationer på
läkarens bostad vid Hospitalet)
Den 8 december hålls entreprenadsauktion, då åtskilliga reparationer på Läkarens- och
Sysslomannens Boställsrum vid Uppsala Hospital upplåts till minstbjudande. Lägsta anbudet
underställs Serafimer Ordens Gillet för prövning.
Uppsala den 17 november 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 21 november 1838 (Veckholms Hospitals överskotts tionde
spannmål)
Innevarande års Uppsala och Veckholms Hospitalers överskotts Kronotionde Spannmål liksom
Avrads- och Arrende spannmål, som inte behövs vid Hospitalen, får lösas med
Markegångspriset med forlön på 16 skilling tunnan. De som inte vill begagna denna förmån,
anmäler sig till leverans och forsling hos Kronofogden inom Föreskriven tid.
Uppsala den 21 november 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 26 november 1838 (entreprenadsauktion för uppförandet av
stenbyggnad vid Hospitalet)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets förordnande kommer den 13 december auktion att hållas,
då upplåts entreprenad på byggandet av en större stenhusflygel byggnad vid Uppsala Hospital.
Inroparen bör vara försedd med fullständig borgen för arbetets ordentliga fullgörande.
Kostnadsförslag, Ritning och Byggnadsregler finns under tiden på Landskontoret och vid
Hospitalskontoret.
Uppsala den 26 november 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1838 (revision av Beklädnadsfonden)
Undertecknade, av Uppsala Läns Rusthållare valda Revisorer har granskat 1837 års
Räkenskaper för Beklädnadsfonden, varvid några obetydliga anmärkningar gjordes, som nu
blivit förklarade och i nästa års räkning kommer att observeras och rättas. Vi får därför på
Delägarnas vägnar under avläggande av all tacksamhet för Direktionens trägna och
omsorgsfulla Förvaltning samt vård om Kassans angelägenheter avlämna fullständig decharge.
Kassans ställning är som följer:
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DEBET
Utlånade medel, årsavgift för 231 rusthåll á 20 och 7 á 8 riksdaler, räntor och diverse
S u m m a: 8.188 riksdaler 40 skilling 7 runstycken
KREDIT
För utgifters bestridanden, anordnade och betalda poster, avlöningar, utlånade medel mot
fullkomlig säkerhet och kontant i kassan
S u m m a: 8:188 riksdaler 40 skilling 7 runstycken
I material tillkommer 698 riksdaler 41 skilling 9 runstycken och åtskilliga färdiggjorda
persedlar.
Uppsala den 2 november 1838 P A TAMM, C S v PAIJKULL JOH MORIN
”Undertecknade Revisorer har granskat 1837 års Räkenskaper för Remonterings Kassan och
har inget att anmärka, samt funnit full säkerhet för utlånade medel, varför Vi på Delägarnas
vägnar lämnar Direktionen full decharge.
Remonterings Kassans ställning är:
DEBET
Utlånade medel, räntor, uppbörd av 266 rusthåll á 2 riksdaler, influten lagsökningskostnad.
S u m m a: 2.932 riksdaler 44 skilling 3 runstycken
KREDIT
Utbetalade lagsökningskostnader, utlånade medel mot reverser och inteckningar, medel i
Uppsala Sparbank, kontant i kassan
S u m m a: 2.932 riksdaler 44 skilling 3 runstycken
Uppsala den 8 oktober 1838 P A TAMM C S v PAIJKULL JOH MORIN
Uppsala den 28 november 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1838 (uppköp av varor och auktion av
vattenkvarn i Tibble socken)
Undertecknad Handlande i Uppsala, som bor vid Kungsängsgatan nära Stora torget köper större
och mindre partier av alla sorter Linne- och Yllevävnadslumpor. Fint linne betalas med 1
riksdaler 24 skilling, oblekt med 40 skilling, säckväv och not med 18 skilling, ylle med 12
skilling, smitt- och gjutet järnskrot med 16 och 8 skilling, rena och torra kreatursben 12 skilling
allt per lispund.
Ren och torr kummin á 12 skilling per kanna, torra nypon samma pris, svinborst 24 skilling,
potatismjöl 10 skilling per skålpund
Till salu finns vackert fönsterglas och god islandsfårull för billigt pris.
Uppsala den 21 november 1838 F C Björk
Den 17 december säljs genom frivillig auktion en skattlagd vattentullmjöls kvarn med ett par
stenar, samt 1/9 mantal Kronoskatte hemman i Holmbro by, Tibble socken, Hagunda härad,
Uppsala län. Köparen får tillträda kvarnen genast mot erläggande av 400 riksdaler som
handpenning, och hemmanet med utsådd gröda den 14 mars. Övrig köpeskilling betalas efter
överenskommelse med säljaren, då säkerhet förbehålls i egendomarna tills betalning skett
Uppgift om egendomarna kan erhållas hos ägaren J P Åberg och hos undertecknad
auktionsförrättare.
Ingla, Tibble socken den 20 november 1838, A Andersson
Uppsala den 30 november 1838
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Kungörelse, Uppsala den 30 november 1838 (auktion på Regements Pastors Boställe,
Skogvaktar Boställe och Trumpetare Boställe)
Inför Kammar Kollegium och på Stockholms Läns Landskansli hålls auktion den 14 december
då Regements Pastor Bostället vid f d Aldelsfane Regementet, Kulla, 1 mantal i Börstils socken
kommer att säljas på 8 års tid
Likaledes säljs genom auktion inför både Kammar Kollegium och Nyköpings Läns
Landskontor den 1 mars 1839 förra Skogvaktar Bostället, Sörbosäter i Länna socken på arrende
på 30 år
Samma dag hålls auktion inför Kammar Kollegium och Landskontoret i Västerås, indragna
Trumpetare Bostället Lång Tibble ½ mantal i Frösshults socken
Uppsala den 30 november
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1838 (mord)
Den 31 oktober på aftonen blev Drängen Pehr Gustaf Gustafsson mördad vid Skogaholms Bruk
i Svennevads socken, Örebro län. Han var på hemväg med Brukets Postväska ur vilken
mördaren tog ett rekommenderat brev ställt till Inspektor Wahlund, innehållande 300 riksdaler i
Örebro Privatbanks sedlar. Mördaren och de rånade pengarna är efterlysta, med befallning till
Krono- och Stadsbetjänter att med yttersta sorgfällighet efterspana missdådaren och pengarna
och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Belöning på 66 riksdaler 32 skilling till den som upptäcker banemannen.
Uppsala den 30 november 1838
Efterlysning, Uppsala den 30 november 1838 (21 personer, kyrktjuvar, stöldgods)
1:o Här i staden har stulits ett guldur med enkel slät boett, tillverkat av J Kock i Stockholm och
försedd med N:o 667 samt vidhängande urnyckel av guld och echarpfäste. Mellan varje siffra
är en rosensten infattad och över knäppet en större och en mindre rosensten.
Hederlig vedergällning till den som avlämnar uret på Stadsfiskals Kontoret
2:o Ett fickur av silver tillverkat av Urmakare Lindquist i Stockholm, är stulet här i staden. Uret
har enkel boett med vidhängande hårslinga med guldlänkar, 2 fjäderringar, 1 pitchaft märkt I S,
1 urnyckel och en mindre Berlock av guld.
Hederlig vedergällning till den som lämnar uret i Handlande Hedbergs bod vid
Svartbäcksgatan.
3:o Dragon Pål Andersson Stens vid Saflinge i Härkeberga socken, son, Carl Fredrik, har
bortgått från föräldrarna
Han är 10 år gammal, grov och stadigt byggd, trint ansikte, trubbig näsa, mörkt hår och
klädd i blå jacka, långbyxor, blå mössa, strumpor och kängor
4:o Den s k Skojaren Pettersson, hans son Alexander Carlsson, Wilhelm Carlsson, Mågen
Kihlström, Drängen Wilhelm och två kvinnor skall inställa sig vid Domstolen på begäran av
Kronobetjäningen i Olands Härad. De skall rannsakas för att den 22 dennes från Gästgivare
Eric Hanssons hustru i Öster Edinge våldsamt tillgripit en svart sidenhalsduk, 1 ljusblå
ylleschal, 1 röd kambricksschalett och 1 mindre silkesschalett samt med knivar och dragen
sabel sårat flera personer
5:o Statdrängen Eric Rönn och Pigan Carolina Waker är angivna för horsbrott vid Hagunda
Häradsrätt, men avvikit från deras hemvist i Husby, Gryta socken, detta län
Rönn är 37 år gammal, kort men stark kroppsbyggnad, ljuslätt ansikte och klädd i blå mössa,
svart halsduk, grön klädesrock, blårosig halvsiden väst, blå vadmalsbyxor och stövlar
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6:o Från Bonden Matts Mattsson, Kärby, stals i Visteby, Rasbo socken, 1 lädersele med
mässingsringar, grönmålade lokor och tillhörande tömmar och träns samt ett hästtäcke av
nöthår brunt med vita ränder
7:o Manspersonen Jonas Peter Jonsson, som är tilltalad för inbrottsstöld och utprångling av
falska sedlar har rymt från Linköpings Län
Han är 30 år gammal, medelmåttigt växt, trint något mörkt ansikte, svartbruna ögon, mörkt
hår och klädd i ljusblå jacka, mörkgrå byxor, mörkblå väst, strumpor, skor och hatt
8:o De tjuvar, som brutit sig in i Brännkyrka Kyrka och stulit 5 riksdaler
9:o Gossen Anders Ersson, har olovligen avvikit från Södersunds gård i Bro socken,
Stockholms län
Han är född i Valsta socken 1829, liten till växten och klädd i blå tröja och byxor
10:o Svagsinta flickan Anna Brita Ekbom har i sommar avvikit från Åby By i Söderby socken,
Stockholms län
Hon är född 1829, närsynt och klädd i trasiga kläder
11:o Förrymde Korrektionshjonet Gustava Humble eller Stenbock, som olovligen tillgripit
följande persedlar från Änkan Dahlgren på Dalarö: 1 mellanblå yllehalsduk, 1 rutig
bomullshalsduk, 1 dito med gredelin botten, 2 svarta silkeshalsdukar, 1 tryckt blått och vitt
förkläde, 3 ½ alnar lärft och 1 par kängor
12:o De tjuvar som brutit sig in i Sollentuna Kyrka och stulit 430 riksdaler, däribland en gul
sedel på 100, 1 blå på 33 1/3, 100 riksdaler i Örebro Privat Banks sedlar
13:o Den för stöld dömde Lösdrivaren Magnus Ericksson Brandt har rymt från Vättle Härads
häkte i Älvsborgs län
Han är 26 år gammal, medelmåttig växt, trint rödlätt ansikte och klädd i brun tröja,
långbyxor, väst, skor och hatt
14:o Hyttarbetaren Jan Andersson, som avvikit från hemorten, misstänks för inbrott hos
Bergsman Anders Olsson, Stora Tolfsbo och tillgripit en sedelbok innehållande 60 riksdaler
Han är född 1808 i Hedemora, medelmåttig kroppsbyggnad, avlångt ansikte, mörkt hår och
polisonger
15:o Korrektionsfången Nils Mickelsson har rymt från Malmö
Han är 40 år gammal, medelmåttigt växt, avlångt ansikte, brunt hår och blå ögon. Han var
klädd i blå mössa, grå tröja, vita linnebyxor, strumpor och skor
16:o Korrektionisterna Ola Jönsson och Ola Pehrsson Willer har rymt från Kristianstad
De är mellan 30 – 40 år gamla, klädda i blå tröjor, vita byxor och stövlar
17:o Den för stöld tilltalade kvinnspersonen Eva Charlotta Lundberg har rymt från Strängnäs
Hon är 40 år gammal, liten till växten och klädd i blå kapprock och blått kläde på huvudet
samt medför sitt minderåriga gossebarn
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer
och vid påträffandet med dem lagligen förfara.
Överste Hållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa de i N:o 1, 3, 4, 5 och 6 omtalade personer och persedlar
Uppsala den 30 november 1838
Kungörelse, Uppsala den 30 november (uppbruten koffert inlämnad till
Kronobefallningsmannen i Skälby)
Bondsonen Fredrik Carlsson i Bodarna har till Expeditions Krono Befallningsman J E Dalén på
Skälby i detta län, lämnat en uppbruten, brunmålad och med streck ombunden koffert, som han
mottagit av en okänd person i Stockholm för att föra den till Järva. Carlsson träffade sedan
aldrig personen. Rätta ägaren kan återfå sin koffert hos Dalén. Kofferten innehöll 2 frackar, 3
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par klädesbyxor, 5 västar, flera halsdukar, 7 nattkappor, 11 kragar, 10 skjortor, 3 par kalsonger,
strumpor, 1 röd yllemudd, 1 grön tobakspung, 1 klädesmössa, 1 skoborste, 1 handduk och 1
rakkniv.
Överste Hållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
utgiva likalydande Kungörelse.
Uppsala den 30 november 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 30 november 1838 (gåva till arbetarklassen från Hushållnings
Sällskapet)
Lanthushållnings Sällskapet överlämnar till varje Församling i länet 10 exemplar av en skrift,
kallad ” G a m l e R i c h a r d s k o n s t a t t b l i v a r i k o c h l y c k l i g ”. Prästerskapet
anmodas vänligen sprida skriften bland arbetarklassen, vilka företrädelsevis anses kunna och
vilja gagnas genom goda föredömen. Vill någon köpa skriften är priset 1 skilling om anmälan
sker hos Handlanden Lenngren här i staden.
Uppsala den 30 november 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 6 december 1838 (auktion på persedlar från Bevärings
Manskapets Persedel Förråd)
På Slottet hålls den 2 februari 1839 auktion på åtskilliga för Kongl Maj:t och Kronan nu mera
ej användbara persedlar ur Upplands Regementets Bevärings Manskaps Persedel Förråd,
nämligen mössor av hattfilt, mössvapen, läderkordoner (snören, band) svarta halvklädes
stibletter. Med betalning och avhämtning kommer att förfaras enligt Auktions Reglementet av
den 20 december 1825. Varorna kan beses på auktionsdagen från klockan 9.
Uppsala den 5 december 1838 R von WILLEBRAND
Uppsala den 6 december 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 12 december 1838 (rekryteringsmöte)
Rekryteringsmöte för Upplands Regemente är utsatt till den 17 januari på Landskansliet, då
antaglig karl för Roten N:o 94, Låddersta vid Sigtuna Kompani bör uppvisas.
Uppsala den 12 december 1838
Efterlysning, Uppsala den 12 december 1838 (4 personer, stöldgods bl a från en
guldsmed)
1:o Vid inbrott hos Guldsmed Lars Grubb i Sundsvall stals 42 större guldringar, 9 dito med
infattade stenar, 6 par stora örhängen av guld, 8 par mindre dito, 7 dukater, 36 räfflade
matskedar av silver, 52 teskedar, 20 dosor, 10 muggar, 8 mindre bägare, 2 gräddskålar, 2
förläggsskedar, 2 sockertänger, 2 ströskedar och en gammal dosa, allt i silver. 18 lod silverspån
och 43 riksdaler. Alla guld- och silverpjäserna var mäkta Lars Grubb.
2:o Hos Änkan Lundquist i Skönvik, Härnösands län, stals 1 mörkblå klädespäls, 1 brun surtut,
1 ny svart klädesrock, 1 dito något sliten, 1 blå klädesrock, 1 brun slängkappa av bombasin. 1
dito rödbrun, 1 livkappa av grönt och gredelint ylletyg, 1 blå stoppad klädespäls försedd med
grå Schlesiska lammskinn, 1 brun livpäls med foder av ekorrskinn, 1 ljusgrön
bombasinklänning, 1 brun dito, 1 kattuns dito, 1 svart och vit kattuns dito, 1 gredelin bomulls
dito, 1 blårutig dito, 1 klänning i svart flanell
3:o Bondsonen Anders Ericsson, som är misstänkt för åtskilliga stölder inom Solberga socken i
Göteborgs län, har avvikit
Han är 26 år gammal, medelmåttigt växt och vackert utseende.
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4:o Den för olovligt tillgrepp angivne förre Soldaten F E Robin, bör inställas till rannsakning
vid Uddevalla Rådstugurätt, men har avvikit
5:o Manspersonen Carl Ek har avvikit. Han är misstänkt dels för att ha tillgripit ett sto med röd
hängman och svans, smal bläs och en liten vit fläck på nosen. Stoet tillhör Bonden Magnus
Johansson i Vassbotten, Naverstads Socken, Göteborgs län, dels att ha brutit sig in i Mo kyrka,
samma län och stulit prästkappan och en likkistplåt
6:o Rotebåtsmannen Johannes Knutsson Frimodig har avvikit från Hallands län
Han är 26 år gammal, 3 alnar lång, ljust hår
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att efterspana dessa förrymda brottsliga personer,
kreaturet, den stulna egendomen jämte tjuvarna och när de anträffas med dem lagligen förfara.
Uppsala den 12 december 1838
Kungörelse, Uppsala den 12 december 1838 (tider och platser för avlöningsmöte)
Avlöningsmöten med Upplands Regemente förrättas på följande dagar och ställen:
Livkompaniet i Yvre Gästgivargård den 18 januari
Rasbo Kompani vid Hovs gästgivargård den 21:sta
Olands Kompani i Haberga Gästgivargård den 21:sta
Uppsala Kompani i Uppsala den 18:de
Hundrahärads Kompani i Hjälmsta Gästgivargård den 19:de
Sigtuna Kompani i Sigtuna stad den 17:de
Hagunda Kompani i Säva Gästgivargård den 14:de
Enköpings Kompani i Enköping den 15:de
1:o Arrendatorer av de Boställen, som genom publika åtgärder är utarrenderade och genom
Lönings Direktionen är anvisade Löningstagare samt Räntegivare till Befälets avlönande inom
Regementet, skall inställa sig, för att underrättas sig om till vilket arrende Löningsräntan skall
erläggas.
2:o Gratialister som njuter underhåll från Vadstena Krigsmanshus Kassa och är anvisade till
Upplands Regemente samt pensionärer i Regementets Korprals- och Soldat Pensions Kassa
eller von Sassiska Pensionsfonden, skall försedda med underhållsbrev och prästbevis inställa
sig för att erhålla sina pensioner
3:o Alla till Regements Musiken, Löneregleringsfonden och avlöning till Underofficerare och
Volontärer anslagna Rotenummerlöner och Rotevakanser bör enligt Kontraktens innehåll
ovillkorligen vid detta tillfälle inbetalas av Rote Intressenterna
Uppsala den 12 december 1838
Kungörelse, Uppsala den 12 december 1838 (exekutiv auktion N:o 1 Gibo, Lövsta socken)
Den 26 februari kommer Bonden Jan Olof Jonssons ägande, i mät tagna fastighet 1/20 mantal
Skattefrälse Hemman N:o 1 i Gibo, Lövsta socken, detta län, att säljas under upp- och avslag
till högstbjudande på Tingsstället, Skärplinge Gästgivargård, för att gälda av Lövsta Bruksägare
fastställd fordran stor 245 riksdaler 18 skilling 10 runstycken,
Köpeskillingen erläggs senast efter 1 månad, då till 6 % ränta från auktionsdagen. Närmare
upplysningar om beskaffenheten av hemmansdelen, som är värderad till 529 riksdaler 16
skilling finns att få hos Expeditions Kronobefallningsman C G Ahlgren i Svista.
Uppsala den 12 december 1838
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Kungörelse, Uppsala den 12 december 1838 (handlande i staden köper skinn)
På begäran meddelas följande:
”Undertecknad Handlande i Uppsala, som bor nära Stora torget, köper alla sorters vilda skinn,
såsom varglo, varg, räv, utter, mård och ekorre. Även svarta kattskinn”
Uppsala den 6 december 1838 F E BJÖRK
Uppsala den 12 december 1838
Kungörelse, Uppsala den 12 december 1838 (förnyad auktion Svarta, Tibble socken)
Den för andra gången utlysta auktionen för att sälja f d Rusthållare Johan Fredrik Barthelssons
ägande, för skuld i mät tagna, Kronskattehemman Svarta, Tibble socken, kunde inte säljas
denna gången heller. Ny auktion den 24 januari 1839.
Uppsala den 12 december 1838 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 17 december 1838 (råd angående plöjning)
Lanthushållnings Sällskapet har ansett sig böra fästa Allmogens uppmärksamhet på, att den
ådrager sig skada och förlust genom att åkerjorden körs för grunt och för litet, medan utsädet
myllas för djupt.
Varje Lantman kan genom att göra försök i smått, utröna hur stor mulltäckning varje sädesslag
fordrar för att växa som bäst. Den får inte fördärvas av torka, köld eller stormar men inte heller
myllas så djupt att den inte får luft, ljus och värme utan kvävs och ruttnar utan att ens gro.
Man anser att mulltäckning av 2 – 3 tum för vete, 1 ½- 2 tum för råg, 2 –3 tum för korn, 2 –
3 tum för havre och 3 tum för ärter och bönor är lämpligt.
Lanthushållnings Sällskapet anser att okunnighet och fattigdom följs åt, men medger att en
Lantman svårligen kan lära allt vad han rätteligen borde veta i detta mångsidiga yrke, som
endast kan drivas med fullkomlig förmån om det sköts väl och med sakkännedom. De finner
det inte överflödigt att erinra om vad upplysta och erfarna Lanthushållare yttrat i detta viktiga
ämne.
Med plöjning vill man vinna att åkern blir lös, man vill blanda den med gödsel och förstöra
ogräset. Därför fordras en medelmåttigt djup plöjning. Man förundrar sig över att många
lantmän endast avskalar den översta skorpan, som för att göra jorden svart. För att övertyga sig
skall man se efter hur djupt rötterna går ner i jorden. Tittar man i ett vanligt trädgårdsland ser
man att de gå ända till 10 – 12 tum. Foderväxter som potatis, rovor, kål och klöver fordrar ännu
mer djup
Vid torka bevaras mer fuktighet och vid väta kan jorden motta mer fuktighet utan att skada
växterna. Man kan dock inte utan vidare plöja djupare utan det måste ske efter hand, då det
undre lagret är alldeles rått och ofruktbart. Den bästa tiden att börja köra djupare är på hösten,
då de undre lagren kommer överst och får ligga utsatt för väderleken under hela vintern. Frost,
luft och sol gör denna hårda jord mer lucker, så att den kan blandas med den övriga mullen. Det
är särskilt viktigt för grödor som potatis, rovor och liknande som skyfflas och rensas hela
sommaren.
Man finner nästan på alla orter att man plöjer åkern olika för olika sädesslag, så som man
alltid har gjort. För vete en gång mer än för råg, för korn flera gånger än för havre och för
rotfrukter endast en gång. Man bör plöja veteåkern 4 gånger, rågåkern 3 gånger, kornåkern 3 –4
gånger och havreåkern 2 gånger. Men är väderleken mindre gynnsam, åkern full av ogräs eller
andra hinder bör man naturligtvis hellre plöja och harva en extra gång.
Hur djupt skall man plöja? Består alven av sand eller grus, skall man akta sig för att köra
för djupt. Är jorden kall och fuktig skall man köra djupt, så att underlaget kommer upp och kan
torka. Genom att köra djupt på leråker bräcks underlaget så att vattnet får tillfälle att försvinna.
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Minst 8 – 9 tum djupt om alven tillåter det, då får rötternas tunna trådar plats och sädesväxten
främjas. Man skall dock inte så i åker, som nyss blivit djupt körd, då jorden ännu är rå och sur.
Det är bättre att ha en mindre väl brukad åker, än en större och illa brukad. Plogen är
effektivare än trästocken eller kroken som den också kallas. Man skall gå längre ut på renen,
när man plöjer. Det är med sädesslagen som med andra plantor, att om rötterna, i synnerhet
stamroten får tränga ned obehindrat så långt den vill, blir frukten stor och strid. Medan däremot
i en grund åker med alv och sten, klimpar och kokor, där rötterna måste tröska sig ned, åt sidan
eller vända uppåt, uppstår en kännbar saknad av skörd. Därför är en god Åkerman angelägen att
skaffa sig en djup åker, något höjd på mitten. Är åkern grund är det bättre att använda trästock
än plog, särskilt det nyss uppfunna järnårdret med dess mullfösa, som lägger jorden åt vilken
sida man vill.
Detta är råd ur en upplyst och gammal erfarenhet, som Lanthushållnings Sällskapet inte
tvekar att föreslå till efterföljd, likväl med den urskillning som var och en alltid är skyldig att
ägna sina egna arbeten.
Lanthushållnings Sällskapet hoppas, att länets redliga Allmoge fäster allvarlig
uppmärksamhet vid dessa råd, då det inte kan vara någon obekant, att Försynen alltid låter
omtanken och verksamheten följas av rik lön, lika säkert, som vårdslösheten och lättjan har sina
straff i fattigdom och brist.
Den bästa utväg en Bonde har, för att få en tillräcklig utkomst är att inte uteslutande binda
sig vid Förfädernas bruk och seder, utan beflita sig om att skaffa sig kunskap om allt som hör
till Lantbrukets göromål. När han rätt lärt sköta sin egendom, skall han inte avskräckas från att
fortsätta därmed och finna att näst Gudsfruktan, blir omtanke och idoghet just det som gör en
bonde både hedrad, lycklig och välmående.
I sammanhang härmed tillkännagivs att i Hedemora socken tillverkas välgjorda Plogar för 10
riksdaler, Såningsharvar med billar för 11 riksdaler, Rätpinneharvar med 32 pinnar och muttrar
för 10 riksdaler, Krokpinneharvar för 9 riksdaler och årder för 4 ½ á 5 riksdaler. De som önska
inköpa sådana redskap kan mot en obetydlig höjning av priset för frakten, anmäla sig hos
Lanthushållnings Sällskapets Sekreterare.
Uppsala den 17 december 1838 R von KRAEMER
Tillkännagivande Uppsala den 17 december 1838 (belöningar)
Stadgar för Länets Innevånare att få offentliga belöningar för trogen tjänst, som utfärdades av
Lanthushållnings Sällskapet den 3 november 1836:
§ 1 För trogen tjänst utdelar Lanthushållnings Sällskapet på husbondens bekostnad belöning för
sedligt, flitigt och skickligt tjänstehjon, man eller kvinna, som i 5 år troget tjänat hos samma
Husbonde och hela tiden varit sysselsatt med Ladugårdsskötsel, Åkerbruk, Trädgårdsskötsel,
Bergsbruk, Fabriks-, Hantverks- eller Husslöjder. Skulle Husbonde av medellöshet inte kunna
bekosta belöningen bör det styrkas, och Sällskapet ta under omprövning, om det är skäligt att
på sin bekostnad meddela belöning.
§ 2 Belöningarna består av minst 3 och högst 10 riksdaler, som genom Lanthushållnings
Sällskapet insätts i Sparbank. Sparbankens motbok utdelas vid belöningstillfället och har
påskrift: B E L Ö N I N G
§ 3 Ansökan om belöning mottas före den 26 januari varje år. De bör ingivas av Husbonden
samt åtföljas av Pastors Betyg om tjänstehjonets frejd, ålder och tjänstetid. På samma gång
överför Husbonden de medel han vill anslå till Sällskapet. Kan han inte bekosta belöningen,
skall medfölja ett Sockenstämmoprotokoll med intyg om hans oförmåga att bestrida kostnaden,
samt Församlingens utlåtande över ärendet.
§ 4 Belöningarna utdelas vid offentlig Gudstjänst.
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§ 5 Tjänstehjon, som en gång fått belöning, kan få det igen efter 3 år till i samma tjänst och
vidare flera gånger.
Lanthushållnings Sällskapet vill anmoda den, som vill begagna detta medel till sina
tjänstehjons uppmuntran att anmäla före 26 januari, på det sätt Stadgan innehåller
Uppsala den 17 december 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 27 december 1838 (auktion på Hospitalets Kronotionde
spannmål)
Sedan av Uppsala Hospitals Kronotionde 18 tunnor 155/192 kappar råg och korn från Alunda
socken, blivit uppsagda till leverering in natura samt Serafimer Ordens Gillets skrivelse att
sådan beskaffad spannmål bör säljas på auktion, med rättighet för inroparen om anstånd med
betalningen i 4 månader, har Befallningshavande utsatt 9 januari till auktionsdag.
Uppsala den 17 januari 1838 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1838 (auktion Randersbo, Films socken samt
uppköp av lump)
1:o Vid öppen auktion som förrättas vid Österby Bruks Värdshus den 4 mars kommer genom
upp- och avslag att säljas Bonden Johan Lindströms i Randersbo, Films socken, av Dannemora
Tingslag, ägande fastighet, 5/32 mantal Frälse skattehemman för dess kreditorers räkning med
rättighet för köparen att genast tillträda detta hemman med sådd höstgröda och tillbrukade
vårland.
Hemmanet är uppskattat till 1.550 riksdaler och upplysningar lämnas av undertecknade
Kuratorer. Köparen skall innan 14 mars betala 900 riksdaler och återstoden efter
överenskommelse vid auktionstillfället.
Svista och Österby Bruk den 4 december 1838 C G LÖWENHIELM C G AJHLGREN
2:o För Lingonbacka Fabriks Bolags räkning uppköper undertecknad Handlare i Uppsala vid
Köpmangatan, alla sorters finare och grövre Linne- och Yllelump till högsta gängse pris mot
kontant betalning.
Uppsala den 17 december 1838 C G LENNGREN
Uppsala den 22 december 1838
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1838 (remonteringsmöte)
Remonteringsmöte för Livregementets Dragon Korps är utsatt att hållas i Akademins Ridstall
den 2 februari 1839, då Rustande för
N:o 66, 78 och 86 vid Sigtuna Skvadron
N:o 13, 18, 21 och 35 vid Norra Upplands Skvadron
N:o 10 för Uppsala Skvadron skall vid stadgad påföljd uppvisa antagliga remontrar.
Uppsala den 22 december 1838
Kungörelse, Uppsala den 22 december 1838 (ny Mönsterskrivare)
Chefs Ämbetet vid Upplands Regemente har i skrivelse den 15 dennes kungjort att efter avlidne
Mönsterskrivare Sundell, Mönsterskrivare C G Tourén och efter Mönsterskrivare Högling,
Mönsterskrivare C R Agrell kommer vid nästa Avlöningsmöte förrätta Regementets uppbörd.
Uppsala den 22 december 1838
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Efterlysning, Uppsala den 22 december 1838 (6 personer, stulna kläder och silver)
1:o Svagsinte Drängen Jonas Larsson från Kullinge, Odensvi socken, Västerås län, har avvikit
från Hospitalet i Västerås
Han var klädd i gula knäskinnbyxor, grå jacka, randig väst, svart hatt, strumpor
och skor
2:o Inhysesmannen Seger Ersson har avvikit från sin hemort i Torps socken, Härnösands län
Han är 38 år gammal, liten till växten, undersättsig med ljust hår
3:o Mindre vetande Torparsonen, Anders Svensson från Västansjö i Sättna socken, Härnösands
län, har olovligen bortgått
Han är 22 år gammal, ofärdig i vänster hand, medelmåttigt växt, mörklagt ansikte och brunt
hår
4:o Från Expeditions Kronofogden Åslund i Sundsvall har stulits ett silverfickur med dubbel
boett och kapsel samt vidhängande kedja i brons, guldsigill med karneol, guldring med karneol
och en större guldnyckel
5:o En blå surtut med sammetskrage, en uniformskappa med skinn på kragen och foder av
svarta fårskinn har stulits i Västerås. 20 riksdaler i belöning för deras tillrättaskaffande.
6:o Med våld togs från Hustru Grönlund i Gränd, Ljushults socken, Älvsborgs län, 1 liten
guldkedja med vidhängande guldhjärta, 1 gammalmodig bred guldring märkt E A D, 1
silverbägare och 10 lods vikt, 1 litet silverfickur tillverkat i London, 2 gamla silverringar
7:o Manspersonen Jonas Gustafsson, som är dömd till högsta kroppsstraff för andra resan stöld,
har under fångtransport mellan Tingstället i Kisa och Linköping rymt
Han är 40 år gammal, lång och grov till växten, trint mörkt ansikte, bruna ögon, svart hår
och klädd i byxor och väst, stövlar och svart hatt
8:o Bokhållare Clas Ludvig Jonsson har, utan att redovisat honom anförtrodda medel, avvikit
från Hållinge säteri i Östra Härad, Jönköpings län
Han är 24 år gammal, lång och smal, ljusblå ögon, ljust hår
9:o Bonden Pehr Olofsson Minor är tilltalad för stöld, har avvikit från Fårö på Gotland
Han är 27 år gammal, medelmåttig kroppsbyggnad, mörkt hår, runt ansikte och rak näsa.
Han var klädd i grå surtut, blå tröja, grå byxor, stövlar och svart hatt
10:o Från Bonden Hans Larsson i Tå, Järvsö socken, Gävleborgs län, stals en bägare av silver
om 33 lod och märkt H L S B A D E D S R P D P P S B D D, 1 om 6 lod märkt
H L S B A D J J S K J D, 1 om 3 lod märkt H L S B A D, 3 matskedar, 3 teskedar, 1
halsspänne, 3 gamla riksdaler 1 dalerstycke
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer, stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståt Hållare Ämbetet och Befallningshavande i nästgränsande län anmodas vänligen
efterlysa Drängen Jonas Larsson
Uppsala den 22 december 1838 R von KRAEMER
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Landshövdinge Ämbetes Kungörelser 1839
Låssa kyrkas arkiv
Sammandrag av Gudrun Sandén 2005
Kungörelse, Uppsala den 5 januari 1839 (entreprenad för mathållning för dårarna vid
Hospitalet)
Entreprenadsauktion förrättas den 25 januari, då till minstbjudande upplåts mathållningen av
omkring 110 dårar vid Uppsala Central Hospital, enligt fastställd spisordning, som finns att tillgå
på Hospitals Kontoret. Där ges närmare upplysning om de rum vid Hospitalet och övriga förmåner
som entreprenören erhåller.
Uppsala den 5 januari R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 7 januari 1839 (exekutiv auktion på gårdar i Uppsala)
Vid Staden Auktionskammare hålls den 9 februari exekutiv auktion på Handlare A Nymans
gårdar, N:o 1 i kvarteret Klostret och N:o 22 i kvarteret Örtedalen och Svartbäcken här i staden.
Uppsala den 7 januari 1839 M LUNDAHL
Uppsala den 7 januari 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 7 januari 1839 (mottagning av salpeter)
Följande ställen och tider mottar salpeter tillverkad inom Uppsala län:
I Uppsala stad den 15 februari med Första, Andra, Tredje och Fjärde Fögderierna
Den 16 med Femte Fögderiet, den 19 med Sjätte fögderiet
Intäkten börjar klockan 9 förmiddagen, då de som har salpeter till salu bör inställa sig, försedda
med Sockenstämmoprotokoll inrättade efter formulär, som finns hos Pastorerna. De skall styrka
att salpetern är av inhemsk tillverkning, om den skall mottas.
I händelse av tvist om rabatten skall de levererande förfara enligt föreskriften i 19 § i
Reglementet av den 17 mars 1832.
Uppsala den 7 januari 1839
Kungörelse, Uppsala den 8 januari 1839 (leverering av Krono Avrads-, Tionde- och
Arrendespannmål)
De räntegivare som inom laga tid anmält att leverera Krono Avrads-, Tionde- och
Arrendespannmål till Uppsala Krono Magasin, gör det följande dagar:
Den 11 februari Statsverkets spannmål från Tredje Fögderiet
Den 12:de till dito från Bälinge Skuttunge, Gamla Uppsala och Vaksala socknar
Den 13:de från övriga socknar inom Fjärde Fögderiet
Den 15:de från Sjätte Fögderiet
Erinras att vid levereringen till Krono Magasinet bör Kronolänsmännen närvara samt i övrigt
iakttas vad Befallningshavande i sin Kungörelse av den 10 juli 1832 föreskriver. Då riad säd
levereras avräknas 4 lösa kappar på tunnan till den levererandes förmån.
Uppsala den 8 januari 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 9 januari 1839 (klagomål att sädesleveranserna är av dålig
kvalitet)
Skrivelse från Rikets Statskontor till Befallningshavanden i Uppsala län.
I Skrivelse från Kammar Kollegiet av den 23 januari 1835 sägs uttryckligen, att endast väl rensad
och strid säd anses leveransgill till Kronan och Räntetagare, vilket Räntegivare bör erinras om i
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Markegångs Taxorna. Likväl händer det ofta att leveranserna till Krono Magasinen inte varit fria
från damm och frön samt inte kunnat anses strid.
Av den orsaken anmodas Befallningshavande att i den Kungörelse, som avser räntesädens
leverans till Kronans förråd särskilt påminner de leveransskyldiga att noggrant och ofelbart iaktta
denna stadga samt med förständigande till de under Befallningshavande lydande Krono
Magasinens Uppbördsmän, att inte motta annan spannmål än s t r i d o c h r e n, vid äventyr att
de ställs under ansvar för tjänsteförsummelse.
Stockholm den 4 januari 1839 P WESTERSTRAND
Uppsala den 9 januari 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 10 januari 1839 (auktion på kålland vid Svartbäcks Tullen)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets förordnande kommer auktion att hållas den 25 januari, för
att på arrende på 15 år upplåta begagnande av ett kålland inom Svartbäcks Tullen här i staden.
Landet tillhör Uppsala Hospital. Borgen krävs för arrendets riktiga fullgörande och högsta budet
ställs under Serafimer Ordens Gillets prövning.
Uppsala den 10 januari 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1839 (tider och platser för Uppbörds- och
Avlöningsmöten)
Uppbörds- och Avlöningsmöten för Livregementets Dragon Korps är utsatta
Med Liv- och Norra Upplands Skvadron samt Regements Väbels Indelningen i Handlande A
Littorins gård här i staden den 6 februari
Med Majorens Skvadron och 1:sta Majors Indelningen på Korskrogen den 7:de
I Enköping i änkan Hjortbergs gård den 8:de.
Räntegivare bör infinna sig för att erlägga den årliga penningräntan och erhålla forsedlar på den
till leverering in natura uppsagda spannmålen. De rustande skall betala Vakansavgiften och
Gratialister försedda med Prästbevis och Underhållsbrev utfår sina gratialer.
Uppsala den 11 januari 1839
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1839 (stulet underhållsbrev)
På begäran efterlyses ett från f d Korpralen vid Västerbottens Fältjägare Regemente, Eric
Andersson Örnholms stulet underhållsbrev, utfärdat den 15 maj 1810. Den som har någon
underrättelse därom, meddelar närmast boende Kronobetjänt.
Uppsala den 11 januari 1839
Kungörelse, Uppsala den 11 januari 1839 (arrendeauktion Skogvaktar Bostället, Kumla,
Skå socken)
Inför Kammar Kollegium och Stockholm läns Landskansli hålls arrendeauktion den 3 maj. Då
utbjuds på 30 års tid indragna Skogvaktar Bostället, Kumla N:o 2 om 5/8 mantal i Skå socken,
Stockholms län.
Uppsala den 11 januari 1839
Efterlysning, Uppsala den 11 januari 1839 (2 personer, pengar, kyrkljusstakar)
1:o Drängen Wilhelm Löfgren har avvikit från Forkarby, Bälinge socken, detta län, efter att
genom inbrott tillgripit en silverbägare om ½ kvarters rymd, 1 blå vadmalskapprock, 1 par nya
manskängor, 1 par vadmalsbyxor, 1 mössa av s k kallmuckskinn och 1 par blå handskar från
Drängen Lars Pehrsson i Svista.
Han är 24 år gammal, lång och smal, ljust hår, blå ögon och försedd med Prästbetyg av Vice
Pastor Gerén och Orlovssedel av Bonden Gabriel Nilsson i Forkarby
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2:o Soldaten vid Stockholms Stads Militär Korps, N:o 221, Gustaf Jansson har avvikit från
Stockholm
Han är 21 år gammal, 5 fot 7 ½ tum lång, ljust hår och klädd i arbetströja av mörkgrått kläde,
blå byxor med svart skinn, stövlar och blå mössa
3:o Vid inbrott hos Post Direktören Ljung i Eksjö stals 900 riksdaler i sedlar samt 40 riksdaler
silver
4:o Ett par armljusstakar av mässing har stulits från Säve kyrka i Göteborgs län
Krono- och Stadsbetjänter anmodas att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulna egendom och pengar, jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas låta
efterlysa Drängen Löfgren.
Uppsala den 11 januari 1839 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 11 januari 1839 (Lanthushållnings Sällskapets
sammankomst)
Samtliga Ledamöter av Uppsala läns Lanthushållnings Sällskap behagar infinna sig vid
Sällskapets allmänna sammankomst på slottet på Sällskapets Högtidsdag den 26 januari.
Uppsala den 11 januari 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1839 (upphandling av underhåll för vapenövningarna)
Upphandling av proviant, som erfordras för Upplands Regementes rekryter under årets
vapenövning, anställs genom entreprenadsauktion här på Landskansliet den 14 februari. Utropen
sker dels i portioner, dels som varupersedlar och förseglade anbud kan inlämnas.
Som upplysning meddelas att portionerna är beräknade till 2.916 samt varorna består av 194
lispund 8 skålpund torrt bröd, 4 tunnor 1 kappe 1 kvarter ärter, 3 tunnor 4 kvarter korngryn, 40
lispund 10 skålpund salt kött, 32 lispund 8 skålpund färskt kött. 5 lispund 8 skålpund salt fläsk, 32
lispund 8 skålpund sill, 4 lispund 17 1/5 skålpund salt, 3 129/200 famnar ved av 6 kvarterslängd
och varje famn av 14 kvarters längd och höjd, 200 lispund lägerhalm.
Vid samma tillfälle kommer enligt Krigskollegiets Cirkulär av den 27 mars 1838 brännvin av
obestämd kvantitet att till lägsta pris tillhandahållas i händelse behov därav skulle uppkomma.
Godkänd borgen krävs och 1/3 av Entreprenads summan får lyftas i Lantränteriet som förskott.
Uppsala den 19 januari 1839
Efterlysning, Uppsala den 19 januari 1839 (3 personer)
!:o Drängen Olof Andersson har olovligen avvikit från sin tjänst hos Bonden Lars Jonsson i
Nässja, Öster Färnebo socken, Gävleborgs län
Han är 36 år gammal, stadig till växten, ljust hår
2:o Korrektionisten Elias Fredricksson Rodin eller Rosengren, vilken rymt från fångbevakningen i
Göteborgs Länshäkte
Han är 40 år gammal, undersättsig, mörkt hår och klädd i blå tröja, grå byxor, blå väst,
strumpor och skor
3:o Förre Korrektionisten Sven Larsson har rymt från Bonden Johannes Bryngelsson i Krynebol,
Älvsborgs län klädd i mörkblå vadmalsbyxor, väst och rock
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att efterspana dessa förrymda personer och vid anträffandet
gripa och hitsända dem.
Uppsala den 19 januari 1839
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Kungörelse, Uppsala den 19 januari 1839 (ny Kryddhandelsrörelse, auktion på
Järnvarulager)
På begäran meddelas:
”Undertecknade har under firmanamn av Jacobsson & Eckman ingått Bolag för att idka
Kryddhandels rörelse här i staden i Ernanderska gården vid Svartbäcksgatan och får härmed
vördsamt rekommendera oss”.
Uppsala den 18 januari C E JAKOBSSON G D ECKMAN
”Den 6 och 7 februari kommer för Järnkramhandlare L F Haegers Konkursmassas räkning auktion
att hållas i staden, för att sälja ett Järnvarulager bestående av: stångjärn, järn- och mässingstråd,
spik av flera sorter, hästskor, broddar, söm, plogbillar, kakelugnsdörrar, spjäll, yxor, liar, skyfflar,
spadar, skovlar, lås av alla sorter, knivar, gafflar, skedar, gångjärn, besman, mässingskrukor,
bleckmått, stockkedjor, grimskaft, ox- och koklavar, ko- och fårskällor, gjutgods av kanoner,
grytor, pannor, ugnsgimor (?), mortlar, hjulbössor, strykjärn och en mängd andra till lagret
hörande varor. Auktionen kommer att fortsättas den 15 och 16 februari och 6 och 7 mars samt 19
och 20 mars.
Uppsala den 18 januari 1839 L W KRÖNINGSWÄRD J C ÅKERSTÉN sysslomän.
Uppsala den 19 januari 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 28 januari 1839 (auktion på Ämbetsåker i Kåbo och Stabby)
Till följd av Kammar Kollegiets förordnande kommer auktion att förrättas den 3 maj så väl vid
Kammar Kollegium som här för att till högstbjudande upplåta i spannmål på 30 års arrende 4
tunnland åker, som Överstelöjtnant Nordencreutz i livstiden innehaft som Ämbetsåker. 2 tunnland
är belägna i Uppsala stad vid det s k Kåbogärdet och 2 tunnland i Stabby gärdet.
Arrendatorn skall vara försedd med borgen för de första 5 årens fullgörande av
arrendevillkoren. Spannmålsarrendet utgörs av hälften råg och hälften korn och anbudet prövas av
Kammar Kollegiet, där kontraktet finns att tillgå.
Uppsala den 28 januari 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1839 (tid för rekryt- och remontmöte)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps tillkännager, att enligt General Befäls Orders
kommer Korpsen att hålla Rekryt- och Remontmöte vid Drottningholm i 90 dagar från och med
20 mars. Länets Rusthållare förständigas att de, som inte är delägare i Beklädnadsfonden,
dessförinnan skall ha sina Karl- och Hästmunderingar i fullgott stånd samt i brukbart skick sätta
följande persedlar av den kasserade munderingen, nämligen Kolletter, Ridbyxor och Sabelkoppel,
vilka kommer att begagnas vid mötet.
Uppsala den 4 februari 1839
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1839 (förnyad auktion i Rosta By, Bälinge socken)
Vid den utlysta auktionen av avlidne Bonden Lars Larssons i mät tagna fastighet, ½ mantal
Kronoskattehemmanet N:o 2 i Rosta By, Bälinge socken, fanns inga spekulanter. Ny auktion är
därför utsatt till den 5 mars.
Uppsala den 4 februari 1839
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1839 (får stulna vid inbrott i Trumpetare Bostället
Brunsta)
Vid inbrott i Trumpetare Bostället Brunsta blev 3 får och ett ämbar stulna. Fåren hade högra
öronen till hälften avklippta. 16 riksdaler utlovas i belöning till den som upptäcker tjuven.
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Krono- och Stadsbetjänter i Länet anbefalls att efterspana tjuven och det stulna samt vid
anträffandet därmed lagligen förfara.
Befallningshavande i Västerås anmodas låta utfärda en dylik Kungörelse.
Uppsala den 4 februari 1839.
Kungörelse, Uppsala den 4 februari 1839 (auktioner Gryta och Råsta, Tensta socken samt
Grenby i Ärentuna socken)
På Tingshuset i Läby Gästgivargård hålls auktion den 25 februari, då ¼ mantal Kronoskatte Gryta
i Tensta socken, Norunda Härad säljs.
Hemmanet har god åkerjord, ängs- och skogsmark och prydliga åbyggnader. Tillträds den14
mars med utsådd höstgröda och tillbrukade vårland.
Köparen bör vid auktionen erlägga 200 riksdaler som avräkning på köpeskillingen. De övriga
betalningsvillkoren bestäms vid auktionen.
Travenberg den 23 januari A M Bruno
Den 25 februari kommer på Tingshuset i Läby Gästgivargård att säljas ¼ mantal Råsta inom
Tensta socken.
Hemmanet har god åkerjord och betydliga utägor, men ingen åbyggnad. Köparen bör erlägga
150 riksdaler vid auktionen eller 14 dagar därefter som avräkning på köpeskillingen. De övriga
villkoren och tillträdestiden tillkännages vid auktionstillfället.
Travenberg den 23 januari 1839 A M Bruno
Den 25 februari säljs 1/3 mantal Grenby, hälften Kronoskatte Rusthåll och hälften Kronoskatte
Knekthåll inom Ärentuna socken och Norunda Härad jämte en ängsfjäll på Norunda Allmänning,
benämnd Tyfareviken, på Läby Tingställe.
Hemmanet är beläget vid stora landsvägen mellan Vattholma Bruk och Uppsala stad, har
nyligen genom Laga skifte fått sina ägor enskilt och åbyggnaden flyttad med många förbättringar
till en upphöjd plats vid Fyrisån. Där finns tillfälle till många vackra anläggningar.
Hemmanet har bördig jordmån med 22 tunnland 24 kappland öppen åker, 6 tunnland 21
kappland äng och dessutom någon skog till gärdsel och vedbrand. Tillträdet sker 14 mars med
utsådd höstgröda och tillbrukade vårland.
Blivande köpare skall vid auktionstillfället eller senast 14 dagar därefter erlägga 1.000
riksdaler. De övriga betalningsvillkoren skall så vitt möjligt lämpas efter köparens bekvämlighet.
Travenberg den 23 januari 1839 A M Bruno
Uppsala den 4 februari 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1839 (upphandling av fourage)
Upphandling av fourage, som behövs för Livregementets Dragon Korps under årets
vapenövningsmöte, så vida de inom detta län kommer att äga rum. Entreprenadsauktionen hålls
den 27 dennes på Landskansliet enligt föreskrifterna i 15 § av Reglementet av den 20 januari 1832
och Krigs Kollegiets Cirkulärbrev den 14 mars 1837 och sistlidne 11 december.
Behoven är kalkylerade för Norra Upplands och Uppsala Skvadroner samt Livskvadronen
under Skvadronsmötet till häst här i Uppsala under 12 dagar med början den 9 juni. 117 tunnor 12
kappar havre, 2250 lispund hö, 600 lispund halm och 90 kannor brännvin.
För Sigtuna Skvadron vid Grans Gästgivargård 39 tunnor 4 kappar havre, 750 lispund hö, 150
lispund halm och 30 kannor brännvin.
Spekulanter kan inlämna anbud före auktionsdagen. Underrättelser om kvantiteter, tider för
leverering och om skyldigheterna som åligger entreprenören erhålls här. De kan mot borgen få
lyfta 1/3 av Entreprenads summan i förskott.
Uppsala den 9 februari 1839
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Kungörelse, Uppsala den 9 februari 1839 (Remonteringsmöte)
Den 27 februari kommer Remonteringsmöte för Livregementets Dragon Korps att förrättas vid
Akademins ridstall här i staden, då Rustande för N:o 78 och 86 vid Sigtuna Skvadron samt N:o 13,
18 och 35 vid Norra Upplands Skvadron skall till inskrivning i rullorna framvisa målfylliga och
antagliga Remontrar, vid vite av 13 riksdaler 16 skilling.
Uppsala den 9 februari 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 13 februari 1839 (auktioner på Älvkarleby Kungsgård med mjöloch sågkvarn)
Enligt Kammar Kollegiets förordnande kommer auktion att förrättas den 31 maj inför Kammar
Kollegiet och Landskontoret här. Då utbjuds under arrende på 10 års tid först var för sig och sedan
tillsammans:
1:o Älvkarleby Kungsgård om ¾ mantal i Älvkarleby socken med tillhörande Torpen Sörmyran
och Fisketorpet
2:o En därunder lydande särskilt skattlagd Mjölkvarn med två par stenar för sammanmäld
3:o En till Kungsgården hörande särskilt skattlagd Lego- och Husbehovssåg med ett blad jämte 2
tunnland 10 kappland åker, 16 tunnland 9 kappland äng.
Kammar Kollegiet prövar anbuden och borgen krävs för de första 5 åren. Borgen skall var
ingången av två män, som borgar en för bägge och bägge för en såsom för egen skuld, även om
arrendatorn skulle avlida under tiden.
Projekt till Arrendekontrakt finns för genomläsning här och i Kammar Kollegiets första
Provinskontor.
Uppsala den 13 februari 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 16 februari 1839 (Beredningskommittéer)
Tider och platser i den efterföljande Förteckningen, visar Beredningskommittéernas
sammanträden, där en var Skattepliktig som äger egendom, har rörelse, näring eller tjänst i
enlighet med Bevillningsstadgan av den 14 maj 1835 har skyldighet att lämna uppgifter.
Arrendatorer skall uppvisa sina kontrakt, Förmyndare redovisar sina myndlingars egendom liksom
Styresmän i Bolag och outredda Sterbhus eller Konkursbon.
De som inte lämnar uppgifter bötar 2 riksdaler till socknens fattiga. Dock är allmogen och
mindre skrivkunniga tillåtna att lämna uppgifter muntligt. Minimitariffen för hemmansvärdet som
Ständerna fastställde 1830 gäller och får i intet fall understigas.
Sockenstämman skall utlysa val till Ledamöter i Beredningskommittén på sätt och till antal,
som Bevillningsstadgans 3:dje artikel 54 § bestämmer. Där står hur man gör om någon socken har
brist på besuttne män av Adeln, Ståndspersoner eller Bönder. Den som blivit vald kan inte utebli
utan laga förfall.
När Kommittén blivit vald, skall de granska Mantalslängderna för att erhålla upplysningar som
stadgar grunderna efter vilka de skattskyldiga bör debiteras. Det är Kommitténs väsentligaste
åliggande att tillse att ingen utan laga skäl blir från skatt utesluten, samt att meddela rättelse om
någon är oförmögen att betala de ålagda utskylderna och för sin nödställda och utblottade
belägenhet borde frikallas, vilket Skattskrivaren skall föra till Protokollet.
Uppsala den 16 februari 1839 R von KRAEMER
(följer 5 sidor med tider och platser, där Kommittéerna sammanträder)
Kungörelse, Uppsala den 22 februari 1839 (entreprenadsauktion för arbeten vid Kaptens
Bostället Kjölinge)
Enligt Krigs Kollegiets förordnande kommer auktion att hållas den 17 april vid Krigs Kollegium
och här inför Befallningshavande, då Kaptens Bostället Kjölinge vid Upplands Regemente under
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entreprenad verkställs åtskilliga arbeten på karaktärshuset, nämligen nytt tegeltak, ny brädfodring
och rödfärgning, nytt salsgolv, allt i enlighet med förslag av Kollegiets bestämda föreskrifter
Inroparen skall vara försedd med bestyrkt borgen. Materialförslag och projekt till kontrakt
finns att tillgå. Anbuden prövas av Krigs Kollegiet.
Uppsala den 22 februari 1839 R von KRAEMER
Brev från Carl Johan, Uppsala den 23 februari 1839 (angående hingsthållning vid
Kavalleriet)
Då kontraktet på 20 år för hingsthållningen vid indelta Kavalleriet snart är till ända, och denna
inrättning visat sig ha nyttig inverkan på hästaveln, har Vi med Överstyrelsen för Stuterierna i
Riket hemställt, att kontrakt bör slutas med Rusthållare för ytterligare 20 år. Vi har funnit för gott
att fastställa, dels de redan givna föreskrifterna, dels de på den förflutna tidens erfarenhet grundad
reglementariska stadganden, nämligen:
1:o Rusthåll som åtar sig att hålla Skvadronhingst befrias från alla med Rusthållningen förenade
skyldigheter, så vitt de röra häst och karl samt munderings- och rustningspersedlar. Tross
Passevolansen utgörs fortfarande under fred och under krig. Däremot åligger det Rusthållet att på
egen bekostnad uppsätta och remontera en godkänd Beskällare, som är minst 9 kvarter och 4 tum
hög bakom sadeln. Beskällaren skall underhållas i fullt tjänstbart skick, och remonteringen ske
inom 3 månader. Brister Rusthållet i uppfyllandet av något av dessa åligganden är det förlustigt
alla friheter och förmåner och med skyldighet att rustningen på vanligt sätt utgöra.
2:o Det tillkommer Landshövdingen och Regementschefen att gemensamt efter Skvadrons chefens
förslag bestämma och utse Rusthåll för hingsthållning. De utser i första hand de Rusthåll, som
under de senaste 20 åren innehaft skyldigheten. I andra hand sådant Rusthåll, vars innehavare äger
kännedom om hästars behandling och med nit omfattat hästaveln samt äger tillräcklig
förmögenhet för att hålla Beskällare. Finns ingen lämplig inom en Skvadron må tjänlig
hingsthållare väljas inom annan Skvadron. Men hingsten skall under hela betäckningstiden hållas
inom den Skvadron, där den blivit utsedd.
3:o Inom varje Skvadron må ej fler än 8 ston erhålla betäckning och språngsedlarna turvis utdelas
av Skvadronschefen och i samråd med den hingsthållande Rusthållaren så att de lämpar sig i tiden.
Språngsedlarna får inte endast utlämnas i nummerordning, utan Rusthållaren skall förklara sig
vilja begagna språngsedeln och om inte så är fallet överhoppas han. Man går vidare i numren tills
fulla språngsedelantalet är utdelat. Skvadronschefen skall tillse att de ston, som mottaga
språngsedeln, under året blir betäckta.
4:o Rusthåll, vars ston har föl efter Skvadronshingst är befriade från skyldigheten att hålla häst vid
Exercis- eller Regementsmöten det år stoet fölat. Mötes- och Tross Passevolansen skall dock
betalas.
5:o Nummerston skall betäckas gratis, men för andra uppbär hingsthållaren en språngavgift av 1
riksdaler 16 skilling eller om stoägaren hellre vill en fölavgift av 6 riksdaler 32 skilling. Det är i
båda fallen tillåtet för stoägaren att istället för pengar lämna havre till motsvarande värde.
6:o Språngsedlar för ston, som inte stå i nummer, utdelas av hingsthållaren, som i kyrkorna i
februari genom pålysning kungör vilka dagar han delar ut sedlarna. Stona skall uppvisas och
besiktigas och befinns någon ha ärftliga fel eller lyten, får betäckning under inga omständigheter
medgivas.
7:o Skvadronhingst skall vara att tillgå för minst 30 ston om året.
8:o Stoägaren åligger att inlämna alla språngsedlar för 1 augusti till hingsthållaren med uppgifter
om fölavkastningen. Han skall efter dessa uppgifter upprätta föllistor på Stuteri Överstyrelsens
formulär och avlämna till Skvadronschefen, som sedan insände dem till Stuteri Överstyrelsen av
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Regementschefen. Försummar stoägaren lämna uppgifter anmäls till Befallningshavande, som
förelägger vite.
9:o Hingsthållaren skall vid påfordran uppvisa hingsten för Skvadronchefen.
10:o Skvadronhingsten skall ovillkorligen hela året födas på stall. I övrigt gäller samma
föreskrifter om hans vård som för rustningshästar i allmänhet. Brister Rusthållaren härvid lag
bötar han lika som för nummerhästs vanskötsel.
11:o Hingsthållare är berättigade att framför någon annan för billigt pris få köpa passande
Beskällare från Stuterierna.
12:o Hingsthållande rusthåll har rätt att uppsäga Hingsthållningen om det sker i så god tid att
annan Beskällare hinner anskaffas innan betäckningsmånaderna.
Stockholm den 8 januari 1839 OSCAR Under Hans Maj:ts frånvaro Dess tillförordnade Regering
Vilket till vederbörande Rusthållares kännedom och underdåniga efterrättelse härigenom
meddelas.
Uppsala den 23 februari 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1839 (upphandling av proviant för
Beväringsmanskapet)
Entreprenadsauktion kommer att hållas på Landskansliet den 14 mars, då upphandling av proviant
för Beväringsmanskapets vapenövningsmöte sker. Utropen görs så väl i portioner som
varupersedlar och förseglade anbud kan inlämnas före auktionens början.
Portionerna är beräknade till 6.000 och varuartiklarna bestå av 400 lispund torrt bröd, 9 tunnor
58 kannor ärter, 4 tunnor 60 ½ kappe korngryn, 93 lispund 15 skålpund salt kött, 50 lispund färskt
kött, 16 lispund 13 1/3 skålpund salt fläsk, 50 lispund sill, 11 lispund 15 skålpund salt, 8 famnar
ved och 300 lispund lägerhalm. Enligt Krigs Kollegiets Cirkulär av den 27 mars 1838 utbjuds
brännvin till obestämd kvantitet om behov skulle uppkomma
Mot borgen får 1/3 av entreprenads summan förskottsvis lyftas i Lantränteriet.
Uppsala den 23 februari 1839
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1839 (reststämmor)
1838 års Reststämmor för Livregementets Dragon Korps är utsatta att förrättas på
Korskrogen i Fröjdesunda socken den 6 mars,
I Änkan Hjortsbergs gård i Enköping den 7 mars
I Handlare A Littorins gård här i staden den 9 mars
Det åligger vederbörande Räntegivare att avbörda sig sina rester, vid äventyr att de annars blir
lagsökta.
Uppsala den 23 februari 1839
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1839 (hämtning av gods från Sterbhus)
Landshövdinge Ämbetet meddelar Allmänheten, att den Sämskmakare rörelse som bedrivits av nu
avlidne Sämskmakare Anders Pettersson här i staden, kommer att upphöra. De som till beredning
inlämnat hudar och skinn skall mot Kontramärkens avlämnande och beredningskostnadens
likviderade, ofördröjligen och senast under juni månads utgång hos undertecknad utlösa.
Uppsala den 22 februari 1839 J Schagerström
Uppsala den 23 februari 1839
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Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1839 (lösöresauktion Hässelby, Tuna socken och
avlysta auktioner i Haegers konkurs)
På begäran meddelas:
Lösöresauktion under förehaft boutredning hålls den 11, 12 och 13 mars vid Hässelby gård i Tuna
socken, då följande lösegendom säljs:
Diverse silverpjäser som kaffekannor, sockeraskar, dosor och matskedar, dricksglas, fickur,
sjöskumspipor, handsprutor, större och mindre metallkranar, mässingsljusstakar, tenar,
kopparkittlar och mindre kokkärl, brännvinsverk om 64 kannor med mäskvärmare, kökssaker av
bleck och järn, bord, chiffonjéer, byråar, sängar, soffor, stolar med tagelstoppning, väggur, större
och mindre speglar, glas, porslin, brännvinschatull, sängkläder av bättre och sämre sorter, linne
och duktyger, laggkärl, spannmålslårar, smides- och snickarverktyg, jaktvagn med selar,
vinteråkdon med selar, verkvagnar, kälkar, trädstockar och åkerharvar samt slipstenar.
20 äldre och yngre hästar, 7 par dragoxar, 20 kor utom ungboskap, ett parti spanska får, svin,
beredda och oberedda hudar och skinn, ridsadlar, verkselar för hästar och oxar.
Kända och säkra köpare får anstånd med betalningen till 1 oktober, medan okända bör ställa
borgen innan varorna får hämtas.
För resande finns mat och täring samt foder för hästar mot kontant betalning.
Svista den 11 februari 1839 E G Ahlgren
”I anseende till uppgjort ackord med fordringsägarna i Järnkramhandlare L F Haegers
Konkursmassa återkallas de utlysta auktionerna på Järnvarulagret”.
Uppsala den 11 februari 1839 L U KRÖNINGSVÄRD I C ÅKERSTÉN sysslomän
Uppsala den 23 februari 1839
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1839 (förteckning över byggnader som varit
brandförsäkrade i 19 år)
Direktionen över Allmänna Brandförsäkrings Verket för byggnader på Landet har hitsänt
förteckning på de egendomar som varit brandförsäkrade i 19 år.
N:o 11.407 Säteriet Hässle i Fittja socken, N:o 11.524 hemmanen Norrgården och Malmen i
Kungs Husby socken och N:o 11.604 Säteriet Grynsberg i Tierps socken
Innehavare erinras att låta utföra brandsyn enligt 10 artikeln 1 § i Reglementet av den 23
december 1828 och insända Instrumentet till Direktionen. Brinner huset innan Instrumentet är
inlämnat ersätts brandskadan med endast ¾.
Uppsala den 23 februari 1839
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1839 (auktion Härja Utjord, Härads socken,
Nyköpings län)
Auktion den 26 april förrättas så väl inför Kammar Kollegiet, som Nyköpings Landskontor och
vid Åkers Härads Tingshus i Strängnäs. Då utarrenderas Härja Utjord i Härads socken på 30 år.
Uppsala den 23 februari 1839
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1839 (vid rannsakning anhölls ett par vita
barnstrumpor)
Vid rannsakning över Fördelsmannen Lars Andersson från Skäggesta, som varit häktad och ställd
under åtal för stöld vid Ulleråkers Häradsrätt, säger han sig på Landsvägen mellan Broby och
Hässelby i Börje socken hittat ett par nya vita barnstrumpor av ylle. De finns nu i förvar hos
Länsman S G Askeroth i Hällby, som utlämnar dem till rätta ägaren.
Uppsala den 23 februari 1839
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Efterlysning, Uppsala den 23 februari 1839 (4 personer, tre kyrkstölder, tre andra
stöldgods)
1:o Gossen Wilhelm Sundwall har bortgått från sin husbonde Sockenskomakare A Lundquist i
Danmarks socken, detta län
Han är 15 år gammal, liten till växten, ljust hår och klädd i mörkblå päls, grå byxor, kaskett och
kängor
2:o Vid inbrott hos Kyrkvärden Eric Andersson i Vaskesta, Vaksala socken, detta län, stals
följande persedlar tillhörande Pigan Greta Carin Nilsdotter, nämligen: 2 ylleschalar, 2
bomullsschalar, 3 silkesschalar, 4 förkläden, 1 lintyg och 3 näsdukar märkta C G N D
3:o De tjuvar som bröt sig in i Östra Ryds Kyrka, Stockholms län, stal 11 riksdaler
4:o De tjuvar som bröt sig in i Sånga Kyrka, Stockholms län, stal 50 riksdaler
5:o De tjuvar som bröt sig in i Romeleds Kyrka, Älvsborgs län, stal 1 förgylld kalk med patén
tillsammans 44 ¼ lod, 2 mässkjortor och 1 altarduk av lärft
6:o Drängen Eric Person har olovligen bortgått från Torpare Anders Jonsson i Nytorp, Klosters
socken
Han är låghalt, liten till växten, mörkt hår och klädd i vadmalsbyxor, grå päls, stövlar och svart
hatt
7:o De för rån tilltalade manspersonerna Peter Stor och Jacob Swan har rymt ur Säveneds
Häradsfängelse, Älvsborgs län
Stor är undersättsig, 26 år gammal, trint ansikte, svart hår och klädd i blå vadmalsrock,
långbyxor, stövlar, svart hatt, blå väst och halsduk
Swan är 27 år gammal, lång, långlagt ansikte, blå ögon, svart hår och klädd i blå rock, blå
byxor, stövlar, väst, halsduk och svart hatt
8:o Vid inbrott hos J Nydahl i Fredberga, Rorlösa socken, Linköpings län stal 1 silverfickur med
dubbla boetter, 1 fingerring av silver, 5 teskedar av metall, flera schalar, 6 alnar bomullstyg, 40
alnar bomullslärft, 1 större snusdosa av mässing, 63 riksdaler riksgäldssedlar samt 2 riksdaler i
silver och kopparmynt
9:o Hos Torpare Jon Jonsson i Hedsta, Ljusdals socken, Gävleborgs län, stals 1 blå vadmalsväst, 1
par mörkblå vadmalsbyxor, 1 par knäspännen av silver, 1 par stickade blårandiga yllestrumpor
Krono- och Stadsbetjänter åläggs att efterspana dessa brottsliga personer, stulna egendom och
pengar jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa Gossen Sundwall och de i andra punkten omnämnda persedlarna.
Uppsala den 23 februari 1839
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1839 (kallelse till vittne)
Garvare Gesällen Lindgren är på begäran kallad och stämd, att den 26 mars infinna sig hos
Tunaläns Häradsrätt i Ishult, Kalmar län, för att som vittne höras i ett mål mot Bonden Nils
Samuelsson, som är tilltalad för stöld.
Uppsala den 23 februari 1839
Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1839 (Befäls- och Skvadronsmöte)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps meddelar Rusthållarna att 14 dagars Befälsmöte
till häst kommer att hållas vid Drottningholm från och med den 2 maj och Skvadronsmöten till
häst i 12 dagar från och med den 9 juni på följande mötesplatser, nämligen:
Med Liv-, Uppsala- och Norra Upplands Skvadroner här i staden, med Sigtuna Skvadron vid
Grans Gästgivargård och med Roslags Skvadron vid Vemblinge Rusthåll.
Uppsala den 23 februari 1839
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Kungörelse, Uppsala den 23 februari 1839 (nya modeller för stövlar, sporrar, handskar vid
Dragon Korpsen)
Till Sekundchefs Ämbetet har ankommit en skrivelse angående nya modeller på stövlar, sporrar
och handskar för Livregementets Dragon Korps. Rusthållarna erinras om att dessa modeller i
fortsättningen kommer att tjäna till efterrättelse vid tillverkning av dessa persedlar. Modellen finns
att bese på Sekundchefs Expeditionen.
Uppsala den 23 februari 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1839 (efterlevnad av Utsöknings Balken)
I kapitel 5 § 2 Utsöknings Balken stadgas, att ”vad gäldenär minst kan umbära, med tanke på den
näring han idkar, skall sist utmätas". Detta lagrum efterföljs inte om Lantmannens Boskap,
Dragare och Redskap tas i mät för att gälda hans skulder. På förekommen anledning förständigar
Befallningshavande samtliga utmätningsförrättare i Länet, att ställa sig detta Lagstadgande till
noggrannaste efterföljd och således inte förrän andra betalningstillgångar brister, ta Lantmannens
Boskap, Dragare och Redskap i mät, vid ansvar och skadeersättning efter Lag.
Uppsala den 6 mars 1839
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1839 (man funnen död i Gamla Uppsala)
Kronobetjäningen i Gamla Uppsala meddelar att en okänd, gammal mansperson blivit funnen död
i en grop fylld med vatten, is och snö. Han tros i mörkret fallit i gropen och omkommit. Den som
kan lämna upplysningar om den döda och hans levnadsomständigheter gör det här eller hos
närmaste Kronobetjänt.
Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas låta
utfärda likalydande Kungörelse.
Uppsala den 6 mars 1839
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1839 (Bergs Ting)
Innevarande års Lagtima Bergs Ting med Bruken och Bergverken i Uppland och Roslagen är
utsatt att hållas i Gruvstugan vid Dannemora Gruvor den 6 juni. Stämningar till Tinget uttas hos
Bergmästare D G Öngren i Gävle och hos Bergsfogden, Bergmästare J Beronius vid Dannemora.
Uppsala den 6 mars 1839
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1839 (auktion Årby, Långkärr, Gåsinge socken, Nyköpings
län)
Den 31 maj utbjuds arrende på 30 år inför Kammar Kollegiet och Landskontoret i Nyköping,
Skogvaktare Bostället Årby Långkärr N:o 1 om ¼ mantal i Gåsinge socken, Nyköpings län.
Uppsala den 6 mars 1839
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1839 (olovlig åtkomst av silkeshalsduk)
Från en sjöman vid namn Lundberg har, på misstanke om olovlig åtkomst Länsman Pehr Astner i
Rogsta, Gävleborgs län, tagit i förvar en rödbrun Silkeshalsduk med svarta blommor. Persedeln
återfås hos Länsman Astner.
Uppsala den 6 mars 1839
Kungörelse, Uppsala den 6 mars 1839 (meddelande om arv, ny järnhandel , ny adress för
kopparslagare, hämtning av varor från upphörande läderhandel, auktioner i Kil och
Enköping)
1:o I händelse Målare P Lindstrahl eller någon av hans bröstarvingar lever anmodas den, att
snarast anmäla sig hos undertecknad i en arvsangelägenhet. Lindstrand flyttade med två döttrar,
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Ulrika Johanna och Beata Maria för omkring 50 år sedan från Godegårds socken, där han innan
bortpantat en fastighet, som nyligen återfallit till honom eller hans arvingar.
Linköping och Godegårds Bruk den 16 januari 1839 FR Wilh Grill protokollsekreterare
2:o Undertecknad har åter öppnat Järnkramhandelsrörelse vid stora Torget i staden.
Uppsala den 19 februari 1839 Lor Fr Haeger
3:o Min Kopparslagare Verkstad är flyttad till gården N:o 1, Kvarteret Sandbacken eller f d
Sadelmakare Palmgrens gård vid Svartbäcksgatan, där beställningar mottas och säljs alla till mitt
yrke hörande effekter. Jag köper gammal koppar, tenn, mässing till högsta möjliga priser.
Uppsala den 19 februari 1839 Carl F Sundberg
4:o Då jag den 1 april överlåter den av min avlidne man Rådman Christopher Norstöm, idkade
Garveri- och Läderhantverks rörelse, anmodas alla som satt in Lönnläder till beredning att
ofördröjligen och senast 1 maj utlösa detta.
Tillkännagives att Karduansmakare Swen Gustaf Sjögren övertagit Garveri rörelsen och
Läderhandeln. Han motar läder till beredning och säljer alla sorter berett läder till de mest billiga
priser, varför jag på det bästa rekommenderar honom.
Uppsala den 25 februari 1839 Johanna Ulrika Norström änka efter framlidne Rådman Norström
5:o Den 18 mars och följande dagar säljs genom auktion vid Sätesgården Kil, Vänge socken
hästar, oxar, kor, ungnöt, får och svin, vinter- och sommaråkdon, kör- och åkerredskap av alla
slag, bord, stolar, soffor, sängar, väggur, och speglar, guld och silver, jämte mycket annat som hör
till ett väl sorterat bo och större lantbruk.
Kända köpare får anstånd till 1 oktober och okända betalar genast eller ställer borgen för sina
inköp. Mat och hästfoder finns mot kontant betalning. Auktionerna börjar tidigt på förmiddagarna.
Balingsta den 1 mars 1839 Joh Sahlin
6:o På grund av ägarens flyttning från orten kommer auktion att hållas i Mjölnaregården vid
Enköping den 2 april, då säljs: 2 större mjölkvarnar med goda stenar, nödvändiga bonings- och
uthus samt täppa och planteringsland. Tillträde 1 maj.
Dessa kvarnar har bästa belägenhet och äger i anseende till närheten till staden alltid tillgång på
mäld. Såväl kvarnen som husen är i välvårdat skick. Köparen betalar 200 riksdaler i handpenning
och med resten lämnas längre anstånd.
Enköping den 1 mars 1839 C G Enwall auktionsförrättare.
Uppsala den 6 mars 1839
Efterlysning, Uppsala den 6 mars 1839 (6 personer, 1 häst och stöldgods)
1:o vid Rotebro Gästgivargård stals en gulblack glosögd häst, 5 år gammal, av medelmåttig storlek
samt ljusare man och svans jämte släde, spjälstol och sele med järnkrok. Hästen tillhörde Bonden
Johan Ekman i Trosta, Lunda socken, Stockholms län.
2:o Pigan Anna Phersdotter har rymt ur sin tjänst hos Kvartermästare A Bolin på Aspvik,
Stockholms Näs socken, detta län
Hon är 40 år gammal, född i Västmanland, lång och grov, bär vänstra armen i band och var
klädd i vadmalströja, randig yllekjol, blårandig halsduk på huvudet, förkläde och kängor
3:o Påls Olof Anderssons i Lilla Björnsveden, Svärdsjö socken, Falu län, båda söner, som för flera
år sedan bortgått från föräldrarna
Eric är 16 år
Daniel är 13 år
4:o De för stöld tilltalade manspersonerna Anders Ersson, Alexander Edling eller Flinta och Carl
Gustaf Andersson har rymt ur Stadshäktet i Sala.
Ersson är 20 år, liten till växten ljust trint ansikte och klädd i blå rock och byxor, livtröja och
stövlar
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Edling är 16 år gammal, smal, trint ansikte, mörkt hår och klädd i svart rock, blå byxor, randig
väst, ljusblå livtröja och stövlar
Andersson är 20 år gammal, medelmåttigt växt, långlagt ansikte, ljust hår, ljusblå ögon och
klädd i blå rock, blå byxor, ljusblå jacka och skor
5:o Vid inbrott hos Bonden Lars Larsson i Säbyggeby, Ugglebo socken, Gävleborgs län, stals 1
bred trasig guldring, flera silkeshalsdukar, 2 av bomull, 1 vit kambriksschal, 1 vitt
kambriksförkläde, 3 bomullsförkläden
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulen egendom och häst jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Uppsala den 6 mars 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 mars 1839 (försäljning av ekar)
Vid auktion den 9 april, som förrättas av Kronobefallningsman Wibelius vid Alsta kvarnar,
kommer 122 stycken ekar på Lagunda Härads Allmänning att säljas. 3 månaders
betalningsanstånd mot borgen medges. Allmänningen är indelad i 15 lotter och inroparna har
skyldighet att avverka och bortföra skogseffekterna innan februari månad 1840, varvid
Kronojägare bör närvara. Lotterna kan beses efter hänvändelse till den Kronojägare som har
tillsyn över Allmänningen.
Uppsala den 8 mars 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 20 mars 1839 (utflyttningshjälp vid Laga Skifte)
I enlighet med 1830 års Kungörelse om utflyttningshjälp vid laga Skifte får Befallningshavande
tillkännagiva att Kongl Maj:t den 19 januari beviljat nedanstående Skifteslag sådan
utflyttningshjälp, nämligen:
Hagunda Härad, Åkers socken, Lunda skifteslag Per Jansson 98 riksdaler
Olands Härad, Tegelsmora socken, Esarby skifteslag Per Ersson 66 riksdaler 32 skilling, gamle
Eric Ersson lika mycket, Eric Larsson lika mycket
Alunda socken, Svista skifteslag Jan Ersson 112 riksdaler 24 skilling,
Ekeby socken, Ingvasta skifteslag gamle Per Persson 66 riksdaler 32 skilling, Per Persson
Stenlunda 83 riksdaler 16 skilling, gamle Per Matsson 75 riksdaler 24 skilling, Mats Andersson 66
riksdaler 32 skilling, Häradsdomare Eric Ersson lika mycket
Lövsta socken, Åkerby skifteslag Lars Andersson 66 riksdaler 32 skilling, Anders Andersson lika
mycket, unge Per Ersson lika mycket, Eric Persson lika mycket, Anders Persson lika mycket, Eric
Larsson lika mycket Eric Erssons omyndiga dotter lika mycket, unge Anders Matsson lika
mycket, Olof Lindström lika mycket, Olof Jansson lika mycket, gamle Olof Olsson 83 riksdaler
16 skilling, Mats Wahlquists änka 50 riksdaler
Örbyhus Härad, Älvkareby socken Östanå skifteslag Brukspatron Tottie 66 riksdaler 32 skilling,
samma person ytterligare lika mycket, Olof Janssons änka 50 riksdaler, Nils Anderssons änka lika
mycket, Organist Bostället 66 riksdaler 32 skilling, Mats och Jan Pagard lika mycket, Per Janssons
änka lika mycket, Anders Erssons änka lika mycket, Lars Larsson och Söderström lika mycket.
Lars Olsson lika mycket, J Hellstedts arvingar lika mycket, samt
Lövsta Bruks Frälsehemman 112 riksdaler 24 skilling. Kronofogden i orten har underrättelse om
var och med vad villkor medlen får lyftas.
Uppsala den 20 mars 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1839 (ytterligare auktion Rosta, Bällinge socken)
Den utlysta försäljningen av avlidne Bonden Lars Larssons i mät tagna fastighet, ½ mantal
Kronoskattehemman N:o 2 Rosta, Bälinge socken, har inte kunnat säljas på grund av brist på
spekulanter. Fastigheten utbjuds för tredje gången genom auktion den 18 april på Högsta
Gästgivargård.
Uppsala den 25 mars 1839
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1839 (gjutandet av kulor vid Regementena upphör)
Enligt Krigs Kollegiets Cirkulär av den 28 februari meddelas, att Kongl Maj:t tillåtit, att då
Kavalleriet numera erhåller skarpa patroner från förråden och således gjutning av kulor vid
Regementena inte längre verkställs, befrias Kavalleri Regementen från att underhålla kulformarna.
Uppsala den 25 mars 1839
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1839 (Lagtima Ting i Enköping)
Årets Lagmans Ting med Upplands lagsaga börjar i Enköping den 2 maj.
Uppsala den 25 mars 1839
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1839 (Rekrytmöte)
Rekrytmöte med Upplands Regemente är utsatt att hållas här på Landskansliet den 26 april, då
Rotehållarna för N:o 14 vid Livkompaniet, N:o 121 vid Rasbo Kompani, N:o 3, 22, 64 och 85 vid
Uppsala Kompani, N:o 49, 50, 74 och 138 vid Sigtuna Kompani, N:o 68, 76 och 82 vid Hagunda
Kompani samt N:o 28, 38, 59, 103 och 141 vid Enköpings Kompani bör uppvisa antagliga karlar.
Uppsala den 25 mars 1839
Efterlysning, Uppsala den 25 mars 1839 (5 personer, kyrkstöld)
1:o Den för förfalskningsbrott angivne Norske Handlanden Hagen Larsen har rymt från Kristiania
Han är 36 år gammal, undersättsig, stark kroppsbyggnad, runt rödlätt ansikte, blå ögon, ljust
hår och rödaktiga polisonger. Han var klädd i vargskinnspäls och innehade häst och släde.
2:o Lärlingen Olof Oscar Lindström har olovligen avvikit från Sadelmakare Åldermannen
Säfström här i staden
Han är 20 år gammal, född i Gryta socken, undersättsig, trint ansikte, ljust hår och klädd i brun
päls, svarta byxor, stövlar och mössa
3:o Hästhandlare Carl Dahl och hans Dräng Anders Olsson, som misstänks att vid Högåse
Gästgivargård i Örebro Län stulit från en resande en Tschacot Ask och en s k Nattpåse
innehållande kläder
4:o Förre Korrektionisten Nils Swensson har rymt från Ola Bengtsson i Rya, Malmöhus län. Han
var klädd i ljusgrå rock och byxor, stövlar och svart hatt
5:o Vid inbrott i Västra Skrävlinge Kyrka i Malmöhus län stals 1 kyrkohandbok, 1 psalmbok, 1
handduk och 1 prästkappa
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulen egendom jämte tjuvarna och vid anträffande därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas låta
efterlysa Sadelmakare Lärlingen Lindström.
Uppsala den 25 mars 1839
Kungörelse, Uppsala den 25 mars 1839 (auktioner Hässle, Fittja socken och Sundbro,
Bälinge socken)
1:o Den 4 april hålls frivillig auktion på Hässle gård i Fittja socken, Lagunda Härad, då silver,
koppar, tenn, järn, porslin, ett par vagnshästar, kor, ungnöt, får, svin, gäss, kalkoner och höns, ett
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flygelfortepiano av mahogny, andra möbler, speglar, 1 täckvagn, 1 täcksläde jämte andra åkdon
och åkerredskap, trä- och laggkärl, diverse viktualier såsom saltad strömming och fläsk säljs
Kända köpare får anstånd till 1 oktober, okända ställer borgen.
Annhålles ödmjukligen hos vördige Prästerskapet om uppläsandet härav två söndagar efter
varandra näst före auktionen.
Balingsta den 7 mars 1839 Johan Sahlin
2:o Den 19 april kommer genom frivillig auktion vid Sundbro, Bälinge socken att säljas ½ mantal
Kronoskatte Rusthåll i Sundbro By
Årligt utsäde 10 ½ tunnor i god och bördig jord. Höfångsten ger 15 lass hårdvalls och 4 lass
sidvallshö. Hjälpligt bete för de kreatur, som fordras för gårdens skötsel, finns nära gården i
instängda hagar. På köpet följer en Utäng som ger 8 –9 lass gott sidvallshö. Tillträde genast och
upplysningar lämnas av ägaren Pfieffer och vid auktionstillfället.
Uppsala den 25 mars 1839 R von KRAEMER
Tillkännagivande, Uppsala den 6 april 1839 (belöningar för boskapsskötsel)
Belöningar för förbättrad boskapsskötsel, som Lanthushållnings Sällskapet delat ut de senaste 4
åren till Bönder, Torpare, Soldater och Dragoner, kommer även i år att erbjudas.
De som vill tävla om dessa utmärkelser skall infinna sig och uppvisa sina kreatur vid något av
dessa ställen: 13 maj på Slottsborg gården här i staden, 13 vid Ekolsunds Värdshus, 16 vid
Vendels kyrka och 17 vid Österby Bruks Värdshus. Utsedda ledamöter från Sällskapet kommer att
granska och bedöma om belöningar skall lämnas eller inte.
Belöningarna består av:
1:o En guldring värd 16 2/3 riksdaler till den som visar den mest mjölkande kon av vilken ålder
som helst. Belöningen är bekostad av Ordföranden (R von KRAEMER)
2:o En silvermatsked med inskrift till den som visar den vackraste kvigan eller tjuren mellan 2 1/3
– 4 års ålder. Villkoret är att kvigan inte får vara dräktig om hon inte uppnått 3 ½ års ålder
3:o Två riksdaler i silver för den bästa Springbaggen av god men grov ullrace
4:o Två riksdaler i silver för den ullrikaste tackan av god men grövre race
Var och en skall styrka att han uppfött djuret sedan det var 1 månad gammal.
Provmjölkningsintyg på tryckta formulär, som är tillsända alla Landsförsamlingar kan sökas när
som helst. De skall vara undertecknade av två trovärdiga män och lämna uppgift på den
mjölkkvantitet kon lämnat 3 dagar på rad.
Av sig självt förstås att de kreatur, som förevisas, men inte är belöningsvärda inte får någon
belöning och att äganderätten till kreaturen på intet sätt förminskas genom att ägaren av Sällskapet
belönas för sitt goda föredöme genom kreaturens omsorgsfulla skötsel.
Uppsala den 6 april 1839
Tillkännagivande, Uppsala den 6 april 1839 (bondsöner kan få undervisning i Dalarna)
Varje år sedan 1831 har välfrejdade och uppmärksamma bondsöner genom Lanthushållnings
Sällskapets försorg fått undervisning på goda ställen i Falu län. De får lära sig ortens omsorgsfullt
bedrivna jordbruk av utmärkta Lanthushållare och inhämta sådant som är nyttiga kunskaper för en
Lantman.
De som begagnar Sällskapets anbud får skjutspengar till och från Dalarna, kostnadsfri vistelse
och dessutom vid hemkomsten en belöning i förhållande till vad de erhållit för betyg.
Anmälan görs hos Sällskapets Sekreterare inom denna månad. De skall uppvisa betyg om frejd
och hinderslöshet att företa resan. Sällskapet anhåller hos Prästerskapet om benägen medverkan
för detta ändamål.
Uppsala den 6 april 1839
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Tillkännagivande, Uppsala den 6 april 1839 (gratis fruktträd)
Lanthushållnings Sällskapet delar kostnadsfritt ut åtskilliga fruktträd och vilda träd till Torpare,
Soldater, Dragoner Inhyses- och Backstuguhjon för att planteras vid deras jordlägenheter.
Utdelningen i år sker inom 5:t och 6:te Fögderierna eller Örbyhus, Norunda och Olands Härader
samt Dannemora och Lövsta Tingslag. De som vill begagna sig av denna förmån, anmäler sig hos
Kyrkoherden, som torde behaga att med det första insända uppgifter till Sällskapets Sekreterare
med om att tillräckligt utrymme finns för planteringen.
Sällskapet vill efter 3 år belöna med 16 skilling för varje fruktträd som klarat sig och 8 skilling
för vilda träd som ek, lind, alm, ask, lönn eller oxel. Träden kommer att tillhöra de Lägenheter där
de blivit planterade.
Uppsala den 6 april 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 6 april 1839 (Beväringsmanskapets Mönstring och Vapenövning)
I Cirkulär av den 15 januari meddelar Kongl Maj:t att Första och Andra klassen av Beväringen,
alltså de som är födda 1818 och 1817 samt de, som är äldre men inte mönstrat eller genomgått
vapenövning, nu skall mönstras för att antingen kasseras, ställas på tillväxt eller approberas och
införas i rullorna.. De som blir uttagna till sjötjänst skall detta år liksom föregående göra sin
vapenövning tillsammans med de andra Beväringsskyldiga, om de inte kan styrka att de blivit
antagna på ett Coopvardiefartyg.
De som approberas vid Mönstringen, skall vara minst 5 fot 5 tum långa och äga full
kroppsstyrka. De skall genomgå vapenövning under 8 dagar. De skall medtaga prästbetyg för att
granskas och påtecknas. Vill de använda egna skjortor, stumpor och skor erhåller de 32 skilling
kontant.
Besiktnings- och Approbationsmönstringar sker på slottet 3 - 4 och 13 -14 juni, sedan de blivit
samlade sockenvis av Kronolänsmännen. Vitet för uteblivande är 6 riksdaler 32 skilling. De som
lider av lyten eller kroppsfel och därför önskar bli befriade vänder sig till Doktor Schultz eller vice
Provinsialläkare P A Martin.
Efter Mönstringen utrycker manskapet till lägret vid Polacksbacken den 5 och 15 juni och
återtågar hem under ledning av Kronobetjäningen under ständig och noggrann uppsikt, så att ingen
oordning uppstår. Befallningshavande förmodar dock att Länets laglydiga ungdom inte må tillåta
sig dåligt uppförande..
Beväringsskyldiga från Enköping förenar sig vid Litslena Gästgivargård med dem från Åsunda
och Trögds Härader.
Uppsala stads Beväringsmanskap inställer sig här på slottet genom Magistratens försorg.
Befallningshavande erinrar om att ingen är undantagen Beväringsplikten som inte redan är i
krigstjänst, har större lyten och kroppsfel, är Lotsdrängar eller Ordinarie Tjänsteman i Kronans
eller Städers Allmänna Inrättningar.
Man har rätt att ställa annan karl i sitt ställe, men Föräldrar och Förmyndare vilka kunna ingå i
den överflödiga kostnaden, att leja karlar i sina söners varnas att betala eller lämna andra förmåner
förrän Legokarlen blivit godkänd vid Mönstringen. Det åligger ju varje svensk man att personligen
delta i Fosterlandets försvar.
Uppsala den 6 april 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1839 (ådermöten)
Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps underrättar de rustande att Ådermöten är utsatta
till
Den 22 april med Sigtuna Skvadrons 1:sta Korpralskap i Gran
Den 23:dje med Uppsala Skvadrons 2:dra och 3:dje Korpralskap i Litslena
Den 22:dra med Uppsalas Skvadrons 1:sta Korpralskap i Säva
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Den 23:dje med 2:dra Korpralskapet i Rickomberga By
Den 24:de med 3:dje Korpralskapet vid Länna Bruk
Den 23:dje med Norra Upplands Skvadron i Gamla Uppsala
Det åligger Kronolänsmännen att närvara inom sitt distrikt. De Dragoner och Hästar som blivit
kommenderade till Befälsmötet, inställer sig inte till Ådermötet.
Uppsala den 8 april 1839
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1839 (mord i Grillby)
Änkan Johanna Sophia Flinta, född Djurström, som försedd med Överståt Hållare Ämbetets i
Stockholm utgivna pass, har natten till den 20 mars fått husrum i Grillby by, Villberga socken,
detta län. Samma natt mördades hon av bonden Ludwig Anderssons efter förmodan svagsinta
hustru, varom rannsakning skett vid Domstolen i orten. Då upplysningar saknas om den mördades
hemvist och anförvanter, underrättas de för att få tillfälle att övertaga Djurströms kvarlåtenskap.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i övriga län anmodas utfärda
likalydande Kungörelse.
Uppsala den 8 april 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1839 (markegångspris på soldatmunderingar)
I skrivelse från Krigs Kollegiet och Kammar Kollegiet meddelas att Riksmarkegångspriset på
soldatmunderings persedlar vid Indelta Infanteriet fastställts till 29 riksdaler 20 skilling 9
runstycken, varvid Kronans och Rotehållarnas bidrag är 1/8, alltså 3 riksdaler 32 skilling 7
runstycken på varje Rote. En skjorta är upptagen till 2 riksdaler 21 skilling 7 runstycken, ett par
ullstrumpor till 42 skilling, 4 runstycken och ett par skor till 2 riksdaler 17 skilling.
Uppsala den 8 april 1839
Kungörelse, Uppsala den 8 april 1839 (brännvinsredskap skall förseglas)
Enligt föreskriften i 23 och 24 §§ i Förordningen av den 19 juni 1835 erinras att alla
Brännvinsredskap, som varit anmälda att begagnas under hela året eller Andra Terminen av året,
bör från och med 1 maj vara förseglade.
Magistrater i städerna och Kronobetjäningen på landet bör föranstalta om sådan försegling.
Uppsala den 8 april 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 17 april 1839 (auktion på skogseffekter)
Den 10 maj kommer auktion att förrättas i Bondkyrko Församlingens sockenstuga, där
skogseffekter, bestående av 24 famnar kastved på Kronoparken Åsen, 18 famnar på Sunnersta
Kronopark och 8 famnar på Kronoparken Lilla Djurgården att försäljas. Betalningsanstånd i 2
månader medges. Auktionen verkställs i närvaro av Hovjägmästare Tottie genom Kronolänsman
Askeroth. Skogseffekterna kan beses före auktionen efter anvisning av Underjägarna Berglund
och Helenius. Veden bör avhämtas under detta år efter överenskommelse med Hovjägmästaren.
Uppsala den 17 april 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 20 april 1839 (entreprenadsauktion på reparationer på slottet)
Den 21 maj kommer till minstbjudande att under entreprenad upplåtas åtskilliga reparationer vid
Uppsala slott. Inroparen bör vara försedd med borgen för arbetets riktiga fullgörande inom
förelagd tid och i enlighet med kostnadsförslaget, som kan genomläsas här.
Uppsala den 20 april 1839 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 23 april 1839 (auktioner och reklam för affärer)
1:o Vid Kronans Stämschäferi i Vellingeholm, nära Norrtälje, kommer den 21 maj att på offentlig
auktion säljas flera springgumsar och moderfår av ren Elektoralrace, tjänliga till avelns
fortplantning och spridande i landet.
Stockholm den 3 april 1839
2:o Den 5 juni anställs offentlig auktion på Degerberg, nära Lidköping i Skaraborgs län på flera
bland Kronans Stamschäferi av ren Southdownsrace befintliga springgumsar och moderfår till
spridande av denna fårrace i landet.
Stockholm den 3 april 1839
3:o Den 15 juni anställs auktion på Näs, nära Gränna i Jönköpings län på flera bland Kronans
Stamschäferi befintliga Springgumsar av ren Elektoralrace till spridande av denna utvalda avel i
landet.
Stockholm den 3 april 1839
4:o Undertecknad Handlare, som bor vid Kungsängsgatan nära torget här i staden, uppköper större
och mindre partier av smide och gjutet järnskrot, smidet betalas med 12 skilling och det gjutna
med 8 skilling, alla sorters rena och torra kreatursben för 12 skilling, stenmossa användbar till
färgning för 1 riksdaler 32 skilling allt lispund, alla sorters ylle- och linnelump, som betalas med
högsta pris efter beskaffenhet, timotej- och klöverfrö, kummin, potatismjöl, svinborst, tagel av alla
färger, gammal metall, mässing, bly, tenn samt alla sorters skinn av varglo, varg, räv, mård och
ekorre även svenska svarta kattskinn.
På samma ställe säljs vacker fårull till gott pris.
Uppsala den 18 april J C Björk
5:o För Handlare C Westergrens räkning köpes mot kontant betalning alla sorters vilda skinn som
räv, varg, lo och mård samt utter.
Uppsala den 8 april 1839 A Hedberg
Uppsala den 23 april 1839
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1839 (Befäls- och Beväringsmöte)
Befälsmöte i 14 dagar från och med 20 maj kommer att hållas med Upplands Regemente,
Rekrytmöte i 20 dagar från och med den 3 juni och Beväringsmöte på tider som ännu inte är
tillkännagivna.
Skvadronsmöte till häst i 12 dagar från och med den 9 juni med Livregementets Dragon Korps.
Uppsala den 23 april 1839
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1839 (mönstring med ynglingar från Falu län)
Tider och platser för Beväringsskyldiga ynglingar från Falu län som är födda 1818 och 1819.
Vapenövning för Dalregementet på Rommehed mellan 13 – 20 juni samt med Västmanlands
Regemente mellan 6 – 13 juni. Vid stadgade viten skall de skyldiga inställa sig, vilket meddelas de
ynglingar som till äventyrs uppehåller sig här i länet.
Uppsala den 23 april 1839
Kungörelse, Uppsala den 23 april 1839 (ynglingar som skall undergå mönstring)
Följande ynglingar, som vistas på okänd ort, men är skyldiga att undergå mönstring och
vapenövning: 3 från Borås, 2 från Alingsås, 4 från Åmål, 2 från Älvsborgs län efterlyses med
befallning till Krono- och Stadsbetjänter att eftersöka dem och när de påträffas inställa dem till
mönstring och vapenövning här i länet.
Uppsala den 23 april 1839
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Efterlysning, Uppsala den 23 april 1839 (6 personer, stöldgods)
1:o Från Göta Artilleri Regemente har olovligen avvikit Artilleristerna Nils Lorenz Wihlborg och
Johan Ulrik Tang
Wihlborg är 21 år gammal, 6 fot ½ tum lång, stark kroppsbyggnad, ljusbrunt hår och klädd i
svarta långbyxor samt vanlig exercismundering
Tang är 21 år gammal, 5 fot 10 tum lång, undersättsig, mörkbrunt hår och klädd i blå surtut
och långbyxor, stövlar och mössa
2:o Soldat Snars i Åseby, Göteborgs län, dotter Kjerstin. Hon är 10 år gammal.
3:o Den för stöld misstänkte, kringstrykande Emanuel Pehrsson från Kuddby socken, Linköpings
län. Han är lång till växten.
4:o Trumslagaren vid Arbrå Kompani av Hälsinge Regemente, N:o 99 H Rehnström har i höst
avvikit från hemorten i Gävleborgs län
Han är 20 år gammal, 5 fot ½ tum lång, mörk ansiktsfärg och klädd i uniformsbyxor, tröja, väst
och mössa
5:o Gossen Carl Mikael Snickare från Västerbotten, åtföljd av sin fader, f d Soldat Snickare har på
nya Repslagaregatan i Härnösand hittat en näsduk med 5 alnar sidensarge band, åtskilliga
hyllremsor, vilket knyte han medtagit på vandring till södra orterna.
Han är 14 år gammal, och klädd i vita linnebyxor, skinnpäls samt krimmermössa.
6:o I Gävle stals följande: 1 rund silverask med lock, inuti förgylld och märkt E Å, 1 silverdosa
med lock och förgylld inuti, 1 Rysk ordensstjärna och 2 Engelska rakknivar med fodral
7:o Vid inbrott Zirköping gård (?). Malmöhus län stals guld- och silverpjäser, nämligen 12
matskedar, 15 fyruddiga gafflar, 12 matskedar och 12 gafflar märkta med Friherrliga von
Schwerinska vapnet och bokstäverna M T, 17 teskedar märkta M T, 2 spilkumar märkta med
vapnet och M T, 1 gräddkanna, 1 kaffekanna, 1 strösked märkt M T, 4 flaskproppar, 18
dessertknivar, 18 treuddiga gafflar med svarta skaft, 40 – 50 större och mindre jetonger av
Svenska namnkunniga män, 1 rund dosa i komposition med Napoleons porträtt, 1 etui i guld med
mosaik, 1 liten borste infattad i guld, 1 förläggssked i silver, 1 såssked, 1 spade märkt M T, 1
guldfingerborg märkt Martina 1818 och 1 mindre fingerborg.
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalls att efterspana dessa förrymda och brottliga personer,
stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Uppsala den 23 april 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1839 (tider och platser för val till Taxeringskommittén)
I enlighet med artikel 4 § 87 av 1835 års Bevillningsstadga kommer på följande tider och platser
Förrättandet av Taxeringar att ske.
Med Håbo och Bro samt 5 socknar av Trögds Härad vid Grans Gästgivargård den 28 maj
Med Åsunda och 8 socknar av Trögds Härad vid Litslena Gästgivargård den 29 maj
Med Lagunda, Hagunda och Ulleråkers Härader vid Säva Gästgivargård den 30 maj
Med Bälinge, Vaksala och Rasbo Härader på Uppsala slott den 23 maj
Med Örbyhus och Norunda Härader vid Yvre Gästgivargård den 30 maj
Med Olands Härad, Dannemora och Lövsta Tingslager vid Österby Bruk den 28 maj
Med Uppsala stad på Rådhuset dem 30 maj
Med Enköpings stad på Rådhuset den 31 maj
Ledamöterna i de särskilda Beredningskommittéerna erinras att infinna sig försedda med utfärdade
förordnande för att välja Ledamöter till Taxerings Kommittén .
Uppsala den 4 maj 1839
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Kungörelse, Uppsala den 4 maj 1839 (inlösen av Kronohemman till Skattehemman)
Innehavaren av Kronohemmanet Ålsta, ¼ mantal i Lillkyrka socken av Trögds Härad,
Generaladjutanten Carl Stellan Mörner, har anhållit att få inlösa detta hemman till Skatte. Han har
erlagt behöriga avgifter. Detta Skatteköp är alltså kungjort. Det åligger den som anser sig ha
anspråk på förmånsrätt, att inom en månad anmäla och styrka det hos Befallningshavande.
Uppsala den 4 maj 1839 R von KRAEMER
Efterlysning, Uppsala den 6 maj 1839 (4 personer varav 2 barn, rånare och stöldgods)
1:o Korrektionisten Magnus Danielsson har rymt från sitt hemvist i Kalmar län
Han är 33 år gammal, medelmåttig längd och stark kroppsbyggand, blå ögon, mörkbrunt hår
2:o Vid inbrott hos Handlare Hildebrand i Borgholm stals åtskilliga packar stampad och blåfärgad
vadmal, flera skålpund blått bomulls- och ullgarn
3:o Vid rån förövat hos Prosten Ritterberg, Tanums Prästgård, Göteborgs län stals 400 riksdaler, 1
mindre silverfickur, skuldsedlar och andra handlingar rörande Tanums och Lurs Församlingar
100 riksdaler utlovas i belöning till den som upptäcker rånaren och tillrättaskaffar godset
4:o Den för stöld tilltalade Adolf Fredrik Carlsson har rymt från Länshäktet i Nyköping
Han har trint rödlätt ansikte, ljusa ögon och rött hår
5:o Soldaten Anders Froms i Söderby, Alunda socken, detta län, båda barn
Jan Eric 14 år gammal och Anders 11 år gammal
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga personer
och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas att
låta efterlysa Jan Eric och Anders.
Uppsala den 6 maj 1839
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1839 (tagel köps till Uppsala Fattighus)
Vaktmästaren vid Uppsala stads allmänna fattighus köper och betalar rent och torrt hästtagel för
16 skilling per skålpund, nöttagel med 12 skilling, svinborst med 8 skilling och svinhår med 4
skilling samt nötsvans med 1skilling stycket.
Uppsala den 6 maj 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 6 maj 1839 (arrendeauktion Örby, Lagga socken, Stockholms län)
Den 25 maj hålls arrendeauktion vid Örby, då högstbjudande i spannmål utbjuds. Det gäller Örby
3 mantal Säteri med underlydande hemman Lagga Husby 2 mantal Säteri, Sundby ½ mantal frälse
och Morby ½ frälse, alla belägna i Lagga socken, Stockholms län. Arrendet är på 8 år och med
arrendet följer inventarier av kreatur, kör- och åkerredskap samt hö och halm.
Arrendevillkoren är upprättade på förhand och tillkännages vid auktionen före utropet.
Beskrivning finns att tillgå hos undertecknad.
Uppsala den 27 april 1839 Carl Fr sundberg
Uppsala den 6 maj 1839
Kungörelse, Uppsala den 10 maj 1839 (entreprenadsauktion för reparationer på slottet)
Den 21 maj hålls auktion för att till minstbjudande utbjuda entreprenad för reparationer på slottet,
södra tornet där länshäktet är beläget, kakelugnarna i ämbetsrummen samt en trätrappa i den
oinredda våningen.
Inroparna bör vara försedda med borgen för arbetets riktiga utförande. Kostnadsförslagen finns
att genomläsa här.
Uppsala den 10 maj 1839 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 11 maj 1839 (ytterligare auktion för arbeten vid Kaptens Bostället
Kjölinge)
Inför Befallningshavande och Krigs Kollegium kommer den 26 juni ytterligare auktion att hållas,
då entreprenad utbjuds på åtskilliga arbeten på Karaktärshuset vid Kaptens Bostället Kjölinge
under Upplands Regemente
Spekulanter skall vara försedda med borgen. Förslag till kontrakt finns att tillgå och minsta
anbudet prövas av Krigs Kollegiet.
Uppsala den 11 maj 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 13 maj 1839 (Redogörelse av 1837 års Kurhus- och Lasarettsmedel
för Uppsala Län.)
Sedan undertecknade fulländat Revisionen får vi avgiva följande berättelse:
Räkning över Kurhusmedlen
DEBET
Balans från 1836. Behållning i Lantränteriet, Kurhusavgifter, Inventariers värde, Utspisnings
persedlarnas värde
S U M M A 4.178 riksdaler 29 skilling 8 runstycken
Uppbörd 1837. Kurhusavgifter, vinst på utspisningen, tillökning av inventarier, utdebitering
S U M M A tillsammans med 1836 års räkning 8. 263 riksdaler 28 skilling 7 runstycken
KREDIT
Avskrivning och överbetalning från 1836 301 riksdaler 39 skilling 10 runstycken
Utgifter. Underhåll och utspisning, avlöning, ved och lyse, mediciner, nya inventarier,
reparationer, skrivmaterial, begravningskostnad, diverse utgifter, balans till 1838.
S U M M A 8.263 riksdaler 28 skilling 7 runstycken
Räkning över Lasarettsmedlen i Uppsala län från 1 maj 1837 till 1 maj 1838
DEBET
Obetalda legosängs avgifter från 1833 – 1836. Behållning i Lantränteriet, debiterad legosängs
avgift
S U M M A 1.737 riksdaler 22 skilling 10 runstycken
KREDIT
Utgifter. Utspisning, diverse utgifter, begravningskostnader, balans till 1838 års Räkningar
S U M M A 1.737 riksdaler 22 skilling 10 runstycken
Sedan några mindre väsentliga anmärkningar blivit förklarade har vi funnit Räkenskaperna
fullkomligt verifierade, varför Revisorerna tillstyrker full decharge för Redogöraren.
Direktionens fortsatta nit och verksamhet för dessa Inrättningar har Revisorerna nöjet att
vitsorda och kan efter närmare kännedom om Lasarettets och Kurhusets inskränkta lokaler lätt inse
de bekymmer, Direktionen måtte erfara, då de på grund av bristande utrymme måste vägra
hjälpbesökande inträde. Det är enligt Revisorerna hög tid att hitta någon utväg att kunna utvidga
dessa för Länets nödvändiga och välgörande Sjukinrättningar.
Slutligen vill Revisorerna upplysa att under året har vid Lasarettet utgått 52 friska, 9 personer
dött, 1 rymt och 14 är kvarliggande.
Under samma tid har vid Kurhuset utgått 41 friska, 1 person har dött och kvarvarande är 17.
Uppsala den 13 maj 1839 C G von Bahr, J C Schram, P Ad Lindberg, Jan Persson i Årsta
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Kungörelse, Uppsala den 15 maj 1839 (namngivna personer som inte betalt skatt eller böter)
19 namngivna personer, som inte betalt skatt eller böter och vars vistelseort är okänd.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande anmodas liksom Magistraten och
Kronobetjäningen i länet att noga eftersöka dessa personer och vid anträffandet utta och hitsända
de påförda medlen eller i brist på betalningsförmåga lämna meddelande därom.
Uppsala den 15 maj 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 18 maj 1839 (tider och platser där Skvadronerna samlas)
I anledning av Sekundchefens för Livregementets Dragon Korps skrivelse, meddelas de Rustande
att samling för Korpsens Skvadronsmöte till häst sker den 9 juni för Roslags Skvadron vid
Vemblinge, Sigtuna Skvadron vid Gran, Uppsala och Norra Upplands Skvadroner på
Polacksbacken här i staden samt Livskvadronen vid Flottsund därifrån denna Skvadron samma
dag marscherar till Mötesplatsen.
Uppsala den 18 maj 1839
Kungörelse, Uppsala den 18 maj 1839 (vägtrumma mellan Uppsala och Östhammar)
En större vägtrumma kommer att byggas över allmänna Landsvägen mellan Uppsala och
Östhammar i Alunda socken den 10 – 15 juli. Resande från Haberga till Hovs Gästgivargård bör
under tiden ta vägen åt Edinge Gästgivargård genom Tuna Socken.
Befallningshavande i Stockholms län anmodas utfärda likalydande kungörelse.
Uppsala den 18 maj 1839
Efterlysning, Uppsala den 18 maj 1839 (6 personer, 2 fickur, 2 Postpåsar)
1:o På vägen mellan Gränna och Jönköping stals 2 postpåsar allmänna Posten från Stockholm och
adresserade till Kristinehamn och Karlshamn.
2:o Den för stöld angivne Artilleristen Johan Ulrik Tang har rymt från Göteborg
Han är 21 år gammal, 5 fot 10 tum lång, undersättsig med krokig näsa, mörkbrunt hår
3:o Drängen Jans Eric Ersson, tilltalad för stöld har avvikit från Garpenbergs socken i Falu län
4:o Förrymde Manspersonen Pehr Jansson från Säters socken, Göteborgs län är misstänkt för stöld
hos Jan Ersson i Hällsjöbo
5:o I Askersund stals ett fickur med guldboett och halskedja av guld om 2 alnars längd och över
16 dukaters vikt, samt ett med boett av silver och mässingsnyckel.
6:o Förre Korrektionisterna Anders Pehr Berggren och Carl Gust Wilhelm Norberg har rymt från
Skorstensfejare Henchen i Örebro
Berggren är 31 år och Norberg 24.
7:o Den för tredje resan stöld dömde Artilleristen Johannes Larsson Lundín har rymt från
Ödeshögs Häradsfängelse i Linköpings län
Han är medelmåttigt växt med ljuslagt ansikte
8:o Skorstensfejare Gesällen Magnus Ludwig Eklund, som saknar behörigt pass och blivit
anhållen i Västerås har rymt
Han är medelmåttigt växt rödaktigt hår och blå ögon
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls att efterspana dess förrymda och brottsliga personer, stulen
egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Uppsala den 18 maj 1839
Tillkännagivande, 28 maj 1839 (erbjudande om inköp av fröer från Tyskland)
Länets lantmän, som önska inköpa klöverfrö och andra foderväxter anmodas göra skriftlig
anmälan och rekvisitions belopp hos Lanthushållnings Sällskapets Sekreterare senast 1 juli, så att
erforderliga förråd hinner inköpas från Tyskland. Genom Sällskapets åtgärder säljs fröerna till
betydligt nedsatt pris. Sällskapet uppmanar lantmännen att uppmärksamma foderodlingens stora
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vikt, som ett grundvillkor för Jordbrukarens trevnad och välstånd. Överallt där ängarnas
avkastning är svag och osäker och inte ger riklig näring till Boskap och Dragare bör foderväxter
odlas. För den som vill begagna nyare tiders utvidgade kunskaper i Lanthushållsläran och vill dra
inkomst av den del av åkerjorden, som efter urgammal sedvana i orten, skulle ligga i träda är
foderodling oumbärlig.
Uppsala den 28 maj 1839
Tillkännagivande, 28 maj 1839 (bok om stängselbyggnad rekommenderas)
Lanthushållnings Sällskapet rekommenderar Assessor Romans i Värmland nyligen uppfunna och i
bok tryckta uppfinning av stängselbyggnader, som är mer varaktiga och mindre kostsamma än de
gamla och med lätthet kan uppsättas.
Sådana stängsel är redan uppsatta på flera ställen i länet bl a i Hammarskog, Dalby socken,
Söderby, Uppsala Näs socken. Hall kved i Funbo socken, Årsta i Vaksala socken, Skulle i
Jumskils socken och även strax utom slottstullen vid Uppsala.
Då det är av största vikt att vara sparsam med stängselämnena är det Sällskapets förhoppning,
att detta byggnadssätt skall bli vanligt. Det är dock deras önskan, att man säkert lär sig hur detta
skall gå till, då misstag kan bli skadliga för sakens framgång och tillskrivas själva uppfinningen.
Uppsala den 28 maj 1839
Kungörelse, Uppsala den 28 maj 1839 (domar i Lagmans tinget)
Domar vid Lagmans Tinget anhängiga mål avkunnas den 8 juni till vederbörandes kännedom och
efterrättelse.
Uppsala den 28 maj 1839
Kungörelse, Uppsala den 28 maj 1839 (bro vid Skärfälten)
Bron vid Lägenheten Skärfälten kommer att ombyggas under den 25 – 27 juni. Resande bör under
tiden färdas förbi Gottsunda, genom Uppsala Näs socken och fram till Stora Landsvägen.
Uppsala den 28 maj 1839
Kungörelse, Uppsala den 28 maj 1839 (Engelsk konsul för östra kusten)
Enigt Kongl Maj:ts Brev av den 8 dennes tillkännages att Drottningen av Stora Britannien och
Irland utfärdat diplom för Kaptenen vid Stor Britanniska flottan, Sir John Ross, att vara Konsul
över Östra kusten med residens i Stockholm. Han kommer att åtnjuta det skydd samt de fri- och
rättigheter Utrikes Makters i Sverige anställda Konsuler tillkommer
Uppsala den 28 maj 1839
Efterlysning, Uppsala den 28 maj 1839 (9 personer, stöldgods)
1:o Drängen Matts Styberg från Grytbäcken, Tensta socken, som vid Films och Dannemora
Tingsrätt var ställd under tilltal för olovligt tillgrepp
2:o Fältjägaren vid Livkompaniet av Jämtlands Fältjägare Regemente, N:o 19 Nils Tunell och N:o
26 Abraham Bäck har rymt från hemorten
Tunell är 33 år gammal, 5 fot 7 tum lång, långlagt ansikte, rödbrunt hår, spetsig näsa och blå
ögon
Bäck 31 år gammal, 5 fot 10 tum lång, stadigt växt, runt fylligt ansikte, blågrå ögon och rak
näsa
3:o Gardisten vid Livskvadronen av Livgardet till Häst, N:o 2, Johan Christian Holm har inte
inställt sig i Stockholm efter permission
Han är född 1812 i Norge, 5 fot 10 tum lång, bruna ögon och mörkt hår
4:o Gossen Anders Fredrik Pomp, Krokek i Linköpings län har avvikit från sin hemort
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Han är någorlunda stor till växten, ljuslagd med runt ansikte
5:o Den för utprånglande av falska sedlar och 4:de resan stöld tilltalade Drängen Johannes
Bengtsson har rymt från Vadstena
Han är 30 år gammal, liten till växten, trint ansikte och ljust hår
6:o Manspersonen Anders Johan Lindberg, som slagit sin moder och avvikit från hemorten i
Naglums socken, Älvsborgs län
Han är undersättsig, svart krusigt hår, blå ögon och trint ansikte
7:o Soldaten vid Lane Kompani, Bohus Regemente, N:o 5 Elias Lanz har avvikit
Han är 26 år gammal, 5 fot 10 ½ tum lång, ljust hår, blå ögon, runt blekt koppärrigt ansikte
8:o Korrektionisten Anders Carlsson har rymt från Göteborg
Han är 24 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår
9:o Den för stöld angivne Torparsonen Olof Kron har avvikit från Hacksta socken, Gävleborgs län
10:o Vid inbrott i Grundbacka gård vid Söderala Kyrka i Gävleborgs län stals 2 matskedar märkta
A E S och 2 teskedar, 1 förläggs sked, 1 strösked alla märkta E W
10 riksdaler utlovas i belöning
11:o Vid inbrott hos Torparen Eric Nilsson i Tovsäter, Forsa socken, Gävleborgs län, stals 1
silverskål om 1 stops rymd, 1 dito kopp om ½ kvarters rymd, 1 grå vadmalsrock, 3 alnar ljusblått
vadmal m m
Krono- och Stadsbetjänter anbefalls noga efterspana dessa förrymda och brottsliga personer och
stulna egendom och vid anträffandet med dem lagligen förfara
Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas låta efterlysa
Drängen Styberg.
Uppsala den 28 maj 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 1 juni 1839 (leverans av ved till Länshäktet)
Vid auktion den 6 juli upplåts rättigheten till minstbjudande att under hösten och vintern leverera
70 famnar gran- och tallved för Länshäktets behov. Förseglade anbud kan lämnas före auktionen,
varvid priset per famn bör uppges. Famnens dimensioner är 3 alnars höjd och bredd samt veden 1
kvarter lång. Borgen för fullgörandet av leveransen bör biläggas. Befallningshavande prövar
borgen och anbuden.
Uppsala den 1 juni 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1839 (odlingslägenheter vid Jälla Säteri lediga)
På begäran meddelas:
”Vid Jälla Säteri i Vaksala socken finns flera odlingslägenheter för torps anläggande. Arbetsföra
personer av god frejd som är intresserade att anlägga nybyggen där får av undertecknad
underrättelse om de högst fördelaktiga villkoren.
Jälla den 3 juni 1839 F M EDELSVÄRD
Uppsala den 7 juni 1839
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1839 (auktion Agersta hemman, Jumkils socken)
Den 20 augusti kommer Bokhållare Johan Ludwig Engströms i mät tagna fastighet Agersta
hemman i Jumkils socken, detta län, bestående av 1 mantal Frälse och 1 mantal Frälseskatte att
försäljas till mestbjudande här på Landskansliet för att gälda Statssekreterare von Prinzencreuzs
konkursmassa. I Befallningshavandes Utslag fastställs Akademisekreteraren Doktor J H Haaks
intecknade fordran av 2.427 riksdaler 26 skilling 9 runstycken. Köpeskillingen erläggs senast 1
månad efter auktion, då med 6 % ränta.
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Närmare upplysningar om egendomen, som är uppskattad till 14.750 riksdaler är att tillgå hos
Kronobefallningsmannen i orten och här. Det åligger utmätningssökande att i tid underrätta
Inteckningshavande om auktion samt uppvisa bevis att de fått upplysningen.
Uppsala den 7 juni 1839
Kungörelse, Uppsala den 7 juni 1839 (reparationer på Broby Bro, Börje socken)
Mellan 1 – 10 juli kommer reparationer att göras på den s k Broby Bro, Börje socken. Resande
som färdas från Uppsala till Dalkarlsbo Gästgivargård måste ta vägen förbi Husby i Bondkyrko
socken, Jäsmesta, Börje Prästgård och Altuna i Börje socken till Åkerby kyrka eller genom
Svartbäckstullen förbi Ärna och Björkby i Gamla Uppsala över Ulva bro genom Forkarby och
Sundbro byar i Bälinge socken till Åkerby kyrka, där landsvägen tar vid.
Uppsala den 7 juni 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 juni 1839 (lösöresauktion Ekolsunds Värdshus, Husby sjutolfts
socken)
Den 26 och 27 juni säljs på auktion vid Ekolsunds Värdshus, Husby Sjutolfts socken, följande
ekipager: 1 landå, 2 täckvagnar, 3 kalescher, 1 jaktvagn, 1 täcksläde, flera kälkrackar och slädar,
diverse åkerredskap, speglar, byråer, sängar, bord och stolar, kor, ungnöt och får, vete, råg, korn,
blandsäd och havre, ull, laggkärl m m.
Kända köpare får anstånd med betalningen till den 1 oktober, okända betalar genast eller ställer
borgen.
Balingsta den 8 juni 1839 Johan Sahlin
Uppsala den 8 juni 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 13 juni 1839 (utdelning av gratialer)
Utdelning av underhåll till de inom detta län boende Gratialister vid Livregementets Dragon
Korps sker den 1 juni på Gästgivaregården här i staden, den 6:te på Gästgivargården i Enköping.
Vederbörande skall medta sina prästbevis och underhållsbrev.
Uppsala den 13 juni 1839
Kungörelse, Uppsala den 13 juni 1839 (meddelanden från allmänheten)
På begäran meddelas följande:
1:o Undertecknad, som denna dag övertagit så väl Garverirörelsen som Läderhandeln i Änkefru
Hellstens Egendom på Svartbäcksgatan, får vördsamt anmäla, att jag tar emot lönnläder till vars
förfärdigande all möjlig ackuratess och pålitlighet i arbetet, som att i Handelsboden hålla ett väl
sorterat lager till billiga priser, alltid skall vara min högsta vinning att iakttaga.
Uppsala den 27 maj 1839 per Ulrik Hollman
2:o Nylands- och Vasa utsädes råg finns till salu hos Anders Enblom & Comp i Stockholm.
Rekvisitioner ombesörjs genom C E Gisslén i Uppsala, där även upplag finns.
Uppsala den 13 juni 1839
Efterlysning, Uppsala den 13 juni 1839 (försvunnen soldat från Enköpings Kompani)
Chefsämbetet vid Upplands Regementet efterlyser härmed soldaten vid Enköpings Kompani,
N:o114 Eric Hesse, som varit beordrad att bevista årets rekrytmöte med vid samlingen inte inställt
sig utan för 2:dra resan olagligen avvikit
Han är 31 år gammal, 3 alnar lång, ljust trint ansikte och klädd i mellanblå sommarrock, grå
byxor, skor och uniformsmössa utan Kompanimärke. Han skall efterspanas i länet och vid
anträffandet under säker bevakning hitföras.
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Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas låta efterlysa
Soldat Hesse.
Uppsala den 13 juni 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 20 juni 1839 (vansinnig kvinna hittad på lägerplatsen vid
Polacksbacken)
Syssloman Kallerman vid Hospitalet har anmält att från lägerplatsen vid Polacksbacken införts en
vansinnig kvinna, som antas kommit från Danmarks socken.
Hon kan inte tala om sitt namn eller hemvist. Den, som kan lämna upplysningar, gör det till
Syssloman Kallerman, Kronobetjäningen eller Pastors Ämbetet. Kvinnan är nu intagen för
provkur vid Hospitalet.
Uppsala den 20 juni 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 21 juni 1839 (utdelning ur Arméns Änke- och Pupillkassa)
Direktionen för Arméns Pensionskassa har utdelat pension till dessa Änkor och Barn.
Andra klassen
Överste Johan Anders Palms änka, Carolina Gustava Rezell 150 riksdaler
Fjärde klassen
Kapten Carl Hans Jacob Bergmans änka, Maria Charlotta Bergius
Major Adolf Fredrik von Segerfelts änka, Anna Ulrika Gyllenhaal
Major Gabriel Logrens änka, Christina Lovisa Balk
Major Johan Georg Bergs änka, Sara Maria Bergquist 100 riksdaler till vardera
Femte klassen
Major Pehr Anton Jennisches änka, Hedvig Charlotta Ramström
Kapten Magnus Elliots änka, Maria af Wetterfeldt
Fältkamrer A W Segerblads änka, Juliana Elenora Lindequist 75 riksdaler till vardera
Sjunde klassen
Sergeant Gustaf Fredrik Modéers änka, Anna Dorothea Bergman
Styckjunkare Gustaf Adolf Åsbjörnssons änka, Charlotta Katarina Salback
Fanjunkare Anders Salthéns änka, Catarina Öhman
Sergeant Paul Petterssons efterlämnade 5 omyndiga barn, Sönerna Fredrik August och Laurentius
Alfred samt Döttrarna Emilia Dorotea, Jeanette Pauline och Ingeborg Elisabeth 40 riksdaler
vardera
Åttonde klassen
Rättegångsskrivaren vid Konungens f d Eget Värvade Regemente Anders Hultmans ogifta dotter,
Helena Charlotta 15 riksdaler
Fortifikations Material Bokhållare Carl Kjellbergs änka, Christina Krok
Kvartermästare P G Wennerbergs änka, Anna Magdalena Ågren 30 riksdaler vardera
Kassören Gustaf Eric Rydbergs änka, Clara Sophia Lervahn och 5 omyndiga barn 100 riksdaler
tillsammans
Direktionen anmodar Befallningshavande att låta uppläsa denna Kungörelse i kyrkorna
Stockholm den 27 maj C A FALKENBERG, G KUNCKEL, J T CHARPENTIER M FL
Vilken skrivelse härmed är allmänt kungjord.
Uppsala den 21 juni 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1839 (ombyggnad av två broar vid Gamla Uppsala)
Ombyggnad av två broar mellan Gamla Uppsala och den s k Stjärna Bro kommer att ske den 15 –
20 juli. Resande bör under tiden ta vägen förbi Ärna, Vallskog, Svista och Kolsta Byar.
Uppsala den 22 juni 1839
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Kungörelse, Uppsala den 22 juni 1839 (auktion på jaktbackar i Södermanland)
Genom auktion den 4 oktober förrättas inför Kammar Kollegium och Nyköpings Landskontor
Kronojaktbackarna i Toresunds och Kjula socken, att under skattmannarätt, säljas till
högstbjudande. Upplysningar kan erhållas här.
Uppsala den 22 juni 1839 R von KRAEMER
Efterlysning, Uppsala den 22 juni 1839 (16 personer, 2 ston)
1:o Manspersonen Fredrik Svensson, som även kallar sig Brodell och Håkansson och är dömd till
ansvar för tjuvnad i Västerås och förfalskning i Enköping, därifrån han skulle inställas till
rannsakning inför Redvägs Häradsrätt i Älvsborgs län för rån, har fått tillfälle att komma på
flykten.
Han är kort till växten, född den 12 september 1813 i torpet Klovsten, Timmelheds socken, blå
ögon, blekt ansikte, mycket ljust hår och var vid rymmandet klädd i grå vadmalströja och blå
ridbyxor med mässingsknappar längs sidorna.
2:o De för stöld tilltalade manspersonerna Anders Johan Edgren, Carl Pettersson Quick och Carl
Andersson har rymt från Älvsborgs län
Edgren är lång och grov till växten, fylligt ansikte, krokig näsa, blå ögon och svartbrunt hår
Quick är medelmåttigt växt, långlagt magert ansikte, bred utstående haka, bruna ögon, svart hår
Andersson är medelmåttigt lång med stark kroppsbyggnad, brett ansikte, blå ögon, mörkt hår
3:o Förre Korrektionisten Olof Swensson Mackrill, misstänk för att stulit ett brunt 9 ½ år gammalt
Sto med svart svans och man samt märkt på hovarna med A P S. Ägare är Bonden Anders
Pehrsson i Djurhult, Göteborgs län.
4:o Från Korsberga socken, Jönköpings län har avvikit följande personer: Carl Blom, Soldaten
Johan P Häggs son, Carl Johan och dennes broder Jonas Peter Hägg samt Grenadjären Carl Gustaf
Bladh
5:o Rotebåtsmannen vid Norra Roslags Kompani, N:o 69, Anders Norman, har avvikit från sitt
hemvist i Stockholms län
Han är stor, 30 år gammal, fylligt ljuslätt ansikte, blå ögon, svart hår
6:o Arbetskarlen N Åbrandt, som misstänks för stöld, har avvikit från hustru och två barn, från
Fisksätra Egendom i Stockholms län
7:o Manspersonen Gustaf Andersson från Karlstad, misstänks att från Anna Andersdotter i
Ängsätter, Ljusdals socken, Gävleborgs län, ha stulit åtskilligt, som blivit funnet hos honom. Han
har sedan avvikit.
8:o Ett 4-årigt sto, svart med ståndman och avklippt svans har stulits från Änkan Lisa Stigenberg i
Grinduga, Valbo socken, Gävleborgs län
9:o Den för stöld tilltalade förre Båtsmannen Sven Lilja, har rymt från Häradshäktet i Stora Tuna,
Gävleborgs län
Han är stadigt växt, trint ansikte, brunt hår och polisonger
10:o Avlidne Backstugumannen Olof Olssons dotterson, Gustaf, har avvikit från sin hemvist i
Fornbro By, Ekeby socken, detta län
Han är 14 år gammal
11:o Den för 4:de resan stöld till livstidarbete på Karlskrona Fästning dömde förre
fästningsfången, Jan Ersson Collin, har genom våld berett sig tillfälle att rymma från Fångföraren
inom Linköpings län
Han är 33 år gammal, lång och grov, långlagt ansikte, ljust hår, och klädd i bolstervarsbyxor,
blå tröja, och stövlar. Vid rymningen blev han sårad av ett sabelhugg.
12:o Trädgårdsmästare Erick Törnblom har rymt från sin tjänst vid Göksholm, Örebro län
Han är 40 år gammal, medelmåttigt lång, magert ansikte
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13:o Den för 4:de resan stöld dömde Drängen Jonas Peter Olsson, som två gånger vägrat att
undergå honom ålagd kyrkoplikt, har rymt inom Kalmar län
Han är av medelmåttig längd med stark kroppsbyggnad, blå ögon, brunt hår och runt ansikte
Krono- och Stadsbetjänterna anbefalles att noga efterspana dessa förrymde och brottsliga
personer, stulna kreatur jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och övriga Befallningshavande anmodas att låta efterlysa
Fredrik Svensson och gossen Gustaf.
Uppsala den 22 juni 1839
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1839 (Avrads- och Kronotionde spannmål)
De Räntegivare, som till Statsverket betalar sin skatt i spannmål, skall göra anmälan eller
uppsägning, som fordras för att in natura få leverera årets Avrads- och Kronotionde samt Arrende
spannmål.
De som vill leverera så, erinras om de föreskrifter som gäller och finns meddelade i
Befallningshavandes Kungörelse av den 10 juli 1839. Prästerskapet anmodas att läsa Kungörelsen
från Predikstolen.
Uppsala den 25 juni 1839
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1839 (beväringsynglingars eventuella utestående
avlöningsförmåner)
Om någon av årets Beväringsynglingar inom Uppsala län inte fått sina avlönings- och
ersättningsförmåner, bör de skriftligen anmäla innan 1 december.
Uppsala den 25 juni 1839
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1839 (inköp av bröd åt fångarna)
Enligt Kammar Kollegiets Förordnande av den 17 maj 1819 kommer entreprenadsauktion att
hållas här på Landskontoret den 10 november, då anbud att till billigaste pris skaffa bröd till
fångarna i Länshäktet under året.
Uppsala den 25 juni 1839
Kungörelse, Uppsala den 25 juni 1839 (utdelning av medaljpensioner)
Avskedade Underofficerare och Soldater, som blivit benådade med Medaljpensioner skall från
Militär Hospitals Fonden erhålla årets pensionsbelopp. De skall så fort som möjligt inlämna sina
Prästbetyg, att de leva och har god frejd samt uppge numren på Pensionsbrevet.
Befallningshavande rekvirerar pengarna, som tillsänds Kronobetjäningen för att delas ut mot
kvitto och avskrivning på Pensionsbrevet.
Uppsala den 25 juni 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 26 juni 1839 (Prövningskommittén som granskar Taxeringarna)
Ledamöter i Allmänna Prövningskommittén sammanträder den 24 september på slottet, för att
granska och meddela rättelser i de anmärkningar som gjorts mot Taxeringskommitténs beslut.
Följande erfarna och kunniga Herrar och Män är kallade:
För Adeln och Ridderskapet Assessor Didron, Ryttmästare Tersmeden, Stallmästare von Bahr
För Prästerskapet Hovpredikant Afzelius, Prosten Schram och Kyrkoherde Rosenblad
För Borgarståndet Guldsmed Wendelius, Handlarna Tounon och Holmström
För Bondeståndet Häradsdomare Hjortsberg, Rusthållare Johan Boivie och Bonden Per Hansson i
Målsta
För Ståndspersonerna Apotekare Schwartz, Expeditions Kronobefallningsman Sahlin och
Bruksinspektor Forssling
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De skattskyldiga som önska rättelse, bör skriftligen inge sina överklagande, skälen till dem
jämte upplysningar som bestyrker deras anmärkningar till Befallningshavande eller senast den dag
prövningskommittén sammanträder.
Uppsala den 26 juni 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 28 juni 1839 (markegångssättning)
Med anledning av Kungörelse den 1 oktober 1810 och Förordningen den 20 september 1815 har
jag utsatt innevarande års Markegångssättning till den 4 november, då förrättningen sker här på
slottet.
De Herrar av Adeln och Ridderskapet som äga rätt att delta i val av Deputerade, anmodas inom
fjorton dagar insända sina val hit. Brevet märks med V O T U M
Bondeståndet bör snarast välja en eller flera ombud, beroende på socknens storlek, som på
Domhavandes kallelse infinner sig och väljer Deputerade så att det i länet blir tre av Bondeståndet.
Jag anmodar Magistraterna och Prästerskapet att ombesörja val av Präst- och Bondeståndet.
Magistraterna och Kronofogdarna skall med Sockenfullmäktige upprätta priskuranter på alla
varor och persedlar som bör finnas i Markegångs Taxan innan 20 oktober.
Uppsala den 28 juni 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala juli 1839 (anmärkningar vid Revisionen av Arbets- och Korrektions
Inrättningen)
Vid Revisionen av Arbets- och Korrektions Inrättning den 17 september 1838 förekom
anmärkningar, som dess Ordförande Landshövding Robert von Kraemer den 1 maj avgav
förklaring till. Flera anmärkningar är därmed undanröjda, men på de följande punkterna kvarstå
de.
1:o Revisorerna har tidigare fästat uppmärksamheten på att man inte fört anteckningar vilken dag
den intagna inkommit och avgått eller de matportioner som han kommit i åtnjutande av. De saknas
fortfarande
2:o Några poster till godo i räkenskaperna är inte införda. Det har inte berott på Redogöraren utan
på att Direktionen lämnat sitt medgivande. Detta kan inte godkännas, då det är känt att en av
personerna råkat på fullkomligt obestånd och inte kan betala.
3:o Redovisning för utfört arbete saknas under april, maj och juni.
4:o Redogöraren har inte följt vedertagen kutym, när räkningarna förts, utan en del poster har
hamnat i fel konton.
5:o I 1837 års Inventarieförteckning har inte upptagits att några sängkläder blivit kasserade, eller i
Direktionens protokoll beslut om nyanskaffningar. Dock har 496 alnar buldan och foderväv
använts. Det hade åtminstone varit nödvändigt att ett skriftligt uppgjort ”Åtgångsförslag”
vidfogats Räkenskaperna.
6:o För nödvändig kontroll av Vaktmästaren, vidhåller Revisorerna att hans redovisning över
utgifter skall noggrant verifieras.
7:o Bokföringsfel, då inkomst av ett arbete införts på fel år.
Till sist åberopar Revisorerna, deras i den 17 september 1838 avgivna Revisions Berättelse, så
lydande:
§ 16 Inrättningens hus och övriga tillhörigheter är väl underhållna och den nu tillsatte
Vaktmästaren söker fullgöra sina åliggande med all noggrannhet.
§ 17 Revisorerna lämna samma omdöme, som föregående års Revisorer rörande Inrättningens
nytta och behövlighet, att ett mera allmänt bidrag för att understödja detsamma borde finnas och
att Direktionen ådagalägger nit och omtanke i vården om denna Inrättning.
Uppsala i juli 1839 L U KRÖNINGSVÄRD E W AURIVILLIUS C A HAEGER
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Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1839 (ombyggnad av bro mellan Västerås och Nykvarn)
Ombyggnad av den s k Gottsta eller Väsby Bro mellan Västerås och Nykvarn kommer att äga rum
mellan 8 – 13 juli. Resande bör under tiden färdas genom Badelunda och Björksta socknar eller åt
Edsberga Gästgivargård.
Uppsala den 2 juli 1839
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1839 (utdelning av Krigsmanshus Gratialer)
För de Upplands Regemente anvisade Krigsmanshus Gratialister, som vill få första hälften av årets
underhåll kommer Avlöningsmöten att förrättas den 27:de på Yvre Gästgivargård, Tierps socken,
den 29:de här i staden, den 27:de på Österby Gård, Haga socken, Stockholms län.
Underhållstagare bör medföra Underhållsbrevet och Prästbetyg.
Uppsala den 2 juli 1839
Kungörelse, Uppsala den 2 juli 1839 (vittne antyds inställa sig i rätten)
Enligt Vadstena Rådhusrätts Beslut är Glasmästare Gesällen J F Åberg, härmed antydd att vid laga
påföljd inställa sig inför rätten den 12 augusti för att vittna i ett mål mot Bonden Andreas Larsson
i Saltabolet, anklagad för att ha prånglat ut falska mynt.
Uppsala den 2 juli 1839
Efterlysning, Uppsala den 2 juli 1839 (8 personer, klädstöld och stöld av silverur)
1:o Statdrängen Pehr Bloms vid Björnarbo i Jumkils socken, detta län, styvson, Alfred Teodor, har
avvikit
Han är 11 år gammal, ljuslagd, undersättsig och kort till växten
2:o De för andra resan stöld straffade manspersonerna Gabriel Swanström och Johannes Swensson
Ryberg har rymt från Vänersborg
Swanström är 26 år gammal, liten till växten, blekt ansikte och ljust hår
Swensson är 29 år gammal, medelmåttigt växt, blekt ansikte och mörkt hår
3:o Ynglingen Daniel Buller, som är angiven för stöld, har rymt från Falun
Han är 17 år gammal, medelmåttigt växt och har trint ansikte
4:o Vid inbrott i en Kompani Trossbod i Falu län har stulits 2 kapotter av grått kläde, 1 par nya blå
klädesbyxor, 1 skjorta, 1 par skor, 1 gevär av engelsk modell och en kopparflaska
5:o Nämndeman Sax Hans Hanssons i Nolbäck, Gagnef socken, Falu län, son, Olof har under
1837 avvikit från hemorten
6:o Hovslagare Gesällen Gustaf Malmén dömd för inbrott och andra resan stöld och avskedade
Soldaten Johan Wipp, tilltalad för andra resan stöld har rymt från häktet i Hedemora
Båda är medelmåttigt växta, Malmén 24 år och Wipp 37 år gamla
7:o Drängen Johannes Swensson har rymt från sin husbonde, Gårdfarihandlare Anders Gunterberg
i Töve, Vings socken, Älvsborgs län
Han är 23 år gammal, liten och undersättsig till växten med ljust hår och blå ögon
8:o Från Torparen Jan Pehrsson i lägenheten Lilla Glädjen nära Uppsala har stulits ett silverur
tillverkat av Ward med ordningsnummer 8650 och vidhängande urnyckel och pitchaft av silver
Kron- och Stadsbetjänter anbefalls efterspana dess förrymda och brottsliga personer, stulen
egendom jämte tjuvarna och vid anträffande med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas efterlysa
11-åriga Alfred Teodor och silveruret.
Uppsala den 2 juli 1839 A WISTRAND O H FÖRBERG
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Kungörelse, Uppsala den 6 juli 1839 (Sparbank i varje socken)
Då en Sparbank i varje socken, som redan finns i städerna, skulle bevara och göra fruktbärande
mindre summor som annars lätt förskingras, meddelas länets Innevånare de villkor
Sparbanksdirektionen vill stadga. Ordförande i Direktionen är Landshövdingen. Man vill bilda ett
slags Huvudkontor för dessa Socken Sparbanker, så att besvär och äventyr vid utlåning inte
kommer att drabba Styresmännen i Socknen.
Prästerskapet anmodas vänligen uppläsa denna Kungörelse och i Sockenstämman överlägga
med Församlingen, så att man inser den betydelsefulla vikten och nyttan av Sparbankernas
stiftande samt de fördelaktiga villkor som av Uppsala Sparbanks Direktion blivit föreslagna. Man
utser två eller tre av socknens mest utmärkta och redbara innevånare, att utan arvode bli
Styresmän för socknens Sparbank. En av dem som är skrivkunnig utses till Ordförande.
Så fort valet skett meddelas Befallningshavande som kostnadsfritt sänder insättningsböcker och
Sparbanksreglementen.
De av Sparbanks Direktionen bestämda villkoren är följande:
1:o Insättning i Filial Sparbankerna sker en gång i månaden, nämligen sista lördagen i varje
månad. De insatta medlen skall vara Huvudinrättningen tillhanda innan första lördagen i nästa
månad. Breven skall vara rekommenderade och ha påskrift från vilket Filialkontor de kommer.
Det torde endast behövas ett sådant brev i månaden. Huvudkontorets ansvar för brevet sker inte
förrän det kan styrkas att Direktionens Ombud har utkvitterat det på Postkontoret eller det blivit
direkt överlämnat till vice Ordföraren mot kvitto.
Huvudkontoret ansvarar inte för summornas belopp förrän brevet bryts vid den ordinarie
sammankomsten första lördagen i månaden, varvid ett duplett reversal kvitteras av Ordföraren
eller vice Ordföraren och vederbörligen kontrasigneras. I varje brev skall medfölja specifikation
på summorna.
2:o Då man inom en inte avlägsen framtid sannolikt kan vänta att räntan nedsätts till 5 % och
Huvudkontoret, som vill mot fullkomlig säkerhet och i så stora poster som möjligt förränta de
insatta medlen, troligen nödgas avstå från den hittills rådande bevillningsprocenten samt därjämte
kommer att vidkännas ökade utgifter för en betydligt utvidgad bokföring, merarbete för
vaktmästaren och att behöva särskild protokollförare, så kan man inte betala insättarna mer än 4 %
ränta. Däremot svarar Huvudkontoret för alla uppkomna omkostnader.
Men om någon bosatt utanför Uppsala, gör immediare (omedelbara) insatser på
Huvudkontoret, äger han rätt att liksom de i Uppsala boende räkna med 5 % ränta Däremot skall
premier för flitig insättning på Filialkontoren i mån av blivande tillgångar samt där visad omsorg
och omtanke från Huvudkontoret dit översändas.
3:o Hela insättningssumman på Filialkontoret blir liksom i staden 52 riksdaler om året, och
kommer det redan tryckta Sparbanks Reglementet med däri gjorda eller blivande förändringar att
gälla lika för stad och land.
4:o Från Uppsala Lanthushållnings Sällskaps Förvaltnings Utskott torde till innevånarna utgå en
uppmaning, att göra välvilliga bidrag till en Hjälpfond för Sparbanks Inrättningarna i Länet. De
förut givna är endast till för Sparbanken i Uppsala stad.
5:o Räntan på insatta medel beräknas från den dag de kvitteras i Huvudkontoret.
6:o Vid årets slut inskickas alla motböcker till Huvudkontoret och under tiden är Filialkontoren
stängda
7:o Filialkontoren bör avlämna alla sina brev till Huvudkontoret på något av de vanliga
postkontoren.
8:o Skulle mot all förmodan filialkontoren inte följa de givna föreskrifterna, nödgas
Huvudkontoret uppsäga all förbindelse med Direktionen för ett sådant Filialkontor.
Uppsala den 6 juli 1839 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 9 juli 1839 (auktioner Hacksta, Trögds socken, Vånsjö och Kylsta i
Västerås län)
På begäran meddelas följande:
1:o Frivillig auktion den 1 augusti, då Hacksta gård om 1 mantal Frälse Säteri och 1 mantal
Rusthåll i sambruk säljs. Gården är belägen i Hacksta socken, Trögds Härad och Uppsala län, 5
mil sjö- och landsväg från Stockholm samt 2 mil från Enköping nära kyrka och kvarn.
Egendomen har åbyggnad för ståndspersoner, 86 tunnland öppen åker i ypperlig jordmån, äng
till 130 – 140 lass hö, skog till hägnad och vedbrand, trädgård, humlegård, tillräckligt bete,
tröskverk, fiske och lastageplats vid Mälaren. Säljs i nuvarande skick med augmentsränta,
dragonhäst och rustningspersedlar jämte inventarier och växlande gröda om så önskas.
Närmare underrättelser och köpevillkoren, som bestäms till köparens bekvämlighet, erhålles på
stället auktionsdagen.
Balingsta den 4 juli 1839 Johan Sahlin
2:o Den 30 juli kommer frivillig auktion att hållas på stället då till högstbjudande säljs Lillhärnevi
Kronoskatte Kvarn, belägen vid Vånsjö Bro i Härnevi socken samt 1/12 mantal i Vånsjö och 1/8
mantal i Kylsta, Torstuna socken, Västerås län. Kvarnen och hemmanen ligger nära varandra.
Kvarnen har 2 par stenar, ett par för sikt och ett par för grovmäld, allt i gott skick.
På egendomarna sås 10 tunnor 16 kappar i god och bördig jord. Hötillgången är omkring 36
lass hårdvallshö. Vidare finns gott bete.
Skulle av brist på köpare egendomarna inte kunna säljas, kan de utarrenderas. Underrättelse om
Betalningsvillkoren lämnas före utropet.
Lillhärnevi Kvarn den 4 juli 1839 Johan Eric Jansson
Uppsala den 9 juli 1839
Kungörelse, Uppsala den 9 juli 1839 (värvning)
Artilleristen vid Svea Artilleri Regemente, N:o 37, Bergman, har blivit beordrad att under 10
månader inom detta län anställa värvning för Regementets räkning.
Uppsala den 9 juli 1839
Efterlysning, Uppsala den 9 juli 1839 (7 personer, 1 sto)
1:o Arbetskarlen Jan Janssons i Svia, Vaksala socken, detta län, styvson, Carl har i början av året
avvikit från orten
2:o Kamrer Carl Gustaf Sandström, som häftat i brist för den av honom anförtrodda Arméns
Pensionskassa har rymt från Stockholm
3:o Den för efterapning av Bankosedlar tilltalade Artilleristen Carl Fredrik Darell har rymt från
Stadshushäktet i Stockholm
Han är 24 år gammal, liten till växten, stark och välbildad kroppsbyggnad, trint rödlätt ansikte,
svärtade mustascher, ljust hår
100 riksdaler utlovas till den som griper Darell
4:o Gossen Anders Bohm har bortgått från Åkerby ägor i Harakers socken, Västerås län
Han är 11 år gammal, trint ansikte ljusgult hår och bruna ögon
5:o Den för stöld straffade förre Husaren Bengt Isolany har rymt från fångbevakningen i
Malmöhus län
Han är 24 år gammal, medelmåttigt växt, brunt hår, blå ögon, och runt ansikte
6:o Förre Korrektionisten Lars Larsson har rymt från Dalby Häradsfängelse, Malmöhus län, dömd
för andra resan stöld
Han är 30 – 40 år gammal, mager med dystert utseende
7:o Vallackaren Johan Fredrik Egnell hr olovligen avvikit från Lasarettet i Gävle
Han är lång med krokig näsa och mörkt hår
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8:o Ett i Ovansjö socken, Gävleborgs län bortkommet sto, 9 år gammalt, brunt med svart man och
svans
Krono- och Stadsbetjänter i länet anbefalls att efterspana dessa förrymda och brottsliga
personerna, hästen och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas låta
efterlysa Janssons styvson, Carl
Uppsala den 9 juli 1839 A WISTRAND O H FÖRBERG
Brev från Carl Johan, Uppsala 19 juli 1839 (priset på salpeter)
”Vi har funnit för gott att fastställa priset på salpeter, som är tillverkad inom Riket och blir till Oss
och Kronan hembjuden under nästa år till 5 riksdaler för lispundet, vilket är lika med årets pris.
Vilket Vi Eder till allmänt kungörande inom Ert anförtrodda Län i nåder meddela velat.
Stockholm den 4 juni 1839 Under Hans Maj:ts Vår Aller Nådigast Konungs och Herres frånvaro
Dess tillförordnade Regering. OSCAR
E A STJERNELD, G F ÅKERHJELM, E R ADELSVÄRD, ALB IHRE
Uppsala den 19 juli 1839 A WISTRAND O H FÖRBERG
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1839 (Kronprinsen deltar i utredningsarbetet inom 4:de
Militär Distriktet)
Generalstabs Officeren Kapten L B Westfelt skall från och med den 1:sta i denna månad under
ledning av Hans Höghet Kronprinsen företaga ett arbete, för att vinna kännedom om 4:de Militär
Distriktet, i likhet med vad som redan ägt rum i avseende på 5:te och 6:te Militär Distrikten.
Officeren hos Hans Höghet Kronprinsen, Gustaf von Waldheim har på Hans Höghets befallning
anhållit, att Befallningshavande i detta län måtte gå Kaptenen tillhanda med alla för arbetets
genomförande, så väl ekonomiska som statistiska nödvändiga upplysningar. Han bör anbefalla
Lantmätare och Kronobetjäning att lämna allt Material som Kapten Westfelt önskar samt utfärda
en lika inbjudan till Prästerskapet.
Landshövdinge Ämbetet har härmed meddelat Prästerskapet, tjänsteförrättande Lantmätare och
Kronobetjäningen i Länet att iaktta vad på dem ankommer.
Uppsala den 20 juli 1839
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1839 (utdelning ur Enöres Kassan)
Ansökningar från dels avskedade välförtjänta Soldater vid Upplands Regemente och dels
nödställda Soldatänkor och barn för att erhålla understöd ur Hertigen av Upplands Gratifikations
Inrättning inges till Direktionen för Enöres Kassan innan 1 november. Samtidigt inlämnas intyg av
Regements Befälhavaren för Upplands Regemente och Församlingens Pastor.
Uppsala den 10 juli 1839 På Direktionens vägnar R von Kraemer. Uppsala den 20 juli 1938
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1839 (Storå eller Karlsholms Bro ombyggs)
Den s k Storå eller Karlholms Bro över landsvägen mellan Älvkarleby och Skärplinge
Gästgivargårdar kommer att ombyggas mellan 5 – 10 augusti. Resande får färdas förbi Nöttö By
och Västlands Bruk.
Uppsala den 20 juli 839
Kungörelse, Uppsala den 20 juli 1839 (uppköp av kreatursben och järnskrot)
”Undertecknad uppköper under sommaren torra och köttfria kreatursben till 10- 12 skilling
lispundet, partier av torr Bergblads mossa till 2 riksdaler 4 skilling lispundet, smidesjärnskrot 16
skilling och gjutet järnskrot till 8 skilling per lispundet
Enköping den 16 juli 1839 J D Åhlén
Uppsala den 20 juli 1839
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Efterlysning, Uppsala den 20 juli 1839 (7 personer)
1:o De för stöld och förfalskningsbrott tilltalade Drängarna Carl Olof Carlsson och Sven Gustaf
Olsson har rymt från Askersunds Stadshäkte.
Carlsson är född 1813, medelmåttigt växt, avlångt ansikte, ljusbrunt hår, blå ögon
Olsson är född 1816, kort av stark kroppsbyggand, brunt hår, blå ögon och avlångt ansikte
2:o Förrymde förre Stalldrängen Anders Olsson misstänks för rån inom Göteborgs län
3:o Förre Pionjären Magnus Hedenberg har olovligen avvikit ur sin tjänst hos Skeppare Magnus
Österlind i Gryts socken, Linköpings län
Han är 30 år gammal, 5 fot 8 tum lång, ljust hår, blå ögon och ett långt ärr på ena kindbenet
4:o Gossen Anton Rickard Wimmerstedt har rymt från Pigan Lind i Jönköping
Han är född 1833
5:o Korrektionisten Håkan Pehrsson har rymt från Landskrona Fästning, där han avtjänade ett 10årigt arbetsstraff för rån och stöld.
Han är 28 år gammal, 5 fot 10 tum lång, starkt växt, brunt hår, blå ögon, avlångt ansikte och
vänstra tummen något stympad
6:o Förre Soldaten Anders Lindgren från Järvsö socken, Gävleborgs län, har rymt från hemorten.
Han är misstänkt för stöld.
Krono- och Stadsbetjänterna i länet åligger att noga efterspana dessa förrymda och brottsliga
personer och vid anträffandet insända dem till Länshäktet.
Uppsala den 20 juli 1839 O H FÖRBERG P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 augusti 1839 (entreprenadsauktion för inköp av ved till
Hospitalet)
Auktion hålls på Landskontoret den 15 augusti för att till minstbjudande utbjuda rättigheten att
under hösten och vintern avlämna 250 famnar tall- och granved för Uppsala Hospitals behov.
Famnen är bestämd till 3 alnars höjd och bredd samt veden 6 kvarter lång. 125 famnar skall vara
levererade för oktober och resten före februari nästa år. Förseglade anbud kan lämnas före
auktionen. Entreprenören bör ställa borgen och anbudets antagande beror på Serafimer Ordens
Gillets prövning.
Uppsala den 2 augusti 1839 På Hospitalets vägnar D BOËTHIUS
Kungörelse, Uppsala den 3 augusti (meddelanden: auktion Eka Säteri, Lillkyrka socken, köp
av timotejfrö)
1:o Den 22 och följande dagar i augusti säljs på Eka Säteri, Lillkyrka socken, Trögds Härad, efter
avlidne Kabinetts Kammarherren Axel Oxenstjerna genom frivillig auktion följande:
Guld, silver, pläter, mässing och järnsaker, möbler av mahogny och ek, speglar, pendyler och
bordsstutsare, bokskåp och flera större partier böcker på flera språk, diverse klädesstuvar, goda
skjutgevär av alla slag, sablar, värjor, ett komplett officers tält med kattunstapeter och möbler,
Engelska och Svenska vagnar, 1 trosskärra, slädar, slädrackar, flera Engelska ridsadlar med ridtyg
av alla slag, filtar och valltrapper, Engelska fullblodshingsten Norris Dancer, och fullblodsstoet
Theodora, flera halvblodshästar och föl i olika åldrar, får av Southowns race, 3 segelslupar
Godkända köpare får anstånd med betalningen till 1 mars. Okända betalar vid varans hämtning
eller mot borgen, Rafraichissementer för spekulanterna och foder för hästarna är arrangerat.
2:o Väl rengjort Timotejfrö uppköpes i Handlare Lenngrens Salubod vid Köpmangatan i Uppsala
till högsta pris.
Uppsala den 3 augusti 1839
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Kungörelse, Uppsala den 3 augusti 1839 (häst anhållen hos tilltalad dräng)
Hos den för hustjuvnad och förfalskningsbrott tilltalade Drängen Fredric Swensson, även kallad
Brodell och Håkansson, har i Stockholms län påträffats en gulblack häst med svart ål, man och
svans. Misstanke om olovlig åtkomst föreligger och ägaren återfår kreaturet hos Expeditions
Kronofogden Laur Öhlin på Tallsta i Husby Odensala socken, Stockholms län.
Uppsala den 3 augusti 1839
Efterlysning, Uppsala den 3 augusti 1839 (6 personer)
1:o De för stöld tilltalade Drängarna Carl Nilsson, Nils Nilsson och Martin Olsson har rymt från
Malmö län
2:o Förre Bonden Isak Isaksson, som är angiven att ha stulit 1 matsked av silver har avvikit från
sitt hemvist i Simtuna, socken, Västerås län
Han är 47 år gammal, lång till växten, trint ansikte och ljusbrunt hår
3:o Arrestanterna Anders Gustaf Bengtsson och Nils Gustaf Carlsson, som också kallar sig Carl
Olof Olsson har rymt från Linköping
Bengtsson är 20 år gammal, trint ansikte, blå ögon
Carlsson är 26 år gammal, avlångt ansikte, blå ögon och mörkbrunt hår
Krono- och Stadsbetjänter åläggas att efterspana dess förrymda och brottsliga personer samt
vid anträffandet insända dem till Länshäktet.
Uppsala den 3 augusti 1839 O H FÖRBERG P E O WISTRAND
Brev från Carl Johan, Uppsala den 5 augusti 1839 (angående Bro över Dalälven)
Till Ständerna har framställts en fråga, rörande en anläggning av en Bro över Dalälven i närheten
av Gysinge Bruk, till lättnad för kommunikationen mellan Västmanland och den s k Fjärdhundra
trakten samt Norra orterna. Efter infordrat utlåtande av Landshövdinge Ämbetet i Ert län och
Befallningshavande i Västmanland, har de förklarat att en bro skulle vara till nytta för
kommunikationen mellan Norr och Söder. Genom Våra Befallningshavande har innevånarna i
trakterna, vilkas fördel egentligast skulle bero, hörts om de vill delta i en brobyggnad med
väganslutningar samt underhåll. Kapten Mekanikus Forssgrens ritning och kostnadsförslag
granskades av Vårt Över Intendents Ämbete och kopieras i 3 exemplar till Befallningshavanden,
som inhämtade yttrande och avgav utlåtande till Kollegiet.
Remisserna visar, utan att man varit på plats, att ritningarna är noggrant uppgjorda, medan
man anser att det behövs förstärkningsbjälkar, som kommer att kosta 135 riksdaler vilket ökar
förslagssumman från 33.411 riksdaler till 33.546 riksdaler.
Vi har inhämtat att endast några få socknar i Edert anförtrodda län är villiga att bidraga till
broanläggningskostnaden. Några socknar önskar stödja förslaget, men endast genom subskription
efter vars och ens råd och lägenhet.
Att inom Uppsala län, de flesta inom Västmanlands län alla sockenmän, som blivit hörda
undandragit sig att lämna något bidrag.
Att inte någon velat vidkännas kostnad eller besvär för broarnas och vägarna underhåll, vilka
genom bropengar kunnat åstadkommas.
Att de bestämda bidrag som i Uppsala län sockenvis blivit utfästa inskränka sig till 19 tunnor
16 kappar spannmål, samt 16 – 20 skilling på mantalet inom 2 socknar.
Bidrag på 17.347 riksdaler är genom subskriptioner utfäst bland annat av ägaren till Gysinge
Bruk med 10.000 riksdaler och Brukspatron Thore Petré som i Riksdagen förklarat sig villig att på
egen bekostnad verkställa hela den med Broanläggningen förenade väganläggningen över Mattön,
i kostnadsförslaget beräknad till 1.225 riksdaler.
I föredragningen av ärendet har Vi i överensstämmelse med av Oss i Nådigt Brev av den 8
april 1836 yttrat den stora nytta som detta företag skulle medföra. Vi har funnit det billigt i
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avseende på de stora bidrag enskilda personer lämnat, att bidraga med Statliga medel.. Vi föreslår
att ett Bolag bildas, som har ansvar för verkställigheten i enlighet med ritningarna och med tillägg
för Över Intendents Ämbetets föreslagna förstärkningsbjälkar, på broarnas bjälklag och
underhållet utan ökad tunga för ortens Bro- och Vägbyggnadsskyldiga innevånare av själva
broarna och den nya väganläggningen över Mattön och övriga i älven befintliga holmar.
Bolaget skall från och med nästa år av Riksstatens Nionde Huvudartikel för ändamålet få årligt
anslag på 2.000 riksdaler under 6 år med rättighet att för broarnas begagnande uppbära avgifter i
enlighet med Taxan som kommer att stadgas och underställas Vår prövning.
Vilket Vi till Edert svar och efterrättelse tillkännager, jämte de insända protokollen anbud och
subskriptionslistor härmed tillsänds Er.
Stockholm den 24 april 1839 Under hans Maj:ts frånvaro Dess tillförordnade Regering, OSCAR
Denna skrivelse, har på hemställan från Landshövdinge Ämbetet i Gävleborgs län tillkännagivits,
så att de som önska ingå i Bolaget anmäler sig inom 15 september här eller på Landskansliet i
Gävle inom 1 oktober.
Uppsala den 5 augusti 1839 O H FÖRBERG P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1839 (entreprenadsauktion på skjutsväsendet i Hallsta
Gästgivargård, Västerås län)
Entreprenadsauktion den 23 september i Tingshuset vid Hallsta, då skjutsväsendet vid Hallsta
Gästgivargård från den 1 november till den 1 november 1843 kommer att utbjudas. Underrättelse
om kontraktsvillkoren lämnas hos Kronofogde Dillman i Västerås.
Uppsala den 8 augusti 1839
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1839 (arrendeauktion på Härja Kronoutjord)
Auktion hålls inför Kammar Kollegiet på Tingshuset i Nyköping, den 27 september, då till arrende
utbjuds på 30 år Härja Kronoutjord och 2 tunnland 23 kappland i Härads socken, Nyköpings län.
På samma ställe hålls auktion den 8 november, då Krono Skogvaktare Bostället Sköttedal, 1/8
mantal, i Trosa socken, samma län, utbjuds under arrende på 30 år.
Hugade spekulanter kan erhålla upplysning om auktions- och arrendevillkoren här.
Uppsala den 8 augusti 1839
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1839 (ombyggnad av bro i Tuna socken)
Den s k Långörsbron i Tuna socken kommer att ombyggas under tiden 26 – 29 denna månad.
Resande bör under tiden ta vägen från Edinge Gästgivargård förbi Lydinge Säteri och Stafby
sockenkyrka till Haberga Gästgivargård.
Uppsala den 8 augusti 1839
Kungörelse, Uppsala den 8 augusti 1839 (undervisning om salpetersjudning)
På begäran av Direktör Edman, anmäls att han kommer den 15 dennes börja salpetersjudning vid
Staby Egendom med flera hemman, där han har Salpeterlador. Den som önskar, får undervisning
för tillverkning av god och felfri salpeter samt lära sig hur man anlägger salpterlador även
nedsättande av urinsamlingar, kan infinna sig nämnda tid vid Stafby gård, Giersta socken, detta
län, för att i 8 veckor kostnadsfritt undervisas.
Uppsala den 8 augusti 1839 O H FÖRBERG P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 17 augusti 1839 (förnyad auktion för inköp av ved till Hospitalet)
Vid den tidigare utlysta auktion för inköp av ved till Uppsala Hospital gavs inte antagligt anbud,
varför ny auktion kommer att förrättas på Landskontoret den 28 augusti för inköp av 250 famnar
tall- och granved.
Uppsala den 17 augusti 1839 På Hospitals Direktionens vägnar P SJÖBRING
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Kungörelse, Uppsala den 21 augusti 1839 (arrendeauktion Auditörs Bostället Nygård, Torsvi
socken)
Vid auktion inför Livregementets Dragon Korps Boställs Direktion i Uppsala län den 12
september, då för arrende på 30 år utbjuds Auditörs bostället Nygård 1 ½ mantal Krono i Torsvi
socken, Trögds Härad, Uppsala län. (auditör är en juridisk tjänsteman vid ett regemente)
Boställs Direktionen ställer som villkor för anbudets antagande, att 62 tunnor 16 kappar hälften
råg och hälften korn samt 2 riksdaler i penningarrende betalas av arrendatorn årligen. Borgen för
både spannmåls- som penningarrendet krävs av två personer.
I övrigt är arrendeskyldigheterna upprättade i överensstämmelse med Husesyns och
Boställsordningen í det projekt till Arrendekontrakt, som finns att tillgå på Landskontoret. Då
arrendet kommer att fortfara i högst 30 år, finns möjlighet att göra anbud på kortare tid.
Uppsala den 6 augusti Direktionen
Uppsala den 21 augusti 1839 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1839 (beslut om uppfostringshjälp)
För att gälda Pigan Carin Forsslunds i Bultebo, fastställda fordringar på uppfostringshjälp för de
med Drängen Carl Pehrsson i Gillberga, Tolfta socken, sammanavlade barn, kommer hans
fastighet 11/108 av ¼ mantal Kronoskattehemman N:o 2 i Gillberga By att genom offentlig
auktion säljas här på Landskansliet den 31 oktober, enligt särskilt utslag av Västlands och
Älvkarleby Tingsrätt.
Upplysning om beskaffenheten av egendomen, som är uppskattad till 232 riksdaler 10 skilling
8 runstycken, fås hos Kronobefallningsman J A Holm J:sson på Torkelsbo. Köparen skall genast
eller senast en månad efter auktionen hit inbetala köpeskillingen i senare fallet till 6 % ränta.
Uppsala den 22 augusti 1839
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1839 (auktion i Hånsta By, Lena socken m fl)
Till gäldande dels av Bonden Jan Anderssons intecknade skuld hos Vetenskaps Socitetens Kassa
stor 450 riksdaler och dels av förre Nämndeman Anders Anderssons i Husby skuld till Ständernas
Banko Diskont Verk, i kapital 900 riksdaler kommer gäldenärernas ägande ¼ mantal Kronoskatte
hemman N:o 1 i Hånsta By, Lena socken samt 1/6 mantal Kronoskatte Rusthåll N:o 1 och 1/6
mantal Kronoskatte Augmentshemman N:o 2 i Gränby, Ärentuna socken, Norunda Härad, att vid
offentlig auktion på Häradets Tingställe i Läby Gästgivaregård den 31 oktober säljas till
högstbjudande.
Upplysningsvis meddelas att Hånsta blivit uppskattat till 880 riksdaler 16 skilling, hemmanen i
Gränby värderas till 4.565 riksdaler. Värderingsinstrumenten finns hos Kronobefallningsman J A
Holm J:sson i Torkelsbo. Köpeskillingen levereras till honom senast efter en månad, då med 6 %
ränta.
Det åligger utmätnings sökanden vad angår Vetenskaps Societetens fordran samt
Kronobefallningsman Holm i anseende till Diskonto Verkets fordran att i behörig tid och ordning
mot bevis underrätta inteckningshavande om auktionen.
Uppsala den 22 augusti 1839
Kungörelse, Uppsala den 22 augusti 1839 (arrendeauktion på Kornetts Bostället Oppeby,
Helgesta socken, m fl)
Vid auktion som anställs inför Kammar Kollegium och på Landskontoret i Nyköping, säljs på
arrende under 30 år Kornetts Bostället Oppeby med Ellmoratorp om 1 ¼ mantal i Helgesta socken
och Hovsmeds Bostället Kottorp 1 mantal i Bergshammars socken, Nyköpings län.

179

Samma dag anställs auktion inför Kammar Kollegium och på Stockholms Läns Landskansli
på Överste Bostället Ängsholmen med Borghaga om 2 mantal Krono Säteri i Ytter Järna socken
på arrende under 30 år.
Uppsala den 22 augusti 1839
Efterlysning, Uppsala den 22 augusti 1839 (14 personer, 2 kyrkstölder)
1:o Drängen Andreas Hansson, som är misstänkt för inbrott vid Säteriet Ivägsholm i Älvsborgs
län, har avvikit från orten
Han är 22 år gammal, undersättsig till växten, trint ansikte, blå ögon, ljust hår
2:o Från Ytterlännes Kyrka, Härnösands län, har stulits 1 förgylld kommunionskalk om 34 lod, 1
patén om 11 lod, 1 kanna med lock om 48 lod, 1 förgylld oblatask med lock om 28 ½ lod, 1
silversked om 2 ½ lod, 29 större och mindre silverpengar samt 16 á 20 riksdaler i mindre
bankosedlar.
3:o Stadssoldaten N:o 19, Philip Pehrsson har rymt från Norrköping
Han är 24 år gammal, 5 fot 7 tum lång, blå ögon mörkt hår
4:o De för stöld tilltalade ynglingarna Lars Eric Jansson och Carl Peter Andersson har rymt från
Norrköping
Båda är 16 år gamla med ljust hår
5:o Korrektionisten N:o 501 Johan Gottlib Lowie eller Thestrup har rymt från Malmö
Han är 36 år gammal, straffad för tredje resan stöld, 5 fot 10 ½ tum lång, undersättsig till
växten, svart hår, bruna ögon och fylligt ansikte
6:o Manspersonen Eric Olsson dömd till ansvar för tredje resan stöld och allmänna Arbetsfången
Elias Bäckman dömd till livstidarbete på Karlstens Fästning har rymt ur Häradsfängelset vid
Stråtjära i Gävleborgs län
7:o Kopparslagare Gesällen Anders Grönquist har avvikit från Forsbacka Bruk i Gävleborgs län
efter att ha begått stöld där
Han är 34 år gammal, född i Uppland, blå ögon, brunt hår, bred mun och haka.
8:o Drängen Eric Torkelsson, som är tilltalad vid Marks Häradsrätt i Älvsborgs län för brott mot
10 Kapitlet i Missgärnings Balken har avvikit från hemorten
Han är liten och undersättsig
9:o Drängen Anders Jacobsson Karlgren har vid Vänersborgs Rådsturätt blivit ställd under tilltal
för brott mot Tullförfattningen. Han har rymt från Älvsborgs län, men bör inställa sig i
Rätten till rannsakning den 21 oktober
10:o Vid inbrott i Brömshults Kyrka, Älvsborgs län, stals en förgylld silverkalk om 32 ½ lod, 1
oblatask om 16 lod, 1 patén om 7 ½ lod
11:o Drängen Hans Börjesson har rymt från Klensmeden Levander i Göteborg
Han är 22 år gammal
12:o Soldaten vid Fräkne Kompani av Bohus Regemente, N:o 28, Peter Hård, har rymt från roten
Han är 23 år gammal, 5 fot 8 tum lång, magert ansikte och ljusbrunt hår
13:o Gossen Lars Johan Larsson har bortgått från Kogersta i Glanshammars socken, Örebro län
Han är 10 år gammal, blå ögon, ljust hår
14:o Furiren vid Salbergs Kompani av Västmanlands Regemente, Olof Leonard Eklund, har
avvikit från Regementet
Det åligger Krono- och Stadsbetjänterna att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Uppsala den 22 augusti 1839 J A CARLSSON P E O WISTRAND
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Kungörelse, Uppsala den 27 augusti 1839 (entreprenadsauktion för att tillverka möbler till
Uppsala Hospital)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets beslut kommer entreprenadsauktion att förrättas vid
Landskontoret den 5 september för att till minstbjudande upplåta rättigheten att tillverka för
Uppsala Hospitals behov följande:
30 enmanssängar, 5 liggsoffor, 6 dragkistor, 4 större fällbord, 15 mindre bord, 8 dussin stolar, 10
nattstolar, 2 badkar med duschapparat, 50 muggar, 50 skålar och 50 tallrikar av koppar, samt 50
ylletäcken och 420 alnar buldan.
Modeller och kostnadsförslag finns vid Hospitals Kontoret. Leveransen sker före 1 november i år
och Entreprenören bör ställa godkänd borgen.
Uppsala den 27 augusti 1839 På Hospitals Direktionens vägnar D BOËTHIUS
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1839 (approbations- och kassationsmönstring med
Dragon Korpsens hästar)
T f Kavalleri Inspektör A D Mörner kommer till åtlydnad av Kongl Maj:ts Befallning att förrätta
Approbations- och Kassationsmönstring med hästarna vid Livregementets Dragon Korps under
september månad.
Vid Grans Gästgivargård den 23:de med Sigtuna Skvadron
Här i staden den 25:te med Uppsala och Norra Upplands Skvadroner
I Åsbyhus Gästgivaregård den 26 med Livskvadronen
Vid Svanberga Gästgivaregård den 27:de med Roslags Skvadronen
Rusthållarna erinras, att de eller deras ombud, skall vara närvarande för att bevaka sin rätt.
Delägarna i Beklädnadsfonden och Remonteringskassorna skall vid samma tillfälle välja
Revisorer. Vidare kommer ådermöten att förrättas med Sigtuna Skvadronen i Gran den 22
september, med Uppsala och Norra Upplands Skvadroner den 24:de i Uppsala, med
Livskvadronen i Åshusby den 25:te och med Roslags Skvadron i Svanberga den 26:te.
Underhållet för karlar och hästar skall samlingsdagarna bekostas av de rustande.
Det åligger Kronobefallningsman Widfors att närvara vid ådermötet vid Gran samt
Kronolänsmännen Askeroth och Jochman vid ådermötet här i staden för att övervara besiktningen
och lämna handräckning om så fordras.
Uppsala den 28 augusti 1839
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1839 (rekrytmöte med Upplands Regemente)
Den 20 september förrättas Rekrytmöte för Upplands Regemente här på Landskansliet, då
rotehållare för N:o 85. Målsta vid Uppsala Kompani, 50, Häggeby By, 74 Tranbygge och 138
Stjernholm vid Sigtuna Kompani samt N:o 68, Åloppe vid Hagunda Kompani skall uppvisa
antagliga karlar, som förut varit inställda hos Befälhavaren för besiktning.
Uppsala den 28 augusti 1839
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1839 (ombyggnad av Ålbacksbron)
Den s k Ålbacksbron över allmänna vägen mellan Tegelsmora sockenkyrka och Tobo Bruk
kommer att ombyggas mellan den 9 – 20 september. Resande bör under tiden ta vägen förbi
kyrkan och Gyllby By över den s k Libbarbron till Vendels Socken och Bärby gård.
Uppsala den 28 augusti 1839
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1839 (vägbygge vid Sätra Brunn)
Vägbyggnadsarbete kommer att ske vid Sätra Brunn i Västerås län med början den 4 september
och vidare.
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Allmänna landsvägen mellan Hallsta och Hemmingsbo Gästgivargårdar kan under tiden inte
begagnas utan resande mellan Falun och Västerås bör ta vägen ifrån Nykrogen genom Sala förbi
Kumla kyrka till Hallsta samt vägfarande från Norbergs Bergslag till Västerås kan begagna
sockenvägen förbi Axholm och Svanå Bruk.
Uppsala den 28 augusti 1839
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1839 (sinnessvag 12-årig gosse anhållen i Västerås)
En gosse, som tros vara omkring 12 år gammal, men saknar förmåga att uttrycka sina tankar och
meddela tillförlitliga upplysningar om sig, har blivit anhållen i Västerås.
Han är 4 fot 6 tum lång, ljusbrunt hår, stora blå ögon, rödlätt något koppärrigt ansikte, stora
utstående läppar, samt lång och till övre delen nedtryckt näsa. Han uppger, att han heter Anders
och kallar sina föräldrar Eric och Anna och tros ha bortgått 1837 eller dessförinnan.
Anmodas varje person som äger upplysningar att anmäla till Krono- eller Stadsbetjänterna.
Uppsala den 28 augusti 1839
Kungörelse, Uppsala den 28 augusti 1839 (förnyad auktion Agersta, Jumkils socken )
Vid den 20 dennes utlysta auktionen på Bokhållare Johan Ludvig Engströms i mät tagna fastighet,
Agersta hemman i Jumkils socken, lämnades inget antagligt anbud, varför ny auktion kommer att
hålla på Landskansliet den 7 oktober.
Inteckningar till ett värde av 7.700 riksdaler kan få innestå i egendomen. Vid inropet betalas
1.500 riksdaler medan återstoden av köpeskillingen jämte 6 % ränta betalas inom en månad efter
auktionen.
Uppsala den 28 augusti 1839 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 12 september 1839 (tabell för Postgången runt Uppsala)
Med anledning av Över Post Direktörs Ämbetet hitsänd Tabell över postgången mellan Uppsala,
Östhammar och Öregrund från och med början av oktober kommer att ändras från enkel till dubbel
i varje vecka, meddelas att posten till Östhammar och Öregrund avgår klockan 6 e m onsdagar och
lördagar samt ankommer från nämnda städer till Uppsala klockan 6 samma dagar.
Uppsala den 12 september 1839
Kungörelse, Uppsala den 12 september 1839 (tillgång till Revisions Berättelse från
Brandförsäkrings Verket)
Direktionen över Allmänna Brandförsäkrings Verket för byggnader på landet har sänt en
Berättelse om verkställd revision för 1838. Berättelsen finns så väl här som på
Kronofogdekontoren i Länet, för dem som vill taga kännedom.
Uppsala den 12 september 1839
Kungörelse, Uppsala den 12 september 1839 (rusthästars utevistelse på hösten)
Vederbörande erinras att Rustningshästarna vid Livregementet Dragon Korps efter 1 oktober
ovillkorligen skall hållas på stall om nätterna, antingen väderleken är mer eller mindre gynnande.
Befallningshavande har till underdånig åtlydnad av Kongl Maj:ts Skrivelse av den 28 april 1819
och Krigs Kollegiets stadga samma år, nu liksom förra året meddelat att hästarna innan oktobers
slut får nyttja betet på dagarna om det kan ske utan skada, men att det måste upphöra sista oktober
till undvikande av vite på 10 riksdaler enligt Krigs Kollegiets Kungörelse av den 7 augusti 1818.
Uppsala den 12 september 1839
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Kungörelse, Uppsala den 12 september 1839 (lösöresauktion Rasbo Prästgård, efterlyst
person)
1:o Den 14 och 15 oktober hålls lösöresauktion och utrop i Banko vid Rasbo Prästgård, då
följande säljs: Flera slags lampor, ljuskronor, bordsstutsare, pendyler, ett fortepiano, husgeråd som
dragkistor, bokskåp och bokhyllor, en trilla med metallbössor och klädesöverdrag, en välgjord
barnvagn, kör- och åkerredskap av alla slag, en ridhäst och flera goda mjölkkor, vågbalans med
vikter, ringklocka i metall, ett tröskverk, en svarvstol med engelskt järn, trä- och laggkärl,
drickstunnor, brännvinsankare, åtskilliga böcker om Lanthushållningen
Säkra köpare får uppskov med betalningen till 1 oktober nästa år, okända mot antaglig borgen.
Mat m m tillhandahålles under auktionen mot kontant betalning.
Skeke den 2 september 1839 Johan Gustaf Brunnsberg
2:o Enligt Sockenstämmobeslut är f d Inspektor Anders Gjerling anmodad att vid laga påföljd
genast ge sig tillkänna och ta vård om sin hustru och fem små barn, som han förlupit. De befinner
sig nu i usel och mycket ömmande belägenhet på Hälla gästgivargård i Godegårds socken av
Linköpings län. Gjerling var senast i tjänst hos Brukspatron Hennig på Mölledalen vid Göteborg.
Godegårds Prästgård den 29 augusti 1839 N Södervall, Pastor
Uppsala den 12 september 1839
Efterlysning, Uppsala den 12 september 1839 (13 personer, 3 stölder)
1:o Drängen Johan Peter Söderlund har rymt från sin tjänst hos Färgare Höjer i Västerås
Han är 30 år gammal, medelmåttigt växt, mörkt knollrigt hår, blekt magert ansikte
2:o Kvinnspersonen Britta Maja Eriksdotter tilltalad för stöld har rymt från Göteborgs län
3:o Vid inbrott hos Torparen Wahlbäck i Badelunda socken, Västerås län, stals 1 grå klädesrock, 1
par byxor av grått kläde, 1 ny mörkblå vadmalsrock, 1 blå vadmalsväst, 1 par byxor av ljusgrå
vadmal, 1 dito väst, 1 grön ylleschal
4:o Den för stöld misstänkte Anders Löfgren tros begått denna stöld
Han är liten och stadig till växten, blekt ansikte, blå ögon och brunt hår
5:o I Soldat Djervs hem i Åkerby By, Bälinge Härad, detta län, har stulits en stor röd ylleschal, 1
kambriksschal med vita lister, 1 svartrosig sidenschal, 1 rakkniv och 1 mellanblå klänning
6:o För denna stöld misstänks tre okända personer, en karl som förmodas heta Pettersson, samt två
kvinnor benämnda Sophia och Hedvig, som vistades någon stund på stället. De åkte efter en röd
häst med rödmålad kärra utan stol. De färdades genom Uppsala mot Stockholms län.
7:o 15-åriga Torpardottern Gustava Lenn har gått bort från sina föräldrar, som bor vid Hållunda i
Tibble socken, detta län
8:o Den till arbete på Landskrona Fästning för upprepad stöld dömde Drängen Pehr Nilsson har
rymt
Han är från Västerbottens län, 20 – 30 år gammal, 68 tum lång, bruna ögon och mörkt hår
9:o Den för fjärde resan stöld tilltalade Drängen Anders Dahlström har rymt från Kalmar län
Han är lång med ljust hår och koppärrigt ansikte
10:o 14-åriga gossen Eric Hellström har bortgått från Stafsby i Munktorps socken, Västerås län
11:o Lösdriverskan Anna Andersdotter, har avvikit från Västerås län, där hon försökt begrava liket
av ett henne tillhörigt dött, oäkta barn, innan undersökning om barnets död hunnit ske
12:o De för stöld tilltalade f d Artilleristerna Abraham Kling och Börje Fält har rymt från Kinds
Häradsfängelse, i Älvsborgs län
Kling är kort och undersättsig, rödlätt runt ansikte, blå ögon, ljust hår
Fält är kort, långlagt ansikte, mörkt hår, blå ögon och rak näsa
13:o Genom inbrott och förövat rån hos Prosten Norrman i Tunhems socken, Älvsborgs län stals 1
rund silvertekanna om 57 lod, 1 tedosa med namnet Robert om 22 lod, 2 gräddsnäckor om 16 lod,
4 förläggsskedar, 1 dussin matskedar märkta med NPN och EEW samt flera andra märkta skedar,
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1 dussin teskedar stämplade med NPN, 1 medalj föreställande Frälsarens Döpelse av Johannes, 1
Gustaf III Kröningspenning, 1 silverfickur tillverkat av Lind i London 1810 med vidhängande
slingad hårkedja försedd med guldholkar och guldfjäderringar
Krono- och Stadsbetjänter åligger att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer, stulna
och rånade egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa de under 5, 6 och 7 momenten omnämnda personer och stulen egendom.
Uppsala den 12 september 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 14 september 1839 (auktion på huggningslotter)
Överhovjägmästare Tottie har anmält att årstrakthuggning i Tierps Kronopark skall ske i vinter.
Auktion förrättas den 30 september så väl på Landskontoret som vid Ambricka By för att till
högstbjudande sälja den i lotter indelade huggningstrakten. Den utgör 6 tunnland 15 kappland och
är indelad i 7 lotter, 6 på 1 tunnland och 1 på 15 kappland. De är ordentligt utstakade och kan
beses efter hänvändelse till Underjägare Sköld.
Betalningen erläggs kontant till den Kronobetjänt som meddelar inroparen, att hans anbud är
antaget. Det åligger köparen att under vintern och senast 1 maj ha fällt alla träd och buskar och
bortfört dem. Den Jägeribetjänt, som har uppsikten över området, skall meddelas när huggningen
kommer att ske för att anvisa vilka fröträd som skall stå kvar.
Den 9 oktober kommer vid Landskontoret och Hovs Gästgivargård att förrättas auktion, då
växande skog på Kronoparken Ramningshult, fördelad på 15 lotter kommer att säljas till
högstbjudande. Lotterna består av 85 byggnadstimmer, 88 famnar ved. Underjägare Lindström
anvisar platsen.
Under samma villkor förrättas auktion den 10 oktober vid Dalkarsbo Gästgivargård, för att till
högstbjudande mot kontant betalning sälja 24 lotter av Kronoparken Högskogen, innehållande 241
byggnadstimmer, 186 4/5 famnar ved. Underjägare Wiberg anvisar platsen.
Uppsala den 12 september 1839 R von KRAEMER
Uppsala den 14 september 1839 (exekutiv auktion N:o 3 i Söderby, Morkarla socken)
För att gälda Bonden Jan Janssons och han hustrus skuld till Bonden Olof Ersson i Bol, Morkarla
socken och hans Myndling, Drängen Matts Andersson, stor 689 riksdaler 34 skilling 7 runstycken
kommer deras ägande ¼ Frälseskattehemman N:o 3 i Söderby, Morkarla socken, detta län, att vid
offentlig auktion på Haberga Gästgivargård att förrättas den 30 november.
Hemmanet är värderat till 955 riksdaler enligt värderingsinstrument, som finns att tillgå liksom
andra upplysningar hos Expeditions Krono Befallningsman E G Ahlgren i Svista. Till honom
betalas köpeskillingen senast en månad efter auktionen, då med 6 % ränta.
Det åligger utmätningssökande att i behörig tid underrätta vederbörande Inteckningshavande
om auktionen.
Uppsala den 15 september 1839
Kungörelse, Uppsala den 18 september 1839 (förnyad auktion Kornetts Bostället Kolmsta,
Björksta socken, Västerås län)
Förnyad auktion hålls på Kammar Kollegium och hos Befallningshavande i Västerås den 13
oktober för att på 30 år arrendera ut indragna Kornetts Bostället om 3/8 mantal Kolmsta, Björksta
socken, Västerås län.
Underrättelse om arrende- och auktionsvillkoren finns här.
Uppsala den 18 september 1839
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Efterlysning, Uppsala den 18 september 1839 (13 personer, 3 stölder)
1:o Vid inbrott hos Torpare Henrik Pehrsson i Ryttarbacken, Örebro län, stals en koffert
innehållande 60 riksdaler
2:o Den för stölden misstänkte är en kringvandrande mansperson Peter Pehrsson från Säffens
socken, Falu län
Han är 20 år gammal, medelmåttig till växten och ofärdig i vänstra benet
3:o Vid Norrbo Prästgård i Gävleborgs län stals en randig drällväv, 67 alnar, lärftsväv om 43 alnar
samt bomulls- och linneväv om 20 alnar
4:o Vid inbrott hos Bonden Olof Olsson i Lillrån, Hamrånge socken, Gävleborgs län, stals en
bomulls- och linneväv 17 alnar, en grov lärftsväv 8 alnar, 3 lärftslakan, 1 bordduk av lärft
5:o Korrektionisten Olof Pehrsson har rymt från Örebro
Han är liten till växten, klen kroppsbyggnad, ljust hår
6:o Gossen Lars Eric Hammarlind, har rymt från skomakare Berggren i Torpa socken, Västerås
län
Han är 15 år gammal, rött hår, ljuslätt och fräknigt ansikte
7:o F d Statkarlen Anders Andersson har avvikit från Tillberga socken, Västerås län
Han är född 1809 i Kolbäck, mager med svart krusigt hår, ljusblå ögon
8:o Förrymde Artilleristen vid Göta Artilleri Regemente N:o 81, Johannes Petersson
Han är 23 år gammal, född i Bohuslän, liten till växten, runt fylligt ansikte, blå ögon mörkt hår
9:o Passlöse manspersonen Anders Andersson Rik har rymt från Göteborgs län
10:o Gossen Anders Ljusberg har avvikit från sitt hemvist i Alsta socken, Gävleborgs län
Han är 11 år gammal, liten till växten, fylligt ansikte, ljust hår
11:o Vid inbrott hos Bonden Bys Jöns Jönsson i Orsa socken, Falu län, har stulits 1 halskedja med
vidhängande kors av silver om 8 lod, 1 silverbägare om 1 kvarters rymd och 1 Falu Privat Banks
sedel om 3 riksdaler
12:o De för stöld tilltalade manspersonerna Israel Hermansson och Pehr Christiansson har rymt
från Stadshäktet i Hälsingborg
Hermansson är 31 år gammal, medelmåttigt växt, ljust hår, ljusblå ögon och böjd näsa
Christiansson är 18 år gammal, liten och spenslig, långlagt ansikte, brunt hår och blå ögon
13:o Den för tredje resan stöld straffade Eric Nilsson Grahn har rymt från Malmöhus län
Han är 50 år gammal, medelmåttigt växt, magert ansikte, svart hår, blå ögon
14:o Korrektionisten Bengt Storm har rymt från Malmö
Han är lång och smal, blekt ansikte
15:o Den för rån anklagade manspersonen Pehr Jönsson Skate har rymt från Hörby
Häradsfängelse, i Malmöhus län
16:o Manspersonen Carl Nilsson har rymt då ha skulle inställs till rannsakning i Kämnärs Rätten i
Landskrona för upprepad stöld.
Krono- och Stadsbetjänterna åligger att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulen egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Uppsala den 18 september 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 19 september 1839 (Boställsauktioner)
Vid auktion inför Upplands Regementets Boställs Direktion kommer under arrende på 30 år dessa
Boställen att säljas till högstbjudande:
Kaptens Bostället Edeby, 1 mantal i Torsvi socken, Trögds Härad
Regementsläkare Bostället Vallby, 2 mantal i Danmarks socken, Vaksala Härad
Mönsterskrivare Bostället Jädra, 7/8 mantal, i Långtora socken, Lagunda Härad
Förare Bostället Ramby, ½ mantal i Löt socken, Trögds Härad
Löjtnants Bostället Nässja ½ mantal i Gottröra socken, Stockholms län
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Trumslagare Bostället Högby, ¼ mantal i Lagga socken, Långhundra Härad, Stockholms län
Boställs Direktionen ställer som villkor för antagandet av bud följande:
Edeby 35 tunnor 8 kappar hälften råg och korn att lösas efter markegångspris eller levereras inom
6 mil samt Städjekapital 1.000 riksdaler eller årlig penningavgift på minst 8 riksdaler 17 skilling
Vallby 68 tunnor, Städjekapital 3.000 riksdaler eller årlig avgift 110 riksdaler 7 runstycken
Jädra 50 tunnor, Städjekapital 1.200 riksdaler eller årlig penningavgift 4 runstycken (?)
Ramby 16 tunnor, Städjekapital 400 riksdaler eller avgift 6 skilling 3 runstycken
Nässja 27 tunnor, Städjekapital 900 riksdaler eller avgift 16 riksdaler 38 skilling
Högby 5 tunnor, Städjekapital 150 riksdaler eller avgift 31 skilling 4 runstycken
Vid anbud med årlig penningavgift skall borgen ställas för både avgiften och
spannmålsarrendet. Arrendeskyldigheterna är uppfattade i överensstämmelse med Husesyns- och
Boställsordningen, som jämte beskrivning över Boställenas beskaffenhet finns att tillgå på
Landkontoret och hos Direktionens protokollförare Mönsterskrivare C Högling.
Uppsala den 19 september 1839 Direktionen
Befallningshavande i Stockholms, Västerås och Gävleborgs län anmodas vänligen att
allmängöra denna Kungörelse.
Uppsala den 26 september 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 20 september 1839 (brev från Beklädnads Direktionen till
Rusthållarna)
Till följd av 8 § i Reglementet för Uppsala Läns Rusthållares Beklädnadsfond av den 2 november
1833 föreskrives följande:
”Om varupris eller Fälttjänstgöringen ändras, så att Fonden inte förslår till oundvikliga utgifter,
åligger det Direktionen att hos Befallningshavande anhålla om allmänt sammanträde. Där
meddelar Direktionen skälen till den uppkomna bristen och varför den bör fyllas.”
Direktionen anhåller nu hos Befallningshavande att Beklädnadsfonden måtte sammanträda på
slottet den 5 november, för att besluta om de åtgärder som behövs för att anskaffa nya kaskar och
sabelgehäng, vilka blivit av Generalmönsterherren kasserade och vartill medel saknas. De medel
som finns måste användas att betala de nya sablarna, som enligt Sekundchefen skrivelse skall vara
färdiga till den 15 maj 1840.
Direktion vill fästa Rusthållarnas uppmärksamhet på att trots alla möjlig omtänksamhet under
de 5 år, som Direktionen varit i verksamhet den årliga avgiften på 20 riksdaler inte är tillräcklig.
Särskilt som beklädnaden var ganska bristfällig och sablarna kasserade redan då Direktionens
befattning vidtog. Därför föreslår Direktionen följande.
1:o Avgiften höjs till 30 riksdaler årligen tills en nedsättning blir möjlig.
2:o Den årliga avgiften nedsätts till 12 riksdaler att utbetalas i 10 år. Dessa medel utlånas mot
högsta möjliga ränta och används endast till att underhålla rekrytmunderingen samt anskaffande
av nya persedlar som hör till den munderingen, dock inte dem som redan blivit kasserade. Och
befrias Direktionen att iståndsätta alla defekter vilket därefter de Rustande själva får ombesörja.
3:o All årlig avgift skall upphöra men Beklädnads Direktionen bibehållas, dels för att bevaka de
Rustandes rätt samt att då en ny persedel skall anskaffas gå i befattning på de Rustandes vägnar
Direktionen anhåller att de Rustande noga överväger dessa förslag och vid sammanträdet
genom röstning avgör ärendet, vilket skall hos Kongl Maj:t stadfästas.
Med anledning av Beklädnads Direktionens framställning kommer sammanträde att äga rum på
slottet den 5 november. Därvid erinras att de frånvarande Bolagsmännen måste åtnöja sig med det
beslut som de närvarande fattar.
Vid samma tillfälle kommer de Rustandes egen framställning vid hållen sammankomst den 9
oktober om en förhöjning av den till 2 riksdaler bestämda avgiften till Remonterings Kassan, som
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redan uppgår till 3.598 riksdaler 2 skilling 8 runstycken, så att den förr än beräknat kan lämna
bidrag till Remonters anskaffande.
Uppsala den 20 september 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 27 september 1839 (auktion på 56 hölotter på Hovstallängen)
Den 17 januari 1840 kommer auktion att förrättas vid Kammar Kollegiet och inför
Befallningshavande till följd av Kongl Maj:ts skrivelse av den 30 augusti, då 56 lotter i Uppsala
Hovstalläng under arrende på 30 års tid kommer att säljas till högstbjudande. Arrendet upplåts i hö
med villkor att det löses i pengar efter markegång i de flesta fall. Anbuden beror på Kammar
Kollegiets gillande och inroparen skall vid auktionen i laga ordning avlämna författad, bevittnad,
karterad och med arrendeborgen för de 5 första åren av två män, som borgar bägge för en och en
för bägge. Lotterna varierar i storlek, men är omkring 6 tunnland och 10 kappland.
Prästerskapet anmodas att läsa denna Kungörelse 3 gånger i kyrkan, sista gången omkring
fjorton dagar före auktionen. Befallningshavande i angränsande län anmodas även låta
Kungörelsen utgå.
Uppsala den 27 september 1839 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1839 (auktion Husby, Gryta socken, inköp av lump till
Lingonbacka fabrik)
1:o Auktion förrättas på Säva Gästgivargård den 26 oktober. Då utbjuds till högstbjudande under
arrende på 30 år mot spannmål av råg och korn, Husby egendom, Gryta socken, Hagunda Härad.
Egendomen är belägen 2 mil från Uppsala nära stora landsvägen, kyrka och vattenkvarn och
består av 1 mantal Frälse samt 3 mantal Kronoskatte med omkring 42 tunnors utsäde utom 10
tunnland nyplöjd i bättre och sämre jordmån, varför avkastningen kan bli 6:te á 7:de kornet.
Ängen ger 70 – 80 parlass hö. Det finns tillgång på både löv och sjöfoder. 300 tunnland hagar och
skogsmark med tillräckligt bete och gärdsel samt ved.
Åbyggnaden är nybyggd för ståndspersoner. Det finns rymligt fähus, stall byggt av gråsten med
skullar av timmer, bodar och övriga hus i försvarligt skick.
Till gården hör 11 torp, alla nära belägna med tillräcklig god åker och gör 29 dagsverken i
veckan.
Nedanför gården rinner Örsundsån, där man har fiske och där segelleden till Stockholm
passerar.
Gårdens onera är: 42 tunnor 28 kappar spannmål, hälften råg och korn samt omkring 60
riksdaler i pengar.
Ägaren förbehåller sig att pröva högsta anbudet samt lämna svar 14 dagar efter auktionen. Vid
kontraktsskrivandet bör borgen lämnas för de 5 första åren och sedan ny borgen vart 5:te år.
Närmare upplysningar kan fås hos undertecknad.
Salnecke 20 september 1839 Gustaf Wibelius.
2:o Från början av oktober betalas lump som levereras till Lingonbacka Pappersbruk med:
för finare blekt lump 1 riksdaler 16 skilling per lispund
för grövre dito 32 skilling
för säckväv, notgarn eller s k tobakslump 18 skilling
för yllelump 8 skilling
vilket med hänseende till de grövre lumpsorternas vidtagna prisnedsättning härmed meddelas
lumpsäljare.
Uppsala den 27 september 1839 På Lingonbacka Fabriks Bolags vägnar Dess nuvarande
Förvaltning
Uppsala den 1 oktober 1839
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Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1839 (extra Rekryteringsmöte)
Då Intressenterna i vakanta Rotarna N:o 85 vid Uppsala Kompani, N:o 68 vid Hagunda Kompani
av Upplands Regemente vid sist hållna Rekryteringsmöte inte fullgjort sin Rekryteringsskyldighet,
kommer extra Rekryteringsmöte att hållas här på Landskansliet den 7 november, då antagliga från
årstjänst fria karlar vid stadgad påföljd skall uppvisas.
Uppsala den 1 oktober 1839
Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1839 (värvning)
Sergeanten vid Andra Livgardet, Adolf Leonard Stålhammar, har blivit förordnad att med biträde
av Gardisten Matts Nordström på en månads tid i Uppsala stad värva manskap för Major
Schüzercranzs Kompani.
Uppsala den 1 oktober 1839
Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1839 (postgång Uppsala, Öregrund, Östhammar,
Norrtälje)
Enligt Överpost Direktörs Ämbetets skrivelse av den 27 augusti kommer posten mellan Uppsala,
Östhammar och Öregrund att avgå och ankomma två gånger i veckan. Brev till Östhammar och
Öregrund skall vara inlämnade alla onsdagar och lördagar för klockan 4 ef m. Posten ankommer
därifrån samma dagar och utlämnas klockan 8 f m.
Därför kommer all post med Västra Posten att utdelas alla söndagar och onsdagar klockan 8 f
m och brev till Västra orterna bör avlämnas måndagar och torsdagar sist 4 ef. m.
Brev till Norrtälje lämnas onsdagar sist klockan 5 ef m och utlämnas onsdagar klockan 8 f m.
Då posten nu kommer tidigare har öppettiderna på Uppsala Postkontor ändrats. Det hålls öppet
alla söndagar mellan 8 – 10 f m och 3 – 7 ef m. Öppettiderna på vardagarna är inte ändrade. Det är
öppet 8 – 12 och från 2 – 7.
Uppsala den 28 september 1839 J B Ström
Uppsala den 1 oktober 1839
Kungörelse, Uppsala den 1 oktober 1839 (förnyad auktion Agersta, Jumkils socken)
Vid den andra gången utlysta auktionen på Bokhållare Johan Ludvig Engströms i mät tagna
fastighet, Agersta i Jumkils socken fanns inget antagligt anbud, varför fastigheten utbjuds för
tredje gången på Landskansliet den 15 november.
Inteckningarna på 7.700 riksdaler torde kunna innestå om endast 500 riksdaler erläggs vid
inropet.
Uppsala den 1 oktober 1839 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 2 oktober 1839 (auktion Korprals Bostället Åby, Övergrans
socken)
Vid auktion inför Livregementets Dragon Korps Boställs Direktion kommer att på Uppsala slott
den 3 februari 1840 under arrende på 30 år Korprals Bostället Åby, 2 mantal i Övergrans socken,
att säljas.
Villkoren är antingen ett Städjekapital av 5.000 riksdaler samt minst 50 tunnor spannmål som
årligt arrende att levereras efter anvisning eller betalas efter markegångspris eller ett stadgat årligt
arrende av 80 tunnor spannmål samt penningarrende på minst 66 riksdaler 32 skilling.
Städjekapitalet skall erläggas kontant vid auktionen, då ingen säkerhet fordras. I annat fall bör
förskrivning på både Städjekapitalet som årlig ränta på 5 % intecknad i fast egendom med hälften
av Bevillningsvärdet på landet eller hälften av Brandförsäkringssumman i Stad avlämnas.
Direktionen förvaltar arrendesumman och Städjekapitalet återbetalas till arrendatorn vid
arrendets slut, om han fullgjort sina skyldigheter.
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Vid årlig avgift fordras borgen både för avgiften om spannmålsarrendet.
Arrendeskyldigheterna är uppfattade i överensstämmelse med Husesyns- och
Boställsordningen i det kontrakt som finns hos Landskontoret, jämte beskrivning av Boställets
beskaffenhet. Arrendet är på högst 30 år så kortare tid kan även antagas.
Uppsala den 12 september 1839 Direktionen
Befallningshavande i angränsande län anmodas utfärda likalydande Kungörelse.
Uppsala den 2 oktober 1839 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 4 oktober 1839 (ur Kurhus- och Lasarettets Revisionsberättelse)
Med anledning av senaste Revisionsberättelsen om Länets Kurhus och Lasarett förekommer
följande:
” att Revisorerna efter inspektion på plats lätt inse att lokalerna är för små, så att mången sjukling
måste avvisas, då fler och fler anlitar Inrättningen. Det vore enligt Revisorernas tanke högst
önskvärt att någon utväg finnes att utvidga dessa välgörande Sjukinrättningar. Generaldirektör
Ekström har avlagt en rapport i ärendet, som Revisorerna helt instämmer i och i skrivelse till
Prövnings Kommittén anhållit om deras uttalande. De har tillstyrkt att Länets Deputerade enligt
vad Kongl Maj:ts Kungörelse av den 9 juli 1830 föreskriver, sammankallas för att vidta åtgärder.
Till följd härav får Befallningshavande anmoda Prästerskapet att utlysa sockenstämma den 3
november och låta en fullmäktig från varje socken, sammanträda hos Kronofogden i orten den 8
november, för att utse Deputerad inom varje Tingslag och även en Deputerad från Uppsala och
Enköping
Dessa kallas att sammanträda inför Befallningshavande den 19 november för att besluta om
åtgärder att avhjälpa Länets Kurhus- och Lasaretts Inrättningars otillräcklighet att inrymma de
sjuklingar, vilka nu mer än förr anlitar desamma.
Uppsala den 4 oktober 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 7 oktober 1839 (nya sängkläder till häktet)
Vid besiktning av sängkläderna i Länshäktet visade de sig mycket slitna, vilket härleder sig från
den mängd arrestanter, som de senare åren varit förvarade där.
Befallningshavande, som ansvarar för fångarnas behov har beslutat att åtskilliga nya madrasser,
täcken och pölar bör anskaffas och andra stoppas och lagas.
Därför hålls auktion den 26 denna månad för att till minstbjudande upplåta dessa arbeten i
enlighet med kostnadsförslaget som Uppsala stads Magistrat upprättat den 27 september.
Inroparen bör vara försedd med borgen för arbetets riktiga utförande. Kostnadsförslaget finns
att genomläsa.
Uppsala den 7 oktober 1839 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1839 (approbations- och kassationsmönstringar)
De Rustande meddelas att vid Livregementets Dragon Korps har t f Mönsterherren General
Löjtnant Mörner vid approbations- och kassationsmönstring i anseende till hög ålder eller obotliga
fel kasserat hästarna N:o 6, 13, 22, 34, 43, 85 och 90 vid Sigtuna Skvadron
N:o 43, 50. 77. 79 och 85 vid Norra Upplands Skvadron
N:o 23, 38, 39 och 59 vid Uppsala Skvadron
Approberat remonterna för N:o 33, 36, 57, 66, 67, 72, 78, 83.86 och 95 vid Sigtuna Skvadron
N:o 13, 18, 21, 37, 51, 71, 80 och 84 vid Norra Upplands Skvadron
N:o 10, 29, 46, 47, 52 och 71 vid Uppsala Skvadron
och ställt till förbättring N:o 73 vid Uppsala Skvadron
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De som är missnöjda skall inom 60 dagar från den 20 dennes, då Kungörelsen bör läsas i
berörda socknar, insända sina klagomål, som Kronobefallningsmannen för vart Fögderi genast
insänder till Krigs Expeditionen .
Dock hindras inte besluten genom Besvären, såvida inte Kongl Maj:t finner för gott förordna
annat.
Uppsala den 11 oktober 1839
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1839 (efterlysning ställd till ansvar för fylleri och
slagsmål)
Kopparslagare P Lindström är underrättad att det åligger honom att enligt Karlskoga Häradsrätt
beslut den 5 april, vid 10 riksdalers vite, inställa sig hos Rätten i Källmo, Örebro län den 11
november för att genmäla Länsman Köhlers påstående om ansvar för fylleri och slagsmål.
Uppsala den 11 oktober 1839
Kungörelse, Uppsala den 11 oktober 1839 (efterlyst husar)
Husaren Joachim Christoffer Haase har olovligen avvikit från Malmöhus län och är allmänneligen
efterlyst med förständigande, att vid laga påföljd, inställa sig den 11 december inför Kronprinsens
Husar Regemente Krigsrätt i Malmö för att höras och avge svaromål i rannsakningsmålet rörande
mord på Drängen Jöns Andersson.
Uppsala den 11 oktober 1839
Efterlysning, Uppsala den 11 oktober 1839 (10 personer, 2 kyrkstölder, 1 klädstöld)
1:o Pionjären Olof Davidsson Wetterman har rymt från Linköpings Länshäkte
Han är 25 år gammal, 5 fot 9 tum lång, trint ansikte, mörkt utseende, bruna ögon, mörkt hår
2:o De för hemgång anklagade, förrymde Fabriksarbetarna Wilhelm Ahlgren och Carl Larsson ,
vilka skall inställa sig inför Löfings Häradsrätt i Linköpings län
3:o Förre Mästersvennen Eric Lindström har bortgått från Färna Bruk i Gunillbo socken, Västerås
län
Han är 36 år gammal, smärt kroppsbyggnad, rödlätt ansikte och blå ögon
4:o Vid Mölntorp, Säby socken, Västerås län, stals åtskilliga kläder
5:o Arrestanterna Peter Danielsson eller Hans Peter Ryding, Eric Nilsson Westman, Jan Jonsson
och Eric Nyland har rymt från Härnösands Länshäkte
Ryding är kort och stadig, blekt ansikte, mörkt hår
Westman medelmåttigt lång, mörkt hår
Jonsson är kort och stadigt växt, trint ansikte, ljust hår,
Nyland är späd, magert ansikte, mörkt hår
6:o Tjuvar bröt sig in i Borgsjö Sockenkyrkas i Härnösands län Sakristia och stal 1 silverkalk med
oblattallrik tillsamman 40 lod, 1 förgylld silverkanna om 55 ¾ lod, 1 oblatask om 16 lod, 2
brudkronor av silver, förgyllda och tillsammans vägande 64 lod, samt en kalk och patén av malm
eller mässing
7:o Ur Häggdångers kyrka, Härnösands län, stals 1 förgylld kommunionskalk om 48 lod och
därtill hörande patén, 1 mindre kommunionskanna, 1 oblatask märkt AMT, allt av silver
8:o Korrektionisten Lars Holmquist har rymt från Malmö
Han är född 1793, 5 fot 7½ tum lång, undersättsigt växt med svart hår, bruna ögon, magert
ansikte samt
Korrektionsfången Nils Andersson, som även han rymt från Malmö
Han är född 1810, 5 fot 8 tum lång, trint ansikte gråbruna ögon och mörkt hår
Krono- och Stadsbetjänterna åligger att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulen egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Uppsala den 11 oktober 1839 J A CARLSSON P E O WISTRAND
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Efterlysning, Uppsala den 18 oktober 1839 (17 personer, 7 stölder, 1 häst)
1:o Vid inbrott i Gunnared Nolgården, Angereds socken, Göteborgs län, stals 1 silverförläggssked
om 11 lod, 6 silvermatskedar märkta med C L om 33 lod, 5 silverteskedar med samma
namnstämpel om 8 lod
2:o Vid inbrott hos Hemmansägare Lars Henriksson i Bogvik, Loftshammar socken, Kalmar län
stals 112 riksdaler, 30 – 40 skuldsedlar ställda till Henrikson på en summa stor 10.000 riksdaler
3:o Förrymde förre Gardisten Lars Fredric Fritzberg bör inställas till förhör inför Slottsrätten i
Stockholm
Han är 23 år gammal, medelmåttigt växt, stark kroppsbyggand, långlagt ansikte, ljusbruna hår
och blå ögon
4:o Den från Göteborg förrymde Sjömannen Carl Granholm är 34 år gammal
5:o Genom rån hos Änkefru Doktorinnan Lönnberg i Holmen, Foss socken, Göteborgs län
tillgreps ett gammalmodig fransk silverfickur, 4 matskedar tillverkade av Risén i Göteborg och
märkta M L, 1 gammal matsked med latinsk inskription och årtal, 1 förläggssked märkt Anna
Maria Lagerholm, 1 strösked, 1 sockertång, allt av silver, 1 rund gul silverbeslagen horndosa, 1 fin
brun fruntimmerskappa med lång krage, 1 grön och 1 gredelin parasoll av siden, 1 blå paraply av
bomull.
6:o Förrymde Artilleristen vid Göta Artilleriregemente N:o 51, Christian Andersson
Han är född 1812, 5 fot 9 tumlång, långlagt ansikte, ljust hår
7:o Drängen Jonas Fredric Andersson, som är ställd under tilltal vid Vette Häradsrätt i Göteborgs
län för olovligt tillgrepp
Han är 24 år gammal, smal till växten, ljust hår och blå ögon
8:o Vid inbrott hos Bonden Lars Larsson i Ryssbält, Neder Kalix socken, Piteå län stals 3 pokaler,
1 bägare och 1 tesked i silver
9:o Vid inbrott hos Carl Hansson i Vallen, Mårdaklevs socken, Älvsborgs län stals 1 silverbägare
om 34 lod märkt CJCS, 1 dito om 30 lod med äkta förgyllning och inskription, 1 strösked märkt
CHS och ARJD, 6 matskedar, 3 teskedar, 1 sockertång, 1 större sjöskumspipa
10:o Skorstensfejare Johan Eric Svanvinge och Pigan Brita Catharina Westlund har avvikit från
Falun, Svanvinge har ett positiv
11:o Livstidsarrestanten Johan Djurberg har rymt från Linköpings Länshäkte
Han är 30 år gammal, 5 fot 9 tum lång, svart lockigt hår, små svarta polisonger, trint ansikte,
blå ögon
12:o Vid inbrott hos Bonden Carl Olsson i Långsbo, Delsbo socken, Gävleborgs lån stals en
silverskål märkt DDG och SDD år 1838, 1 silversked, 1 förgylld knappring, 1 silvertumlare
13:o Från Kolare Pehr Pehrsson i Katrineholm, Hamrånge socken, stals ett 7-årigt svart sto med
hängman, lång lugg och svart svans samt en liten vit fläck på vänster sida
14:o Den från Sjöbo Häradsrätt förrymde tjuven Måns Olsson
Han är 40 – 50 år gammal, låg och tjock till växten, rött skägg och brunt hår
15:o 10 Estländska Bönder, som förövat inbrott vid Godset Paschlep i Estland tros ha begivit sig
till Sverige
Marton Johansson Seckobohn, 27 år, medelmåttigt växt, runt ansikte, brunt hår
Johan Matsson Schönberg, 20 år, lång med avlångt ansikte, ljust hår, blå ögon
Matz Martenson Nielender, 23 år, medelmåttigt växt, runt ansikte, ljust hår, grå ögon
Johan Christiansson Niebohn, 21 år, medelmåttigt växt, avlångt ansikte ljust hår, grå ögon
Christian Matzsson Granberg, 17 år, liten, runt fräknigt ansikte, brunt hår
Johann Hanssohn Matzman, 37 år, lång, runt ansikte låg panna, brunt hår och hans son
Christian, 13 år, liten, vanligt ansikte, ljust hår, blå ögon
Simon Jacobsson Oesterman, 35 år, lång, avlångt ansikte, brunt hår
Christian Johannsson Andermann, 25 år, medelmåttigt växt, runt ansikte, brunt hår
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Christian Andrusson Sedman, 20 år, liten, avlångt ansikte, blå ögon, ljust hår
16:o Pigan Brita Jansdotters i Siva, Vaksala socken, detta län, son, Pehr har bortgått
Han är 11 år, närsynt, ljust hår
17:o Vid inbrott hos Skräddaren Anders Sjölin i Vaksala socken, detta län stals 12 riksdaler 40
skilling, som förvarades i en röd saffiansplånbok
18:o Den för stöld straffade Drängen Eric Ersson från Torpet Vargmossan i Gryta socken, tillgripit
åtskilliga klädespersedlar från Torparen Mårten Mattson i Österby, Läby socken
19:o Urmakare Gesällen Carl Gustaf Engelgren som förut kallat sig Carlsson, har avvikit från
Urfabrikör Gustaf Sehlberg i Gävle och tagit husbondens sjöskumspipa med silverbeslag
Han är undersättsig, blekt ansikte, röda polisonger och svart hår
Krono- och Stadsbetjänterna anbefallas att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståt Hållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas
efterlysa de i 16, 17 och 18 nämnda personerna, pengarna och persedlarna.
Uppsala den 18 oktober 1839
Kungörelse, Uppsala den 18 oktober 1839 (upphittade kläder)
Bonden Jan Andersson i Kumla, Boglösa socken, har under hemresa från höstmarknaden här i
staden vid Säva Gästgivargård i sin vagn påträffat en gammal filtmössa, 1 vänd mörkblå
vadmalsrock med bronsspännen, en utsliten mörkblå vadmalsrock, vilka persedlar tros vara
olovligen tillgripna av Gardisten Skoglund, som varit i Anderssons sällskap ett stycke på vägen.
Rätta ägaren kan återfå persedlarna hos Stadsfiskal Sandquist i Enköping.
Uppsala den 18 oktober 1839 J A CARLSSON P E O WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 22 oktober 1839 (tider och platser för Mantals- och
Skattskrivning)
Inför Mantals- och Skattskrivningen 1840 kommer de tider och platser, som anges i Förteckningen
att gälla och följande föreskrifter bör iakttagas:
Varje skattskyldig uppförs i mantal och taxeras där han bor.
1:o Alla som hör till hushållet skall anges med namn, ålder, kön mer eller mindre arbetsförmåga,
bräcklighet, samt personens ämbete, tjänst eller befattning, ägande rörelse, näring och inrättningar
även fartyg om fem svåra lästers dräktighet
2:o Alla i huset eller på ägorna boende hyresmän och inhysesfolk
3:o De som vill begagna sig av brännvinsbränning uppger hemmanet där det sker, pannrymd och
pannas klassifikation och beskaffenhet, vilket skall strykas av ett Justerarebetyg.
Samma åliggande som för husbönder åligger Förmyndare, Styresmän i Bolag, Verk och
Inrättningar, outredda Sterbhus eller under Konkurs varande bo, som de förvaltar.
Allmogen och mindre skrivkunniga personer får lämna muntliga uppgifter.
Den husbonde som låter skriva någon, som inte är i hans tjänst eller njuter lön bötar 3 riksdaler
16 skilling enligt Legostadgan. Den som inte inställer sig till förrättningen inom tredje timmen
bötar 1 riksdaler Samma bot för den som underlåter att skriva någon, som bor på hans ägor, även
om de kommer att befrias från avgift. Den som bidrar till att någon, som skall betala skatt, befrias,
får betala den skattskyldiges avgift och böta dubbla beloppet. De som av svår sjukdom eller lyte
vill bli befriade från skatt skall lämna edsvuren läkares bevis.
Särskilda förteckning på försvarslösa personer av båda könen skall insändas inom en månad.
Skattskrivarna skall följa Kungörelsen av den 16 maj 1835 rörande stämplade pappersavgiften och
noga tillse att arrende- och hyreskontrakt blir uppvisade med behöriga kartor.
Slutligen anmodas Prästerskapet att samma dag som Kungörelsen läses från Predikstolen
uppläsa förordningen av den 30 september 1812 och Påbudet av den 28 oktober samma år
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angående omständigheter, som bör iakttagas i avseende på Mantals- och Skattskrivningarna,
Förhörsböcker och Prästbevis och efter slutad Gudstjänst i sockenstugorna kungöra innehållet
härav till allmogens underrättelse samt att medföra Husförhörsböckerna och därur lämna
upplysningar, som kan erfordras så att ingen skattskyldig blir förbigången.
Uppsala den 22 oktober 1839 R von KRAEMER
Följer 3 sidor med platser och tider för alla socknar i länet.
Kungörelse, Uppsala den 23 oktober 1839 (kallelse till Riksmöte)
Snart inträffar tidpunkten, då Rikets Ständer till följd av Grundlagens föreskrift i 84 § av Beslut
vid sista Riksdagen, bör till Lagtima Riksmöte i Huvudstaden sammanträda till åtlydnad av Kongl
Maj:ts Cirkulär av den 19 dennes, där föreskrivs att Befallningshavande anmodar Prästerskapet att
samma dag eller söndagen 3 november, då Kungl Maj:ts öppna Brev och Riksdagskallelse
kungörs enligt Riksdagsordningen 11 §, utlysa sockenstämma med varje Församling till
nästföljande söndag för elektorsval av allmogen, varefter valen till Riksdagsfullmäktige kommer
av Domhavande att förrättas.
Skulle Gudstjänst inte hållas i en eller flera kyrkor i Pastoratet åligger det Prästerskapet att
genom Kronbetjänt skyndsamt från by tio by meddela kungörelsen med förständigande att
Församlingarnas Ledamöter nästföljande söndag eller den 10 november infinner sig vid
Moderkyrkan till elektorsval.
Uppsala den 23 oktober 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 28 oktober 1839 (transportresolution)
Enligt gällande Författningar är kungjort att Kronoskogvaktare Johan Lundmark anhållit om
transportresolution på åborätten till Kronolägenheten Björklund, Jumkils socken av Ulleråkers
Härad, vilken lägenhet hans fader Gästgivare Lars Lundmark överlåtit på honom.
Uppsala den 28 oktober 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 29 oktober 1839 (reparation av Karlbäcks Bro i Vendels socken)
Den s k Karlbäcks Bro vid Öster Ekeby i Vendels socken kommer att repareras den 7 och 8
november. Resande mellan Läby Gästgivargård och Dannemora Gruvor bör under tiden begagna
Häradsvägen förbi Ålby gård genom Alberga By och Vivsta Bys skog till Korssnäs samt därifrån
till Åbyggeby och Burunge Byar till Öster Ekeby.
Uppsala den 29 oktober 1839
Efterlysning, Uppsala den 29 oktober 1839 (9 personer, 1 sto, 1 ur)
1:o Bonden Carl Olsson från Nybo i Järvsö socken, södra Hälsingland har här i staden vid
höstmarknaden blivit bestulen på en 9-årigt sto, 9 kvarter högt, glosögt, med vitt huvud, ståndman,
vita bakfötter och vit fläck bakom vänstra bogen
2:o Här i staden har tappats ett s k cylinderur av silver med guldkanter, silvertavla och stålvisare,
jämte stålkedja med stålring, en dubbel guldring och en pressad dubbel guldnyckel
3:o Gossen Carl Swensson har vid midsommar bortgått från Moheda Norregård i Kronobergs län
Han är 11 år
4:o Den i konkurs försatte, från Stockholm förrymde Hovslagaren Carl Fredrik Lundmark
Han är 29 år gammal, skevbent, lång och sal, långlagt något koppärrigt ansikte, stor näsa och
ljusbrunt hår
5:o Livstidsfångarna Carl Gustaf Wåhrman och Anders Pehrsson samt Korrektionisten Carl
Stenberg har rymt från Kristianstad
Wåhrman är 21 år gammal, liten, ljust hår
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Pehrsson är 30 år gammal, mörkt hår
Stenberg är 23 år gammal, lång med rödgult hår
6:o Förre Soldaten Anders Lund är straffad för stöld och har rymt från Vänersborg
7:o Den till ansvar för andra resan stöld dömde Andreas Eriksson Hjortman har rymt från Redvägs
Häradsfängelse i Älvsborgs län
Han är lång, magert ansikte, brunt hår och blå ögon
8:o Korrektionisten Jacob Johansson har rymt inom Linköpings län
Han är 5 fot 8 tum lång, mörkt hår
9:o Drängen Jan Peter Holm har avvikit ur sin tjänst hos Bonden Bengt Morell i Jobsbyn,
Rasbokils socken, detta län
Han har krokig hals, vänstra axeln är mycket hög, koppärrigt ansikte
Krono- och Stadsbetjänterna åligger att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer,
stulna kreatur och egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län, anmodas att
låta efterlysa stoet och cylinderuret samt Drängen Holm
Uppsala den 29 oktober 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 7 november 1839 (spannmål skall levereras till Danviks Hospital)
Direktionen över Danviks Hospital har i skrivelse meddelat Befallningshavande att spannmålen
för innevarande år, skall levereras till Danviks Magasin inom mars månad för undvikande av
påföljd. De tredskande betalar 1 riksdaler extra per tunna vid kommande auktion.
De som har skyldighet att förrätta körslor vid Hospitalet skall på vinterföret framföra 72 lass
sand per mantal eller erlägga 12 skilling per lass.
Uppsala den 7 november 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1839 (förnyad auktion Hånsta och Gränby)
Vid auktion på Bonden Jan Anderssons och förre Nämndeman Anders Anderssons i mät tagna
fastigheter ¼ mantal Kronoskatte Hemman N:o 1 i Hånsta By, Lena socken samt ½ mantal
Kronoskatte Rusthåll N:o1 och 1/6 mantal Kronoskatte Augmentshemman N:o 2 i Gränby,
Ärentuna socken, inte kunde säljas, kommer förnyad auktion att äga rum på Läby Gästgivargård
den 12 december.
Uppsala den 11 november 1839
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1839 (förnyad auktion N:o 2 Gillberga By, Tolfta
socken)
Vid auktion av Drängen Carl Pehrssons i mät tagna fastighet 11/108 mantal Kronoskatte Hemman
N:o 2 i Gillberga By, Tolfta socken, kunde den inte säljas. Förnyad auktion den 13 december på
Landskansliet.
Uppsala den 11 november 1839
Kungörelse, Uppsala den 11 november 1839 (auktion på Klosters Krono Allmänning,
Nyköpings län)
Vid offentlig auktion inför Kammar Kollegiet och Nyköping läns Landskontor i Eskilstuna den 14
februari 1840 utbjuds under skattemannarätt Klosters Krono Allmänning fördelad i 4 lotter, som
utropas var för sig.
Närmare underrättelse om auktionsvillkoren finns här.
Uppsala den 11 november 1839
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Efterlysning, Uppsala den 11 november 1839 (4 personer, 2 stölder)
1:o Den för snatteri av Rådstugurätten i Söderhamn dömde, förrymde Sjömannen Eric Westerlund
Han är undersättsig, långlagt ansikte, ljust hår
2:o Vid inbrott hos Bonden Olof Jansson i Böle, Forssa socken Gävleborgs län, stals 200 riksdaler
i pengar, 12 räfflade matskedar, 1 brännvinssked med krona och ringar, 4 ½ alnar svart kläde, 4
alnar grön vadmal
3:o Den för stöld straffade och till allmänt arbete dömde Drängen Mattias Ivarsson Krakemor har
rymt inom Älvsborgs län
Han är 26 år gammal, medelmåttigt växt, runt ansikte, mörkt hår
4:o Sejlare Gesällen Carl Wilhelm Brofell har olovligen avvikit från Repslagare Sommar i
Ronneby, Blekinge län och tillgripit hans silverfickur, och en överrock av mörkblått kläde
5:o Spinnhushjonet Charlotta Albertina Zetterström har rymt från Vadstena
Hon är 24 år, liten, runt ansikte och gråaktig hy
6:o Från Stadsläkare Haeffner i Södertälje har stulits 1 rakask av silver märkt J E F H, 1 gräddskål
märkt B D, 3 teskedar samt diverse Kirurgiska Instrument.
Det åligger Krono- och Stadsbetjänter att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer samt
stulna egendom jämte tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Uppsala den 11 November 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 12 november 1839 (Bokhandlare Lundequist gör reklam för
böcker)
Undertecknad anhåller hos Befallningshavande, att allmänheten får kännedom om de Samlingar,
som jag börjat utgiva från trycket. Jag har försökt sprida dem över landet och att de säljs inte bara
på vanliga försäljningsställen utan att de skall finnas på flera ställen. Huvudförsäljningen i
Uppland är hos mig i Uppsala,
De hittills utkomna är:
A r b e t e t s Ä r a där det beskriv vari den sanna äran består, nämligen att genom klokt och
redligt arbete förskaffa kroppen uppehälle och själen förkovran i det goda, sanna och sköna. Hur
fattigdom övervinns, och hur arbetet utdriver lasterna. Denna skrift kostar 3 skilling.
G u s t a f V a s a i D a l a r n a, där berättas hur Gustaf Vasa i tanke att befria landet från
Danskarnas förtryck, tar sin tillflykt till Dalarna och hans äventyr där. Hur han irrar från det ena
stället till det andra, ständigt förföljd av Danska spanare. Han hamnar hos den förrädiske Arent
Persson på Ornäs, hos Sven Elfsson i Isala by och hur han sticks med spjut i halmlasset. Hur han i
Rättvik och Mora talar till Menigheten och först fördrivs men kallas tillbaka att leda en stark
krigshär. Sist berättas om Dalahärens segrar och att Gustaf blir kung över landet. Kostar 6 skilling.
G r i m s t a h a m n s N y b y g g e innehåller en tänkvärd berättelse, om hur unga fattiga
människor som är kära i varandra, kan lära sig finna den rätta lyckan och rikedomen. En historia
om Drängen Johan och Torpardottern Katarina som kommer överens om att sätta bo och uppbruka
det ödelagda Grimstahamns torp. Den kostar 6 skilling
Berättelse hur Eric Pehrsson i Stigsbo blivit förmögen genom
K l ö v e r o d l i n g innehåller följande: Eric får besök av sin svåger Anders och Torparen Matts
Flink, som förvånas över den vackra säden på Erics gärde, som varit alldeles utmagrat för några år
sedan. Eric berättar hur han kommit på att odla klöver och därigenom fått så mycket foder att han
varje år ökat sin ladugård och därigenom kunnat gödsla sina åkrar bättre.
Skriften innehåller fullständig och utförlig undervisning hur klöverodling skall gå till
O m j o r d e n s l u f t k r e t s Allmänna betraktelser om luften och den i Ljusaryd kände gamla
doktor Olander som gärna språkade med sina sockenbor om vad som var nyttigt och inrättade
samkväm hemma hos sig, där han undervisade dem. Skriften innehåller första aftonens
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undervisning om luftens egenskaper och allahanda prov och försök som mycket roade hans
åhörare. Han ansåg att allmogen skulle ha nytta av en väderspåman och lärde om luften tryck bl a.
Kostar 3 skilling
Den Svenske FältherrenMånsStenbocks bedrifter och leverne
Stenbock förvärvade redan i ungdomen Carl den XII:s vänskap och stred mot ryssar, polacker och
litauer. I synnerhet berättas att han blev hövding i Skåne och bildade en här av småländska
bonddrängar som blev fullkomligt slagna vid Hälsingborg, Vidare berättas om hans fångenskap
och död. Skriften kostar 6 skilling
R y s k a M i n n e t i N o r r k ö p i n g Beskriver hur ryssarna brände och härjade på Svenska
Kusten 1719 och ryktet kom till Norrköping. Vidare omtalas hur flera bönder på Vikbolandet
förleddes till förräderi. Sist beskrivs Norrköpings brand. Skriften kostar 9 skilling
Vidare finns en bok som omfattar hela Lanthushållningen. Den kallas B o n d e p r a k t i k a n
f ö r å k e r, ä n g o c h l a d u g å r d och kostar 24 skilling.
Här läser man hur man på enklaste sätt förökar fodertillgången, åkerns olika jordmåner
beskrivs, hur gödsel samlas och förökas, hur djupt man skall köra och vilka redskap som är
tjänligast Vidare vilka växter som är lämpliga, hur djupt och tjockt man skall så, hur boskapen
skall utfodras.
Uppsala den 12 november 1839 W Lundequist
Uppsala den 12 november 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1839 (revisionsberättelse för Beklädnads Fonden och
Remonterings Kassan)
Undertecknade av Rusthållarna utsedda Revisorer har granskat räkenskaperna för Beklädnads
Fonden och funnit dem förda med mycken redighet och bilagda fullständiga Verifikationer, även
Skuldsedlar för utlånade medel har varit försedda med behörig säkerhet, så att inte det ringaste
varit att anmärka.
Vi vill på Delägarnas vägnar uttrycka Vår tacksamhet för Direktionens trägna och omsorgsfulla
förvaltning och vård om Kassans angelägenheter och lämnar fullständig Decharge.
Kassans ställning är följande:
DEBET
Utlånade medel, kontant i Kassan, Årsavgift för 230 Rusthållare, ränta, extra uppbörd av
Direktionen anskaffade medel utan ränta S U M M A: 9.584 riksdaler 45 skilling 9 runstycken
KREDIT
Avlöningar, Rese- och Traktaments- och Transportkostnad, Upphandling, Reparationer, Extra
utgifter, behållning till 1839 års räkning S U M M A: 9:584 riksdaler 45 skilling 9 runstycken
Uppsala den 2 november 1839 JOH MORIN J F FRÖLING
Undertecknade valda av Rusthållarna till Revisorer, för att granska 1838 års Räkenskaper för
Remonterings kassan, har utan anmärkning genomgått samt funnit full säkerhet för de utlånade
Medlen. Vi får härmed på Delägarnas vägnar uttrycka Vår tacksamhet och lämna Direktionen full
Decharge.
Remonterings Kassa ställning är följande:
DEBET
Utlånade medel mot inteckningar, insatta medel i Uppsala Sparbank, kontant i kassa, årsavgift för
266 rusthåll á 2 riksdaler S U M M A 3.601 riksdaler 47 skilling 8 runstycken
KREDIT
Tryckningskostnader för Revisions Berättelsen för två år, utlånade medel mot inteckningar,
innestående i Uppsala Sparbank, kontant i kassan S U M M A. 3.601 riksdaler 47 skilling 8
runstycken.
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Uppsala den 2 november 1839 JOH MORIN J F FRÖLING
Uppsala den 13 november 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 13 november 1839 (uppbörd för Boställsarrenden)
Undertecknad får ödmjukt anhålla att Befallningshavande utfärdar Kungörelse för att underrätta
Boställsarrendatorer och Räntegivare, som är anslagna till Livregementets Dragon Korps
Avlönings Stat, att in natura utgöra årets Boställs arrende och Avradsspannmål inom laga tid. De
säger till antingen Kronobefallningsmannen i orten eller Lanträntmästare Hellström, som träffas
alla förmiddagar på Lantränteriet i Uppsala. Även undertecknad kommer i vinter efter
Häradsbokhållare Cederberg att ombesörja Regementets Uppbörd på senare utsatta dagar och
tider.
Västerås den 11 november 1839 C G Ahlberg
Uppsala den 13 november 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 15 november 1839 (medel deponerade i Lantränteriet)
I Uppsala Lantränteri har följande blivit deponeras:
Häradshövding Girollas böter 29 riksdaler 28 skilling
Viktualiehandlare Nymans böter 3 riksdaler 16 skilling
Då depositionerna är 10 år gamla erinras, att inom Natt och År härefter anmäla och styrka sin
äganderätt till de nedsatta medlen, vilka annars lämnas till Statskontoret, där man därefter får
anmäla sina anspråk.
Uppsala den 15 november 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1839 (Remonteringsmöte)
Remonteringsmöte hålls vid Akademins Ridstall här i staden den 11 december, då de Rustande för
N:o 13, 22, 34, 43, 59, 85 och 90 vid Sigtuna Skvadron av Livregementets Dragon Korps
N:o 35, 45, 50, 61, 77, 79, 85 och 97 vid Norra Upplands Skvadron samt
N:o 23, 36, 38, 39, 59, 90 och 99 vid Uppsala Skvadron bör uppvisa antagliga remontrar för att
inskrivas i rullorna.
Uppsala den 16 november 1839
Kungörelse, Uppsala den 16 november 1839 (bidrag till bro över Dalälven)
De innevånare, som åtagit sig att lämna bidrag till byggandet av bro över Dalälven vid Gysinge
Bruk, är på begäran av Befallningshavande i Gävleborgs län, kallade till sammanträde på
Gästgivargården Sörby i Årsunda socken, den 13 december, för att överlägga och besluta om
åtgärder i anledning av Kungl Maj:ts Brev den 24 april i och för verkställigheten av berörde
brobyggnad.
Uppsala den 16 november 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 27 november 1839 (personer som flyttat utan att betalt skatt eller
böter)
8 personer har flyttat från orten utan att betalt sin skatt eller böter. En person hade både skatt och
böter obetalda.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande är anmodade att eftersöka dessa
personer och då de anträffas utta och hitsända medlen eller i brist på betalningsförmåga lämna
betyg härom.
Uppsala den 27 november 1839 R von KRAEMER
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Kungörelse, Uppsala den 28 november 1839 (antagande av åbo på Kronolägenhet)
Gustaf Jansson har anhållit att bli antagen som åbo på Kronolägenheten Möllerstorp i Bälinge
Härads Allmänning, vilken lägenhet hans avlidne fader Jan Gustafsson i livstiden innehaft.
Uppsala den 28 november 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 28 november 1839 (överskotts kronotionde spannmål vid
Hospitalen)
Den Kronotionde och Avrads- och Arrendespannmål, som inte behövs vid Uppsala och
Veckholms Hospital får lösas efter markegångspris med tillökning av forlön på 16 skilling på
tunnan enligt Serafimer Ordens Gillets skrivelse. Den som inte vill begagna sig av denna förmån,
skall anmäla sig att leverera in natura. Kronofogden skall insända förteckning på den Kronotionde
spannmål, som i laga tid blivit uppsagd.
Uppsala den 28 november 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 3 december 1839 (entreprenadsauktion för underhållet vid
vapenmöte)
Entreprenadsauktion kommer att anställas på Landskansliet den 27 december för att upphandla
underhåll vid Upplands Regementets Rekryter och Gamla Stam samt Beväringsmanskapets
vapenmöte.
Upprop sker dels i portioner och dels i persedlar. Förseglade anbud kan inlämnas.
Upplysningsvis meddelas att portionerna är kalkylerade att under Beväringsmötet uppgå till 5.000.
varför åtgår drygt 16 skeppspund torrt bröd, drygt 7 tunnor ärter, drygt 4 tunnor korngryn, drygt 3
skeppund salt kött, drygt 2 skeppund färskt kött, drygt 8 lispund salt fläsk, drygt 2 skeppund sill,
drygt 8 lispund salt
Vid Rekrytmötet till 1.410 portioner åtgår drygt 4 skeppund torrt bröd, drygt 2 tunnor ärter,
drygt 1 tunna korngryn, drygt 1 skeppund salt kött, drygt 14 lispund färskt kött, drygt 2 lispund
salt fläsk, drygt 14 lispund sill, drygt 7 skålpund salt
Vid Regementsmötet till 12.552 portioner åtgår drygt 41 skeppund torrt bröd, drygt 18 tunnor
ärter, drygt 12 tunnor korngryn, drygt 9 skeppund salt kött, drygt 6 skeppund färskt kött, drygt 17
lispund salt fläsk, drygt 6 skeppund salt sill och drygt 1 skeppund koksalt.
För samtliga möten 23 281/400 famnar ved, drygt 42 skeppund lägerhalm.
1/3 av entreprenadsumman kan lyftas i förskott vid Lantränteriet.
Uppsala den 3 decembber1839
Kungörelse, Uppsala den 3 december 1839 (exekutiv auktion Kastebo, Tierps socken)
För gäldande av Bonden Anders Pehrssons och hans hustru skuld till Bataljonsläkare C W Griber
på Västlands Bruk, stor 1.000 riksdaler kommer deras i mät tagna fastighet ¼ mantal Kronoskatte
Hemman N:o 1 Kastebo, Tierps socken, att säljas genom offentlig auktion på Tingstället i Yvre
Gästgivargård den 14 februari.
Fastigheten är värderad till 1. 045 riksdaler och upplysningar finns att tillgå hos
Kronobefallningsman I A Holm J:son på Torkelsbo. Till honom levereras köpeskillingen senast en
månad efter auktionen, då till 6 % ränta.
Uppsala den 3 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 3 december 1839 (Cirkulär från Carl Johan angående märkning
av Skvadronshästarna)
Till Befallningshavande har följande Cirkulär från Carl Johan kommit den 25 oktober, där Han
befallt att Indelta Kavalleriets Nummerhästar skall genom befälets försorg förses med
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Skvadronsmärken på vänstra låret, vilket Vi vill att Ni i Ert anförtrodda län meddelar
Rusthållarna.
Stockholm den 25 oktober 1839 CARL JOHAN
Uppsala den 3 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 3 december 1839 (Belgiska undersåtars pass i Sverige)
Statsministern för Utrikes Ärenden har i skrivelse tillkännagivit att Kongl Maj:t tillåtit Belgiska
undersåtar, som vill besöka Sverige hädanefter inkommer på egna pass, om de är utfärdade av
Svensk eller Norsk Beskickning eller Konsul.
Uppsala den 3 december 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 3 december 1839 (entreprenadsauktion för uppmuddring av
damm vid Hospitalet)
Till följd av Serafimer Ordens Gillets skrivelse den 16 november kommer entreprenadsauktion att
hållas på uppmuddrings arbete av en damm vid Hospitalet. Auktionen sker den 14 december vid
Slottet.
Vid samma tillfälle anställs entreprenadsauktion för att inköpa 200 famnar ved för Hospitalets
behov denna vinter. Ett parti gammalt järn kommer också att utbjudas.
Kostnadsförslag för muddringsarbetet finns på Hospitals Kontoret och entreprenads villkoren
tillkännages vid auktionen.
Uppsala den 3 december 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 7 december 1839 (leverans av Lönings spannmål)
På begäran av Lönings Direktionen vid Livregementets Dragon Korps får Befallningshavande till
efterrättelse för Arrendatorer och Räntegivare, vilkas spannmål disponeras av Lönings Direktionen
kungöra, att spannmålen bör hållas i beredskap till leverans in natura.
Uppsala den 7 december 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 9 december 1839 (arrendeauktion Östra Edinge, Tuna socken,
Olands Härad)
Auktion så väl på Kammar Kollegiet som här kommer att hållas den 3 april nästa år. Det gäller 30
års arrende i spannmål på Korprals Bostället vid f d Adelsfane Regementet, Öster Edinge, Tuna
socken Olands Härad.
Borgen krävs av två män, som borgar en för bägge och bägge för en även om arrendatorn
skulle avlida. Borgen skall vara bevittnad och skriven på stämplat papper.
Närmare upplysningar om villkoren hämtas i Kollegiets Första Provinskontor och här.
Prästerskapet anmodas läsa Kungörelsen 2 gånger i kyrkorna, sista gången omkring 8 dagar före
auktionen. Befallningshavande i angränsande län anmodas låta likalydande Kungörelse utgå.
Uppsala den 9 december 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1839 (tider och platser för avlöningsmöten)
Avlöningsmöte med samtliga Kompanier vid Upplands Regemente är utsatta i januari månad,
nämligen:
Livkompaniet vid Yvre den 11:te, Rasbo Kompani vid Kompani Chefs Bostället Kjölinge,
Rasbokils socken den 14:de, Haberga Gästgivargård den 14:de, Uppsala Kompani i Uppsala den
18:deHundra Härads Kompani i Hjälmsta Gästgivargård den 18:de, Sigtuna Kompani i Sigtuna
stad den 20:de, Enköpings Kompani i Enköping den 14:de
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1:o Arrendatorer av de Boställen som är utarrenderade genom publik åtgärd och anvisade
Löntagare och sådana Hemman som är anslagna till Regements Befäls lönande skall inställa sig
vid mötena, för att veta vart deras löningspengar skall gå.
2:o Gratialister som njuta Vadstena Krigsmanshus Kassas årliga pengar eller Regementets
Korpralskassa- och Soldatpensions Kassan eller von Sassiska Pensionsfonden skall infinna sig
med underhållsbrev och Prästbetyg för att erhålla sina underhåll.
3:o Alla till Regements Musiken samt avlöning för Underofficerare och Volontärer anslagna
Rotenummers Löner bör enligt kontraktet inbetalas vid dessa möten liksom Passevolansmedel
som vissa rotar skall erlägga till Musikkassan
4:o vice Häradshövding J C Kant har blivit förordnad att vara Regements skrivare efter Silvius.
Uppsala den 10 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1839 (stämning för vägfridsbrott vid Vaksala
Häradsrätt)
Sekreterare P R von Pahlen i Gässvik, Gästgivare Segerblad och Drängen Fredrik Segerblad i
Fresta, Stockholms län, på vilka Kronolänsman Joh Jochman i Vaksala Häradsrätt uttagit stämning
angående förövat vägfridsbrott. De har inte kunnat anträffas i hemorten, medan de resa omkring i
Riket och sysselsätter sig med hästbyte. Dessa personer är enligt Häradsrättens Beslut stämda och
kallade, vid hämtnings påföljd, att infinna sig vid Vaksala Häradsrätt den 3 mars.
Det åligger Krono- och Stadsbetjänter att om de anträffas lämna beslutet mot bevis.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i Riket anmodas utfärda likalydande
Kungörelse.
Uppsala den 10 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1839 (Boställs auktioner)
Vid auktioner på Kammar Kollegium och Landskontoret i Nyköpings län utbjuds på 30 års
arrende Krono Skogvaktare Bostället Sköttedal, Trosa socken, Löjtnants Bostället Brink i
Stigtomta socken, Härja Kronoutjord i Härads socken, Krono Holmarna Kalholmen, Gullskär och
Tillerholmen i Över Enhörna socken jämte Hovstallängen Djurstaholm i Enhörna.
Vidare anställs auktion, då Krono Jaktbacken Markskogen i Toresund socken utbjuds till
högstbjudande.
Uppsala den 10 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1839 (exekutiv auktion i Sundbro By, Bälinge socken)
För att gälda Rusthållare G Pfeiffers skuld till Danviks Hospital, om 324 riksdaler kommer hans
ägande ½ mantal Kronoskatte Rusthåll N:o 6 i Sundbro By, Bälinge socken, detta län, att säljas på
Tingstället Högsta Gästgivargård den 24 februari 1840.
Kronobefallningsman i orten lämnar upplysningar om beskaffenheten och till honom lämnas
köpeskillingen sist en månade efter auktionen, då med 6 % ränta. Utmätningssökande skall
meddela Inteckningshavande i laga tid och ordning.
Uppsala den 10 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 10 december 1839 (upphittad snusdosa)
Soldat Sten i Kräby, Rasbo socken har här i staden hittat en snusdosa av silver. Ägaren återfår den
mot behörig ersättning.
Uppsala den 10 december 1839
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Efterlysning, Uppsala den 10 december 1839 (3 stölder)
1:o Vid inbrott i Järlåsa Prästgård stals ett guldur tillverkat av Bourdillon i Stockholm samt 60
riksdaler i pengar.
50 riksdaler utlovas i belöning
2:o Från Torpare Eric Pehrsson i Södernäs, Tensta socken, detta län, stals ett 16-årigt sto, blackt
till färgen med vit stjärna, samt en rödmålad verkkärra med stol, en ljusblå sele, 2 hästtäcken, 2
täckkjolar, 1 skinnfäll märkt 1831 och 2 oberedda fårskinn
3:o Samma natt stal i Torpet Norrgrind i samma socken 1 lispund vetemjöl och ull
Krono- och Stadsbetjänter åligger att efterspana dessa stulna kreatur och egendom jämte
tjuvarna och vid anträffandet därmed lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas låta
utfärda en dylik efterlysning.
Uppsala den 10 december 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 17 december 1839 (auktion på fastigheter i Uppsala)
Den 18 januari kommer på Stadsauktions Kammaren att exekutivt säljas:
1:o Tobaksfabrikörs arbetaren P E Grandins gård N:o 17 i kvarteret Jungfrun och Vårfru Roten
2:o Den till handlare A Nymans tillhöriga och vid Islandet eller gamla Hamnbryggan varande
lägenhet, kallad Ericslund med Mälteri och andra åbyggnader
Uppsala den 14 december 1839 M Lunddal
Uppsala den 17 december 1839 J A CARLSSON A WISTRAND
Kungörelse, Uppsala den 23 december 1839 (leverans av salpetertillverkningen)
Salpetertillverkningen i Uppsala län mottas på vanligt ställe i Uppsala på följande dagar.
13 februari med Håbo, Bro, Trögd, Åsunda, Lagunda, Hagunda, Ulleråkers, Bälinge, Vaksala och
Rasbo Härader
15 februari Norunda och Örbyhus Härader
18 februari med Olands Härad, Dannemora och Lövsta Tingslag
De som har salpeter till salu, bör inställa sig försedda med sockenstämmoprotokoll att salpetern är
av inhemsk tillverkning. Salpeter Uppbördsman E A Sköldberg tillkännager att vid tvist om rabatt
på inlämnad salpeter kommer att förfaras som i föreskriften i 19 § i Reglementet av den 17 mars
1832.
Uppsala den 23 december 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala 1839 (revision av Enöres Kassan)
Den 12 november sammanträdde undertecknade av Prövnings Kommittén utsedda Revisorer, att
granska Uppsala Läns Enöres Kassas räkenskaper för 1838. Så väl räkningarna med verifikationer
har blivit granskade, skuldsedlarna till säkerheten prövade, samt kassa behållningen undersökt och
riktig befunnen, varför revisorerna meddelar Direktionen och Kassans Skattmästare full decharge.
L von BAHR SIGF LINDESTRÖM
DEBET
Enöres medel, Legohjälps medel, H K H Hertigens av Upplands Gratifikationsfond, 1838 års
Enöres medel jämte ränta
S U M M A: 54.303 riksdaler 29 skilling 8 runstycken
KREDIT
Arvoden, skrivmaterial, legohjälp Enöres medel Legohjälps medel H K H Hertigens
Gratifikationsfond, utlånat kapital, kontanta pengar
S U M M A: 54.303 riksdaler, 29 skilling 8 runstycken
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Uppsala den 1 maj 1839 L E HELLSTRÖM
Uppsala den 28 november 1839 R von KRAEMER
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1839 (remonteringsmöte)
Remonteringsmöte med Livregementets Dragon Korps är utsatt till den 3 februari vid Akademins
Ridstall, då rustande för
N:o 34, 43 och 54 vid Sigtuna Skvadron,
N:o 43, 50, 61. 77. 85 och 97 vid Norra Upplands Skvadron
N:o 23, 36, 38, 59, 90 och 99 vid Uppsala Skvadron vid vite av 6 riksdaler 32 skilling uppvisa
antagliga remontrar.
Uppsala den 24 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1839 (förnyad auktion i Gillberga By, Tolfta socken)
Vid auktionen, som anställdes för andra gången, till försäljning av Drängen Carl Pehrssons i mät
tagna fastighet 11/108 mantal Kronoskatte Hemman N:o 2 i Gillberga By, Tolfta socken kunde
den inte säljas, Ny auktion den 24 januari.
Uppsala den 24 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1839 (exekutiv auktion Klista Fröjdesunda socken,
detta län)
För att gälda Orgelnisten E G Ericssons i Husby Sjutolfts socken fordran hos avlidne Kyrkvärden
Anders Andersson i Klista omyndiga dotter, Greta Cajsa Andersdotter om 740 riksdaler 35
skilling 6 2/3 runstycke kommer hans i mät tagna fastighet ½ mantal Frälsehemman i Klista,
Fröjdesunda socken att genom offentlig auktion på Tunalunds Gästgivaregård säljas, den 6 mars
1840.
Hemmanet är värderat till 5.551 riksdaler och värderingsinstrumentet finns hos
Kronobefallningsman G Wibelius på Salnecke.
Uppsala den 24 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1839 (värvning)
Gardisten vid Kapten Belfrages Kompani av Svea Livgarde, N:o 76, Eric Hellgren, har förordnats
att till den 15 september 1840 anställa värvning för Kompaniet.
Uppsala den 24 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1839 (entreprenadsauktion för att uppföra
karaktärshus vid Kaptens Bostället Säversta, Hälsinge Regemente)
Entreprenadsauktion för att uppföra karaktärshus på Kaptens Bostället Säversta vid Hälsinge
Regemente kommer att förrättas den 12 februari 1840 så väl på Gävle Landskontor som på
Bostället beläget i Bollnäs socken. Högsta utropssumma är bestämd till 2.961 riksdaler
Uppsala den 24 december 1839
Efterlysning, Uppsala den 24 december 1839 (16 personer, borttappad pipa)
1:o Drängen Jonas Rickter som avvikit från Kalmar socken, detta län, skall inställa sig i tjänst hos
Bonden Anders Schön i Eneby
Han är medelmåttigt växt, rödbrusigt ansikte, och krokig näsa
2:o Under resa mellan Marma Gästgivargård och Uppsala tappades en pipa av trä med
silverbeslag, svart läderskaft och långt munstycke. Belöning till den som lämnar pipan hos
Källarmästare Schylander här i stan eller på Gästgivargården i Marma.
3:o Den för andra resan stöld tilltalade f d Korrektionisten Carl Johan Nordgren har rymt inom
Linköping län
4:o Korrektionisten Johannes Halldin och tjuven Sven Jernstedt har rymt inom Kristianstads län
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5:o Försvarslöse förre Gardisten Auns Anders Mattson Morén från Hemus i Mora socken, Falu
län, har rymt, när han skulle införas till Länshäktet misstänkt för inbrottsstöld
Han är 23 år gammal, lång och smal
6:o Loggar Anders Andersson från Nordanåker i Gagnefs socken, Falu län, har inte kunnat
påträffas i hemorten för att inställas till rannsakning för vållande till annan persons död
7:o Soldaten vid Orsa Kompani av Dalregementet, N:o 39 Jonas Andersson Lilja, har rymt från
Regementets Arbetskommendering vid Vaxholms fästning
Han är 29 år gammal, 11 kvarter 2 ½ tum lång, blå ögon, mörkt hår
8:o Torparen Eric Larsson från Boviks ägor i Bjurkärns socken och Gossen Anders Andersson
från Baggången i Karlskoga socken, Örebro län har begivit sig till okänd ort
9:o Drängarna Nils Jansson och Eric Jönsson har rymt från Ullnäs i Gryts socken, Örebro län
Jansson är 24 år gammal, undersättsig med ljust hår
Jönsson är 20 år gammal, lång med magert ansikte, bruna ögon och svart hår
10:o Korrektionisterna Elias Fredriksson Rhodin eller Rosengren och Olaus Olsson har rymt från
Göteborgs länshäkte
Rhodin är undersättsig, magert ansikte, blå ögon, mörkt hår
Olsson är medelmåttigt växt, rödlätt ansikte, ljust hår och blå ögon
11:o Inhysesmannen Pehr Pehrsson har begivit sig från Köping till sitt hemvist i Västerås län, men
inte kommit dit
Han är 62 år gammal
12:o Gossen Emanuel Törnström har avvikit från Karlskrona
Han är 9 år gammal, spenslig, magert ljuslätt ansikte
13:o Den från Karlstens Fästning lösgivne Henrik Månsson har rymt från Christian Hansson i
Habbarsby, Valla socken, Göteborgs län och tillgripit 7 riksdaler
Krono- och Stadsbetjänter anbefalles att efterspana dessa förrymda och brottsliga personer
samt bortkomna egendom och vid anträffande med dem lagligen förfara.
Överståthållare Ämbetet i Stockholm och Befallningshavande i angränsande län anmodas att
efterlysa Drängen Rickter.
Uppsala den 24 december 1839
Kungörelse, Uppsala den 24 december 1839 (sammanträde med Beklädnads Direktionen)
Sedan Sekundchefen för Livregementets Dragon Korps meddelat att en stadfäst modell på de nya
kaskarna erhållits och bör vara anskaffade till 1840 års möten, kallas de Rustande inom Uppsala
län att med en eller två fullmäktige från varje Fögderi infinna sig på Slottet den 3 februari för att
jämte Beklädnads Direktionen överlägga och besluta om anskaffningssättet.
Förslag kommer att framläggas om de kasserade kaskarnas avstående och byte mot nya, varvid
kostnaden förmodas bli 12 riksdaler.
Vid samma tillfälle kommer avgöras om de Rustande vill åtaga sig underhållet av en enkel
släpmundering för Rekryterna under Rekrytmöten vid Drottningholm, då Rusthållarna inom
Stockholms län beslutat om en sådan åtgärd.. Förmånen är betydlig om båda länens Rusthållare
enas, dels sparar man på den större munderingen och omkostnaderna blir mindre.
Vid sammanträdet kommer frågan om hur ersättningen skall utgå till Krigs Kollegium för
Dragon Korpsens behov anskaffade Modellpersedlar vilkas värde enligt räkning är 15 riksdaler 24
skilling.
Slutligen anser jag mig böra meddela de Rustande, att det lyckats Beklädnads Direktionen vid
Kontraktets uppgörande om nya sablar med pistolhölsters anskaffande till den 15 maj, att nedsätta
priset från det förmodade av omkring 34 riksdaler till 27 riksdaler 16 skilling samt halsdukarna till
44 skilling.
Uppsala den 24 december 1839 R von KRAEMER
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Kungörelser i kyrkan - Dåtidens Rapport och Aktuellt
LANDSHÖVDINGAR
DEL 4
1837-1839

Författningssamlingar, Landshövdingens kungörelser och
Domkapilets cikulär till prästerskapet början av 1800-talet
DEL 4. Landshövdingarnas Kungörelser 1837-1839
Sammanfattning av innhållet är gjord av Gudrun Sandén.

En nära nog komplett uppsättning av kungörelser finns i Låssa kyrkas arkiv i
Upplands-Bro
Kungl. Maj:ts kungörelser från 1600-talet och framåt. De lästes upp i kyrkorna.
Landshövdingens kungörelser. Från början av 1800-talet
Cirkulär till prästerskapet i ärkestiftet. Från början av 1800-talet

Dåtidens Rapport och Aktuellt
Kungörelser som lästes upp i kyrkorna var en mycket effektiv nyhetskanal.
Informationen nådde nämligen nästan hela befolkningen med den kyrkogångsplikt som
rådde. Tidningar var sällsynta och många kunde inte läsa. Efter predikan iklädde sig
prästen rollen som staligt kontrollerad nyhetsförmedlare.
Förutom vardagliga stadgor och påbud för allmänheten lämnade regeringen sin
version av vidtagna åtgärder och beslut inom såväl inrikespolitiska som utrikespolitiska
områden. Prästen fick alltså uppdraget att kungöra skatteregler och tullar, gällande regler
- och ibland förbud - för hembränningen, vad huspredikanter fick göra, vad som gällde
vid soldatutskrivningar, kallelse till riksdagsmöten, framtiden för kvinnor som blivit
lägrade under äktenskapslöfte, Jean Baptist Bernadottes utkorande till kronprins och
många, många andra detaljerade upplysningar.
Läs hur materialet utnyttjats för en artikel i UKF:s tidskrift Kultur & Historia om
kravallerna i Stockholm 1810 då Axel von Fersen mördades av pöbeln. Här nedan visas
vår webbpublicering av sammanfattningarna i kronologisk ordning. I augusti 2005 är
drygt 1800 sidor utlagda på hemsidan.
Här finns många detaljerade beskrivningar, som visar dåtidens tänkesätt i stort och i
smått.
Läs gärna om hur Kungl. Maj:ts partiska berättelse om Dalupproret 1743 blir officiell
historia.
Ett exempel på hur "segraren skriver historien" och hur lokala studier bidrar med ny
kunskap.
Tryckta utgåvan har annan indelning än hemsidan. Använd gärna hemsidans sökfuntion.
Varje del omfattar ca 350 sidor
DEL 4 1837-1839
INBINDING BERTIL SANDÉN, ÅSBRO
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