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GUSTAF ADOLPH
med Guds Mde (Hwenges,Göthes

och Wendes Konung Ze. ie. lc. Arfwmge til
Dammark och Nsrrigc, Hertig til Schlchwig
HollsiMt 11. )c. Göre.weterligk: Nt som Wi anse för
Wär yppersta pligt och ära, at efter yttersta förmäga och
krafter widtaga.och befrämja alla sadane mätt och steg,
hwilka härleda til et älssadt Fosterlands sanna wäl och lyck-
salighet, samt til stadgande af det fullkomliga och rena för-
troende O 6 och Ware trogne Undersatare emellan, som ut-
gör bägges WZr säkerhet och werkeliga Mrka, och som ge-
nom des wälgörande inflytelse upps seder och tänkesätt, af-
wen hufwudsakeligen bidrager at dana, tilffapa och bereda
den framtida sällhet, hwilken Wi sä upriktigt önsse, städse
matte blifwa Wärt kära Fäderneslands lott; Wi derhos
betänkt, at allmän uplysning är första och tvistaste steget til
allmänt wäl, samt at friheten i tankar och tryck är en af
et fritt Folks dyrbaraste tilhörigheter och en oskattbar gäf-
wa, den Skaparen sjelf förlänt mennistostagtet och den man
icke utan af miMnna och oförrätta des i naturen grundade
rättigheter kan afwrta, samt at denna frihet, längt ifrän at
störa den ordning och wördnad för Lagar, a la
Samhällens wäl och bestand hwila, dä den rätt handhafwcs,
i hufwudsakelig måtto leder til deras befästande derigenom,
at den uplöser ffadeliga fördomar, ffingrar fakunnoghetens
mörker och i. des ställe i samungens ljus utställer belönin-
gen för älstadc pjigters utöfwande emot Gud, Konung cch
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Fädernesland, hwillas nitiffa och llpfyllande,
Wi äfwen äre fulleligen öfwertvgade, utgör rätta målet
för hwarje redlig Swensts förnämsta ärelyunad, och hwar-
igenom allena til Osi kan äterföms et flygtadt lugn och för-
faders sällhet med deras pä tro och redlighet grundade ära;
Och denna frihet äfwen kraftigt lärer lmder!Ma> upclda
och lifwa de wärdiga och ädla tänkesätt hos som
i alla tider tilhörtden samma, och hwilkas öfwerlefwandeworo för Ost den högste af alla olyckor; En frihet, som ej
bör lida af twang, etter qwäfwas och borttwlna under myc-
kenheten af de fiere'emot hwarandra stridande författnin-
gar, hwilka ifrån längre tider tiibaka i detta ämne utkom-
mit; Altsa är det med en werkelig förnöjelse Wi nu ffynde
at sådant rätta, dä Wi äfwen derigcnom wmne et önffadt
tilfälle at lemna Wäre trogne Undersatare et nytt bewis
af War öma omsorg för deras wal, samt af Wär vtwun-
gna aktning för deras och menstlighetens helgade rättighe-
ter, dubbelt'talande uppä en tid, da de fiestt Europas Re-
genter äro syslosatte at omkring deras Thrvner emot fol-
ket upkasta nya förssantsningar/dcm Wi dock sa mycket min-
dre anse Ost behofwa, som Wi nogftmt känne s.WteZige
Wäre käre Undcrsätares trohet och'tilgjfwenhet frr Oy,
och til den samma hyst det oinstränktaste förtroende, glade,
at dymedelst emot dem inför hela werldens ögon fa ädaga-
lägga War upriktighet och Wara afsiglers renhet, samt i
och med detsamma för framtiden öz na et liusarc lidchwarf,
för sanningen och Folkets rö>t enwag at frannränga til
Thronen, för ossuldcns och den förtryk as klagan en la t-
het at komma 1 dapn, for rattwisan en styrka, for manna-
mon, wald och orattradighet en »track, för den dpgdige,
den gode Medborgaren en ftger, för den brottslige o.)
le en fasa, for den fattige Wd, for den lita:.dc en trolt,

och



Wi upvä alla wägar,intet cnna,t sö?e', än endast befästan-
det af Wäre trogne Undersåtars ftnr.a bästa. W,i twifle
aideles icke, det de ju ock deremot a deras sida med den ur-
stilning inga t desia Wara wälmenta afstqter, och st weta
derafbegagna fig, at en författning, hwilkcn endast åsyftar
allmäntwal, ordning och lugn, icke för någondera matte
blifiva wadelig genom jaoa!?emiDrukdcraf, som thywärr! '
lucdelst utsående af sörftteliga smädcffrifter och oenighets >
frön Medborgare emellan redan hos O 6 alstrat, de bittraste
frukter. Det är icke ät dejja afgrundcns foster
Wi härigenom welat gifwa et widsträktare utrymme, twärt-
om ffal När högsta omsorg och bemödande altid wara, at
dem pä det sorgfälligaste söka qwäfwa, mota och" straffa.
Wi förwänte ock med fullkomlig wisthct, at ju närmare I,
Wäre trogne undersätare! inseen och blifwen uplyste om
Edert sanna wäl, desto mera lären I finna nödwändigheten
af sa stadeliga intrycks jtyndesamma utplanande hos alla
Ständ, hos alla åldrar. Wi nyttie äfwen detta tilfälle, at
i Fäderneslandets namn Cdcr dertil högtideligen upmana,
sch i samma älzeade namn fordre Wi nu af Eder detta of-
fer. Edert lugn, Eder sällhet kan aldrig stadgas utan wid
Enighetens Alrare; Stynden Eder derförc samteligen, Oss
wid des fot til mötes, och stanken Wart Hierta den til-
fredojtällande Hnen af et atcr förenadt redeligt Fvlk, som
ter med gammcl Lircnst tro uprittigt omfamna hwaran-,
nan! Den Höa/le, ln ars hand denna tiden warit tung öf«
wer 06, stal da äter med nalledag se ned pä Swea Land,
och des tilraia ha! ne lcälsignelle äter utgjutas öfwer Ost,
det forswundya lugnet återkomma, samt Wi uti fxidcns stö-
te än en gäng räkna glada och lyciliga dagar, och Wäre Eft
tcrtommulide siuleligcn tit lenaste tider, wWgM den Mnden,



ds förwiilade och'ffllgde Bröder, med, fullko'.nli,i glimma
af dct framfarna, rörde, kastade sig i hwarsannars a""mr,
at desto fastarö och ouplösiigen ätertilknyta Enighetens
störda stlla förenings-band. , Desia ädla känslor, frän den
ena .aldrcn ti! den andra fortplantade, ffola sedermera be.
ständigt bttftva ärfteliga wid en älffad Fosterjord, och kär-
lcwi til dcnjamma, den största och första af alla dygder,
aldrig ffiljas ifrån Swenssa namnet, samt friheten at tän-
ka > ssrifwa oH trycka, ännu forwarg den lika lysande til
mönster för andra folkslag.

Det ar 4 sådan afsigh och med detta hopp Wi bestulit
och för godt funnit, at, medelst utfärdandet nf dmna War
opna Nådiga Förordning, stänka, atergifwa och förllnna
samtelige Wäre käre -,.idcrsatare en Allman Skrif-och Tryck-
Frihct, utan andre undantag derwid, än desse, neMgen:
At ingen ting anstöteligt, eller stridande emot War rätta
Tros bekännelse och den rena Evanaeliffa Löran, eller nä-
got smadeligt emot Det Högsta WVstndct, hwars ossrynl-
tade sanna dyrkan allena kan bereda Wär närlvaralwe och
t.ilkommande lycksalighet, ma fä strifwas eller tryckas: Icke
ellsr är det tillåtit, at emot Regerings-sättet, eller emot
Moralen och GodaScder göra nägot försök, eller at med nä-
got, som förklenligt eller anstöteligt wara kan, emot Utri-
kes Hof och Magter äfwensg som med
andra eller Smadessrifter orem de Pratar, hwil-
ka endast böra wara sanningens rena språk helgade och för-
behållna Minsta brott häremot, lmlje Wi tcke obeifradt
läw, utan pä det alfwarligaste til Lagens åtgärd och straff
bfwerlemua.

Men i alt öfrigt stände hwarze Swenss Min öppet, at fritt
och obehindradt begagna sig af denna Allmänna Tryckfrihet,
sa snart Författaren deruuder tetnar sit tända MMN, hwil-
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ket ä fre m trycket och lch östra
Mhtt för alt- c-nswarej tct dä stnftcn
icke nlgot innehåller/ som emot de ofwMN.Wde förbehöllsll'.nas"sn'l'd.ndc; Och til följe häraf kommer afwen isrän
denna dag stags ccQsore, och alla äldre och nyare
i utkomne Författningar hett och hållit at up-
höra och til inteet göras, undantagandes i Reiigionsmal och
te saker, som i nägon måtto Läran och wara Christen?
domsstycken, hwilka, lstasom tilförlie wanligt warit, altib
jörblifwa under c?onilliOrjelnes wörd och inseende.

Äfwenledes wele Wi ock härmcdclst uppa lika sätt'i
Nadcr hafwa tillåtit utgifwandet af nya Böcker, Dagblad
och so-irnalel- lltan twäng och hinder af dcrs förut urwcr-
tade särstilte privilegier, dock med i akt tagande af den re-
dan oswan nämde nödiga warsamhet.

Wi tro O 6 siuleligen icke behofwa tillägga, at den el-
ler de, som fa miybruka denna War Nädiga Författning,
at Laga åtal dera äger rum, icke af den samma döm for-
wanta sig minsta stydd deremot. Det stal twartom wid
alla tilfällen wara Wart högsta bemödande, at genom ensnar och sämt delad rättwisa, befästa Wär Thron, Allmän-
na Säkerheten och Ware trogne undersatares med den sam-
ma sa nära förenade sällhet; Och dä en redclig Man intet
annat kan wilja striflva, eller lata trycka, än hwad han an-ser til allmänt wäl landande, lärer den owilkorliga omstän-
digheten, at derunder nödgas tekna sit namn, icke eller
derifrän kunna afhälla honom, äfwen som den för Lagens
ätgärd och bcifrande, i fall han deremot ffulle finnas bryta,
ar tilrälfelig.

Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsammcligen at
efterrätta; Och wele Wi, at detta Wart Mdiga Päbud
och Förordnande genast mö sä wäl ä Predikoswlarm i War
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KeMence SM stoclHolm, som öfwer alt uti Landsorten
m, offenteligen upläsas och kungöras. Tll yttermera wlff)
hafwe Wi detta med Egen hand underffrifwit och med Wart
Kongl. 3;ZiII bckrä fta lätit. OrotMir-ZfiolMZ Slott dcn 11

1792.

Under Mm'Allernädlgste Konungs och herres
Minderärighet,

CARL

M. Rosenblad.


