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Gustaf Adolphmed Guds Mdc, Sweriges, Gdthcs
och Wendes Konung !s. :c. :c. Arfwmge
til Dannemark oH Norrige, Hertig til
Schlestwlg HollsteM GäremeterligtlMsidatt
Mi, gmoln War NadM Förordning af de>l i, JuNi innewa-
rande är atcrffänkc Wäre trogne Undersätare en rältstaffens
Skrif< ock Tryckfrihet, i del wällncnca ch »damal, at en ode-
hindrad inbördes upiysning icke allenast stulle lända til We-
tenstaperlles upodlinq och u? spridande, Man ock i;iswa hwar
och en af Mara UndcrsKtare öinnigare tlpss'le at drsto bärtre
kanna- och den i Lagarne grundade frihet, hNaraf
alls Sw3ln7e Män sig hafwa at samr Sfrif-
och 3ryckN'ihet utgöra der bästa hielpemedet til för-
bättrmff och Laglydnadens befrcknjande, dä miMuk ock olag-
ligheter blifwa aenom trycket för allmä lhttens ögon adaga-
lagde, sa hade Wi Must förmodat, at Wäre trounc Unver-
sHtare, under möfn ngen af denna frihet som endast åsyftat
allmänt wäl, ordning och ffulle, efter Wär dn wid til-
lika yttrade alfwariiga ästundan. n,ed den mstilning ingä i
Märe wälinence Mgter, at de oenighets frön, som medUst
utkastande af försatelige fnädestrifter werlat Medborgare
emellan demäststadeliM intryck, matte kunna utrotas, fan t
at wederbörande ssMe Miw sig ttl obrottslig efterrättelse,
hwad W> i samma Förordning tydeligen und mag^t, säsom
otlMteligr at stcifw! och trncka, nemttge : Ult det, seln är
mMtellgt, stridande och smäoeligt emot det Högsta Waftndct,

ellwb'



emot war ratta Trosbekännelse sch Vett rena Evangeliska La-°
ratt, emsk Regeringssiittet, emot och Goba Seder,
fann e,not Utrikes Hsf ock Magter; Men srm Wi med hög-
sta mitznöje förnummit/ huru som ätstilligs antingen oför-
ständig? eller fitsljge Författare wagat, ut uti dera? strifter
drifwa och förfwara ftdane wrarchelige sach,r, hwilka icke
lwndrs pasyfta än uphalwandet af Regeringssättet, af den i
Samfundet fastftäwe Ord.mna.en, och af det lugn och den sä-
le; het, son» hwar Man i Samhället och under Lagen njuta
bör, sa hafwe Wi, lzkmatigt War Konungsiiga plikt, ansett
Ost icke längre kunna upstmta med at öfwerlemna Ma freds-
förstorando ock llpronste sttifter til Lagens alfwarsamma ät-
gärd och straff.

SorgMlige derom, at denna af O 8 utstakade Skrif- och
TryGriM icke n'Z ytlernlcra dräpas lil något stadeligt och
eanftani igt misib"uk, wädettgt för allmänna lugnet ock den
medborgerliga förtrolnOetcn, hafwe Wi tilltka ä lnio welat
marna sinm alswarliqen btfalla dc;n af Wäre trogne
Widcrsatare, HMka wilia l,zutja dsznm Tryckfrihet, at afhal<
la sia frän aumen, hwilka Wi i meranamde Mär För-
ordning st tyveligcn wwantagic, ow som icke til tryckning
kunna tMäms, ehwad Ve äro här i landet författade eller frän
fl/emnmndc fyras cfwersime l Skolandes den som häremot
Vrnter. ulan ffonszngl anses med de böter och det straff,» som
Wäc HoMutq H"r faders, Konung 111. förnra-
de Zörmbnlng och Påbud, angående l!?m'f- och Tryckfriheten
Of den 26 ,774 förmäl' och stadgar i 1., 2. ock ?. § §.,

hwilka ti! d'ra>j innehall och eftrrlcfnad i alla delar Wi här-
med'lst fastställa, med den tilläagn ing, at Boktryckaren stal
li-a anses nltd o«n den tryckte finften mnehäller

til Grmldlagarnes tadlunde och angripande. Dct al-
le^



le, fem wcderbör, haswa sig hörsammeligen at efterratta.
Til yttermera wifio hafwe Wi detta med Egen Hand under-
striswlt och med Wärt Kongl. bekräfta låtit. BwH-

Kolmä Slott den 21 December 1792.

Under Min Allernädigsts Konungs och Herres
Minderärighet
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