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%ill 

L. i t y i . i. i . 

Herr  Statsradet och Chefen 
för 

Kl  Cibildepärtémeritet. 

y atttédning af  en' utäf  presidenten hr C. F. Wsern vid 1891 års 
A ' riksdag väckt mdticih anhöll riksdagen uti skrifvélsen  n:r 30, att 

k. m:t måtte tädkas låta utarbeta en förteckning  öfver  kömite-
betänkluidén! Glénbin k: m:ts bref'  den 10 juli 1891 blef'  utar-
betåiulet af'  en sådan forteckiiiiig  mig anfortrocJt,  och jag hade 
tillfifllfe  att'! aflemna''  första  ' déleh, omfattanHe"  tidéfn' 1 lé(fe—lé8Ö"  i. 
febr.  1894 och i juni samma år återstoden. Sedan dess här i och 
för  förteckningens  tryckning' det afleninade  manuskriptet''blifvit  af 
mi^'ytterligare genoirl^ånget och kompletteradt! försedt  med både' 
peteön-' oöh sakregister saint utvidgadt; så att förteckningen  numera 
oiriMtaf  iifveiS  senåre delen "af :;år 1894. 

Deh' plåty' sort 'följts  vid detta ärtieiies vérkstallanäé, framgår 
viSfefeYligén'̂ !*  sjelfva  afbétet,  meh det! torde ändå tillåtas mig att'i 
kdftHet  åfit^då  några m'é'd arbetets utförande  förenade  omständigheter. 

F8r att 'i största! "möjliga grad viima den med' förteckningens 
upprättåVi'dé afsfe'ddå  nytta' liar ja'g' trott lämpligt att tolka de' i 
mötiönéW," utékMéts betänkande och riksdagens skrifvélse  skiftesvis 
begagnade' uttrycken »af^fha»  ocli 1 »utgifria»  betähtanden såsom 
afséöndfe 1 sahWffga !,betänkandén; afgifnå''af  en'af'k.'m:t  eller af  "en' 
depärtélnehtsbhef  med 1c. 111% bemyndigande 'tillsätt komité,' vare sig| 
bétähkiindét génom 'tr^ck gjorts tillgängligt föl1 "allmänheten eller 
endast" &r "skriftligen  äffattatit. 

För att'få  viséhet' '6m hvilkä Wtäiikiindfeh  blifviti  sjelfva  verket 
afgifna! :häi- jag genoihgått'öch 'gjörfanteckrimgär  etter k. bibliotekets 
och'1 HkyddgsBiblibtekdtb samliiigar åf'  lcomifébetählcanden  dcli ^ för -
slag1,1'departementens diarier i tilläinpligä delar, k. m:ts propositioner 



ocli berättelser om rikets styrelse, åtskilliga riksdagshandlingar, äldre 
statsrådsprotokoll, facktidskrifter,  specialkataloger, biografier  och den 
i åtskilliga betänkanden intagna historiken etc. 

Oaktadt dessa ihållande omständliga samlingsarbeten har det 
dock understundom visat sig förenadt  med oöfvervinnerliga  svårig-
heter att förvärfva  full  visshet om, huruvida icke någon komité, 
som verkligen funnits,  blifvit  förbigången,  vidare om en komité 
vore att hänföra  till den kategori af  komitéer, denna samma 
förteckning  afser  omfatta,  och om komitén verkligen afgifvit  något 
betänkande samt om koraiténs sammansättning, komiterades titlar 
och livar det afgifna  betänkandet numera vore att söka. Detta har 
naturligtvis särskildt gält de äldre tidernas komitéer. Såsom 
ett litet belysande prof  på den tidens komitéförhållanden  torde det 
tillåtas mig få  anföra  förhållandet  med den uti Granbergs år 1816 
utgifna  Statistik öfver  Sverige införda  förteckning  öfver  komitéer 
förordnade  sedan 1809. Fastän nämda förteckning  är grundad på 
uppgifter  från  kausliexpeditionerna och endast omfattar  en så kort 
tidrymd, såg nämde författare  sig likväl hvarken i stånd att 
garantera fullständigheten  af  förteckningen  eller uppgifva,  om verk-
ligen alla uppgifna  komitéer trädt i verksamhet och afgifvit  något 
betänkande. 

Svårigheterna ha ock understundom visat sig ganska stora 
äfven  i fråga  om senare tider, och oaktadt upprepade, trägna och 
tidsödande efterforskningar  och efterfrågningar  har det icke varit 
möjligt att städse uppnå all eftersträfvad  fullständighet,  konsekvens 
och exakthet i samtliga här ofvan  antydda detaljer. Särskildt har det 
varit fallet  beträffande  de mycket talrika militära specialkomitéer, som 
under årens lopp varit tillsatta eller genom generalorder beor-
drade. Det har icke heller sällan inträffat,  att uti departementens 
diarier antingen helt och hållet saknats anvisningar, hvar man 
hade att söka förvaringsplatsen  för  ett afgifvet  betänkande, eller 
ock att de befintliga  anvisningarna blifvit  under tidernas lopp 
oanvändbara och missvisande. Betänkanden, som uppgifvits  före-
finnas  förvarade  på bestämda ställen och i bestämda arkiv, ha nu-
mera ej kunnat der återfinnas.  De med ledning af  andra kända för-
hållanden på försök  gjorda efterforskningar  ha visserligen mången 
gång medfört  önskadt resultat, men ock ibland visat sig gagnlösa, 
och åtskilliga betänkanden torde numera vara att betrakta som 
bortkomna. Förhoppningen om att in i det längsta fortsatta  efter-
forskningar  skulle krönas med framgång  har gjort, att flera  betän-



kanden eller anteckningar om betänkanden fått  sin plats först  i 
Tillägget och icke förut  under de respektive åren. 

Till sist torde det tillkomma mig att uttala mitt erkännande för 
det stora tillmötesgående, hvarmed vederbörande tjenstemän uti riks-
arkivet, kungl. biblioteket, riksdagsbiblioteket, krigsarkivet samt 
i departement- och kommandoexpeditionerna äfvensom enskilde sökt 
underlätta mitt arbete. 

Stockholm den 15 februari  1896. 

Erik  Thyselius. 
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Förteckning öfver  komitébetänkanden Sid. 1. 
TiM*«g och ätt&Wgar » 565. 
Sr»#jweKiS(Ler » 489. 
Sakregister . . . » 647. 



Förkortningen: 1877 bihang 2 saml. 2 afdelningen  betecknar, att betän-
kandet är intaget uti bihanget till riksdagens protokoll för  det uppgifna  året. 

Rättelser: se dels Tillägget, dels namnregistret. 



1 8 O 9. 

ning. 
Förslag  till en tryckfrihetsförordning.  Afrii,cwiko?d-

Ingår i adelns protokoll den 2 okt. 1809 (band 3 s. 1233—1200). 

Komiterade:  Statsrådet frili.  G. Adlerbeth, ordf.,  justitierådet 
G. Poppius, hofkansleren  frib.  G. af  Wetterstedt, biskopen C. v. 
Rosenstein, kanslirådet C. G. af  Leopold. 

Sekreterare: P. A. Wallraark, vice bibliotekarie. 
Historik:  Komiterade voro tillförordnade  af  riksföreståndaren  hertig*Karl 

genom bref  till hofkansleren  den 25 april 1809, hvilket bref  finnes  tryckt i 
Dagligt Allehanda för  1809 nr. 98. Betänkandet finnes  äfven  tryckt i 
transsumt i den af  Wallmark utgifna  Journal för  litteraturen och theateru 
för  1809 ur. 39 och är där undertecknadt af  ofvanstående  komiterade. 
Komiterade uppgifvas  annorlunda på andra ställen. Wallmark uppger i sin 
själfbiografi  (i Biografiskt  lexikon bd 19) Wetterstedt som ordf.  och som 
öfrige  komiterade: justitiekansleren grefvc  Waclitmeistcr, Poppius, Leopold, 
Rosenstein och expeditionschefen  af  Kullberg. L Rydins »Om yttrandefrihet 
och tryckfrihet»  samt Klemming — Nordins svensk boktryckerihistoria uppges 
de här öfverst  nämnda med tillägg af  Wachtmeister. 

Brefvet  till hofkansleren  upptager följande  komiterade: t. f.  hofkans-
leren, ordf.,  biskopen i Linköping Carl v. Rosenstein, revisionssekreteraren 
grefve  Fredrik Gyllenborg, kansliråden G. Adlerbeth och C. G. Leopold, 
lagmannen grefve  Hans Gabriel Wachtmeister. 

Komiterades förslag  till tryckfrihetsförordning  ingafs  till konstitutions-
utskottet, som jämte memorial af  den 21 sept. 1809 öfverlemnade  det till 
rikets ständers omedelbara handläggning (se vid ofvan  anförda  ställe i adelns 
prot.) Mot förslaget  gjordes af  ständerna åtskilliga anmärkningar, hvilka 
hänvisades till utskottet, som därefter  den 28 november afgaf  ett eget för-
slag åtföljdt  af  ett särskildt memorial, hvilket senare finnes  tryckt å sid. 
293—297 i Naumanns upplaga år 1854 af  Sveriges grundlagar. Jfr  för  öf-
rigt ofvan  citerade skrift  af  Rydin s. 190 o. f. 

Underdånigt  utlåtande om indelta infanteriregementenas  be- A$aJu£tas 
7  7..  7  7  beklädnad. 
ktadnad. 

Utgör bilaga till protokollet for  krigsärenden den 5 sept. 1809 pkt. 5. 
Komiterade:  Statsrådet frib.  G. Adlersparre, vice presidenten 

frih.  Fr. Tersmeden, statssekreteraren H. V. Iserhielm, krigsrådet 
A. Lundeberg, och statskommissarien G. F. Wirsén. 

Fijrtechn.  öfirr  Komitébct.  1 



2 1809. 

Historik.  Då det för  indelta infanteriet  gällande beklädnadssätt i fleriv 
afseenden  vore olämpligt och utan att leda till några besparingar för  k. m:t 
och kronan skulle i tidernas längd kunna förorsaka  besvär och kostnader 
för  vederbörande rotehållare, förordnade  k. m:t den 19 juni 1809 ofvan-
nämdc komiterade med uppdrag att utarbeta förslag  till en annan för  ända-
målet mer lämpad författning. 

Betänkandet afgafs  den 21 juli 1809. Vid föredragningen  den 5 sept. 
s. å. gillade k. m:t till alla delar de af  komiterade uttalade grunder föl-
en blifvande  författning  och biföll  h/ad de tillstyrkt, och skulle en dermed 
öfverensstämmande  befallning  i ämnet afgå  till vederbörande landshöfdingar 
och regementschefer. 

Ang exercix- Betänkande af  komiterade till qranskninq af  författninqarna 
Bkviulroncr rid J  J lJ  " J  *J 

gmer^skåne* o m exercisskvadronema vid Smålands dragoner och 
husar- C11 f  1 j 

regementen. Skånes husarregementen. 
Komiterade:  Statsrådet grefve  H. v. Essen, ordf.,  generallöjt-

nanten frih.  O. J. Adlercreutz, öfversten  I. L. Silfversparre,  öfverst-
löjtnanten J. D. Silfverstolpe  och majoren frih.  C. Thott. 

Den 1 aug. 1809 uppdrog k. m:t åt komiterade att taga i öfver' 
vägande frågan  om de olägenheter, vederbörande rusthållare bereddes genom 
exercisskvadronema vid ofvannämda regementen. Komiterades betänkande 
afgafs  den 5 augusti och föredrogs  den 5 sept. s. å. (I punkt 3 omtalas 
klagomål från  rusthållarne vid ofvannämda regementen öfver  inrättandet af 
en ständig exercisskvadron). Betänkandet remitterades till krigskollegiets 
utlåtande och landshöfdingarnas  yttrande. Krigskollegiets utlåtande anmältes 
den 25 okt. 1809, landshöfdingarnes  yttranden inkommo den 31 okt., 13 no v., 
31 dec. s. å. Rikets ständer afläto  en skrifvelse  den 28 april 1810. 

Ilela målet föredrogs  den 2 april 1811, då krigskollegiets utlåtande in-
fordrades;  detta inkom den 11 maj 1811 och Adlercreutz' utlåtande den 
12 okt. K. m:ts beslut se prot. i krigsärenden den 10 dec. s. å. punkt 1. 

Betänkandet icke återfunnet. 

kan&mdniug Betänkande och förslag  till en ny kansliordning. 
betänkandet torvaras i riksarkivet bland »komitéer rör. embets- och 
styrelseverken». Ang. bilagan se nedan. 

Komiterade:  Justitiestatsministern grefve  C. A. Trolle-Wacht-
meister, statsministern för  utrikes ärenden friherre  L. v. Engeström, 
statsrådet frih.  M. Rosenblad, justitiekansleren grefve  H. G. Wacht-
meister, hofkansleren  frih.  G. af  Wetterstedt, statssekreteraren H. V. 
Iserhielm, statssekreteraren grefve  G. V. Hamilton, statssekreteraren 
H. Järta, landshöfdingen  t. f.  statssekreteraren N. von Rosenstein,. 
statssekreteraren frih.  Sch. Rosenhane samt kanslirådet E. Bergstedt. 

Dessa voro de ursprungligen utsedde komiterade. Betänkandet 
är emellertid undertecknadt af  L. von Engeström som ordförande, 
M. Rosenblad, H. Gabr. Wachtmeister, Wetterstedt, v. Rosenstein, C; 



1809. 
Lagerbring, Iserhielm, Järta, Bergstedt samt J. A. Börtzell (stats-
sekreterare). 

Bilaga. Underdånigt förslag  till en ordning för  k. m:ts kansli. 
Utgör bilaga till protokollet for  kammarärenden den 23 okt. 1809. 

Historik.  Sedan i följd  af  den nya regeringsformen  den 6 juni kansliet 
blifvit  fördeladt  i flera  expeditioner än förut  och gällande kansliordning 
därigenom i åtskilliga delar tarfvadc  ändring och rättelse, fingo  komiterade 
den 11 juli 1809 i uppdrag att öfverse  och granska gällande kansliordning 
ocli föreslå  nödiga ändringar och förbättringar.  Betänkandet afgafs  den 28 
aug. s. å. K. m:t gillade med smärre ändringar komitcrades förslag  (se 
ofvannämda prot.) K. kung. utfärdades  den 23 okt. s. å. om inrättande 
af  en kanslistyrelse samt upplösning af  kanslersgillet. K. m:ts nåd. ord-
ning för  dess och rikets kansli s. d. 

Betänkande rörande ved- och kolbehofven  för  kgl. hofvet  och A/i- hl%ethoÅot 
, . . . . . * de iniblika 

de publika verken. mim. 
Förvaras i riksarkivet bland »komitéer om embets- och styrelseverken.» 

Komiterade:  Öfveramiralen  grefve  Joh. Gust. Lagerbjelke, vice 
amiralen H. Nauckhoff,  vice presidenten friherre  Fr. Tersmeden, 
Carl Gust. Ekman, statskommissarien Em. Widegren. 

Komitén förordnades  den 10 augusti 1809; betänkandet afgafs  den 18 
September 1809, föredrogs  den 20 samma månad. 

Förslag  till interimsförfattning  för  tågande trupper. 
Komiterade.  Generallöjtnanten frih.  C. J. Adlercreutz, ordf.,  """""'tnippe '• 

hofkansleren  frih.  G. af  Wetterstedt, statssekreteraren J. V. Lanner-
stjerna, kammarrådet N. F. Tranström och statssekreteraren G. F. 
Wirsén. 

Bilaga. Stat, hvarefter  kronoskjutshästar bestås under marche 
forcée  med trupper. 

Ingår som bilaga till protokollet för  krigsärenden den 26 sept. 1809 punkt 
15. Skrifvelsen  som åtföljde  den föreslagna  staten ej återfunnen. 

Historik.  Komitén. nedsattes den 22 aug. 1809 till granskning af 
gällande tågordning; ofvanstående  interimsförslag  afgafs  den 20 sept. 1809; 
föredrogs  den 26 s. m. K. m:t gillade och faststälde  komitcrades förslag 
till författning  och stat samt ville sådant krigsförvaltningen,  förvaltningen 
af  sjöärenden, vederbörande gcneralbefälhafvare  och konungens befallnings-
hafvande  till efterrättelse  meddela. Jfr  vidare sid. 11 angående aflöningsstater 
för  kustförsvaret. 

Utlåtande  angående arbetaren A. Kjellströms  krutprobersätt. 
Förvaras i riksarkivet bland krigskollegiets skrifvelser  1809. 

Komiterade:  Generallöjtnanten friherre  C. J. Adlercreutz, general-
fälttygmästaren  C. G. Helvig, öfversten  A. af  Klercker och öfverste-
löjtnanten J. F. Nordenanckar. 

Sekreterare: L. Silfverstolpe. 



4 1809. 

Historik.  K. m:t gaf  den 25 juli 1809 dessa personer i uppdrag att 
sammanträda och granska de af  krutarbetaren A. Andersson Kjellström 
uppgifna  krutprobersätt och anställa jämförelse  mellan hans krutaorter och 
de i kronans förrådshus  befintliga  och deröfver  afge  underdånigt utlåtande (se 
protokollet för  krigsärenden samma dag punkten 32). 

Utlåtandet inkom den 30 augusti, anmältes den 12 .september ut in 
prot. (punkt 29). 

Betänkande angående arméns och flottans  penningbehof. 
f. 

Komiterade:  Presidenten friherre  C. E. Lagerheim, öfverarniralen 
grefve  J. G. Lagerbjelke, amiralen friherre  J. af  Puke, tjenstgörande 
adjutanten för  armén, chefen  för  krigsförvaltningen,  hofmarskalken 
frih.  A. G. Silfversparre  och statskommissarien G. F. Wirsén. 

Den 26 september 1809 (se protokollet för  krigsärenden samma dag punkt 
17) gaf  k. m:t dessa personer i uppdrag att sammanträda och företaga  pröf-
ning af  de penningbehof,  som voro oumbärliga för  krigshärens och flottornas 
förvaltning,  och för  att utröna om och för  hvilka penningbehof  utöfver  de 
af  banken beviljade medel vore af  nöden. Komiterade inkommo den 29 
samma månad angående de militära departementens penningbehof;  föredrogs 
den 3 oktober ut in prot. punkt 26. 

Ang. riket* för•  Betänkande anqående qrunderna för  rikets försvar. 
svar. & «7 j j 

Komiterade  m. m. se 1810, sid. 5—G. 
t Betänkandet afgafs  den 16 oktober 1809, är ej återfunnet.  Se för 

öfrigt  i detta afseende  insända artiklarne i Nya Dagligt Allehanda 1893 för 
den 11 och 16 februari  af  kaptenen vid flottan  C. K. Flach och riksarkiva-
rien Odhner. 

iaul\"iikmcT"id  Förslag  till förändringar  uti passevolansvilkoren vid flottornas 
flottorna»  artitte- ,-ji 

ritnipper. arhtlerurupper. 
Förvaras i riksarkivet bland krigskollegiets utlåtanden 1809. 

Komiterade:  Öfverarniralen  grefve  J. G. Lagerbjelke, öfver-
arniralen frih.  J. af  Puke, amiralen tjenstgörande generaladjutanten 
för  flottorna  frih.  Victor von Stedingk. 

Utl&tanilet föredrogs  den 31 okt. s. il, (punkt 4). 
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T . f.  k o m i t e r a d e a n g å e n d e rikets försvarsverk: 

1. Betänkande den 22 mars 1810 angående en krigsb er ed- A}aiuumuuäm 
, 7 , • /•.. 7 • »77 • iWWffta. 

ning, instruktion jor krigskollegium m. vi. 
Komiterade:  Generalen grefve  J. Wrede, ordf.,  öfveramiralen  frih. 

J. af  Puke, presidenten frih.  C. E. Lagerheim, generaladjutanten frih. 
C. J. Adlercreutz, statssekreteraren C. Lagerbring, statsrådet frih. 
B. v. Plåten. 

Sekreterare: Expeditionssekreteraren frih.  V. Carpelan. 
Bilar/or. Projekt till ny instruktion för  krigskollegium. 

Ingår som bilaga till protokollet för  krigsärenden den 19 mars 1811. 
punkten 3. 

Projekt till instruktion för  storamiralsämbetet. 
Betänkandet jämte sistnämda bilaga förvaras  uti riksarkivet bland 
»kommissioner rörande försvarsverket  1810—30». 

Betänkandet innefattade  i hufvudsak  tre förslag:  1) förslag  till en 
militärberedning, 2) instruktion för  krigskollegium, 3) angående styrelse-
verket för  sjöärenden, i hvilket afseende  komitén tillstyrkte en förening  af 
örlogs- och skärgårdsflottan  uti en stat och en kår. Betänkandet föredrogs 
den 27 november 1810 och 12 januari 1813 beträffande  förslaget  om en 
militärberedning samt den 19 mars 1811 angående krigskollegium. Före-
dragningen ut in prot., ' hvilken enligt anteckning å akten skulle egt rum 
den 19 juni 1810, har ej återfunnits  i protokollet. K. m:t tillförordnade 
den 12 januari 1813 en krigsberedning samt gillade och biföll  den 19 mars 
1811 komiterades förslag  angående den nya organisationen och ärendenas 
fördelning  emellan departementen inom kollegiet. Jfr  för  öfrigt  proto-
kollet den 27 november 1810 punkten 1 och den 12 januari 1813 punkten 
l samt den 19 mars 1811 punkten 3. 

2. Betänkande angående de Jiufvudsakligaste  förändringar, 
som ett ombytt försvarssystem  synes fordra. 
Bilagor. Underdånigt projekt, som visar huru många och 

hvad slags bevarade fartyg  skärgårdsflottan  för  framtiden  bör ega. 
Tabell, utvisande det antal beväradc fartyg,  arméns flotta  be-

står af  enligt senaste förslag,  samt bestyckning och besättning; 
undertecknad den 16 oktober 1809 af  Victor von Stedingk, tjänst-
görande generaladjutant för  flottan.  \ 

Särskild tanke af  Puke. 
Betänkandet jämte de två forstnämda  bilagorna torvaras i riksarkivet 

- bland »kommissioner rörande försvarsverket  1810—1830». Den i be-
tänkandet som bifogad'  omnämda särskilda tanken af  Puke bar ej 
återfunnits. 

i 



6 1810. 
Historik.  Komitén tillsattes den 3 oktober 1809 att genomgå och 

granska de till rikets försvar  hörande anstalter samt yttra sig om de an-
stalter och förbättringar,  som erfordrades  af  rikets dåvarande skick. Komitén, 
äfven  benämnd »defensionskomitén»  och ibland »komiterade till öfverseende 
af  rikets försvar»,  afgaf  den 16 oktober 1809 ett betänkande rörande de 
grunder i allmänhet, hvarpå rikets försvar  efter  dess förändrade  gränser 
borde byggas. Den 22 mars 1810 afgåfvo  komiterade sitt förut  här ofvan 
nämda betänkande. Betänkandet angående ett ombytt försvarssystem afgafs 
den 14 april 1810 och är undertecknadt af  kronprinsen Karl August som 
ordförande. 

Komitén för  allmänna läkarevården: 

AemJjuåu  "i  1- Betänkande den 9 juli 1810 angående inrättande af 
ett garnisonssjukhus i Stockholm m. m. 

Förvaras i riksarkivet bland »direktioner m. ni. för  sjukvård.» 
Bilagor. Förslag till uppsats på hvad som behöfves  för  ett 

garnisonssjukhus åt 300 man. 
Om ett garnisonssjukhus i Stockholm. 
Förslag till ett instituts inrättande för  fältläkarekåren. 
Föredrogs dels på krigs-, dels på handels- och finansexpeditionens  före-

dragning. 

med&iSfrtu-  2. Underdånig  skrifvelse  angående de presterliga och medi-
cinska studiernas förenande  hos blifvande  prester den 9 
augusti 1810. 

Ingår i Handlingar angående medicinska kunskapers inhomtande af 
blifvande  prester etc. Sth. 1810. 8:o. S. 2—5. 

Kanslistyrelsens utlåtande angående ofvanstående  skrifvelse  se ofvan-
nämda Handlingar s. 25 och följande.  Jemför  vidare dessa Handlingar. 

A/ör mm"ai'".'  3• Betänkande den 8 december 1810 angående inrättningen 
af  ett institut till danande af  fältläkare. 

Förvaras i riksarkivet bl. >direktioner ni. m. tor sjukvård». 
Betänkandet anmältcs den 18 dec. 1810. 
Komiterade:  Af  militärer: majoren frih.  Adolf  Lagerbjelke, 

öfverstlöjtnanten  Kasimir Reuterskjöld, öfverstlöjtnanten  Pehr Martin; 
Af  civilstaten: landshöfdingen  Nils v. Rosenstein, statssekreteraren 
frih.  V. Carpelan och landshöfdingen  Adolf  af  Schenbom; Af  läkare: 
förste  arkiatern och prseses i collegium medicum David von Schulzen-
heim, förste  tjenstgörande lifmedikus  O. E. von Weigel, generaldirek-
tören och förste  lifmedikus  P. af  Bjerkén; Af  ecklesiastikstaten: 
ordensbiskopen öfverliofpredikanten  Gustaf  Murray, botpredikanten 
och kyrkoherden Pehr Sam. Drysén och botpredikanten och kyrko-
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herden Joh. Jak. Iledrén. Derjämte hade komiterade på grund af 
k. m:ts tillstånd tillkallat assessorn i collegium medicum öfver-
läkaren vid serafimerordenslasarettet  J. L. Odhelius oeli professorn 
O. Trafvenfelt. 

Sekreterare: Professorn  L. M. Philipson. 
Historik.  Med anledning af  flere  rikets ständers skrifvelser,  särdeles 

den af  den 24 april 1810 rörande en allmännare ock förbättrad  läkarevård 
i riket, och på andra förekommande  anledningar tillförordnade  k. m:t genom 
k. bref  den 24 maj 1810 (tryckt i ofvannämnda  handlingar) en komité, 
hvilken hade att inkomma med underdånigt utlåtande beträffande  de 
af  rikets ständer framstälda  ämnen jämte allt öfrigt,  som med läkare-
vårdens förbättrande  egde gemenskap eller af  k. m:t blefve  komitén upp-
draget. De genom samma k. bref  förordnade  komiterade se ofvan.  Det 
vill emellertid synas, som oin komiténs sammansättning snart undergått för-
ändringar; betänkandet om institut för  fältläkare  är icke undertecknadt af 
Bjerkén ocli Hcdrén, men dcremot af  statssekreteraren Hans Järta och 
majoren Alex. von AVahrenberg. Den 4 september 1811 tillförordnades  till 
nya ledamöter konteramiralen G. F. Aschling och t. f.  statssekreteraren G. 
F. Wirsén, hvilkas namn emellertid ickc återfunnits  under något utlåtande. 
Generaldirektören A. J. I lagström och förste  lifmedikus  S. Hedin synas 
äfven  ha varit ledamöter af  komitén. 

Skri/velse jämte underdånigt projekt till expektansstat för A"tf, t^/."a.' 
befäl,  öfver-  och underofficerare  m. fl.  af  finska  armén, f i"* ka a r • 
som till Sverige öfverkommit. 

Vrojektct utgör bilaga till protokollet för  krigsärenden den 7 augusti 
1810, punkten 8. 

Komiterade:  Presidenten i statskontoret frih.  O. E. Lagerheim, 
generallöjtnanten frih.  C. J. Adlercreutz och t. f.  statssekreteraren 
för  krigsärenden J. A. Börtzell. 

Historik.  I anledning af  en rikets ständers skrifvclse  af  den 3 april 
gaf  k. m:t den 10 april 1810 komiterade i uppdrag att uppgöra expektans-
lönestat för  dem af  f.  d. finska  arméns befäl  och civile tjenstemän, som 
efter  fredsslutet  önskade i svensk tjenst få  kvarstanna. Komitcrades skrif-
velse är af  den 16 juli 1810. 

Iv. m:t gillade till alla delar de af  komiterade framlagda  grunderna 
och stadfäste  projektet (se förstberörda  protokoll af  den 7 augusti). Jcmför 
sid. 11. 

Utlåtande  den 13 november 1810 om sättet till ersättnings ersättning 
u for  jord, mrstad 

meddelande för  jord, som mistats vid anläggningen fl/iJS^; 
Göta kanal. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar angående Göta kanal. 
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Komiterade:  Presidenten frih.  C. E. Lagerheim och justitie-
rådet O. E. Lagerheim samt öfverdirektören  frih.  E. af  Wetterstedt 

Anmältes 30 november 1810 på handels- och finansexpeditionens  före-
dragning (punkten 5). K. m:t gillade komiterades utlåtande. Jemför  ock sid. 11. 

Betänkande den 1 dec. 1810 angående förvaltningen  af 
Strömholms kungsladugård och stuteri. 
Komiterade:  Friherre Claes Fleming, ordf.,  förste  hofstallmästa-

ren frih.  Claes Rålamb, frih.  O. E. Lagerheim, landshöfdingen  frih. 
E. af  Wetterstedt, vice 'presidenten frih.  Fr. Tersmeden, statskom-
missarien Em. Widegren, öfverstlöjtnanten  H. von Gerdteu. 

Sekreterare: E. M. Kuylenstjerna. 
En komité tillförordnades  den 12 februari  1S08 och i anledning af 

komiterades hemställan förordnade  k. m:t den 21 januari 1809 om flyttning 
af  stuteriet från  Kungsör till Strömsholm. I följd  af  regementsförändringen 
blef  emellertid detta ej verkstäldt. I anledning af  rikets ständers skrifvelse 
den 22 mars 1810 upplöstes den gamla komitén och en ny tillsattes den 10 
september. Komitén skulle under två års tid förvalta  båda kungsgårdarna 
och inkomma med förslag  beträffande  Strömsholms kungsladugård och stuteri. 
Öfver  ofvanstående  betänkande inkom statsberedningen med utlåtande den 3 
april 1811. Ärendet anmältes den tt maj 1811 (se protokollet för  kammar-
ärenden samma dag punkten 8). Komiténs uppdrag att förvalta  Strömsholms 
och Kungsörs kungsgårdar fortfor  flera  år. 
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Komiterade till öfverseende  af  allmänna fattig- kZuénVT^me 
vården i riket: >uiåt<mun. 

1. Utlåtande  den 14 januari 1811 angående rikets ständers 
hemställan rörande skyldigheten för  alla att deltaga i vår-
den om de fattige. 
Föredrogs den 14 februari  (punkten 6). K. kungörelse rörande skyldighet 

för  alla att deltaga i vården orn de fattige  skulle utfärdas. 

2. S. d. angående ifrågasatt  tillstånd för  husvilla soldatenkor 
och barn inom Venersborgs  län att för  sig upprätta små 
torp eller stugor på kronoallmänningar. 
Föredrogs den 14 februari  1811; komiterades hemställan bifölls. 

3. Utlåtande  den 2 juli 1811 angående skyldigheten för  sjö-
folk  att bidraga till de fattiges  vård. 
Föredrogs den 3 s. m. (punkten 2) tillika med kommerskollegii yttrande 

i ämnet; allmän kungörelse af  s. d. expedierades. 
Komiterade:  Statssekreteraren Nils von Rosenstein, förste  ar-

kiatern D. von Schulzenheim, ordensbiskopen öfverhofpredikanten 
Gust. Murray, kommersrådet Job. Wegelin, f.  d. öfverdirektören  vid 
Stockholms allmänna fattigvård  Sten Rönbeck, hofpredikanten  kyrko-
herden P. S. Drysén, grosshandlaren P. Joh:son Lundgren, hand-
landen Abr. Engel hafva  undertecknat ofvanstående  utlåtanden. När 
k. m:t den 14 juni 1810 tillförordnade  komitén, utsågs till komi-
terad öfverstekammarjunkaren  frih.  Claes Fleming, förutom de ofvan-
nämde Rosenstein, Schulzenheim, Murray, Wegelin, Rönbeck, Dry-
sén, Lundgren och' Engel samt till korresponderande ledamöter i 
landsorten, hvilka vid sin närvaro i hufvudstaden  egde att deltaga 
i komiténs arbeten: biskoparne frih.  Ludvig Mörner, C. G. Nordin 
och C. von Rosenstein, lagmannen M. Flinck, majoren L. Gyllen-
haal, förste  amiralitet-smedicus P. Dubb, assessorerna J. G. Gabn och 
Harald Schenbom, kaptenen J. C. Kuylenstjerna och brukspatronen 
L. M. Wsern, hvarjämte komitén erhöll rätt att med sig adjungera 
personer. 

Sekreterare: Protokollssekreteraren i ecklesiastikexpeditionen 
Dan. Hadorph. 

Se vidare 1821. 
Ofvanstäende  utlåtanden förvaras  i riksarkivet Ijland »komitéer och 
direktioner rörande fattigvården». 
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orgånimtfönt-  Betänkande angående vissa grunder för  arbetet och om 
arbetets fördelning  inom en blifvande  lagkomitc. 

Förvaras jämte komiténs protokoll i riksarkivet. 
Komiterade:  Justitiestatsministern grefve  F. Gyllenborg, ordf., 

statsrådet frih.  M. Rosenblad, justitieråden G. Poppius och J. R. 
Blom, justitiekansleren grefve  H. G. Trolle Wachtmeister, stats-
sekreteraren H. Järta, hof  rättsråd et A. G. Steenman, kammarrådet 
•J. G. Branting, bergsrådet B. Sandels och assessorn i kommers-
kollegium O. Zenius. 

Sekreterare: Protokollssekreteraren D. Forelius. 
Historik.  Rikets ständer begärde genom skrifvelse  vid 1809—10 årens 

riksdag, att en lagkomité måtte nedsättas för  att utarbeta förslag  till lagarnas 
förenkling  och förbättring,  förnyade  denna begäran vid 1810 års riksdag och 
lemnadc ett årligt anslag af  5,000 rdr b:ko för  ändamålet, Genom skrif-
velse den 16 oktober 1810 öfvcrlemnade  rikets ständer i form af  utdrag af 
]809—10 lagutskotts betänkande af  den 1 april 1810 ett sammandrag af 
•de tankar om lagarnas urskiljande, förenkling  och förbättring,  som vid 
förstnämda  riksdag hade föranledt  rikets ständers begäran. K. m:t tillför-
ordnade ofvannämde  komiterade den 9 nov. 1810 med uppdrag att föreslå 
j)å livad sätt rikets ständers uttalade önskan bäst kunde till ändamålets 
vinnande befordras,  hvilka allmänna grunder till åtskiljande af  egentliga 
lagar från  s. k. ekonomiska författningar  syntes lämpligast att följa,  hvad 
som egentligen borde utgöra föremål  för  den blifvande  lagkomiténs gransk-
ning samt af  hur många och hvilka ledamöter densamma skulle komma att 
bestå. 

Komiterades betänkande inkom den 12 februari  1811 och aumältes i 
statsrådet den 14 s. m. Beträffande  lagkomiténs sammansättning föreslog 
•organisationskomitén en fördelning  af  ledamöterna i arbetande och gran-
skande samt att arbetande ledamöterna, hvilka borde erhålla arvode, skulle 
blifva  till antalet fem,  nämligen två embetsmän från  landsorten, två embets-
män i Stockholm samt en akademiker samt att i sådan egenskap borde för-
ordnas: lagmannen i Skåne M. Flink, häradshöfdingen  i Nerike O. Törne-
blad, assessoren i Svea hofrätt  Engelbert Boström, asscssoren i kommers-
kollegium O. Zenius och juris professorn  i TJpsala Lars G. Babenius, hvar-
jämte föreslogs  att några för  sakkännedom utmärkte embetsmän i Stockholm 
skulle förordnas  att utan arvoden deltaga i lagkomitén både vid dess för-
beredande öfverläggningar  och vid arbetets granskning. Organisationskomitén 
uttalade derjämtc den åsigt, att lagkomiténs förslag  skulle hinna blifva  fär-
diga och tryckta till slutet af  juni månad 1813, så att det sedermera skulle 
hinna undergå granskning och möjligen behöflig  revision samt föreläggas 
k. m:t och rikets ständer vid riksdagens början 1815. 

Iv. m:t godkände till alla delar komiterades förslag  och i enlighet der-
med utfärdades  instruktion för  lagkomitén den 14 februari  1811. 

Jeniför  vidare historiken sid. 38 angående lagkomitén samt Chr. Nau-
manns uppsats »om kriminallagstiftningen  i Sverige efter  1809», som finnes  in-
förd  i »Tidskrift  för  lagstiftning,  lagskipning och förvaltning»  1864, s. 1 o. f. 



\ 

1811. 11 
Betänkande angående aflöningsstaterna  för  kust för  sv aret. 

försvaret. 
Komiterade:  Statsrådet frih.  C. J. Adlercreutz, ordf.,  landshöf-

dingen Olof  af  Sclienbom, öfversten  Seb. von Krusenstjema, kammar-
rådet X. J. Tranström, statssekreteraren G. F. "Wirsén. 

Bilaga. Underdånigt projekt till aflöningsstat  för  innevarande 
års (1811) extra kommenderingar till kustförsvaret,  utvisande tillika 
livad efter  gällande fältaflöningsstat  och resereglementen för  hvarje 
grad dagligen bestås. 

Betänkandet förvaras  i riksarkivet bland »komitéer rörande armén»; 
bilagan utgör bilaga till protokollet för  krigsärenden den 19 mars 1811, 
punkten 4. 

Historik.  K. in:t beslöt den 15 januari 1811 (se protokollet för  krigs-
ärenden s. d. punkten 1) att till komiterade för  utarbetande af  en ny tåg-
ordning remittera de från  förvaltningen  af  sjöärenden och landshöfdingen  af 
Håkansson inkomna skrifvclserna  med anmärkningar mot interimstågord-
ningen (af  komiterade ingifven  den 6 sept. 1809; se sid. 3) och lemnade 
komiterade därjämte i uppdrag att under afvaktan  på fullbordandet  af  deras 
definitiva  projekt med iakttagande af  de af  beredningen i skrifvelse  den 28 
december 1809 anmärkta omständigheter utarbeta projekt till ett särskildt 
reglemente för  aflöningarna  till lands och sjös under de samma år före-
stående rustningar och försvarsanstalter.  Komiterade fullgjorde  sitt uppdrag 
genom afgifvande  af  ofvanstäende  betänkande den 5 mars s. å. I betän-
kandet yttrade komiterade sig äfven  angående dagaflöningen  till flottan. 

Komiterades förslag  faststäldes  till allmän efterlefnad;  jfr  för  öfrigt 
protokollet den 19 mars, punkten 4. 

Utlåtande  den 24 juli 1811 angående ersättningsfrågor  för  f,"^™ 
bortmistad jord genom, Göta kanals anläggning. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar angående Göta kanal. 
Komiterade  de samme som 1810 (se sid. 7) med undantag af 

presidenten Lagerheim. 
Anmältes den 5 dec. 1811 (protokollet för  knmmarärenden punkt 10). 

Underdånigt  projekt till expektansstat för  officerare 
underofficerare  af  f  d. finska  armén jämte förslag  till J  '"' 
sådana förbättringar  i samma stat, som tillgångarna af 
den dertitt af  rikets ständer anslagna summa synas med-
gifva  för  åren 1810, 1811 och tills vidare. 

Projektet utgör bilaga till protokollet for  krigsärenden tlen 18 augusti 
1811, punkten 49. .Ifr  protokollet för  den 28 augusti. 

Komiterade:  Presidenten frih.  C. E. Lagerheim och statsrådet 
frih.  C. J. Adlercreutz. 
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Historik.  .Sodan rikets ständer vid 1810 års urtima riksdag väckt för-
slag om en höjning af  expektanslönerna för  f.  d. finska  armén, hade nämde 
komiterade fått  i uppdrag att efter  en noggrann granskning af  de verkliga 
tillgångarna af  besparingar på den anslagna expektansfonden  föreslå  en för-
nyad cxpektansstat. Komiterades memorial är af  den 29 juli. Se äfvcn 
vid skrifvelsen  af  den 16 juli 1810, sid. 7. 

H. k. h. kronprinsen gillade till alla delar komiterades hemställan och 
befalte  utfärdandet  af  expektansstat i enlighet med projektet och de af 
komiterade framlagda  grunderna. 

Den 28 augusti anmäldes af  presidenten Lagerheim ingifna  rättelser i 
projektet, hvilka beslötos skulle vederbörligen iakttagas. 

ie^angMZ'dt  Yttrande  angående de mediko-teologiska stipendierna. 
teol. stipendi-

erna. Ingår i Handlingar angående medicinska kunskapers inhämtande af 
blifvande  prester. Sth. 1816. Sid. 77—86. 

Särskildt yttrande af  Trafvenfeldt.  Komiterade etc. se sid. 6 — 7 . 
Yttrandet afgafs  den 2 september 1811, anmältes den 13 september, 

refereras  ä sid. 257—265 i statsrådsprotokollet för  ecklesiastik-ärenden. 

t^nJa  förgår-  Förslag  till instruktion för  garnisonssjukhuset. 
nisonssjukhuxet. 

Skrifvelsen  förvaras  i riksarkivet bland »direktioner m. m. för  sjuk-
vård». 

Komiterade:  Presidenten frih.  C. E. Lagerheim, t. f.  statssekre-
teraren N. v . Rosenstein, statssekreteraren C. Lagerbring, t. f.  stats-
sekreteraren G. F. Wirsén. 

Ett förslag  till instruktion hade afgifvits  af  direktionen för  garnisons-
sjukhuset. Öfver  detta inkom presidenten frih.  Lagerheim med utlåtande, 
som anmältes den 3 oktober 1811, då ofvannämdc  komiterade tillförordnades 
att granska instruktionen. (Se protokollet för  ecklesiastikärenden s. d.) 
Komiterades utlåtande afgafs  den 2 november samma år och föredrogs  den 
6 samma månad, då deras förslag  gillades och faststäldes  till alla delar. 

Ållrmd^dtnk"  Komiterade  för  den Osbeckska kurmetoden: berättelse om 

lasarettsläkaren Osbecks upptäckta och bestyrkta kur-

metod för  urartade veneriska sjuka. 

Förvaras i riksarkivet bland »direktioner för  sjukvård». Tryckt  i »Sam-
lingar i blandade ämnen för  läkarevetenskapen och naturforskningen», 
utgifna  af  Sven Hedin.  B. 1, h. 4. Sth. 1811—12. Sid. 49—126. 

Komiterade:  Förste arkiatern D. von Schulzenheim, ordf.,  förste 
lifmedikus  C. E. von Weigel , förste  lifmedikus  S. Hedin, generaldirek-
tören vid lasaretten A . J. Hagström, assessorn Henrik Galm, förste 
lifmedikus  Pehr af  Bjerkén, professorn  L . M. Philipson, professorn 
E. Gadelius, sekreteraren C. B . Rutström. 
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Sekreterare: L. G. Werner, hofmedikus. 
Bilagor. Diktamina till protokollet af  D. v. Schulzenheim, 

Weigel, Hagström, Bjerkén, Gahn, Philipsou, Gadelius, Rutström. 
Komitén förordnades  genom k. bref  den 16 maj 1811 med uppdrag att 

af  lasarettsläkaren C. G. Osbeck emottaga upptäckten af  hans metod till 
botande af  illaartade veneriska sjukdomar m. m. enligt med livad k. m:ts 
skrifvelse  till collegium medicum innehöll. 

Betänkandet afgafs  den 18 november, anmältes den 16 december 1811. 

Underdånigt  betänkande rörande anstalters vidtagande i af-
seende på svenska handelns fredande  inom Östersjön. ' ,e m%jön0ster~ 

Komiterade:  Amiralen frih.  V. v. Stedingk, statsrådet frih.  B. 
v. Plåten, vice amiralen frih.  R. Cederström. 

Komiterades betänkande afgafs  den 3 dec. 1811, refereras  i protokollet 
för  krigsärenden den 10 dec. samma år. H. k. h. regcnten biföll  komite-
rades hemställan; se vidare protokollet. 

Berättelse angående af  särskilde i nåder tillförordnade  ko-Jfijg t 

miterades verkstäld besiktning af  Karl  Gustaf  stads bruk. 
Komiterade:  Kommersrådet Stråle, major mekanikus Erik 

Nordevall och kaptenen vid Svea artilleri Löfiing. 
Historik.  Komiterade erhöllo sitt uppdrag den 29 oktober 1811, inkomnio 

med berättelsen den 7 december 1811. Öfver  berättelsen afgaf  presidenten 
Lagerheim utlåtande den 11 samma månad (se protokollet för  krigsärenden 
den 20 december samma år, punkten 1). Komiterade fingo  då i uppdrag 
att besiktiga Söderhamns faktori  och afgifva  betänkande om bästa använd-
ningen af  faktoriet  tillhörande vattenfall,  jord, hus etc. i händelse af  fak-
toriets förflyttning.  Sedan dessa komiterade inkommit med sitt utlåtande, 
skulle statsrådet frih.  Rosenblad m. fl.  inkomma med utlåtande öfver  ämnet 
i hela dess vidd. Det förra  utlåtandet afgafs  den 4 februari  1812 och det 
senare den 7 oktober samma år. 

Underdåniqt  memorial den 10 december 1811 anqående bi- Av«- Gotland» 
u nationalarmc-

behållande i fredstid  af  nationalarmeringen på Gotland. rtng-
Anmältes den 20 december 1811 (punkten 16). K. m:t faststälde  de 

föreslagna  lönebeloppen, militärbefälhafvarebefattningen  skulle förenas  med 
landshöfdingetjensten,  k. proposition skulle aflemnas  vid nästa riksdag om 
beviljande af  nödiga incdel. Se protokollet för  öfrigt. 
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irwén!f{il"bmik  Underdånigt  projekt till ett fömyadt  reglemente, hvarefter 
uppbördsmän och redogörare vid alla kronans magasiner 
och sjukhus samt under sjöexpeditioner om skeppsbord 
må sig till godo beräkna afgången  å de under händer 
hafvande  uppbörden af  spanmål, proviant och fouro,ge-
persedlar, samt huru förhållas  bör, då persedlar transpor-
teras från  ett till annat ställe, och vid skeende grynför-
malning. 

Bilaga till protokollet för  krigsärelideu den 11 aug. 1812, punkten 2. 

Betänkandet, som tillhörde ofvannämda projekt och var afgifvet  af 
komiterade till granskning af  1790 års reglemente för  afgångsprocentens  be-
räknande å proViantpcrsedlar för  kronans uppbördsmän, är ej återfunnet. 

Betänkandet inkom den 19 dec. 1811. K. m:t gillade förslaget  med 
vissa ändringar och tillägg. Det nya reglementet skulle tryckas. 
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Medicinalkomitén. 
1. Den 18 jan. 1812 rörande flera  af  rikets ständer väckta 

frågor  till den allmänna läkarevårdens förbättrande.  vården» förbiitl-
rande. 

Komiterade m. m. se sid. 6, 12. 

De frågor,  ofvannämda betänkande afsäg,  voro: 
1) Förbättring i provinsialläkarnes vilkor och ny instruktion för  dem; 
2) Fri medicin åt fattiga; 
3) Anstalter till förekommande  af  den veneriska smittans spridande 

och till inrättande af  flera  kurhus; 
4) Angående förekommande  af  boskapssjukdomars skadliga verkningar 

ock till utrotande af  de fördomar  och den vidskepelse, som ofta  inträffade 
vid dessa sjukdomars behandling och botande. 

Anmältes den 29 januari 1812 (punkten 0). Komiterade hemstälde 
rörande de tre första  punkterna, att de matte öfverlemnas  till collegium 
medicum, angående den fjärde,  att k. m:t måtte efter  vederbörandes hörande 
taga i öfvervägande  i livad mån ett af  r. s. lemnadt anslag till medicinal-
väsendet kunde användas till ifrågavarande  behof.  K. m:ts beslut se 
protokollet. 

2. Den 18 jan. samma år om öfverseende  af  reglementet för 
barnmorskor och afhjelpande  af  bristen på desamma. 

Genom kgl. bref  den 10 juli 1811 hade komiterade anbefalts  att yttra 
sig härom. 

Betänkandet anmältes den 29 jan. 1812 (punkten 7). K. m:t biföll 
komiterades förslag  delvis, men ville angående det öfriga  inhämta yttrande 
af  collegium medicum. 

Ofvanståemle  två utlåtanden förvaras  i riksarkivet l>land »direktioner 
m. m. för  sjukvård^. 

3. Anqående åliqqande för  medicine doktorer att vara ki-
J  JJ  J  att vara kirurgi/ 

rurgie magistrar. maguter. 

Afgafs  i anledning af  förste  arkiatern von Schulzenheims förslag  i 
sådant syfte;  inkom den 29 januari, en remiss till Upsala akademis kansler 
besvarades den 5 maj. Anmältes den 3 juni. Se protokollet för  ecklesiastik-
ärenden samma dag sid. 425—437. 
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itudJ-andTa/  4. Yttrande  den 8 febr.  1812 om populära medicinens stu-
Uifvande  prester. j ? /•  i t /•  j . 

derande aj blijvande pr ester. 
Ingår i förutnämda  Handlingar angående medicinska kunskapers in-
hämtande af  blifvande  prestev etc. Sth. 1810. S. 108—114. 

Apw fiSuäkcm"  5• Utlåtande  med projekt, till reglemente for  fältläkarekåren. 
Förvaras i riksarkivet bland ecklesiastik expeditionens protokollsutdrag 
1813; projektet utgör äfven  bilaga till protokollet för  krigsärenden den 
9 juni 1812, punkten 18. 

Förslaget afgafs  af  komitén den 22 febr.  samma år, hvarjämte öfver-
lcmnades ett af  komitéledamoten förste  arkiatern von Schulzenheiru afgifvet 
förslag  till läkarnes bättre utkomst vid andra gardet. Anmältes på ecklesiastik-
expeditionens föredragning  den 18 mars 1812 och på krigsexpeditionens den 
9 juni samma år. K. m:ts beslut se protokollen. Det af  k. m:t den 18 
mars faststälda  reglementet för  fältläkarekåren  skulle tryckas. 

A " , ^ „ r " C r l i 6 . Den 1 april 1812 om vaccinationen i riket. 

Förvaras i riksarkivet bland »direktioner för  sjukvård». 
K. m:ts beslut se protokollet för  ecklesiastikärenden den 8 juli samma 

år (punkten 1). Utlåtande af  coll. med. anmältes den 9 dec. samma år. 

7. Betänkande angående med. doktorsexamen. 

Är enligt anteckning i riksarkivet uttaget 1813 och öfverlemnadt  till 
landshöfdingen  v. Rosenstein. 

Universitetskanslerernas utlåtanden inkommo den 15 maj, ärendet an-
mältes den 3 juni samma år (punkten 4). K. m:ts beslut se protokollet. 

AterJ"tdÉi"  Betänkande rörande indelta infanteriregementenas  bekläd-
nadesätt. j 

nadssatt. 
Utgör bilaga till protokollet för  krigsärenden den 4 februari  1812, 
punkten 24. 

Komiterade:  Statsrådet grefve  F. Wrede, ordf.,  statsrådet frih. 
C. J. Adlercreutz, presidenten frih.  C. E. Lagerheim, statssekrete-
raren C. Lagerbring, t. f.  presidenten generalmajoren frih.  Joh. Aug. 
Sandels och statssekreteraren frih.  V. Carpelan. 

Historik.  Sedan krigskollegium och statskontoret inkommit med ge-
mensamt utlåtande rörande indelta arméns beklädnadssätt, förordnade  h. k. h. 

i kronprinsen den 28 aug. 1811 (se protokollet för  samma dag, punkten 34) 
en komité. 

Betänkandet afgafs  i jan. 1812; komiterades hemställan bifölls  med ett 
tillägg (se ofvannämda protokoll för  den 4 febr.),  och skulle k. m:ts för-
ordning i ämnet genom tryckniDg till vederbörandes kännedom kungöras. 
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Betänkande i anledning af  verkstäld besigtning af  Söder- ffissdetfia^ 
hamns gevärsfaktori. gerur*faktori. 

Komiterade  in. m. se vidare sid. 13 vid 1811 års berättelse angå-
ende Karl Gustafs  stads bruk. Jemför  äfven  utlåtandet den 7 oktober 
1812 angående inköp af  Karl Gustafs  stads bruk. 

Detta betänkande afgafs  den 4 februari  1812. 

Underdånig  promemoria med projekt till fördelning  af  stats- f^ZaSgä/ör 
anslaget för  armén och flottorna.  """'Toråa'/"' 
Komiterade:  Statsråden frih.  C. A. Adlercreutz och frih.  B. v. 

Plåten och t. f.  statssekreteraren G. F. Wirsén. 
Betänkandet, som förvaras  i riksarkivet bland »kommissioner rörande 

försvarsverket  1810—30», afgafs  den 27 febr.  1812, föredrogs  den 24 mars 
samma år. K. nr.ts beslut se protokollet för  samma dag. 

Betänkande af  den i nåder förordnade  komitén till reglering b^anmngdTri-
af  det fullkomligaste  sättet för  ärendenas behandling ih'"Jhi'lTmZ'' 
rikets kollegier och andra publika verk. 

Betänkandet ingår i transsumt i 1812 års riksdagsbihang, 2 bandet, sid. 
1333 — 43. Komiténs protokoll förvaras  i riksarkivet vid »komitén tor 
rikets styrelseverk». 

Komiterade:  Utrikesministern frih.  L. von Engeström, ordf.,  pre-
sidenten i kommerskollegium frih.  J. Liliencrantz, presidenten i bergs-
kollegium grefve  Fr. Ridderstolpe, f.  d. öfverståthållaren  presidenten i 
kammarkollegium grefve  S. af  Ugglas, presidenten i statskontoret frih. 
C. E. Lagerheim, amiralen chefen  för  förvaltningen  af  sjöärenden frih. 
V. von Stedingk, t. f.  presidenten i krigskollegium frih.  J. A. Sandels, 
kanslirådet E. Bergstedt, krigsrådet A. Lundeberg, amiralitetskammar-
rådet N. A. Ilumble (sedermeraamiralitetsrådet C. V. Carlberg), statskom-
missarien G. D. Wåhlberg, kammarrådet E. Edman, bergsrådet O. Kum-
lin, kammarrättsrådet A. G. Ossengius, kommersrådet S. N. Casström. 

Sekreterare: Protokollssekreteraren C. Kindblad. 
Komitén tillförordnades  den 4 okt. 1811; betänkandet inkom den 31 mars 

1812, anmältes den 12 juni 1812 (se protokollet för  kammarärenden punkten 1). 
Komiténs sammanträden hade börjat den 11 november 1811. Till komitén hade 
inlemnats samtliga kollegiers och publika verks utlåtanden om deras organisation 
samt möjliga indragningar, hvilka handlingar förvaras  i riksarkivet bland handlin-
gar rörande komitén för  rikets styrelseverk 1820—23. Se vidare denna komité. 

Skrifvelse  af  de den 5 april 1810 till qranskninq af  eckle- granskning 
J  ' J  J  ecktenastika 

siastika författningar  i nåder förordnade  komiterade med /«••'""'>'"!><"'• 
projekt till en samling. 
Komiterade:  Justitierådet Gabriel Poppius, biskopen Gustaf 

Murray, revisionssekreteraren J. G. Turdfjäll,  öfverhofpredikauten 
d:r C. A. Lilljenwalldh. 

Förteckn.  öfrtr  Komitébet.  2' 
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Biträdande: Kopisten i justitierevisionsexpeditionen grefve  N. 
Snoilsky, notarien vid Stockholms konsistorium E. Agrell. 

Komiterade hade egentligen att granska den till följd  af  k. m:ts 1806 
gifna  nådiga förordnande  upprättade samling af  ecklesiastika författningar. 
Komiterades skrifvelse  inkom den 7 juli 1812, anmältes den 15 juli och 0 
oktober samma år. 

Skrifvelsen  förvaras  i riksarkivet bland »kommissioner rörande eckle-
siastikärenden». Samlingen utgafs  1813 under titel: 

Samling af  författningar  och stadgar, hvilka ändra eller förklara  kyrko-
lagen af  år 1686, och ännu äro till efterlefnad  gällande; författad  och ut-
gifven  på kongl. m:ts nådiga befallning  år 1813. Sth. 1813. 4:o. 

K o m i t e r a d e till granskning af  enskiftesförfatt-
ningarna: 

Utlåtande  den 20 juni 1812 med förslag  till en ny en-
skiftesförordning  för  Skåne och Skaraborgs län. 

Komiténs utlåtanden förvaras  i riksarkivet hland »ekonomi-kommis-
sioner.» 

Anmältes den 24 juli 1812; en kungl. förordning  utfärdad  samma dag. 

Samma dag utlåtande om fördelningen  af  de till enskiften 
på stat anslagna medel. 
Anmältes den 8 juli 1812. Se protokollet för  handels- och finans-

ärenden samma dag, punkten 7. 
Komiterade:  Statsrådet frih.  M. Rosenblad, ordf.,  justitierådet 

frih.  O. E. Lagerheim, landshöfdingen  t. f.  öfverdirektören  för 
landtmäteriet frih.  Erik af  Wetterstedt. 

Sekreterare: Elias Lagerheim, kanslist vid hofkanslerens  byrå. 
I skrifvelse  den 3 april 1810 anhöllo rikets ständer om fortsättande  af 

enskiftesverket  och om öfverseende  af  de utgifna  förordningarna  rörande 
landtmäteriet. 

Sedan rikets ständer anvisat ett årligt anslag till befordrande  af  en-
skiften  i riket, infordrades  komiterades utlåtande, huruvida de medel, 
hvilka förut  varit bestämda för  enskiften  endast i Skåne och Skaraborgs 
län, vore tillräckliga för  befrämjande  af  enskiften  i allmänhet. 

Se äfven  1817 års betänkande om landtmäteriet. 

Ang. ennkiflerför-  1 
ordning for  -1 • 

Skatte och Skara-
borg* län. 

Ang. fördelning  O 
afenekiftetmctlrl.  & • ' 

Bevil lningskomiterade: 

BtmTanTb"än-  1- Betänkande af  den 5 sept. 1812 angående bränvinsbrän-
vijwbränninqcii - r.. j , • , 0 7  r 7 0 
okt.-dec. 1x12 ningen Jor  de tre sista manaderna aj sagda ar. 

Föredrogs den 30 sept. 1812. Då k, m:t redan den 2 i samma månad 
i allmän kungörelse förordnat,  att bränvinsbränningen skulle tills vidare in-
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ställas, fann  k. m:t, att någon åtgärd i anledning af  komiterades hemställan 
i den delen icke erfordrades,  men förklarade,  att någon minskning i brän-
vinsafgifterna  ej skulle ega rum. Se protokollet för  handels- och finans-
ärenden samma dag, punkten 3. 

2. Samma dag angående markegångs sättningarnas insän-
7 7 # *7/ , •, • ; j nas insändande 

dande hit justitieombudsmannen. nu ju*t.-ombnd*-
•mannen.. 

Anmältes den 16 sept. samnia år. Se protokollet, punkten 3. K. m:t 
biföll  komiterades hemställan. 
3. Den 12 sept. 1812 angående ridderskapets och adelns 

ansökning om uppbärande genom kronans upp b ördsm än 
af  en kapitationsafgift  af  hvarje mantalsskrifven  adlig kassan, 
person till riddarhuskassan. 
Anmältes den 30 sept. 1812 (se protokollet, punkten 2). K. m:t biföll 

ridderskapets och adelns begäran tillika med livad komiterade föreslagit  och 
hemstält. 

4. Samma dag angående borgarståndets underdåniga an- n^minSnb^än-
sökan om tillstånd för  städerna att vid bränvinsbrän-
ningens utöfvande  få  nyttja mindre bränvinspannor än 
af  öO kannors rymd. 
Anmältes antagligen den 9 okt. samma år i sammanhang med betän-

kandet af  den 18 sept. Se protokollet (n:r"48), punkten 1. 

5. Den 14 sept. 1812 angående rikets ständers upprättade ^jg.jgj; 
nya chartie sigillaUc-förordning. 

Bilaga till protokollet tor handels- och tinansärenden (n:r 49) den 9 
oktober 1812, punkten 1. 

Rikets ständers förordning  finnes  bilagd protokollet. K. m:ts beslut 
se sagda protokoll. Jfr  k., kungörelsen den 9 okt. 1812 angående stämpel-
pappersafgiftens  beräkning och utgörande från  och med år 1813. 

.förordning 
bränvins 

bränningen. 
6. Den 18 sept. 1812 angående rikets ständers förordning Aw Jj*anvimi. 

rörande bränvinsbränningen. 
Bilaga till protokollet lör handels- och finansärenden  (n:r 48) den 9 
okt. 1812, punkten 1. 

Bilat/or: Projekt till förordning  etc. 
Tariff  öfver  pannerymdsafgifter. 
Rikets ständers förordning  af  den 17 aug. 1812 finnes  bilagd proto-

kollet. K. m:ts beslut se sagda protokoll. Jfr  k. kungörelse angående 
husbehofsbränningen  och de derför  bestämda afgifter. 
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Apct« befattning  7-  Den 22 sept. 1812 angående presteståndets hemställan i 
med mantal*- j> 7 o , 7 . .7 j. . . 7 . 7 7 »j* 

»krifningar.  af  seende pa presterskapets befattning  med mantalsskriv-
ningar. 
Anmältes den 28 okt. samma år (se protokollet för  ecklesiastikärenden 

samma dag, punkten 3). K. kungörelse samma dag. 

An&gImman-  8. S. d. angående en ny förordning  om mantalsskrifningars 
talsskrifningar.  j ö r r ä U a n d e _ 

Bitayci. Projekt till förordning  om mantals- och skattskrif-
ningar. 

Anmältes den 30 sept. 1812; se protokollet för  handels- och finansären-
den samma dag (n:r 45V2) punkten 4. K. m:t gillade förslaget  med vissa 
mindre ändringar. 

omÄ/Ä/9. Ben 26  sept. 1812 betänkande med projekt till förord-
viSänningTni  ning om hvad som bör iakttagas till behörig efterlefnad 

af  k. m:ts nådiga kungörelse innevarande år (1812) 
angående bränvinsbränningen i riket samt deras ansvar, 
som författningen  öfverträda. 
Bilaga. Projekt till sjelfva  förordningen. 
Den åsyftade  k. kungörelsen utfärdades  den 9 okt. Jfr  komiténs be-

tänkande den 18 sept. 
Betänkandet anmältes den 4 nov. 1812 (se protokollet n:r 54). K. 

förordning  skulle utfärdas  i enlighet med det vid protokollet bifogade  och 
af  k. m:t bifallna  förslaget. 

ningtföZrdning.]-®-  - • angående rikets ständers allmänna 
bevillningsförordning  och hvad till verkställigheten deraf 
hör er. 

Bilaga till protokollet för  handels- och tinansärenden (n:r 50) den 9 
okt. 1812, punkten 1. 

Bilagor. Förslag till formulär  för  uppgifter  vid beredniugs-
ocb taxeringskomitéer jämte taxeringslängder och s. k. sammandrag 
öfver  bevillningen. 

Icke återfunna. 
K. nr.ts beslut se sagda protokoll och k. kungörelse om hvad som bör 

iakttagas för  verkställigheten i vissa delar af  rikets ständers vid sist hållna 
riksdag gjorda och samtyckta bevillning. 

Rikets ständers nämda förordning  finnes  bifogad  protokollet. 
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11. Samma dag angående borgarståndets anmälan om Falu  fagfddfagandei 
7 7 i i , j • 7 o "ii  • markegångtiää-

bergslags deltagande i markegangssattningen. «ingen. 
Anmältes den 14 okt. 1S12. Se protokollet samma dag, punkten 2. 

Borgarståndets anhållan bifölls. 
12. Samma dag angående presteståndets underdåniga an-

sökan om befrielse  från  anmärkningar öfver  lysnings-
sedlars kar ter ing. 
K. m:ts beslut se protokollet den 14 okt. samma år, punkten 1. 

13. Den 14 okt. 1812 angående rikets ständers underdåniga ianMMw-Åu-
hemställan om sättet för  utgåendet af  den beviljade gående. 

landttullser sättning en. • 
K. m:ts beslut se protokollet den 21 okt., punkten 2. K. kungörelse 

utfärdades  den 10 febr.  1813. 

14. Den 9 nov. 1812 angående apotekarnes distillerpannor ^'SS'" 
samt huru med dem förhållas  må. 
K. m:ts beslut se protokollet den 18 nov., punkten 5. 

15. Förslag  till förordning  mot fylleri  och dryckenskap. '»,«<  fguZfod'' 
. . . . . , , , , ,, , dryekenfknp. 

rörvaras i riksarkivet bland protokollsutdrag tran justitierevisioncn 
1813 vid högsta domstolens nedannämda protokoll. 

Bilaga. Författningsförslaget. 
L anledning af  r. s. skrifvelse  den 3 aug. 1812 om författning  mot 

omåttligt bruk af  starka • drycker och presteståndets skrifvelse  den 17 samma 
månad crhöllo komiterade i uppdrag att utarbeta förslag  till förordning. 
Komiterades förslag  afgafs  i nov. 1812, föredrogs  i högsta domstolen den 
23 januari 1813, anmältes i statsrådet den 24 augusti samma år (se proto-
kollet för  kanimarärenden). Det af  högsta domstolen omarbetade förslaget 
till förordning  mot fylleri  och dryckenskap finnes  äfven  infördt  i proto-
kollet. K. m:t gillade förslaget  med smärre ändringar. 

16. I  november samma år i anledning af  hemställan af 
landshöfdingen  i Kalmar  angående hvad som i samman-
hang med mantals skr ifning  ar vore att iakttaga. 
K. m:ts beslut se protokollet den 25 nov., punkten 14. Med detta 

utlåtande ansågo komiterade sig liafva  fullbordat  sitt uppdrag. 
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Komiterade:  Presidenten i statskontoret frih.  C. E. Lagerheim, 

ordf.,  presidenten i kammarkollegium frih.  O. E. Lagerheim, lands-
höfdingen  D. Edelcreutz, statssekreteraren G. F. Wirsén, kammar-
rådet H. Julin, statskommissarien N. Frödelius. 

Sekreterare: C. Tunelius, sekreterare i statskontoret. 
Kamrerare:  Landskamreraren S. Storm. 
Komiterade tillförordnades  den 2 sept. 1812. Utom de ofvanuämde  för-

ordnades äfven,  men endast i livad som beträffade  de med bränvinsbrän-
ningsförfattningen  gemenskap egande ordningsmål, öfverståtliållaren  i Stock-
holm och t. f.  statssekreteraren von Rosenstein. 

AKak  'aiZ,//  Utlåtande  den 1 okt. 1812 angående inköp af  Karl  Gustaf 
7u%unili°<,'(  stads bruk och ditflyttning  af  Söderhamns faktori. 

Söderhamn* 
faktori.  Komiterade:  Statsrådet frih.  M. Rosenblad, ordf.,  presidenten 

frih.  C. E. Lagerheim, t. f.  presidenten i krigskollegium general-
majoren frih.  Sandels. 

Se vid betänkandet angående besiktning af  Karl Gustaf  stads bruk sid. 
13 och utlåtandet (å sid. 17) af  den 4 febr.  1812 ang. besiktningen af  Söderhamn. 

Utlåtandet anmältes den 13 oktober 1812 (se protokollet för  krigsärenderi 
samma dag (punkten 3). K. m:t gillade deras framställning. 

Komiterade för  konskriptionen: 

'ringsmamkaiKt^•  Betänkande om inrättningen af  allmänna beväringsman-
u,görande. tapets utgörande. 

Komiterade:  Statsrådet frih.  M. Rosenblad, ordf.,  presidenten 
frih.  C. E. Lagerheim, statsrådet frib.  C. J. Adlercreutz, presidenten 
i kammarkollegium frih.  O. E. Lagerheim, hofkansleren  frih.  G. af 
Wetterstedt och statssekreteraren frih.  V. Carpelan. 

Sekreterare: D. Krutmeijer. 
Bilaga. Projekt till k. m:ts nådiga påbud om allmänna bevä-

ringsmanskapets utgörande. 
Betänkandet förvaras  i riksarkivets samling »kommissioner rörande ut-
skrifningen  m. m.>. Projektet till det kungliga påbudet utgör bilaga 
till protokollet för  krigsärenden den 27 okt. 1812, punkten 1. 

Historik.  I anledning af  rikets ständers skrifvelser  den 23 maj och 3 
juli 1811 angående kgl. propositionen om förändring  i utskrifningssättet  för 
det faststälda  förstärkningsmanskapet  erhöllo komiterade i uppdrag att efter 
granskning af  alla till ärendet hörande handlingar och dermed gemenskap 
egande omständigheter afgifva  betänkanden och förslag  till de åtgärder, som 
kunde blifva  af  nöden att vidtaga. 

Betänkandet afgafs  den 19 okt. 1812, föredrogs  den 27 okt. samma år. 
K. kungörelse, som skulle tryckas i enlighet med komiterades förslag,  men 
ined vissa ändringar (se ofvannämda protokoll), utfärdades  den 27 okt. 1812. 
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2. Utlåtande  af  den 31 dec. 1812 i anledning af  remiss 
ett af  öfverståthållaren  i Stockholm afgifvet  förslag  an- '"""Z1"'"" 1 

gående tjenligaste sättet för  anteckning af  Stockholms be-
väringsmanskap inom de faststälda  klassåldrarna samt 
till de medel, som kunde befrämja  nödig ordning dervid. 
Utlåtandet föredrogs  den 12^jan. 1813. K. m:ts beslut se protokollet 

samma dag. 
Utlåtandet förvaras  i riksarkivet på ofvan  anförda  ställe. 

Utlåtande  angående Karlshamns  handlandes redogörelse för  hamZ'hmrnän-
begagnandet under 1808 och 1800 af  den dem lemnade ''"  /wld'" 9s 

nederlagsfrihet. 
Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner angående städerna.» 

Komiterade:  Justitiekanslern grefve  H. G. Trolle Wachtmeister, 
kanslirådet J. J. Beckmarck, kommersrådet C. Lenngren, direktören 
H. N. Schwan, öfverdirektören  J. Bergmann. 

Komiterade tillförordnades  den 12 februari  1812, afgåfvo  utlåtandet den 
4 november samma är. Anmältes den 5) december; se protokollet för  han-
dels- och fiuansärenden  samma dag (n:r 1"). 

Betänkande den 14 dec. 1812 angående svenske medborgares mAiZrJarel'/tr-
dringar hos 

ar. franska  rege-
ringen. 

Förvaras i riksarkivet bland »bevillningskomitéer». 
Komiterade:  Presidenten i statskontoret frih.  C. E. Lagerheim, 

ordf.,  statssekreteraren G. F. Wirsén, kommersrådet C. Lenngren 
och grosshandlaren Jos. Lundholm. 

Sekreterare: C. Tunelius, sekreterare i statskontoret. 
Bilagor. Förteckning på fordringsegarne. 
Yttrande af  C. E. Lagerheim. 
1 anledning af  hvad rikets ständer såsom svar på kgl. proposition an-

gående riksgäldskontorets utländska gäld yttrade angående svenska medbor-
gares fordringar  hos franska  regeringen tillförordnade  k. m:t den 2 sept. 
1812 (se protokollet (n:r 38) för  handels- och finansärenden  samma dag, punkten 1) 
en komité' för  att ytterligare granska de handlingar, hvarpå svenska under-
såtars fordringar,  för  den del de nämligen redau vore af  franska  regeringen 
erkända, sig grundade. Betänkandet anmältes den lfi  dee. 

Obs. Enligt anteckning på betänkandet och aktens förvaringsplats  äf-
vensoin enligt finansexpeditionens  diarium skulle betänkandet vara afgifvet 
af  »komiterade öfver  bevillningsärenden». Såsom synes såväl af  förteck-
ningen öfver  komiterade som af  ordalagen i sagda protokoll, är detta icke 
fallet.  Komiterade öfver  bevillningsärenden utsågos visserligen äfven  den 2 
sept., men icke genom föredragning  under samma punkt. 

hos franska  regeringen egande fordring 
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Komiterade till tullförfattningarnas  ö f v e r s e e n d e : 

«"/1  • Förslag  till ny nederlagsförfattning  jämte utlåtande öfver 
nederiagijm/ati ansökningar från  åtskilliga rikets stapelstäder om vin-

nande af  nederlagsfrihet. 
Bilaga. Underdånigt förslag  till förordning  om nederlag och 

hvad dervid bör iakttagas. 
Betänkandet afgafs  den 26 mars 1813; det insända förslaget  var upp-

satt af  generaltullarrendesocietetens fullmäktige. 

A"ait  'rtfstwk-  Samma dag angående sökt nederlagsrätt för  Stockholms 
'""""•  stad. 

Bilagor. Protokollsutdrag, innefattande  särskilda yttranden af 
Scbwan, Schmidt, Ennes, Valerius. 

Två tabeller, utvisande förpassningen  af  kolonialvaror från 
Stockholm till Finland 1810—12. 

Meningarna inom statsrådet beträffande  dessa båda utlåtanden vid före-
dragningen den 5 maj 1813 voro delade. K. m:t beslöt i enlighet med flertalet, 
att rättigheten till förvarande  af  nederlagsgods skulle tills vidare endast ut-
sträckas till Göteborg samt att frågan  om en mera utvidgad nederlagsrätt för 
Stockholm äfvensom om en dylik rättighets beviljande åt Marstrand skulle 
uppskjutas och generaltulldirektionen anbefallas  inkomma med utlåtaude. En 
nederlagsförfattning  skulle utfärdas  i öfverensstämmelse  med det vid stats-
rådsprotokollet bifogade  förslaget  att gälla från  och med den 1 juli samt 
skulle tryckas. 

utländsk strnkid. 3. Angående förhöjning  af  txdl på utländska stenkol. 

Utlåtandet afgafs  den 'J sept. 1813. Föredrogs den lä samma månad. 
K. m:ts beslut se protokollet för  handels- och finansärenden  samma dag, 
punkten 2. 

Beträffande  komiténs sammansättning etc. se 1817, sid. 48. Se vidare 
åren 1814, 15, 16 och 17. 

Ofvanstäende  utlåtanden jämte de flesta  af  komiténs under följande  år 
afgifna  torvaras i riksarkivet bland »tullkommissioncr». 

Karl  Glistafs  Betänkande angående inköpet m. m. af  Karl  Gustafs  stads 
stads bruk. 

bruk. 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar rörande »direktionen öfver  Eskils-
tuna eller Karl Gustafs  stads manufakturverk  och gevärsfaktori». 
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Komiterade:  Presidenten frih.  C. E. Lagerheim, ordf.,  kommers-
rådet C. V. Stråle, majoren E. Nordevall och kaptenen Gust. Löfling. 

Bilagor. Memorial af  Lagerheim. 
Värdering på inrättningar, redskap etc., som skulle öfverflyttas 

från  Söderhamns gevärsfaktori. 
Komiterade fingo  den 20 okt. 1812 i uppdrag att afsluta  handeln om 

bruket och landtegendomen samt att inkomma med utlåtande om allt hvad 
till verkställigheten af  k. m:ts beslut den 20 okt. kunde anses nödigt att 
iakttaga tillika med förslag  öfver  kostnaderna och sättet för  den nya fak-
toriinrättningens verkställande äfvensom grunder till reglemente för  hushåll-
ningen vid faktoriet  och fristaden.  Betänkandet afgafs  den 9 april 1813, 
föredrogs  i beredningen af  krigsärenden den 12 samma månad (punkten 2) 
och i statsrådet den 13. K. m:t biföll  beredningens förslag. 

Uppfostringskomitén: 

1. Den 20 april 1813 förslag  till vissa provisoriska föran-
dringar vid läroverken under den tid 1807  års skolord-pJ«?\-id  läTmk». 

ning ännu kunde förblifva  gällande. 
Anmältes den 29 april 1813 (punkten 3). K. m:t gillade komiterades 

hemställan till alla delar. 

2. Samma dag angående anstalters vidtagande vid lärover- A"ucuigMjör h 

ken för  grundläggning derstädes af  öfning  och skicklighet ""  "Z",™.'' 
i af  seende på den beslutade nationalbeväring en. 
Anmältes den 29 april 1813 (punkten 4). Utlåtanden hade inkommit 

från  kanslererna öfver  Upsala och Lunds universitet. K. m:t gillade komi-
terades grunder; beslutet se protokollet. 

•Ing.  prov. för-
ändringar i 

skolordning'n. 
3. Den 7  sept. samma år angående af  biskoparne i Linkö-A'£, d-ringai;, 

ping och Strengnäs ing i fna  förslag  till provisoriska för-
ändringar i skolordningens föreskrifter. 
Anmältes den 22 sept. 1813 (punkten 4). K. m:t biföll  allt hvad komi-

teraclc hemstält. 

4. Den 7  okt. samma år angående föreslagna  provisoriska AiZringår{Z 
förändringar  med läroverken i Upsala,  Vesterås  och vissa stift. 

Hernösands  stift. 

Anmältes den 20 okt. 1813 (punkten 4). K. m:t biföll  allt hvad komi-
terade föreslagit. 



2(i 1813. 

%r'dan^deaf  ö. Den 23 nov. samma år angående en af  sundlie tskolle-

Ang. 1X13  är" 
bcviltninti«ta.ee-

ring. 

gium föreslagen  inrättning till danande af  fältläkare. 

Anmältes den 27 januari 1814 (punkten 6). Med anledning af  de af 
komiterade angifna  skäl biföll  icke k. m:t kollegiets förslag. 

Ofvanstäende  utlåtanden förvaras  i . riksarkivet bland komiténs hand-
lingar. 

Komiterade  m. m. se år 1817. Tryckt finnes:  Berättelse af  k. 
uppfostringscomitén,  häft.  1, innefattande  dess inrättning och ända-
mål etc. Stockholm 1813. 8:0. 

Betänkande angående 1813 års bevillning staxering. 
Utgör bilaga till protokollet för  handels- ock finansärenden  den 8 sept. 
1813, punkten 1. 

Komiterade:  Presidenterna frih.  C. E. Lagerheim, ordf.,  och O. 
E. Lagerheim, statssekreteraren grefve  A. G. Mörner, kommersrådet 
C. V. Stråle, statskommissarien N. Frödelius, direktören II. N. Sehwan, 
direktören E. T. Swedenstjerna, handlanden Jon. Winberg. 

K. m:t infordrade  frän  samtliga k. befallningshafvande  sammandrag af  den 
för  året inom hvarje län taxerade bevillning och uppgift  på de grunder, som 
vid bestämmandet af  egendomars och hemmans värden blifvit  följda.  Ko-
miterade erhöllo i uppdrag att afgifva  utlätande häröfver. 

Betänkandet afgafs  den ti sept. 1813. K. m:t beslöt skrifvelser  till 
k. befallningshafvande  och öfriga  vederbörande i öfverensstämmelse  med 
de af  komiterade uttalade grunder. 

Ab&rä*en,kih Betänkande jämte projekt till ny stat, nytt reglemente och 
ny förordning  om lots- och båkväsendet jämte dithörande 
förteckning  å lotsplatserna och anvisning till lotstaxorna. 
Komiterade:  Konteramiralen Ii. H. Anckarheim, ordf.,  kammar-

rådet Tranström m. fl. 
Sekreterare: Kammarskrifvaren  vid lotsverkskontoret Carl Vil-

helm Riben: 
I anledning af  en skrifvelse  den 29 mars 1809 af  rikets ständer angående 

förbättring  af  rikets lots- och bäkinrättningar tillförordnade  k. m:t 1812 en 
komité för  att utarbeta förslag  till ny reglering för  lots- och bäkinrättningar. 
Betänkandet afgafs  den 3 juli 1813. Högsta domstolen afgaf  utlåtande den 
15—21 april 1814 öfver  de delar af  betänkandet som angingo straff,  ansvar 
och rättegångssätt. 

Betänkandet har ej återfunnits;  en skrifvelse  af  komiterade förvaras  i 
riksarkivet bland »kommissioner rörande sjöfarten.» 

Betänkandet remitterades till komitén för  reglering af  flottans  ärenden, 
som afgaf  utlätande den 3 maj 1817 och den 6 februari  1819 i fråga  om 
reglementet. 
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Statssekreteraren Quiding inkom, den 1U mars 1820 med ett af  honom 
utarbetadt förslag  till reglemente och förordning  för  lots- och båkinrättningen 
m. m. K. m:ts beslut se protokollet för  krigsärenden den 13 juni 1820 
(punkt 1). 

Betänkande angående ön Guadeloupes besittningstagande. 'llTh^midngs-
• tagande. 

Utgör bilaga i afskrift  till statsrådsprotokollet för  handels och finans-
ärenden den o okt. 1813, punkten 23. 

Komiterade:  Statsministern för  utrikes ärenden, grefve  L. v. 
Engeström, ordf.,  statsrådet frih.  M. Rosenblad, presidenten frih.  C. E. 
Lagerheim, konteramiralen H. Anckarheim, kammarherre G. G. v. 
Brinkman, kommersrådet S. N. Casström, direktören H. N. Schwan, 
förste  expeditionssekreterarne A. Sundbäck och P. Ulmgren. 

Sekreterare: O. C. E. Bergius. 
Bilagor. Litt. A. Projekt till stat för  den civila styrelsen ra. m. 
Litt. B. Projekt till löningsstat för  militären. 
Historik.  Sedan enligt traktat af  den 3 mars 1813 mellan k. m:t och 

h. m:t konungen af  Storbritanien och Irland ön Guadeloupe afträdts  till 
Sverige, förordnades  komiterade den 7 mars samma Sr att föreslå  de åt-
gärder och författningar,  som borde vidtagas i afseende  på öns besittnings-
tagande. 

Betänkandet afgafs  den 20 sept. 1813. K. m:t gillade komitcrades 
provisoriska förslag  till styrelsens aflöning  och till handelsförfattningar  och 
ville att de skulle gälla till efterrättelse  vid besittningstagandet. Ärendet 
remitterades till statsrådsberedningen ang. sättet att bestrida de för  öns 
besittningstagande oundgängliga kostnaderna och till krigsexpeditionen an-
gående anskaffandet  af  det för  ön nödiga manskapet. Ärendet anmältes 
ånyo den 1 dec., förklarades  då hvilandc tills vidare, förföll  senare. 

Komiterade till hushållningens reglerande vid Flyinge 
och Dalby kungsgårdar: 

1. Betänkande den li) okt. 1813 angående en stuteriinrättning ^Zsu^m 
7  , •• 7  Flifinge  och 

aerstaaes. naibv kunn*<m Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner angående stuterier och till 
hästafvelns  befrämjande.» 

Komiterade:  Riksmarskalken grefve  II. H. von Essen, ordf., 
presidenten frih.  O. E. Lagerheim, landshöfdingen  frih.  Vilh. af 
Klinteberg, statskommissarien Em. Widegren. 

Sekreterare: Sal. Eberh. Geijer, lagman. 
Bilagor. Litt. A—C. Utdrag ur öfverste  Tolls anteckningar, 

rörande hästunderhållet, sädes- och höafkastningen  etc. vid Flyinge 
och Dalby 1782 och följande  år. 

Dalbit kungsgår-
dar. 
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Litt. D. Sammandrag öfver 
1—2. Kartebeskrifningar  öfver  egoindelningarna till kungs-

gårdarna. 
3—5. Förteckning på lägenheterna under desamma. 
6—7. Förteckning öfver  dagsverksskyldige husmän. 
Litt. E. Projekt till arrendekontrakt. 
Litt. F.—L. Handlingar angående arbetsböndernas afgifter  och 

hofverier  etc. 
1 anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 29 juni 1812 mottogo 

komiterade uppdraget den 4 mars 1812. Betänkandet anmältes den 7 dec. 
1813 (punkten 5). 

Betänkandet refereras  i statsutskottets utlåtande n:r 123 i 1817:—18 
års bihang saml. 4 sid. 492 och följande. 

Ana'iäPJur''  " J  ^ a m m a dag angående uppköp af  hästar. 
Förvaras pft  samma ställe. 

Anmältes den 14 dec. samma är. 

-kvider! Komiterade  för  reglering af  1812 års fraktlikvider:  Utlåtande 
om grunderna för  dessa likvider och de för  deras afslu-
tande nödiga åtgärder. 

Körvaras i riksarkivet bland »kommissioner rörande sjöfart.» 
Komiterade:  Presidenten frih.  Fr. Tersmeden, ordf.,  vice ami-

ralen H. J. Nauckhoff,  landshöfdingen  Mågn. Wanberg, assessoren 
i kammarrätten G. A. Schierbeck. 

Sekreterare: Protonotarien i kammarrätten Per Gust. Bergius. 
Kamrerare:  Revisorn i kammarrätten N. Bjurling. 
Bilagor. 1) Den af  komiterade uppgjorda utredningen och 

likviden öfver  fraktfördelningarna. 
2) Omröstningsprotokoll för  vissa dagar jämte en af  Wanberg 

författad,  särskild uträkning. 
3) Åtskilliga ansökningar rörande fraktlikviderna. 
1 och 3 ej bifogade  betänkandet i riksarkivet. Komiterade voro för-

ordnade till reglering af  fraktlikviderna  för  de fartyg,  som till den år 1812 
tillämnade expeditionen varit under embargo. Betänkandet afgafs  den 1 dec. 
1813, föredrogs  den 24 jan. 1814 under vistandet i Kiel. H. k. h. kron-
prinsens beslut expedierades genom note till komiterade, krigskomitén, justitie-
kanslersembetet och landshöfdingen  i Göteborg. Konsepten till dessa noter 
förvaras  jämte akten i riksarkivet. 



1 8 1 4 . 

Uppfostringskomiten: 

1 Den 14 mars 1814 förslag  till reglemente för  gymnastiska 
, 7  • i - i i i /••• i o j m/nin. central-centralinstitutets jorestandare. imt. jumtän (lare. 

Anmältes den 25 maj 1814 (punkt 16); k. m:ts beslut se protokollet. 

2. Samma dag angående ökadt antal af  magislrarne vid '^JTLmut 
promotionerna i Lund. 
Anmältes den 30 mars 1814 (punkt 1). Komitens hemställan bifölls. 

3. Den 23 april samma år angående betyg af  musikaliska 
akademien för  dem, som söka beställningar såsom direc-
tores musices eller cantus vid universiteten och gymna-
sierna. 
Anmältes den 11 maj 1814. 

4. Den 7  maj samma år om sjunde lektionen vid åtskilliga '}!Z' envZ%ym-
iiatier. 

gymnasier. 
Anmältes den 17 aug. 1814 (punkten l). K. regeringens beslut se 

protokollet. 

5. Den 30 juli samma år angående ferierna  vid gymna-Å"' Jj/'™£*J^ a 

sium och skolorna i Hemösands  stift. 
Anmältes den 10 aug. 1814 (punkten 5). K. regeringen biföll  komite-

rades förslag  i alla delar. 
Dessutom afgaf  komitén under året åtskilliga utlåtanden angående för-

ändringar vid vissa läroverk, lönetillökningar o. d. 
Ofvanståendc  utlåtanden förvaras  i riksarkivet bland komitens hand-
lingar. 

Tullförfattningskomitén: 

1. Utlåtande  angående fullmäktiges  i jernkontoret hemställan Tuii/ör/aun.-k. 
O J  j u anil_ -nedsatt 

om nedsättning i tullen för  utgående svenskt jern. tuii/örvtgående 
Bilagor: Uträkning af  tullafgiften  å importerade viner, arrack, 

rum, engelskt öl, år 1803—07; uppgift  angående importen af  vin 
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1805—09 och derför  inflytande  sjötullsmedel samt å exporten af 
jern från  Sverige 1805—09 och derför  influtna  sjötullsmedel; sam-
mandrag angående jernexporten. 

Utlåtandet afgafs  den 14 mars 1814; K. m:t biföll  komiterades hem-
ställan; se protokollet för  handels- och finansärenden  den 30 mars 1814 
punkten 5 och k. kungörelsen samma dag. 

AUwh%'£!d?'fö<"  2. Samma dag rörande helfrihetens  upphörande för  varor, varor utförda  jr r •• j r , jr ° a • ,jr-med främmand,  som oj jr ammande jartyg jran Sverige utforas. 
fartyg. 

Se samma protokoll punkten 6 och k. kungörelse samma dag. 

Ang. Htämptadt  s. Samma daq anqående qeneraltulldirektionens underdåniqa 
papper a certr- u %j o j 

partur. » hemställan rörande stämpladt papper å certepartier samt 
kontrollen dervid. 
K. m:t gillade komiterades hemställan med en viss erinran. Se ofvan-

nämda protokoll punkten 7. 
Ofvanstäende  betänkanden förvaras  i riksarkivet bland »tullkommis-

Komiterade till reglering af  1812 års fraktl  i kvider: 
Komaeradeför  i. Utlåtande  af  den 10 april 1814 anqående vissa ansök-ts 12 ur* frakt-  J  r J 
llhum<mdn" w ningar om fr  akter sättning. 

Anmältes den 10 maj 1814. K. m:t biföll  komiterades hemställan. 

2. Utlåtande  af  den 24 maj samma år angående åtskilliga 
af  de 1812 under embargo lagda fartyg. 
Anmältes den 10 jan. 1815. 
Den 16 dec. 1815 anhöll komitén om sin upplösning. Se äfven  sid. 24. 

Ofvanstäende  tvä utlåtanden förvaras  i riksarkivet bland »kommissioner 
rörande sjöfart». 

Komiterade för  rums utseende åt särskilda 
embetsverk: 

Ang. rum för  i. Utlåtande  af  den 11 maj 1814 anqående C. F.  v. Bredas 
sarsk. undamat. ' j o 

ansökning om lokal för  hans arbete på kröningstaflan. 
Anmältes den 18 maj 1814 (protokoll öfver  handels- och finansärenden 

punkten 2) och ånyo den 20 juni 1821; frågan  förföll. 

\ 
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2. Utlåtande  den 11 Juli  1814 angående embetsrum åt flot- An% 
, 7  •. • expedition. 
tans expedition. 

Förvaras i riksarkivet bland »komiteer angåonde embets- oeli styrelse-
verken.» 

Komiterade:  Statsrådet frih.  Claes Fleming, ordf.,  överståthål-
laren grefve  Carl Mörner, öfverstekammarherren  frih.  C. D. Hamilton, 
statssekreteraren grefve  A. G. Mörner. 

Sekreterare: F. Blom. 
Sistnämda utlåtande anmältes den 13 juli 1814 (punkten 27). K. m:t 

gillade komiterades förslag. 

Utlåtande  om lämpligt förvaringsrum  för  k. m:ts målningar. ',V™' 
T TT I matningar. 

Komiterade:  Riksmarskalken grefve  II. II. von Essen, hoi-
kansleren frih.  G. af  Wetterstedt och öfverintendenten  Fr. S. Silf-
verstolpe. 

Inkom den 17 maj. Utlåtandet ej återfunnet. 

Komiterade för  enskiftesförfattningarna: 

1. Utlåtande  den 27  maj 1814 angående enskiftesförrätt-  i^^We" 
o /'[  t 7 förrättningarna 

nvngarna pa Oland. ,,<<  oiand. 
Anmältes den 14 juni samma år (se protokollet för  kammarärenden 

samma dag punkten ti). K. m:t biföll  komiterades förslag. 
Bilagda äro kammarkollegii yttrande i anledning af  landsböfdingens  i 

Kalmar län hemställan om inställande tills vidare af  enskiftesförrättningarna 
på Oland samt denna hemställan. 
2. Utlåtande  den 10 sept. 1814 angående vissa stadganden 

för  de landtmätare, som hade befattning  med enskiftes-
delningarna på Oland. 
Anmältes den 20 samma månad. 
Bifogadt  är det af  komiterade till utmarkemas delning på Oland af-

gifna  förslag  till stadganden etc. 
Ofvanstående  förvaras  i riksarkivet. 

Förslag  till de påbud och förordningar,  som ärligen böra 
7-7/7  7-  från  predik-

rån predikstolen upplasas. »toten. 
Förvaras i riksarkivet bland »komitéer rörande eeklcsisti käranden.» 

Komiterade:  Erkebiskopen J. A. Lindblom, ordf.,  kanslirådet 
C. Adlersparre, förste  expeditionssekreteraren J. M. Winkler, as-
sessorn C. G. Crsclius, konsistorienotarien E. Agrell. 

Sekreterare: J. Janzon, konsistorienotarie i Linköpings stift. 
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Historik.  I anledning af  presteståndets anhållan uppdrog k. m:t åt 

orkebiskopen att afgifva  förslag  i ämnet samt förordnade  den 11 mars 1812 
och 17 maj 1813 öfriga  komiterade jämte revisionssekreteraren Turdfjäll  att 
biträda honom vid förslagets  utarbetande. Turdfjäll  blef  emellertid af  sin 
tjenst hindrad att deltaga i arbetet. Betänkandet inkom den 18 juni 1814, 
anmältes den 6 juli samma år. K. m:t gillade och godkände komiterades 
förslag,  hvilket trycktes under följande  titel: 

Sammandrag af  de kongl. förordningar,  placater, befallningar  och reso-
lutioner, samt andre kungörelser, som å predikstolarne böra i kyrkorne, 
— —, uppläsas — —. Sthm 1814. 4:o. 

Komiterade för  bevillningsärendenas reglering: 

fénjang!t?™m.  1 • Utlåtande  angående rätta förståndet  af  p 3 mom. 1 i Icgl. 
hen förordningen  den 4 nov. 1812. jämförd  med kal. påbudet 
ang. bränvin*• J  ' J 1 

bränning. c \ e n ]4 J813. 

Förvaras i riksarkivet blund »kommissioner ungaende bränvinstillverk-
ningen J 748—1814». 

Komiterade hvilka haft  i uppdrag att utarbeta förstberörda  befattning, 
anbefaltes  den 11 maj 1814 såväl att yttra sig öfver  en af  k. befallningshafvaude 
i Gotlands län framstäld  förfrågan  angående rättigheten att innehafva  för-
seglade bränviusredskap som ock att tillse, huruvida rättelser eller tillägg 
kunde vara nödiga för  att i framtiden  försäkra  författningens  tillämpning 
och användbarhet. Betänkandet afgafs  den 21 juni 1814 och var underteck-
nadt af  O. E. Lagerheim, H. Julin, N. Frödelius och — som sekreterare — 
C. Tunelius. 

Regeringens beslut se protokollet för  handels- och finansärenden  den 
31 aug. 1814 punkten 6. Kammarkollegium skulle anbefallas  att utfärda 
allmän kungörelse. 

AZau"kr!}nin U'  2- Förslag  till förordning  angående mantals- och skattskrif-
<ia''Zadat u' !'  ningarna i Stockholms stad. 

Betänkandet förvaras  i riksarkivet bland »kommissioner rörande stä 
derna.» Förslaget till förordning  utgör bilaga till protokollet för 
bandels- och tinansärenden den 31 aug. 1814 punkten 12. 

Betänkandet utgör utlåtande öfver  det af  öfverståthållaren  grefve  C. 
Mörner till k. m:ts fastställclse  afgifna  förslag  till reglemente för  mantals-
och skattskrifningarna  i hufvudstaden.  Detta öfverståthållarens  förslag  jämte 
två af  Stockholms stads konsistorium och ett af  hofkonsistorium öfver  sagda 
förslag  afgifna  utlåtanden äro bifogade  betänkandet i riksarkivet. 

Komiterades betänkande afgafs  den 21 juni 1814. Begeringen gillade 
och faststälde  förslagen  med iakttagande af  vissa i statsrådsprotokollet när-
mare uppgift]a  förändringar. 
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Betänkande angående frisocknarnes  tjenstbarheter till Dylta 
/ • n i till Dylta svaf-

svajvelbruk. veibnk. 
Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner rörande bergsnäringen.s 

Komiterade:  Hofmarskalken,  landshöfdingen  i Örebro län frih. 
Sal. Löfvenskiöld,  ordf.,  krigsrådet Anders Lundeberg, kammarrådet 
Erik Rolén, bergsrådet Benjamin Sandels och öfvermasmästaren 
Carl Johan Liedbeck. 

Sekreterare: J. L. Rolén. 
Historik.  Efter  skrifvelse  af  rikets ständer vid riksdagen 1809—10 

oeh yttranden af  bruksinnehafvaren  generaladjutanten frih.  S. Åkerhjelm, 
riksdagsmannen E. Pehrsson. m. fl.  förordnades  komiterade den 14 juni 1814. 
Betänkandet afgafs  den lä okt. samma år, föredrogs  den 5 sept. 1815 till 
prot. för  krigsärenden samma dag. K. m:ts beslut se detta protokoll jämte 
bilagdt utdrag ur krigsberedningens underdåniga tillstyrkan i målet. 

Protokollen rörande undersökningen på stället förvaras  i riksarkivet vid 
betänkandet. 

Förslag  till förbättrade  kyrkosånger. Till  kongl. maj:t i unf^^tiu 
underdånighet uppgifvit  af  den för  detta ändamål för-  S'' rbb>i&ngerV'  ' 
ordnade komité. 

Stockholm 1814, 631 sid. 8:o. 
Komiterade:  Erkebiskopen J. A. Lindblom, ordf.,  f.  d. riks-

marskalken- grefve  Joh. Gabr. Oxenstjerna, statsrådet G. J. Adler-
beth, biskoparne J. A. Tingstadius och C. v. Rosenstein, kanslirådet 
C. G. af  Leopold, professorerna  E. M. Fan t och S. Ödmann, kyrko-
herden F. M. Franzén, prosten M. Stenhammar, kyrkoherden J. 
t). Wallin samt (för  kyrkomusiken) sekreteraren i musikaliska aka-
demien P. Frigel. 

Sekreterare: Konsistorienotarien Jan Janzon. 

Historik.  Den 24 oktober 1811 anmältes (se ecklesiastikprotokollet samma 
dag punkten 6) erkebiskopens skrifvelse  angående en komité till öfverseende 
och granskning af  én förbättrad  psalmbok. I anledning af  det honom gifna 
uppdraget att verkställa den förbättring  af  svenska psalmboken och kyrko-
sånger, presteståndets pastoralutskott vid 1809 års riksdag hade föreslagit, 
och då ett sådant arbete torde behöfva  under mera lugn, än de då förehafda 
riksvårdande ärenden medgåfve,  öfverses  och granskas, hemstälde erkebiskopen, 
att det skulle tillåtas honom att utan någon gravation för  statsverket dels af 
pastoralutskottets ledamöter eller andra för  deras i den vägen gjorda lyckliga 
försök  godkände män sammankalla en komité för  att taga berörda förslag 
under mogen öfverläggning  och pröfning;  och hemstälde tillika, att k. m:t. 
måtte utse uågra ledamöter af  svenska akademien. 

Förteckn.  ö/rtr Kom  itébet. 3 
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Erkebiskopen erhöll i uppdrag att vara ordförande  i komitén och utse 
öfriga  ledamöter, men bland svenska akademiens medlemmar förordnade 
h. k. h. kronprinsen Oxenstjerna, Adlerbeth., Leopold, Franzén och Wallin. 
Ofvannämda förslag  öfverlemnades  i nov. 1814 genom trycket till allmänheters 
kännedom för  att under viss tid af  svenska församlingen  och dess lärare 
pröfvas.  Sedan några af  psalmbokskomiténs ledamöter med anledning af  de 
inkomna anmärkningarna mot förslaget  ansett att en bättre plan borde följas, 
uppdrog ordföranden  erkebiskopen åt J. O. "Wallin att för  komitén fram-
lägga ett nytt psalmboksförslag.  Detta verkstäldes af  honom i okt. 1816. 
Se vidare detta år. 

jörfmlnti.  Komiterade  till utmarkemas fördelning  pä Öland: Under-
dånigt förslag  till en allmän skogsordning för  landet 
samt instruktion för  skogsbetjeningen. 

Förvaras i riksarkivet. 
Komiterade:  Ryttinästaren Axel Adlersparre, ordf.,  kyrkoherden 

J. Lindeström, M. Falkenberg. 
Sekreterare: P. N. Poignant. 
Bilagg. Projekt till en särskild skogsordning för  Öland, och 

till de å Oland varande för  allmänt bebof  undantagna skogsparkers 
utdelning mellan skogsegare och förbättring  af  lönestaten för  desse 
betjente samt till instruktion för  skogsbetjeningen på Öland m. ni. 

Särskildt yttrande af  A. Adlersparre. 
K. m:t meddelade komitén dess uppdrag den 19 april 1814. Betän-

kandet afgafs  den 16 december samma år. Kammarkollegiets utlåtande af  den 10 
maj 1815 finnes  bilagdt. Högsta domstolens utlåtande den 10 december 1818. 
Utlåtandet föredrogs  den 5 maj 1824. 

Se för  öfrigt  under enskifteskomiténs  betänkanden 1814 och 1815 samt 
1816 och 1817 (sid. 32, 35, 45 och 51.) 
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Komiterade för  enskiftesförfattningarna: 

1. Utlåtande  den 10 januari 1815 angående förmåner  för  ^fst^fatl 
uppförande  af  lerlius å enskilda egolotter. "''uuåtanJZ""* 
Anmältes den 17 samma månad (se protokollet för  kammarärenden 

samma dag punkten 6). 

2. Den 14 okt. 1815 om fortsättning  af  Ilagelstads  bys 
enskifte  på Ölands norra mot. 
Anmältes den 24 samma månad. 
Komiterade för  utmarkemas delning på Öland hade afgifvit  förslag 

den 2 sept. samma år, hvilket förslag  finnes  bifogadt. 
i 

3. Samma dag utlåtande öfver  insändt förslag  till ecklesia-
stika boställens enskifte  på Öland. 
Anmältes den 24 okt. samma år (se protokollet för  kammarärenden 

samma dag, punkten 3). 
Förslaget var insändt från  komiterade för  utmarkernas delning och 

finnes  bifogadt. 

Tullförfattningskomiten: 

1. Om förbild  mot införsel  af  rum, manufåkturerade  bom-^{unfangAn-
ullsvaror samt tullens förhöjning  å kaffe.  fm*mh'm n™uj :. 

bomullsvaror 
Betänkandet afgafs  den 16 januari 1815; k. m:ts beslut se protokollet"""' böj,i kaffe-

för  handels- och finansärenden  den 23 samma månad, punkten 24. 

2. Utlåtande  den 1 april 1815 anqående ledamöter i Stock- Ang. stoekhoim» 
-1 u oeh Goteborgs 

holms och Göteborgs sjötullsrätter. sjötuiurätter. 
Betänkandet föredrogs  den 12 samma månad; k. m:t gillade komitera-

•des förslag  i afseende  på sammansättningen af  sjötullsrätten i Stockholm 
(se protokollet för  handels- och finansärenden  samma dag, punkten 23). 
Beträffande  Göteborgs sjötullsrätt skulle yttrande inhämtas af  konungens 
befallningshafvande  i Göteborg och af  Göteborgs magistrat. Deras afgifna  ytt-
randen af  den 13 och 10 maj samma år, hvilka förvaras  i riksarkivet bland 
komiténs handlingar, remitterades till komiterade, som yttrade sig deröfver 
den 28 mars 1816 (se detta utlåtande). 
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öchNwgZin-  3. Angående en förordning  rörande Sveriges och Norges 
bördes handel • 7 .. 7 7 7 7 7 • . . ! • , 
och sjöfart.  inbördes handel och sjöfart. 

Bilcuia. Protokollsutdrag innefattande  öfverläggningarna  med 
norska statsråden och komiterade. 

På k. m:ts befallning  sammanträdde komiterade med norska statsrådets 
i Stockholm medlemmar för  att gemensamt öfverlägga  och öfverenskomma 
om grunderna till författningar  rörande Sveriges och Norges inbördes handel 
och sjöfart.  Betänkandet afgafs  den 13 maj 1815. K. m:t gillade komi-
terades hemställan med en af  komiterade senare föreslagen  ändring. Se 
protokollet för  handels- och finansärenden  den 24 maj 1815. 

%0'rtcrZ'eium 4. Utlåtande  samma dag angående varutransporter mellan 
Danmark och. 7  . . 7 v r 7 7 ry • Norge  genom Danmark och JSorqe  landsvagen genom overiqe. 

Sverige. J  J  J  V 
K. m:t gillade komiterades hemställan, se protokollet för  handels- och 

finansärenden  den 24 maj 1815, punkten 2. 
Ofvannämnda  4 utlåtanden förvaras  i riksarkivet bland »tullkommissioner». 

A"kogspnZitn-  ö. Den 8 juni 1815 angående utförsel  af  skogsprodukter 
tmNo r'J"-  till Norge. 

Utgör bilaga till protokollet för  handels- och linansärenden den 21 juni 
1815, punkten 1. 

Sedan i sammanhang med hvad komiterade redan föreslagit  i afseende 
på handelsgemenskapen mellan Sverige och Norge, komiterade gemensamt 
med norska statsrådet under öfverläggning  förehaft  frågan  om fri  och obe-
hindrad utförsel  till Norge landsvägen öfver  gränsen af  ved, kol, timmer 
och andra trävaror och landshöfdingarne  i samtliga gränslän inkommit med 
yttranden, afgåfvo  komiterade ofvanstående  förslag  samt i sammanhang der-
med utlåtande öfver  de af  konungens befallningshafvande  i Karlstads län till 
k. m:t insända handlingar rörande export af  timmer från  Dalby socken i 
Klfdals  härad i sagda län. , 

K. m:ts beslut se ofvannämnda  protokoll. 

Ang. allmänna 
grunder för  mj 

tulltaxa. 
0. Den 4 dec. 181')  angående vissa allmänna grunder för 

förslags  uppgörande till nya tulltaxan. 
Utgör bilaga till protokollet för  bandels- och linansärenden den 13 dec. 
1815, punkten 1. 

Bihuia. Protokollsutdrag utvisande Skogmans, Mörners och 
Valerius' skiljaktiga meningar. 

Komiterade ansågo afgörandet  af  de i skrifvelsen  omnämda frågor  nö-
digt för  grundläggningen af  dem anförtrodda  arbeten. 

K. m:t gillade och biföll  i hufvudsak  komiterades hemställan, hvarom 
de förständigades  till ledning vid sitt arbetes fortsättning. 
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Lagkomitén: 
1. Betänkande angående förändring  af  det nu antagna be-

straffningssättet  och inrättande af  allmänna arbets- och "mSm/c"/' 
. arbets- och kor-

korrektionshus. rcmmt/m. 
Ingår i 1815 bihang, band 3, sid 46—59. 

Betänkandet var undertecknadt af:  Gyllenborg, Rosenblad, Poppius, 
Blom, Trolle Wachtmeister, Mannerheim, Edelcreutz, Rolén, Lenngren, San-
dels, Zcnius, Staaff,  llichert oeh Afzelius  samt — som sekreterare — Wahl-
st jerna. 

Betänkandet afgafs  den 31 mars 1815. Högsta domstolens utlåtande 
se nedan. 

Betänkandet föredrogs  den 19 april 1815; k. proposition afläts,  besva-
rades genom rikets ständers skrifvelser  den 11 juli och 4 aug. samma år. 

2. Betänkande om förändring  af  underdomstolarnes och 
;/•..,, ,7  7  .. ftolarnes  och ho/-hojratternas antal och organisation. rätternas antat 

. • , - , ., , , , . , . „ „ , oeh organisation. 
Ingår i 1815 bihang, band 3. sid. o9—94. 

Bilagor. Protokollet vid lagkomitéus allmänna sammankomst 
den 25 mars 1815, sid. 83—94. 

Högsta domstolens utlåtande den 11 april 1815, * sid. 95—114. 
Betänkandet afgafs  den 31 mars 1815 och är undertecknadt af  samma 

som näst föregående;  föredrogs  den 19 april; k. proposition afläts,  besvarades 
genom rikets ständers skrifvelse  den 27 juli samma år. 

3. Förslag  till författning  om förändring  eller utdömande i.agk<mitén ; 
J  J  J  ,J  ' ang. utdömande 

af  vattenverk, som genom uppdämning skadar jord eller " J  l( ," enverk-
hindrar dess odling. 

Stockholm 1816. 20 sid. 4:o. 
Bilaga. Sid. 15—20 protokoll hos de arbetande ledamöterna 

3 maj 1815. 
1 anledning af  rikets ständers önskan vid 1812 års riksdag fingo  lag-

komiténs arbetande ledamöter den 14 febr.  i uppdrag att afgifva  förslag  till 
lämpliga författningar  som bestämde de omständigheter och grunder, enligt 
hvilka egare af  sådana vattenverk, som genom uppdämning satte odlingsbara 
landssträckor under vatten och såmedelst hindrade landets förbättring,  kunde 
förbindas  att taga skälig lösen för  samma vattenverk och anläggningar. 

Betänkandet afgafs  den 22 maj 1815. Högsta domstolens utlåtande 
inhämtades. Då k. m:t emellertid ansåg åtskilliga vidare åtgärder nödiga 
för  ämnets fullständigare  beredning, beslöt k. m:t den 28 juni 1815, att 
jämte meddelande till rikets då församlade  ständer af  de hinder som så-
lunda mötte för  frågans  öfverlemnande  till deras pröfning,  såväl låta lag-
komiténs förslag  genom trycket komma till allmänhetens kännedom som ock 
dels dcröfver  höra bergskollegium dels ock från  samtlige konungens befall-
ningshafvande.  infordra  berättelser om de förhållanden,  som med vattenverk 
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i frågavarande  afseende  kunde förete  sig i hvarje landsort. Sedan dessa 
berättelser och utlåtanden inkommit och ämnet, sedermera utvecklats i lag-
komiténs förslag  till ny byggningabalk, beslöt k. m:t att genom k. proposition 
af  den 18 jan. 1823 till rikets ständers pröfning  och afgörande  framlägga 
förslag  till författning  i ämnet. 

Högsta domstolens utlåtande af  den 20 juni 1815 återgifves  i transsumt 
i lagkomiténs förslag  till byggningabalk (Sthlm 1819) på sid. 8—20 af  pro-
tokollet vid komiténs allmänna sammankomst den 14 april 1819. 

Förslag  till giftermålsbalk. 
m*l«b a U c- Stockholm 1815. 218 sid. 8:o. 

108 sidor innefatta  protokoll vid lagkomiténs allmänna sammankomster 
i okt.—nov. 1814, innehållande ledamöternas särskilda yttranden och vota. 

5- Förslag  till handelsbalk. 
b a , k - Stockholm 1815. 277 sid. 8:o. 

21 sidor protokoll vid komiténs allmänna sammankomster i april 1815. 
Historik.  Se sid. 10 historiken angående organisationskomitén 1811. 
K. m:t förordnade  genom kgl. bref  den 14 febr.  1811 till ledamöter i 

lagkomitén: justitiestatsministern grefve  Fr. Gyllenborg, ordf.,  till granskande 
ledamöter: statsrådet frih.  M. Rosenblad, justitieråden G. Poppius och J. R. 
Blom, justitiekansleren grefve  H. G. Trollc Wac htmeister, justitieombuds-
mannen friherre  L. A. Mannerheim, landshöfdingen  D. Edelcreutz, hofrätts-
rådet J. A. Widman, kammarrådet Erik Rolén, kommersrådet Carl Lenngren, 
bergsrådet B. Sandels och rådmannen i Stockholm Johan Alegren samt till 
arbetande ledamöter: lagmannen N. Flink, liäradshöfdingen  C. Törneblad och 
professorn  li. G. Rabenius samt den 28 samma månad assessorn O. Zenius 
och advokatfiskalcn  P. Staaff.  Lagkomitén sammanträdde första  gången den 3 
april 1811. Till sekreterare utsåg komitén protokollsekreteraren Dan. Forelius. 
Komiténs sammansättning undergick senare flera  förändringar.  Den 9 febr.  1814 
förordnades  häradshöfdingen  Joh. Gabr. Richert till arbetande ledamot och 
samma år entledigades Flink, Törneblad och Rabenius som arbetande ledamöter. 
De båda senare kvarstodo som granskande och i Flinks ställe förordnades  ad-
junkten vid Upsala akademi juris d:r A. E. Afzelius.  Till sekreterare utnämdes 
den 11 jan. 1815 assessorn i kammarkollegium lagmannen Anton J. Wahlstjerna. 
Adjunkten Afzelius  entledigades den 14 jan. 1818. I hans ställe förordnades  i 
okt. 1820 fullmäktigen  i allm. brandförsäkringsverket  lagmannen Gust. Salomon 
Lind. Denne entledigades i jan. 1824, men skulle kvarstå bland de granskande 
ledamöterna. Häradshöfdingen  Richert tillträdde 1823 sin häradshöfdinge-
befattning  i Vestergötland, men återkallades följande  året till Stockholm. 

Sörj- om Komiterade  till öfoerseetide  af  författningarna  om socken-
*ockcnstamina - ' o 

och kyrkoråd. stämmor och kyrkoråd: Förslag  till en ny författning  i 
ämnet. 

Förvaras i riksarkivet bland »komitéer rörande ecklesiastikärenden.» 
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Komiterade:  Presidenten frih.  O. E. Lagerheim, ordf.,  revisions-
sekreteraren generalanditör J. G. Turdfjäll,  kammarrådet J. G. 
Bran ting, kyrkoherden P. S. Drysén. 

Sekreterare: P. G. Lundbeck. (?) 
Historik.  Genom kgl. bref  den 18 jan. 1810 uppdrog k. m:t i anled-

ning af  presteståndets begäran åt en komité att granska ifrågavarande  för-
fattningar  och derefter  uppgöra och afgifva  förslag  till en allmän författ-
ning om allt livad dertill hörde. Betänkandet afgafs  den 29 juni 1815, 
föredrogs  i högsta domstolen den 5 sept. och följande  dagar år 1816 (utlå-
tandet förvaras  i riksarkivet bland protokollsutdrag från  justitierevisionen 1816) 
samt i allmänna ärendens beredning den 9 mars och följande  dagar år 1816. 
Föredrogs i statsrådet den 26 jan. 1817. Kgl. förordning  utfärdades  den 12 
febr.  1817 (se protokollet för  ecklesiastikärenden samma dag, punkten 17). 
Författning  samma dag. 

Berättelse om Götha canalarbete den 6 oct. 1815.  I  under- Ånf, alarbetka 

dånighet afgifven  utaf  de i nåder tillförordnade  särslcilte 
commiterade. 
Utgör sid. 41—90 + diverse tabeller uti: Protocoll hållet vid Götha 

eanalbolags extra sammankomst i Linköping, den 16 oct. 1815, jämte 
committcrades underdåniga berättelse om Götha canal. Linkp. 1816. 4:o. 

Berättelsen finnes  äfven  tryckt sid. 23 och följande  i »Upplysningar 
om Götha canal, hämtade från  officiela  handlingar.» Sthlm 1828. 4:o. 

Komiterade:  Statssekreteraren frih.  G. F. Wirsén, konterami-
ralen J. H. Schutzercrantz och öfverdirektören  S. Rönbeck. 

Bilagor. A. Tabell utvisande verkstälda oeh återstående arbeten 
vid göta kanal den 31 aug. 1815. 

B.—C. Uppgift  öfver  kanalverkets kostnad i Vestergötland och 
Östergötland. 

D.—K. Diverse formulär. 
L.—M.. Tjenstemännen vid kanalverket och deras aflöning  1815. 
Komiterade tillförordnades  den 2 aug. 1815 att taga i ögonsigte Göta 

kanalarbete och granska redogörelse- och styrelsesättet af  det hela och dess 
särskilda grenar samt inkomma med en fullständig  och noggrann berättelse 
deröfver,  på det att ett säkert oeh bestämdt omdöme skulle kunna fattas, 
huruvida saken i sin anläggning och sitt utförande  vore svarande mot det 
åsyftade  ändamålet. 

Anmältes den 11 okt. 1815 (punkten 6). Berättelsen skulle meddelas 
bolagsstämman för  att sedermera till k. m:t återställas och ånyo föredragas. 

t 
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Tullförfattningskomitén: 

Förslag  till en ny tulltaxa för  inkommande varor. 
tulltaxa för  ink. 

faror.  ITtgör bilaga till protokollet för  handels- och finansärenden  (n:r 17) den 
, 20 mars 1816. 

Bilaga. Protokollsutdrag utvisande skiljaktiga meningar. 
Betänkandet afgafs  den 8 mars 1816. • 

Aför  o$tin'liska"  Samma dag. Förslag  till ny tulltaxa för  inkommande 
ostindiska varor. varor. 

Utgör bilaga till sagda protokoll. 

K. m:t gillade med vissa ändringar komiterades betänkande och för-
slag till taxor och befallte  derjämte, att en särskild förordning  skulle 
utfärdas,  hvari motiven till den nya tullregleringen skulle utvecklas. Jemför 
k. kungörelsen den 20 mars 1816 angående utfärdade  sjötullstaxor för  inkom 
mande varor. 

Den 28 mars 1816  angående packhus- och nederlag sma-
ruttGölebo"<"'  gasinsinrättningarna i Göteborg m. m. 

K. m:t samtyckte till de af  komiterade föreslagna  anstalter till för-
varande af  nederlagsvaror i Göteborg. Se protokollet för  handels- och finans-
ärenden (n:r 23) den 24 april samma år punkt 1. 

A^jöhå'sriitta' Samma dag. Angående förändrad  organisation af  Göte-
borgs sjötullsrätt. 
K. m:t biföll  komiterades förslag  såväl i skrifvelsen  den 1 april 1815 

som i detta utlåtande angående organisation af  sjötullsrätten i Göteborg. 
Ofvannämda två utlåtanden af  den 28 mars 1816 förvaras  i riks-
arkivet bland »tullkommissioner». 

Ån,lr tu/Sc''  5. Samma dag. Förslag  till sjötullstaxa för  utgående varor. 
Utgör bilaga till ofvannämda protokoll lör den 24 april 1816 (n:r 
23) punkt 17. 

Bilaga. Protokollsutdrag utvisande skiljaktiga meningar. 
K. m:t samtyckte till komiterades förslag  med en mindre ändring. 

K. förordning  samma dag. 
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6. Samma dag. Angående åtskilliga af  Uddevalla  stads 
i 7 7 • , j . . t , 7 7 7 /•.. o , Uddevalla  stad. 
handelssocietet sökta handelsformaner. 
K. m:t afslog  ansökningen i enlighet med komiterades hemställan; se 

protokollet den 1 maj 1816 punkt 10. 

7. Den 1 juli 1816.  Angående af  åtskilliga handlande i 
Göteborg sökta tillstånd att landsvägen få  till Stockholm '  Göteborg till 

7  , Stockholm. transportera nederlagsvaror. 
K. m:t biföll  komiterades hemställan. Se protokollet den 17 juli 1816 

punkt 11. 

8. Angående lands höfding  ens i Malmöhus  län hemställan inband från 
om tillstånd till export af  tunnband från  länet. 
Komiterades hemställan af  samma dag bifölls.  Se sistnämda protokoll, 

punkt 21. 
Sistnämda tre utlåtanden förvaras  i riksarkivet bland »tullkommissioner». 

9. Den 7  dec. 1816.  Angående Stockholms fabrikssocieteters  ;,)•"'!; 
deputerades underdåniga ansökning om stämpling af r'"" r' 
kondemnerade varor. 

10. Samma dag. Angående förpassning  af  utländska varor, ^{ffi™^ 
Förvaras i riksarkivet bland »tullkommissioner» samt i afskrift  såsom ' ' a r o r -
bilagor till protokollet den 15 januari 1817, punkt 37 oeh 38. 

K. m:t gillade och faststälde  livad komiterade i begge dessa mål 
hemställt. 

Utlåtande  anqående en ny handelstraktat med nordameri-
,J J  traktat m. nord-

kanska fristaterna. 
Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner rörande hundelsnäringen». 

Komiterade:  Statsministern för  utrikes ärendena grefve  L. von 
Engeström, statsrådet grefve  M. Rosenblad, hofkansleren  friherre  G. 
af  Wetterstedt, statssekreterarne friherre  G. F. Wirsén och grefve  A. 
G. Mörner, kommersrådet C. Lenngren, öfverdirektören  vid tullverket 
J. Bergmann, direktören H. N. Schwan, grosshandlaren C. G. Bäck. 

Sekreterare: D. von Schulzenheim. 
Komiterade, som den 31 maj 1815 (se protokollet för  handels- och finans-

ärenden samma dag) hade fått  i uppdrag att utarbeta förslag  till en ny 
handelstraktat med Ryssland, anbcfaltes  att afgifva  utlåtande angående 
grunderna för  Sveriges framtida  handelsförhållanden  med förenta  staterna. 
Betänkandet anmältes den 3 april 1816. 
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K o m i t e r a d e för  skråförfattningarnas  ö fverseende : 

Ar'är!r£T}Z  1 • Underdånigt  betänkande och förslag,  såväl till förnyade 
'' !''oLni"?, e'* författningar  angående handtverkerierna i riket och om 

gerningsmäns antagande på landet som till förnyad 
handelsordning. 

Förvara? i riksarkivet bland »komitéer och direktioner för  manufaktur-
verk och fabriker».  Tryckt  i Handlingar rörande en allmännare närings-
frihet.  Stockholm 1821. 4:o s. 119—161. 

Komiterade:  Statsrådet grefve  M. Rosenblad, ordf.,  överståt-
hållaren grefve  C. Mörner, presidenten frih.  A. N. Edelcrantz, 
statssekreteraren frih.  G. F. Wirsén, kommersrådet C. Lenngren, stats-
sekreteraren C. Klintberg, lagmannen C. H. Lalér. 

Sekreterare: J. P. Fredenberg. 
Historik.  Med anledning af  den olika tydning k. kungörelsen den 6 april 

1810 rörande de af  riksdagen beslutade förändringar  etc. i ståndens privi-
legier fått  vid tillämpningen, anbefaltes  komiterade genom k. skrifvelse  den 
30 sept. 1812 att efter  granskning af  gällande författningar  om burskaps 
vinnande ocli utöfning  af  handel och andra näringar föreslå  de efter  tidernas 
förändrade  skick lämpade stadganden, hvilka kunde leda till befordrande  af 
frihet  utan sjelfsvåld  i borgerlig näring, till idoghetens undsättande vid alla 
lofliga  företag  och till återinförande  af  en obrottslig efterlefnad  af  de före-
skrifter,-  som hade till ändamål att lifva  och bibehålla ordning, arbetsflit 
och sedlighet inom samhället. 

Betänkandet afgafs  den 6 maj 1816. Anmältes den 20 november 1816. 
(protokollet öfver  handels- och finansärenden  n:r 59'/s). 

Ang. handel*-
och *löidefi*kal* 
tjemten i Stock 

Holm. 

. 2. Samma dag. Utlåtande  angående handels- och slöjde-
fiskalstjensten  i Stockholm. 

Förvaras sammastädes. 
Dessutom afgåfvo  komiterade ett par utlåtanden med anledning af  remisser. 

i 

K o m i t e r a d e för  g a r n i s o n s s j u k h u s b y g g n a d e n och 
Karolinska institutet e t c . : 

Ang.garnisons- i. jMemorial  den 27  maj 1816  angående ett qarnisonssjuk-
xjukhus och S J  J  J 

läkareinstitut. och läkarevnstitut. 
Bilagor: Litt. A. Förslag öfver  behöfliga  rum och lägenheter. 

» B och C. Kostnadsförslag. 

Ang. *amma 2. Den 11 juni 1816.  Betänkande anqående samma fråqa. 
fråga  ' j j o 

Föredrogs i krigsberedningen den 17 jjjni samma år, punkt 3, afgjordes 
i statsrådet den 18 juni. 
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3. Den 18 juli. Angående det mediko-kirurgiska institutet, 
tutet. 

Bilaga: Yttranden af  institutets professorer. 

Öfver  betänkandet afgaf  statsberedningen utlåtande den 14 okt. 1816 
och beredningen af  krigsärenden den 11 november samma fir  (se punkt 29). 

Ofvanst&ende  betänkanden förvaras  i riksarkivet bland öfriga  handlingar 
rörande komitén. 

Komiterade:  Under kronprinsens ledning: öfverståthållaren 
grefve  Carl Mörner, generalmajoren frih.  F. M. Björnstjerna och 
arkiatern d:r C. E. von Weigel. 

Mörner efterträddes  af  statsrådet frih.  Rudolf  Cederström. 
Sekreterare: P. F. Thunman. 
Historik.  Komiterade anbefaltes  genom k. skrifvelse  den 20 juni 

1815 att bringa frågan  om anläggandet af  ett nytt garnisonssjukhus och 
därmed förenadt  läkareinstitut till utredning i hela dess vidd, att föreslå 
nödig lokal för  nybyggnaden och inkomma med betänkande i ämnet. I 
memorialet den 27 maj 1816 förcslogo  komiterade glasbruket på Kungs-
holmen till lokal för  garnisonssjukhuset, men då icke kronprinsen gillade 
detta förslag  utan ansåg, att lokalen väl vore lämplig för  ett läkareinstitut 
men icke till sjukhus, som borde bibehållas på den dittills varande tomten, 
afgåfvo  komiterade den 11 juni ett nytt betänkande. 

Komiterade hvilka den 18 juni fingo  i uppdrag att gå i författning  om 
byggnads- och inredningsarbetets verkställighet, inkommo under följande  år 
med betänkanden och redogörelser rörande arbetets detaljer och fortgång, 
anslagsbchof  etc. Samma komiterade fingo  äfven  i uppdrag att ombesörja 
anläggningen af  veterinärinstitutet i hufvudstaden  och därmed samman-
hängande frågor. 

Betänkande af  komiterade till öfverläggning  om närvarande An"- ,'exe" !" r'CH-
förhållandet  med vexelkursen. 

Kefereras  i protokollet för  handels- och finansärenden  den 31 juli 1816 
(n:r 40). 

Kronprinsens anmärkningar öfver  komiterades betänkande äro intagna 
i protokollet. K. m:t skulle framdeles  fatta  beslut i ämnet. 

Komiterade  för  sjölagens öfverseende:  yttrande angående nig^upariZr. 
kommerskollegiets utlåtande öfver  kammarrådet Edmans 
hemställan och förslag  om något allmänt stadgande i af-
seende på certepartier. 

Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner rörande sjöfart». 
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Komiterade:  Revissionssekreterare» J. Fr. Wåblin, hofrättsrådet 

Carl Lewin, borgmästaren Chr. Loven, magistratssekreteraren, lag-
mannen Carl Lalér, dispaschören Carl Cassel, samt H. Hallström.(?) 

Sekreterare: Carl E. Viberg. 
Den 6 dec. 1816 erhöllo komiterade i uppdrag att afgifva  yttrande i 

frågan,  hvilket skedde den 9 november samma år. Yttrandet föredrogs  den 
19 febr.  1817. 

Beträffande  komiténs uppdrag, sammansättning och arbete se år 1836. 

Ang. extraposter. Betänkande angående föreskrifter  till förekommande  af  extra-
posters missbruk. 

Utgör bilaga till protokollet för  handels- och finansarenden  den 3 sept. 
1817 punkt 1. 

Komiterade:  Landshöfdingen  Dan. Edelcreutz, statssekreteraren 
oeh öfverpostdirektören  friherre  V. Carpelan, statssekreteraren E. 
Bergstedt. 

Sekreterare: John Helin. 
Komiterade tillförordnades  den 13 mars 1816; betänkandet afgafs  den 

27 december samma år, remitterades den 8 februari  1817 till krigskollegium 
och förvaltningen  af  sjöärendena. . 

K. m:t gillade komiterades förslag  med vissa ändringar (se ofvannämda 
protokoll). Tryckt eirkulärbref  skulle utfärdas  vederbörande till efterrättelse. 

A"°'i erik$!"'" e Komiterade  för  reglering af  flottornas  ärenden: betänkande 
af  den 5 december 1816  angående ekskogarna i riket 

Förvaras i riksarkivet bland »komitéer rörande flottan». 

Komiterade:  Statsrådet friherre  C. Lagerbring, ordf.,  statsrådet 
friherre  Rudolf  Cederström, chefen  för  statskontoret, statssekreteraren 
friherre  G. F.' Wirsén, konteramiralen Carl af  Wirsén, öfversten  C. 
von Schautz och t. f.  statssekreteraren B. C. Quiding. 

Sekreterare: Protokollsekreteraren i krigsexpeditionen C. G. Grip. 
Historik.  Komiterade tillsattes af  k. m:t den 3 september 1816 (se 

protokollet samma dag punkten 14) och skulle sammanträda den 16 oktober 
samma år för  att utarbeta och k. m:ts pröfning  underställa förslag  till 
reglering och förvaltning  af  flottornas  ärenden i allmänhet. Instruktion för 
komitén utfärdades  den 12 november 1816 (se protokollet för  krigsärenden 
samma dag) och förvaras  i riksarkivet på ofvan  angifna  ställe. Utlåtandet 
föredrogs  i kungl. beredningen för  krigsär.enden den 16 december 1816 och 
i statsrådet den 17 samma månad. 
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Förslag  till svensk psalmbok utgifvit  af  J.  O. Wallin. J),?niag"m' 

Stockholm 1816. XXIV + 334 sid. 12:o. psalmbok. 

Se historiken å sid. 33 under 1814 ärs förslag  till förbättrade  kyrkosånger. 
Beträffande  Wallins förslag  se ecklesiastikutskottets memorial och Wallins eget 
memorial, sid. 761 och följande  i presteståndets protokoll vid 1817—18 årens 
riksdag. Detta förslag  omarbetades sedermera af  honom med biträde af 
Franzén och 1819 framlades  komiténs slutliga förslag  till en ny psalmbok. 
Se detta år. 

Det nya testamentet på kongl. maj:Is  nådigsta befallning  af 
de till svenska bibeltolkningens öfver  seende i nåder för-  "tZmentet 
ordnade komiterade utgifvet. 

Strengnäs 1816. 447 sid. 4:o. 
Ledamöter: Erkebiskopen J. A. Lindblom, ordf.,  biskopen Joh. 

A. Tingstadius (äfven  sekreterare), professorerna  Sam. Ödmann, A. 
Hultén och G. Knös. 

Bibelkommissionen förordnades  1773, dess instruktion är af  den 18 
maj 1773. 

K o m i t e r a d e till u t m a r k e r n a s fördelning  på Öland : 

1. Förslag  den 1 febr.  1816  rörande användningen af  kärr 
7 o och mossar pc 

och mossar pa on. öiand. 
Bilagor. 11 kartor öfver  träsken på ön samt litt. A—P, proto-

koll, besiktningsinstrument etc. 
Komitén afgaf  under föregående  och följande  år en mängd speciella 

utlåtanden, som förvaras  i riksarkivet. Komiténs entledigande beslöts den 
30 juni 1819. Slutlig berättelse afgafs  den 23 juli 1819, då Gr. M. Wannström 
var ordförande.  J. Lindeström hade 1816 efterträdts  af  Wahlström. Jfr  sid. 34. 

2. Påminnelser i anledning af  kammarkollegiets anmärknin- ^ 
gar öfver  betänkandet den 16 december 1814. Ior tordning'jå?'' 

Öland. 
Påminnelserna afgåfvos  den 19 september 1816. Statsberedningens ut-

låtande är af  den 14 augusti 1817. Ärendet anmältes den 10 mars 1818 
(se protokollet för  kammarärenden samma dag). Högsta domstolens utlå-
tande skulle inhämtas. » 
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Äj<Mc PrZ*t:' e"p}"  Särskilde komilerade: berättelse om verkställd undersökning 
om användbarheten af  den ut af  presidenten friherre 
Edelerantz uppfunna  mekaniska linnespånadsinrättning. 

Utgör bilaga till protokollet för  handels- oeh finansärenden  den 22 
januari 1817, punkt 7. 

Komiterade:  Kommersrådet S. N. Casström, bergsrådet Birger 
Fr. Rothoff,  kommersrådet C. Klintberg, direktören Erik Th. Sve-
denstjerna, handlanden H. T. Philipsen. 

Komiterade förordnades  den 4 dec. 1816; berättelsen afgafs  den 6 
januari 1817. K. m:t tilldelade Edelerantz såsom inventionspremium 6,000 
rdr från  manufakturfonden.  Angående k. m:ts beslut i öfrigt  se protokollet. 

fkuar/vfnffanZ  Utlåtande  af  den 3 februari  1817  angående godtgörandet 
franska  rege- af  framlidne  kommersrådet Johan  Sederholms arfvingars 

fordran  hos franska  regeringen. 
Utgör bilaga till protokollet för  handels- och finansärenden  den 19 
februari  1817 punkt 2. 

Komiterade  och sekreterare voro desamma som den 14 decem-
ber 1812 afgifvit  utlåtande angående svenska medborgares fordringar 
hos franska  regeringen (se sid. 23) med undantag af  presidenten 
friherre  Lagerheim, hvilken under tiden aflidit. 

På k. proposition beviljade urtima riksdagen i Örebro 1812 en viss 
ersättning för  en del svenska undersåtars fordringar  hos franska  regeringen. 
I anledning af  särskild k. proposition till 1815 års riksdag afgåfvo  rikets ständer 
en skrifvelse  af  den 11 maj 1815 angående Sederholmska arfvingarnas  for-
dran, hvarefter  k. m:t den 24 maj 1816 uppdrog åt ofvannämnda  komiterade 
att afgifva  utlåtande i frågan. 

K. m:t biföll  hvad komiterade föreslagit. 

ringen. 

Ang.regien»!,a/£ omiterade för  ny reqlerinq af  arméns läkarestat: den 19 
armens lakare• J j o o j 

stat. februari  1817  betänkande och förslag. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till det bidrag som regementsläkarne 

vid indelta armén anses böra årligen aflemna  till fond  för  bataljons-
läkares aflöning  från  och med 1818. 

Litt. B. N. Frödelius, kalkyl öfver  hvad som erfordras  till 
årlig aflöning  för  bataljons- och underläkare vid värfvade  och in-
delta armén. 

Dessa bilagor utgöra bilagor till krigsberedningens protokoll den 1 sep-
tember 1817, punkt 1. 
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Komiterade:  Generaladjutanten generalmajoren friherre  M. F. 
Björnstjerna, ordf.,  arkiatern C. E. von Weigel, statskommissarien 
N. Frödelius, krigsrådet G. Stolpe, medicinalrådet A. J. Hagströmer 
och öfverfältläkaren  professor  von Döbeln. 

I anledning af  sundhetskollegiets skrifvelse  1810 föreslog  krigsberedningen 
den 17 oktober samma år tillsättande af  en komité för  reglering af  allt 
hvad till personalen af  arméns läkarestat hörde (se statsrådsprotokollet den 
22 samma månad). 

Öfver  komiténs förslag  afgaf  statsberedningen utlåtande den 10 maj 
1817. K. m:ts beslut se protokollet den 16 sept. samma år. 

Tullförfattningskomitén: 
'1. Den 24 februari  1817.  Angående förbättrade  anstalter 

till handelsfartygs  mätning. 
Sedan k. m:t den 3 november 1813 anbefallt  förvaltningen  af  sjöärenden 

att granska gällande föreskrifter  i ämnet och föreslå  nödiga förändringar  och 
förvaltningen  med utlåtande inkommit samt kommerskollegium deröfver  den 13 
aug. 1816 afgifvit  yttrande, hvilket jemte nämnda utlåtande finnes  bilagdt vid 
betänkandet i riksarkivet, remitterades ärendet den 13 aug. 1816 till komiterade. 

K. m:t gillade komiterades förslag  med viss ändring (se protokollet den 
14 maj 1817 punkt 2) och anbefalte  förvaltningen  af  sjöärenden och kom-
merskollegium att i enlighet dcrmed författa  och till k. m:ts pröfning  under-
ställa förslag  till förnyadt  reglemente rörande skeppsmätning. 

2. Samma dag. Angående gränsbevakningen mot Norge. 
Norge. 

Utlåtandet afgafs  med anledning af  generalintendenten kammarrådet 
J. P. Billbergs statsrådsprotokollet bifogade  berättelse angående tullbevak-
ningens tillstånd på gränsen mot Norge och förslag  till anstalter för  nämnda 
bevakning. 

K. m:t biföll  den författning  och de anstalter komiterade tillstyrkt i 
afseende  på utländska tillåtna varors införsel  landvägen från  Norge mot 
helfri  sjötull och .förstärkandet  af  bevakningen vid rikets sjökust. (Jemför 
vidare protokollet den 12 mars 1817 punkt 1.) Komiterade skulle äfveH 
erhålla nådig befallning  att skyndsamt afgifva  yttrande och förslag  till 
bestämmande af  laga ansvar och äfventyr  för  den som under resor från 
Norge till Sverige nyttjade andra än lofliga  och med tullbevakning försedda 
vägar, hvilket komiterade äfven  gjorde. (Se här nedan.) 

Förvaras i riksarkivet bland »tullkommissioner». 

3. Betänkande och förslaq  till förnyad  seqlationsordninq. *ng. ny segia-
J  "  * J u "  tionsordning. 

Utgör bilaga till protokollet för  bandels- och finansärenden  (n:r 10) den 
3 februari  1819. 

Bilaga. Underdånigt förslag  till etc. 
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ning motTurm-  4- Betänkande oeh förslag  till förnyad  förordning  mot luren-
(irägeri  och tull- i •• • j , nj;- -77 • 
försnillning.  drag er i och tullförsnillning. 

Utgör bilaga till protokollet tor handels- och finansärenden  (n:r 10) den. 
3 februari  1819. Finnes äfven  tryckt Stockholm 1819 85 sid. 4:o. 

Bilagor. Underdånigt förslag  till etc. 
Utdrag af  protokollet öfver  justitieärenden i k. m:ts högsta dom-

stol den 22 maj 1817 (utgör sid. 23—35 af  det tryckta betänkandet.) 
Komiterade:  Statsrådet friherre  M. Rosenblad, ordf.,  presidenten 

friherre  O. E. Lagerheim, statssekreterarne grefve  A. G. Mörner 
och friherre  G. F. Wirsén, kammarrådet J. P. Billberg, kommersrådet 
C. Lenngren, första  expeditionssekreterarne J. D. Valerius och C. D. 
Skogman, sekreteraren i generaltulldirektionen P. Blidberg, direktören. 
H N. Scliwan, grosshandl. H. T. Philipsén och J. E. Moll, sidenfabri-
kören J. O. Berg. Dessa ha undertecknat sistnämda betänkande. Dess-
utom synas följande  varit ledamöter under skilda tider: presidenten 
friherre  C. E. Lagerheim, statssekreteraren H. Järta, kommersrådet C. 
V. Stråle, öfverdirektören  i tullverket J. Bergmann samt grosshand-
lare J. Schmidt, G. A. Ekman, A. R. Lorent, C. Arosenius, J. P. 
Ennes och klädesfabrikören  J. J. Thelander. 

Sekreterare: G. F. Bohm, protokollssekreterare i handels- och 
finansexpeditionen;  senare S. Barckman. 

Historik.  Komitén tillförordnades  den 23 december 1812 i anledning 
af  r. s:s skrifvelse  den 11 augusti samma 8r. Ofvannämda betänkanden 
afgåfvos  den 24 mars 1817, anmältes den 23 april samma år och remitterades 

* till högsta domstolens utlåtande angående hvad de föreslagna  förordningarna 
innehöllo rörande straff  och böter. 

De af  statssekreteraren Klintberg i anledning af  betänkandena utarbetade 
förslag  till ifrågavarande  författningar  blefvo  af  k. m:t gillade och fast-
stälda (se ofvannämda protokoll) och blefvo  nådiga författningar  i dessa 
ämnen under samma dag utfärdade.  Genom kungl. skrifvelse  n:r 33 den 
10 april 1823 lemnade k. m:t rikets ständer del af  författningen  angående 
lurcndrägeri, för  att den skulle kunna undergå erforderliga  jemkningar. 

I betänkandet rörande lurcndrägeri finnes  inhäftadt  ett transsumt af 
kommerskollegiets den 9 oktober 1816 afgifna  och den 13 januari 1817 till 
komiterade remitterade underdåniga förslag  till en förordning  för  hämmande 
af  yppighet och öfverflöd. 

Angk oiag«.mgar  5 Anqående ansvar för  olaqa väqars nyttjande öfver  norska 
o/ver norska J  j j J  J  j J 

gränsen. gränsen. 
Förvaras i riksarkivet bland »tullkommissioner». 

Betänkandet afgafs  den 14 april 1817. K. m:t biföll  komiterades 
förslag  med en viss förklaring  (se protokoll den 30 april 1817 punkt 1), 
och skulle både i följd  af  detta beslut och k. m:ts beslut den 12 mars 
allmän kungörelse utfärdas  om den medgifna  mera vidsträckta handelsfriheten 
mellan Sverige och Norge. 
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Se kungl. kungörelse den 30 april 18)7. 
K. m:t förordnade  den 17 april 1817, att då komitén numera hade 

afgifvit  utlåtanden i de flesta  till dess handläggning remitterade mål, den-
samma skulle upphöra och de hos komitén ännu icke företagna  ärenden till 
generaltulldirektionens åtgärd öfverlemnas. 

1. Uppfostringscommitéens  i underdånighet afgifne  förslag  '^muén^lmj. 
till lönereglering vid rikets elementar-läroverk. 'rikeif'SeZenu^ 

läroverk. 
Utgör sid. 972—1021 i 1817—1818 bihang 4 saml. band 1. 

Bilagor. (Särskildt tryckta). Förslag till lönereglering vid rikets 
elementarläroverk: 

N:r 1. 8 folioblad.  Stockholm 1818. 
N:r 2. 11 » » » » 
Förteckning öfver  de för  lärame i stadsskolor och pedagogier 

af  allmänna medel anslagna löneförmåner  hvilka kunna öfverfiyttas 
på den föreslagna  allmänna skolors löningsstat. 

Förteckning öfver  prebendehemman och pastorat anslagna som 
lönefyllnad  åt lärare vid rikets skolor. 

Sedan rikets ständer genom skrifvelse  den 11 maj 1815 öfverlemnat 
till k. m:t att till en ny och förbättrad  reglering af  rikets skolor och läro-
verk använda den till indragning stälda behaglig tids förlänings  spanmål 
samt tillika hemstält att k. m:t emellertid måtte af  uppkommande stats-
verkets öfverskott  anslå de medel och utvägar som för  ändamålets befräm-
jande kunde finnas  nödiga, anbefalte  k. m:t med anledning deraf  uppfostrings-
komitén att inkomma med förslag  till lämpliga förbättringar  i undervisnings-
verkens inrättning. Med anledning deraf  afgaf  komitén den 6 mars 1817 
ofvanstående  betänkande. Statsberedningens utlåtande deröfver  af  den 1 
november 1817 finnes  tryckt sid. 927 och följande  i ofvaustående  bihang. 
K. proposition i ämnet afläts  den 14 januari 1818. 

2. Förslag  till en förbättrad  skol-ordning, jemte betänkande 
och bilagor; i underdånighet upprättadt af  den i nåder /<" bwdmng!" >l 

tillförordnade  uppfostringscomité. 
Enligt kongl. maj:ts den IG sistlidne april i nåder tagna beslut 

genom trycket kungjordt af  comitén, till hvilken en livar, som sådant 
önskar, eger att, inom den 1 februari  år 1818, öfver  ifrågavarande 
ämne med anmärkningar inkomma. 

Stockholm 1817 XXVIII+126 sid.+ 3 opag. tab. 4:o. 
Bilagor. Sid. 87—97 litt. A—I. Förslag till diverse formulär. 
Bihang. Anvisningar och råd i afseende  på läroböcker och 

på methoden att undervisa i serskilda kunskapsgrenar. 
Utgöra sid. 98—126 4-3 blad förslag  till läseordningar n:r 1—5. 
Komiterade:  Erkebiskopen J. A. Lindblom, ordf.,  t. f.  stats-

sekreteraren N. von Rosenstein, vice ordf.,  hofkansleren  friherre  G. 
af  Wetterstedt, statsrådet grefve  A. G. Mörner, biskopen C. von 

Forteckn.  öfver  Komilcbet.  4 
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Rosenstein, kammarherren C. G. von Brinckman, kanslirådet N. M. 
Tannström, öfverhofpredikanten  C. C. Lilljeuwalldh, lektorn N. J. 
Bergsten, lektorn vid Karlstads gymnasium Axel Fryxell, konrektorn 
vid Stockholms katedralskola Petr. Alm. 

Sekreterare: J. Adlerbeth, protokollsekreterare i ecklesiastik-
expeditionen. 

I anledning af  riksdagens skrifvelse  den 3 april 1810 förordnade  k. 
m:t den 29 jan. 1812 en komité att granska det af  riksdagen öfverlemnade 
förslag  och att taga i öfvervägande  hvad som rörde uppfostrings-  och under-
visningsverken för  att afgifva  yttrande och föreslå  de förbättringar  som 
kunde finnas  nödiga. Ursprungligen förordnades  till komiterade förutom de 
ofvannämde  med undantag af  Tannström, Fryxell och Alm kammarherren 
Axel Gabr. Silfverstolpe,  professorerna  P. Afzelius,  O. Kolmodin, Holm-
bergsson och Math. Norberg samt subrektorn i tyska skolan C. U. Broocman. 

Betänkandet afgafs  den 8 april 1817. 

komiién; ang. 
3. Kongl.  Uppfostrings-comiténs  underdåniga förslag  till reg-

elemcntarläro• lering af  Stockholms stads elementar-läroverk. Jemte 
v eder bärandes deröfver  afgifne  utlåtanden och comiténs 
slutliga förklaring.  Enligt kongl. maj:ts den 29 januari 
1819 i nåder tagne beslut till trycket befordradt. 

Stockholm 1819. 48 sid. + 2 tabellbilagor. 
TJr  innehållet: Sid. 13—20. Utlåtande af  erkebiskop J. A. 

Lindblom; sid. 21 af  Stockholms stads konsistorium (se nedan); 
sid. 22—26 utlåtanden af  öfverståthållareembetet  och Stockholms 
drätselkommission; sid. 27—48 komiténs förklaring  afgifven  den 
14 november 1818. 

Bilagor. Litt A. Förteckning öfver  löneförmåner  vid cathe-
dral- och kyrkoskolorna i Stockholms stad. 

Litt. B. Förslag till lönereglering vid Stockholms elementar-
läroverk. 

/ Genom skrifvelse  den 20 november 1816 anbefaltes  komitén att inkomma 
med förslag  och betänkande i afseende  på de grunder, efter  hvilka den till 
understöd för  hufvudstadens  uppfostrings-  och läroverk anslagna summan af 
10,000 rdr banko årligen borde användas. 

Betänkandet, som i original förvaras  i riksarkivet bland uppfostrings-
komiténs handlingar, afgafs  den 17 april 1817, föredrogs  den 29 januari 
1819 (se protokollet för  eeklesiastik-ärenden samma dag punkt 11). K. m:t 
biföll  upprättandet af  ett gymnasium i Stockholm, gillade med vissa tillägg 
komiterades öfriga  förslag  ang. inrättandet af  elementar-läroverken i Stock-
holm. K. m:t beslöt vidare på de af  komiterade anförda  skäl att tillför-
ordna en särskild direktion för  hufvudstadens  undervisningsverk, hvilken 
skulle inkomma med förslag  rörande ytterligare erforderliga  tillägg och för-
bättringar. Den af  komiterade hemstälda löneförbättring  skulle vidtaga från 
och med 1819. Se vidare nämda protokoll. 
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SärsJcildt  tryckt utlåtande: Stockholms stads consistorii under-
dåniga utlåtande öfver  kongl. uppfostringskonstens  underdåniga 
förslag  till reglering af  Stockholms stads elementarläroverk. 

Stockholm 1817, 15 sid. 4:0. 

Komiterade  till utmarkemas fördelning  pä Öland-. Under-  någhdlT 
dänigt projekt till reglemente för  staden Borgholm. 

Utgör bilaga till protokollet för  handels- och finansärenden  den 29 
oktober 1817 punkt 1. 

Afgafs  den 6 mars 1817. Utlåtanden afgåfvos  af  kommerskollegiet och 
generaltulldirektionen. K. m:ts beslut se protokollet. K. m:ts nådiga regle-
mente för  staden Borgholm samma dag. 

Komiterade för  reglering af  f lottornas  ä r e n d e n : 

1. Utlåtande  den 19 april 1817  angående etablissementet Ang- euMu,e-
1 o menlet for  Gote-

för  Göteborgs eskader. bor,JS  eekadtr-
Förvaras i riksarkivet bland »komitéer rörande flottan.» 

Utgör utlåtande öfver  en af  chefen  för  Göteborgs eskader afgifven 
plan och öfver  utlåtanden af  förvaltningen  af  sjöärenden och generaladju-
tanten för  flottan;  föredrogs  i krigsberedningen den 5 maj 1817 (se protokollet 
samma dag punkt 29) och i statsrådet den 13 samma månad. K. m:t biföll 
komiterades förslag. 

2. Den 3 maj samma år utlåtande angående lots- och iou- och 
' o bakvasendct. 

båkväsendet. 
Utgör granskning af  lotskomiténs förslag  till lotsreglemente och lotsför-

fattningar  (se sid. 26). Anmältes den 13 maj 1817 (protokollet för  krigsärenden 
punkten ]). En allmän lotsinspektion skulle verkställas innan ärendets pröf-
ning och verkstäldes under 1817 och 1818 af  öfverdirektören  Bruncrona. 

3. Den 31 maj samma år angående flottornas  läkarestater. flottornas 
"  o J  lakarestatcr. 

Utgör utlåtande i anledning af  sundhetskollegiets skrifvelse  den 30 sep-
tember 1816 om behofvct  af  underläkare vid örlogsflottan  i Karlskrona; 
föredrogs  i krigsberedningen den 14 juli 1817 (se protokollet samma dag 
punkt 2) och i statsrådet den 22 samma månad. K. m:t biföll  komiterades 
hemställan. 

4. Samma dag. Projekt till allmän reglering af  flottornas 
ärenden. ärcmlen-

Förvaras liksom det närmast föregående  i riksarkivet bland »komitéer 
rörande flottan»,  men endast i fransk  öfversättning  och enligt anteck-
ning förskrifvande  sig från  de Quidingska papperen. Jemför  de å sid. 
3 anförda  insända artiklarne i N. D. A. 



52 1817. 

Aninanaf%ai'a'  Berättelse, afgifven  af  komiterade till undersökning af  Sala 
silfvergrufva.  -jr * 

siljvergrufva. 
Komiterade:  Bergsrådet B. F. Rothoff  och bergshauptmannen 

A. Pihl. 
Rikets ständer hemstälde 1809 om en vetenskaplig undersökning af  Sala 

silfvergrufva,  hvilken hemställan af  k. m:t bifölls,  hvarcfter  dessa komiterade 
i april 1817 till bergskollegium afgåfvo  sin berättelse. Bergskollegiets utlå-
tande afgafs  den 26 februari  1818. Bergslagen inkom med påminnelser efter 
juli 1818. Handlingarna remitterades den 18 januari 1823 till statsutskottet. 
Rikets ständer anhöllo den 4 oktober 1823 om utarbetande af  förslag  till 
reglering af  ekonomien. K. m:t aflät  den 18 november 1823 bref  till bergs-
kollegium, som afgaf  utlåtande den 12 december 1827 (se protokollet för 
kammarärenden den 17 september 1828, punkten 6). 

1Mngfgård^ar-  Underdånigt  yttrande och förslag  angående Borgholms kungs-
tionshus. gårds användande till arbets- och korrektionshris. 

Förvaras i riksarkivet bland »direktioner för  arbetshus och korrek-
tionsi nrättningar ». 

Komiterade:  Ofverstelöjtnanten  J. P. Lefrén,  kammarrådet L. 
Julin. 

Betänkandet afgafs  den 12 augusti 1817, föredrogs  den 17 september 
samma år. (Se protokollet för  handels- och finansärenden  n:r 47 punkt 1). 
K. m:t beslöt inrättande af  en arbets- och korrektionsanstalt på Borgholm. 
K. prop. (n:r 9) af  den 10 december 1817 angående inrättande af  allmänna 
arbets- och korrektionshus på Borgholms slott och i Vadstena. 

Ang. ångbåtar Utlåtande  i afseende  pä frågan  om ångbåtars begagnande 
for  postens o/ver- J  r J  j J  J  J 
sverigewi^Tysk-  till öfver  för  ande af  posten från  Sverige till Travemunde 

eller Rostock. 
Förvaras i riksarkivet vid kanslistyrelsens nedannämda utlåtande. 

Komiterade:  Presidenten friherre  A. N. Edelerantz, statssekre-
teraren öfverpostdirektören  friherre  V. Carpelan, öfversten  i kungl. 
örlogsflottan  friherre  Joh. Lagerbjelke. 

Bilaga. Summariskt kostnadsförslag  till ett projekteradt post-
fartyg  med en ångmaskin af  tjugu hästars kraft. 

Komiterade tillförordnades  den 5 februari  1817, betänkandet afgafs  den 
30 september samma år. Kanslistyrelsens utlåtande afgafs  den 11 december 
samma år. Ärendet anmältes den 20 febr.  1818. 

Amäiert/ölZd'  Betänkande med förslag  till ny landtmäteriförordning. 
Förvaras i riksarkivet bland protokollsutdrag från  justitierevisionen 
1827 i volymen angående skiftesstadgan. 

Komiterade:  Samme som komiterade för  enkeskiftesfprfattnin-
garna (se sid. 18) eller statsrådet grefve  M. Rosenblad, ordf.,  presi-



1 8 1 . 

denten i kammarkollegium friherre  O. E. Lagerheim, t. f.  öfverdirek-
tören friherre  Erik af  Wetterstedt. 

Bilaya. Förslag till k. m:ts förnyade  nådiga förordning  om 
landtmäteriet i riket med stor- och enskiftesdelningarna. 

I anledning af  riksdagens skrifvelser  den 3 april och 11 oktober 1810 
samt den 20 juli 1815 hade komiterade fått  i uppdrag att utarbeta förslaget. 
Betänkandet afgafs  don 9 okt. 1817. Vid detsamma finnes  bifogadt  ett 
förslag  angående landtmätarnes kosthållning och arfvodesbetalning  under 
privata förrättningar,  hvilket förslag  i en blyertsanteckning å detsamma be-
tecknas som Wetterstedts projekt. Ofver  betänkandet afgaf  kammarkollegium 
utlåtande den 26 mars 1819, mot hvilket åter påminnelser afgåfvos  af  Wetter-
stedt den 30 augusti 1820. Dessa båda handlingar förvaras  på samma ställe. 
Bland handlingar angående generallandtmäterikontoret finnas  ett utlåtande af 
t. f  öfverdirektören  den 30 dec. 1819 samt vid detsamma i afskrift  komi-
terades betänkande och nyssnämnda förslag  till taxa. 

Vid anmälning den 9 maj 1820 fördubblades  den gällande taxan tills 
vidare enligt kungl. bref  den 16 samma månad. Till protokollet för 
kammarärenden den 6 juli 1825 (punkten 6) anmälte dåvarande t. f.  stats-
sekreteraren M. G. Danckwardt att han i samråd med förste  expeditionssekre-
teraren Poignant utarbetat förslag  till instruktion för  generallandtmäterikontoret 
etc. äfvensom förslag  till ny stadga för  skiftesverket.  Beträffande  dessa 
ärenden se vidare protokollet öfver  kammarärenden den 25 april 1827, då 
k. m:t beslöt angående landtmätcristatens organisation, landtmäteritaxa och 
skiftesstadga. 

Underdånigt  betänkande afgifvet  af  den till utarbetande^m^li^sa 
och beredande af  de finansärenden,  som vid' instundande ""  "^k' 51-

1 iksdag borde framställas  till rikets ständers gransk-
ning och åtgärd, i nåder tillsatta komité. 

Utgör bilaga till protokollet för  handels- och linansärenden den 19 no-
vember 1817. 

Komiterade:  Statsrådet grefve  M. Rosenblad, statssekreteraren 
grefve  A. G. Mörner, hofkansleren  friherre  G- af  Wetterstedt, stats-
sekreteraren friherre  G. F. Wirsén och statssekreteraren C. Klintberg. 

Sekreterare: G. D. Skogman, förste  expeditionssekreterare. 
Komitén tillsattes den 10 oktober 1817. Betänkandet afgafs  den 30 

oktober 1817. K. ur.t skulle framdeles  företaga  ärendet till pröfning. 

Förslaq  till författning  till förekommande  af  öfverklaqade Ans- förekom-
° J  J  o J  j j j mande af  miss-

missbruk vid kyrkoherdeval. br"heltäai! ko 

Förvaras i riksarkivet bland protokollsutdrag från  justiticrevisionen 
1819 vid högsta domstolens nedannämda protokoll. 

Komiterade:  Tillförordnade  statssekreteraren N. von Rosenstein, 
justitierådet G. Poppius, biskopen C. von Rosenstein, domprosten 
Sven Wijkman Caspersson. 
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Betänkandet afgafs  den 12 november 1817, utgör utlåtande i anledning 

af  en af  konsistorium i Linköping afgifven  hemställan i januari 1817. 
Handlingarna öfverlemnades  till presteståndet som svarade genom skrifvelse 
27 juli 1818. Högsta domstolens yttrande är af  den 23 april 1819. Ären-
det anmältes den 12 november samma år. (Se protokollet för  ecklesiastik-
ärenden punkt 3). Då ifrågavarande  författning  stode i nära sammanhang 
med 1739 års förordning  om prestval hvari flera  ändringar ifrågasatts,  beslöt 
k. m:t att en komité skulle framdeles  tillsättas för  att i ett sammanhang 
granska prestvalsförfattningarna,  och skulle pröfningen  af  ofvannämdc  komi-
terades förslag  uppskjutas till dess den blifvande  komitén inkomme med 
sitt betänkande. Angående denna senare komité se vidare 1822. 

Lagkomitén: 

Förslag  till ny konkurslag. 

Förslag  till ändring i 8 kap. 1 § giftermålsbalken. 

Förslag  till ändringar i 7  kap. byggningabalken, livar-
igenom dess förra  stadganden tillika med k. förordningen 
den 15 oktober 1810 angående vissa omständigheter i 
afseende  å inteckning å fast  egendom komma att till 
deras verkan upphöra. 
Förslagen afgåfvos  den 27 december 1817, ingå i handlingar bilagda 

den kungl. propositionen (n:r 18) af  den 19 februari  1818. (1817—18 bihang, 
1 samlingen sid. 179 och följande).  Högsta domstolens utlåtande af  den 8 
januari 1816 ingår äfven  bland dessa handlingar. 

Lagkomitén; 
ang. ny konkurs- 1. 

lag etc. 

2. 

3. 
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Komiterade  till undersökning vid Stora Kopparbergs  berg-
slag: underdånigt betänkande af  den 3 febr.  1818. 

Förvaras i riksarkivet. 

Komiterade:  Kammarrådet Johan Gustaf  Branting och bergs-
rådet Birger Fredrik Rothoff. 

Bilaga: Protokoll vid kommissionsförrättningen  vid St. Kop-
parberg i aug.—sept. 1816. 

Historik.  Vid förehafd  nådig pröfning  af  Stora Kopparbergs bergs-
lags afgifter  och åtnjutna förlaningar  hade åtskilliga ekonomiska frågor  före-
kommit, hvilka frågor  k. m:t efter  hörande af  bergslagen oeh bergshoupt-
mannen och k. befallningshafvande  i Kopparbergs län samt efter  afgifna  utlåtan-
den af  kammar- och bergskollegium funnit  såväl i afseende  på den före-
slagna förändringen  i styrelsen vid Stora Kopparberg som fördelningen  och 
öfriga  ifrågasatta  hushållningsämnen vara af  sådana omständigheter åtföljda 
som dels icke kunde i sitt dåvarande skick förutses  dels icke annorledes 
än genom undersökning på stället regleras. K. m:t täcktes derför  genom 
bref  till kollegium den 19 sept. 1815 förordna  en kommission hvilken hade 
att efter  undersökning på stället inkomma med berättelse och nödiga hem-
ställanden till k. m:ts pröfning.  Betänkandet inkom den 13 juni 1818, re-
mitterades till utlåtande af  kammar- och bergskollegium, hvilka afgåfvo 
yttrande den 7 dec. 1820. 

K. m:ts beslut se protokollet för  kammarärenden för  den 23 febr.  1827, 
punkten 1. 

Förslag  till en förbättrad  evangelibok med dertill hörande fademngciuboi 
stycken, på kongl. maj:ts nådigste befallning  uppgifvit 
af  den till detta ändamål förordnade  komité. 

Stockholm 1817. 474 sid. 8:0. 

Komiterade:  Erkebiskopen J. A. Lindblom, ordf.,  f.  d. statsrådet 
G. Adlerbeth, biskopen J. A. Tingstadius, kyrkoherden F. M. Franzén, 
domprosten J. O. Wallin, prosten J. Aström, botpredikanten J. J. 
Hedrén. 

Sekreterare: Jan Janzon, konsistorienotarie. 
Förslaget afgafs'den  12 febr.  1818. 
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randela/9mcum ' Berättelse om den undersökning, som till följe  af  kongl. maj:ts 
/ynymrbMen.'  nådiga skrifvelse  den 13 maj 1817  blifvit  hållen uti 

Norrbotten  och dess lappmarker, för  att utröna möjlig-
heten, att med fördel  tillgodogöra de rika jernmalmsberg, 
som derstädes finnas,  ingifven  vid till kongl. majds och 
rikets höglofliga  bergs collegium den 27  februari  1818. 

Utgifven  på trycket af  Abr. lloman under följande  titel: Berättelse 
om Norrbotten och dess lappmarker. Sthlm 1818. 135 sid. +1 karta. 4:o. 

Komiterade:  Landshöfdingen  frih.  G. af  Koskull, ordf.,  öfver-
jägmästaren krigsrådet G. E. Petersson, bergmästaren J. J. Quensel, 
notarien i bergskollegium Abr. Roman. 

Sedan bergskollegium genom skrifvelse  den 22 april 1817 afgifvit  be-
rättelse om bruks och bergshandteringens tillstånd uti Norr- och Vesterbot-
tens län och i synnerhet fäst  k. m:ts uppmärksamhet på det i Ofver-
Torneå socken Norrbottens län belägna Kengis bruks distrikt och utvägarna 
till upphjelpande af  bergsmannahandteringen å samma ort och k. befallnings-
liafvande  i länet samtidigt hos k. m:t gjort hemställan om anställande af 
en undersökning ifråga  om kommunikationers öppnande oeh organiserandet 
af  en allmän bergslag inom nämda bruksdistrikt, anbefalte  k. m:t. den 13 
maj samma år verkställande af  en undersökning för  att utröna möjligheten 
och fördelen  att genom inköp af  Kengis bruk af  allmänna medel bereda 
tillfälle  för  inrättandet af  en bergslag derstädes, hvarjämte borde utrönas 
möjligheten af  att göra elfvarna  så farbara  att malmtillgångarna i lappmar-
ken skulle kunna derefter  transporteras till ställen, der masugnar kunde an-
läggas, i sammanhang livarmed skulle uppgifvas  om och hvar lokalen lem-
nade tillfälle  för  masugns- och bruksanläggningar inom Luleå lappmark. 
Sedermera anbefalte  k. m:t att undersökningen skulle omfatta  Svartlå bruk 
uti Luleå socken och brukspatronen Fahlrots innehafvande  grufvor,  malm-
tillgångar och jernverksanläggningar. 

Krigsrådet Petersson deltog i förrättningen,  då landshöfdingen  var hin-
drad att deltaga. Notarien Roman var enligt k. m:ts uppdrag utsedd 
af  bergskollegiet. Öfver  komiterades berättelse afgåfvos  utlåtanden af  bergs-
kollegium den 4 maj 1818 och 10 maj 1821 samt af  strömrensningskomitén 
1819. Då utförandet  af  komiterades förslag  om inrättande af  en bergslag 
förnämligast  var beroende af  möjligheten att göra Lina och Ängeså elfvar 
farbara  för  malmtransport, verkstäldes på k. m:ts befallning  af  majoren C. 
P. Hallström sommaren 1819 undersökning derom. Berättelsen 0111 denna 
undersökning förvaras  i civildepartementet. Resultatet af  undersökningen 
var emellertid, att elfvarnas  försättande  i farbart  skick vore förenadt  med 
så öfverdrifna  kostnader att det svarade hvarken mot de väntade fördelarna 
eller landets dåvarande ringa odlingsgrad. 
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Berättelse rörande tillståndet i Göteborgs stad. och län. 
Komiterade:  Kammarherre C. G. von Brinckman och förste 

expeditionssekreteraren C. D. Skogman. 
I anledning af  inkommen embetsberättelse från  konungens befallnings-

hafvande  i Göteborg fingo  komiterade i uppdrag att på stället taga kännedom 
om förhållandena.  Komiterade inkommo med berättelse den 7 maj 1818. 
H. m:t beslöt aflåtande  af  proposition till rikets ständer (se protokollet för 
kammarärenden den 21 maj 1818, punkten l) rörande det af  komiterade till-
styrkta låneunderstödet. I sammanhang med anmälningen af  rikets ständers 
svar i skr. n:r 264 om lånet till Göteborg föredrogos  de delar af  berättelsen, 
som afsägo  lämpliga hjelpmedel mot stadens och ortens iråkade förlägenhet, 
hvarvid beslöts att konungens befallningshafvande  skulle anbefallas  inkomma 
med förslag  till en ny organisation för  stadens drätselverk (se protokollet för 
kammarärenden den 28 september 1818, punkten 9). 

Underdåniga  projekt till instruktioner för  befälhafvande  ami- A,"er/ör^/m 0' 
7  7  n i r amiralen och 

ralen och varjschejen. var/sche/en. 
Komiterade  etc. se 1821 sid. 68. 
Detta betänkande afgafs  den 24 augusti 1818; öfverleninadcs  till öfver-

direktören Rönbeck i och för  hans uppdrag att utarbeta instruktioner för 
embetsvcrken etc.; se sid. 63 samt historiken till 1822 års betänkande an-
gående styrelseverkens reglering. 

Underdånigt  utlåtande i afseende  på rikets ständers förslag 
om en viss afgijt  till teaterns underhåll. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar angående »direktionen för  k. 
hofkapellet  och spektaklerna» vol. 1. 

Komiterade:  Underståthållaren Justus C. Lindh, ordf.,  öfversten 
Johan P. Törner, borgmästaren Chr. Loven, kammarrättsrådet H. 
Chr. Zaar. 

Sekreterare: L. J. Loven. 
Bilagor. Litt. A.—H. Diverse kalkyler och förslag. 
Särskildt yttrande af  Zaar. 
Historik.  I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 8 juli 1818 

angående medel till teaterns underhåll genom en särskild frivillig  afgift  inom 
hufvudstaden  och af  dem som egentligen begagna skådespelen hade komite-
rade fått  i uppdrag att afgifva  förslag  såväl till sjelfva  afgiftens  belopp och 
sättet för  dess utgörande som till dervid erforderlig  kontroll. 

Betänkandet afgafs  den 5 okt. 1818, anmältes i statsrådet den 16 dec. 
(se protokollet för  handels- och finansärenden  samma dag, punkten 20). 
Hufvudfrågan  uppsköts oeh förföll  sedermera. 
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Aarmo"}ör^aJet  Uppfostring  skomitén: utlåtande den 14 nov. 1818 angående 
rwläroverk!™*  gjorda anmärkningar öfver  förslaget  till en förbättrad 

organisation af  Stockholms läroverk. 
Förvaras i riksarkivet; förekommer  tryckt på sid. 27—48 i komiténs 
betänkande angående Stockholms läroverk (se 1817 sid. 60). 

Föredrogs den 29 jan. 1819 (se protokollet samma dag, punkten 11). 
Jfr  angående utlåtandet 17 april 1817. 

fmagiringmt  Utlåtande  angående förlusten  å furageringsanslaget  för  skva-
droncheferna  vid kgl. lifgardet  till häst. 

Förvaras i riksarkivet bland »komitéer rörande armén.» 
Komiterade:  Generalmajor G. V. Cederström, ordf.,  öfversten 

J. D. Silfverstolpe,  krigsrådet F. d'Orchimont. 
Sekreterare: Pehr Dan. Boren. 
Bilaga. En tabell utvisande de beräknade förlusterna. 
Historik.  Komiterade förordnades  genom kgl. skrifvelse  den 24 nov. 

1817. Utlåtandet afgafs  den 5 dec. 1818, föredrogos  i krigsberedningen den 
12 dec. (se protokollet n:r 2 samma dag, punkten 2) samt i statsrådet den 
15 samma månad (se punkten 2). 

LJa™mäiJda  Lagkomitén, förslag  till ärfda  balk och jorda balk. 
och jorda balk. 

Stockholm 1818. 354 sid. 8:o. 
115 sid. protokoll vid lagkomiténs allmänna sammankomster i juni 

och juli 1817. 

Hnga}%mnmti  ^f  särskilde komiterade afgifvet  underdånigt utlåtande rö-
rande åtskilliga omständigheter i afseende  på den af 
kommersrådet Möller  år 1817  verkstälda upphandling af 
spanmål i Ryssland. 

Se statsrådsprotokollet för  handels- och finansärenden  den 8 juli 181S, 
punkten 1. 

Komiterade:  T. f.  öfverståthållaren  frih.  Cederström och stats-
sekreteraren Klintberg. 

Komiterade erhöllo uppdraget den 19 november 1817. 
Utlåtandet föranledde  ej till någon åtgärd. Jfr  nästa punkt i proto-

kollet om den Möller tilldelade gratifikationen. 
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U ppfostringskomitén: 

1. Den 11 jan. 1819 förslag  till interims stat för  rikets l ä r o - f f 
verk. 
Förslaget till interimsstat finnes  bilagdt protokollet för  ecklesiastik-

ärenden den 23 april 1819, punkten 3. K. m:t gillade komiterades hem-
ställan med de rättelser statsberedningen föreslagit  (se dess utlåtande den 
27 febr.)  och faststälde  interimsförslaget  att gälla från  och med den 1 maj. 
Se vidare protokollet samt »K. m:ts nådiga bref  till uppfostrings-committéen 
angående en interims-lönereglering vid rikets elementarläroverk den 22 april 
1819»; tryckt Stockholm 1819. 27 sid. + 8 sid. tabeller. 4:o. Jfr  sid. 76. 

2. Den 30 okt. 1819 utlåtande angående remiss rörande A" ai^^ksti/' t 

organisation af  Visby  stifts  läroverk. 
Föredrogs den 26 april 1820 (punkten 2). K. m:ts beslut se protokollet. 

Förvaras i riksarkivet bland komiténs handlingar. 

Fsalmbokskomitén:  Skrifvelse  med förslag  till psalmbok. F°psaimbok!' v 

En skrifvelse  med komiterades slutliga förslag  till en ny psalmbok 
inkom den 12 januari 1819, anmältes den 29 samma månad (punkten 10). 
K. m:t gillade förslaget  och uppdrog åt komiterade att ombesörja utgifvan-
det af  en normalupplaga (se protokollet för  öfrigt  och angående Haeffners 
under utarbetande varande koralbok). Komiterade voro vid tillfället  Lind-
blom, Leopold, Wallin, Franzén, C. P. Hagberg, Georg Stolpe. Sekreterare 
J. Janzon. Normalupplagan är: Den svenska psalmboken. Af  konungen 
gillad och stadfästad  år 1819. Stockholm 1819. (Gadelius). 

Förslag  till tienstgöringsreglemente för  armén. An<>- tJemtgö-

j j j j rmgsreglemcntt. 
Komiterade  synas vara tillförordnade  genom generalorder den 

2G april 1815 (n:r 559). 
Förslaget faststäldes  den 1 mars 1819 och utgafs  på trycket under 

titel: Kongl. maj:ts nådiga tjenstgöringsrcglemente för  dess armé. Stockholm 
1819, del. 1—4. 8:o. 
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Komiterade till m y n t v e r k e t s ö f v e r s e e n d e : 

k<^a™w£yni  1- Den 2 mars 1816  angående taxa för  kopparskiljmynt-
ningen i Avesta. • • j A ± 

ningen vid Avesta. 
Komiterade:  Se 1830. 
Bilagor. Jemförelse  mellan myntningstaxan 1801 och den pro-

jekterade förhöjningen  1816. 
Förslag till myntarelönstaxa. 
Beräkning öfver  myntningskostnaden vid Avesta. 
Utlåtandet afser  ett genom statskontoret inlemnadt taxeförslag.  K. m:t 

gillade och faststälde  ifrågavarande  myntarlönetaxa. Se protokollet för  han-
dels- och finansärenden  (n:r 20) den 27 mars 1819, punkten 3. 

wkanäka dciar. 2. Förslag  till förbättringar  i myntverkets mekaniska delar. 
Utlåtandet afgafs  den 25 okt. 1819, föredrogs  den 2 dec. samma år 

(punkten 1). Komiterade anbefaltes  då att ingifva  ett mera bestämdt för-
slag. Myutmästarens yttrande i anledning af  detta förslag:  se protokollet 
för  handels- oeh finansärenden  den 9 febr.  1820, punkten 2. 

Ofvanstående  utlåtanden förvaras  jämte komiténs utlåtanden i allmän-
het uti riksarkivet bland »kommissioner och styrelser för  mynt- och 
kontroll verken.» 

1819 års befästningskomité : 

Underdånig  anmälan och projekt till preliminära bestäm-
melser i afseende  pä belägenheten och beskaffenheten 
af  de beslutade nya befästningarna. 

Underdaniga  tankar rörande rikets nuvarande befäst-
ningars ändamal, större eller mindre gagnelighet, till 
äfventyrs  skadlighet, bedömde med hänsyn till det anbe-

fallda  defensionssystemet,  grundadt på centrala fästningar. 
Komiterade:  Riksståthållaren grefve  J. A. Sandels, ordf.,  gene-

ralmajorerna friherre  C. von Gardell, friherre  B. E. Franc Sparre 
och friherre  M. F. Björnstjerna. 

Sekreterare: Ofverstelöjtnanten  J. P. Lefrén. 
Historik.  Genom generalorder den 5 februari  1819 hade k. m:t befalt, 

att tre fästningar  skulle anläggas inne i landet, nämligen en i trakten mellan 
Hjelmaren och Vettern, en i .Jönköpingstrakten och en mellan Bottensjön 
och Vettern i Vestergötland på kanallinien. Komiterade tillförordnades  den 
16 samma månad. Till komitén afgaf  chefen  för  ingeniörkåren generalmajoren 

Ang. beslutade 1 
nyabefästningar. 

Ang. nuvarande n 
befästningar.  & • 
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friherre  Sparre ett utlåtande af  den 26 mars samma år angående Vanas 
fästning.  Komiterades här ofvan  först  nämnda utlåtande afgafs  den 16 april 
och anmältes den 22 samma månad (se protokollet för  krigsärenden samma 
dag punkten 13) sam}, öfverlemnades  såsom kommandomål till föredragning 
af  generaladjutanten för  armén. Det andra utlåtandet afgafs  den 12 maj. 
Genom k. skrifvelse  den 14 maj faststäldes  de af  komiterades pluralitet före-
slagna grunder för  uppförande  af  en hufvuddepotfästuing  mellan Bottensjön 
och Vettern samt af  permanenta befästningar  norr och söder om Vettern. 
Den 11 aug. utfärdades  generalorder om anläggande af  Vanäs' fästning. 

Betänkande angaende undervisningen vid krigsakademien 
o tt~ jl Karlberg. 

pa Karlberg. 
Förvaras i a (skrift  i krigsarkivet. 

Komiterade:  Akademiens kansler, grefve  V. von Stedingk, ordf., 
amiralen friherre  R. Cederström. generalmajorerna friherre  B. E. 
Franc Sparre, friherre  M. Björnstjerna. 

Komiterade tillförordnades  den 2 dec. 1818 för  att undersöka, huruvida 
den undervisning som meddelades vid krigsakademien vore till alla delar 
svarande mot det med inrättningen åsyftade  ändamålet, och föreslå  de för-
bättringar som kunde finnas  af  nöden. Betänkandet afgafs  den 10 maj 1819. 

Underdånigt  betänkande angående frågan  om förändring  af  'räi!énskap%w ' 
räkenskapsmelhoden vid tullverket. 

Utgör bilaga till protokollet för  handels och finansärenden  den 24 
november 1819, punkten 3. 

Komiterade:  Presidenten frih.  G. F. Wirsén, ordf.,  förste  ex-
peditionssekreteraren C. D. Skogman, statskommissarien A. Söder-
holm. 

Sekreterare: J. O. von Wernstedt. 
Historik.  Komiterade förordnades  den 16 december 1818 och betän-

kandet afgafs  den 30 aug. 1819. 1 anledning af  framställningar  från  stats-
revisorerna, generaltulldircktionen etc. om en förbättrad  räkenskapsmetod 
vid tullverket fingo  komiterade i uppdrag att utlåta sig öfver  denna fråga 
och, derest förändring  i den dittills följda  räkenskapsmetod ausåges nödig och 
nyttig, ej allenast omslutas cnast färdigvarande  luifvudbok  öfver  tullmedlen, så 
att den kunde tjena till formulär  för  framtiden,  utan ock utreda och bestämma 
de förändringar,  som i förening  dermed ovilkorligen måste föreskrifvas  till 
efterrättelse  vid specialredogörelsen, samt tillika yttra sig öfver  den verkan 
förändringen  kunde ha på varande organisationen med hänsyn till den för 
redogörelsernas författande  erforderliga  tid, hvarjämte komiterade hade att 
afge  betänkande i anledning af  rikets ständers framställning  om sättet för 
införande  i räkenskaperna af  de i tulluppbörden inflytande  växlar. 

K. m:t gillade och biföll  komiterades hemställan i alla delar och skulle 
det af  komiterade uppgjorda formulär  till det nya omslutet tjena till efter-
rättelse vid tullverket från  och med 1820. 
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Samme komiterade fingo  genom beslut i statsrådet den 3 febr.  1819 
i uppdrag att, sedan dess arbete rörande tullverkets räkenskapsmetod vore 
afslutadt,  i anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 22 juni 1818 afgifva 
utlåtande om och hvilka förändringar  i gällande organisation af  tullverkets 
styrelse och förvaltning  kunde finnas  af  nöden. 

ån<Me"j?kimi  Underdånigt  förslag  till taxa för  Södertelje kanal och sluss-
och slussverk. / 

verk. 
Förvaras i riksarkivet. 

Komiterade:  Presidenten frih.  E. af  Wetterstedt, ordf.,  t. f. 
öfverlotsdirektören  N. Bruncrona, borgmästaren Chr. Lovén, samt å 
kanalbolagets vägnar v. presidenten J. P. Billberg, statskommissa-
rien N. Frödelius, stadsmajoren F. Widbom. 

Sekreterare: Notarien J. O. von Wernstedt. 
Bilagor. Uppgift  å de sista tio årens medelvärde å varor, 

transporterade genom kanalen. 
Sju tabeller, innehållande kalkyler för  att visa vinsten af  ka-

nalens begagnande genom inbesparade lotspenningar, båkafgifter  etc. 
Förslag till författning. 
Särskildt yttrande af  Bruncrona. 
Komiterade förordnades  den 17 febr.  1819 af  k. m:t att gemensamt 

med de af  bolaget utsedde komiterade och under iakttagande af  de i bola-
gets privilegier den 15 mars 1806 faststälda  grunder utarbeta förslag  till 
taxa. Betänkandet afgafs  den 13 sept. 1819, anmältes den 23 okt. samina 
år. K. m:ts beslut se protokollet för  handels- och finansärenden  samma dag, 
punkten 2. K. kungörelse angående taxeförslaget  samma dag. 

tka^t^vester. Komiterade  till undersökning angående det s. k. läsaresäll-
skapet i Vesterbotten:  Berättelse om deras verkstälda 
åtgärder. 

Förvaras i riksarkivet bland protokollsutdrag från  justitierevisionen vid 
note ur protokokollet öfver  justitieärenden den 20 januari 1820. 

Komiterade:  Justitierådet J. Syl van der, revisionssekreteraren 
N. V. Stråle saint teol. lektorn J. Häggblad (utsedd af  Hernösands 
konsistorium). 

Betänkandet afgafs  den 3 nov. 1819. Vid detsamma finnas  bilagda 
skrifvelser  från  konsistoriet, landshöfdingembetet  m. fl.  K. m:t ansåg (se 
nyssnämda note) ingen vidare åtgärd erfordras  än att konungens befallningshaf-
vande i Umeå skulle underrättas att k. m:t fann  på det sätt och med de vilkor 
komiterade tills vidare föreskrifvit  hinder icke möta för  Skellefteå  sockens 
invånare att fortfarande  å sön- och högtidsdagar före  eller efter  den all-
männa gudstjenstens förrättande  samlas i den s. k. kyrkstaden till enskilda 
andaktsöfningar.  Anmältes vid föredragning  af  ecklesiastikärenden den 26 
april (punkten 15) och den 10 maj samma år. 



1 8 . 63 

R ö n b e c k , S t e n : 

1. Förslag  till grunder för  reglering af  de publika civila 
7 .. o 7 7 , 7 7 . 7 . . . j 7 , publika verkens 

verkens goromal, k. m:ts kanshexpeditioners och domsto- organisation, 
lames undantag ne. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar angående komitén för  rikets 
styrelseverk 1820—23. 

Utgöra två volymer. 

2. Projekt om de publika administrerande verkens inre 
organisation och arbetsordning. 

Förvaras sammastädes. 
Beträffande  Ilönbecks uppdrag se historiken under 1822 års betänkande 

angående styrelseverkens reglering samt hans instruktion af  den 5 mars 1816 
liksom hans rapport den 19 maj 1817 rörande de af  honom företagna  förbe-
redande undersökningar i afseende  på en ny reglering af  statens embeten och 
tjenster, hvilkcn rapport förvaras  bland »komitéer ang. embets- och styrelse-
verken.» 

Lagkomitén: Förslag  till byggningabalk. siXtmfmgiTn-
gabalk. 

Stockholm 1819. 188 sid. 8:o. 
Sid. 1—34 protokollet vid lagkomiténs allmänna sammankomster den 

13 och 14 april 1819. 

Komiterade  till förvaltningen  af  d,en genom indragna adels- r" H'J n'nlid~ 
faneindelningar  uppkomna fond:  Ang. inrättningen af 
ett invalidhus, jämte projekt till reglemente m. m. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar rörande »direktionen öfver  in-
validinrättningen.» 

Komiterade:  Statsrådet frih.  Rudolf  Cederström, ordf.,  general-
adjutanten M. F. Björnstjerna, statssekreteraren B. C. Quiding. 

Sekreterare: Protokollsekreteraren C. G. Grip. 
Bilagor. Projekt till reglemente för  en invalidinrättning; pro-

jekt till underhålls- och beklädnadsstater för  invaliderna vid karo-
linska militärhospitalet; kalkyl öfver  årliga kostnaderna för  invalid-
inrättningen. 

De båda sistnämda bilagorna finnas  vid betänkandet, men icke regle-
mentet. 

Komiterade fingo  i uppdrag att inkomma med förslag  huru inkomsterna 
af  de indelningar vid adelsfaneregementet,  som enligt rikets ständers beslut 
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1812 blifvit  anslagna till understöd för  ett invalidhus lämpligen kunde an-
vändas äfvensom föreslå  reglemente och underhållsstater för  det vid Dan-
viken stiftade  karolinska militärhospitalet. 

Betänkandet afgafs  den 17 december 1819. Jfr  protokollet krigsärenden 
den 27 maj 1819. Anmältes den 7 mars 1820. K. skrifvelse  den 28 mars 
1821 angående dithörande frågor. 

På akten finnes  antecknadt: Förfallen  sedan nytt projekt till reglemente 
af  komiterade afgifvits. 

K. m:t bifalte  att invalidinrättningen skulle anläggas vid Svartsjö sluss, 
men dä det befans  ohälsosamt, befalte  k. m:t (se protokollet för  krigs-
ärenden den 20 mars 1821, punkten 26) att den skulle förläggas  till Ulriks-
dal. Några af  statsråden gjorde erinringar, men k. m:t fann  icke skäl göra 
ändring i sitt beslut. Den 30 september 1823 utfärdades  reglemente för  in-
validinrättningen vid Ulriksdal och den 2 maj 1824 faststäldes  beklädnads-
stat. (Jfr  år 1823 och protokollet för  krigsärenden den 22 mars 1825, 
punkten 31.) 

ÄMh*yMäZ e 1- Förslag  till förordning  om sysslolöse och vanartige perso-
^tcnu^å*arbete"  ners insättande och hållande till arbete å de allmänna 
inrättningar. , . t 

arbetsinrättningarna i Karlskrona  och Vadstena. 
Anmältes den 31 augusti 1819; högsta domstolens yttrande refereras  i 

protokollet öfver  justitieärenden samma dag. K. förordning  utfärdades 
samma dag. 

fira  firåii-  2: Förslag  till reglemente för  allmänna arbetsinrättningen i 
ningen i Vad-

stena. Vadstena. 
Utgör bilaga till protokollet för  krigsärenden den 31 augusti 1819, 
punkten 19. 

Komiterade:  Justitiestatsministern grefve  C. Gyllenborg, ordf., 
öfverste  af  Melin, kommersrådet O. Zenius och häradshöfdingen 
J. G. Richert. 

Skiljaktig mening af  Gyllenborg i en bifogad  p. m. 
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Betänkande om den ekonomiska förvaltningen  vid krigsaka- Afsrvaitningm' 
7 • tt 77 rid Karlberg. 

demien pa Karlberg. 
Förvaras i afskrift  i krigsarkivet. 

Komiterade:  Se 1819 sid. 63. 
Bilaga. Projekt till aflöningsstat. 
En k. skrifvelse  den 18 augusti 181'.) angående regleringen af  krigs-

akademiens stat, uti hvilket ämne särskildt underdånigt utlåtande den 18 
januari 1810 hade ingått, hade gifvit  komiterade anledning att efter  inhäm-
tad kännedom om de flesta  hushållningsdetaljer pröfva  vidden och beskaffen-
heten af  krigsakademiens ekonomiska behof  samt inkomma med detta betän-
kande, hvilket afgafs  den 16 februari  1820. 

Uppfostringskomitén: 

1. Den 21 februari  1820 angående akademiska, docenters ^"cmt^tj^e-

tjensteårsberåkning i ecklesiastik befordringsväg. 
Utlåtanden af  akademiernas kanslerer och stifternas  biskopar och kon-

sistorier voro förut  inkomna och finnas  bilagda komiténs betänkande. 
Anmältes den 20 april 1820 (punkten 3). K. m:t gillade komiterades 

hemställan. 

2. Den 22 april förslag  till de årliga läs eter minernas fast-
ställande vid rikets elementarläroverk. 
Bilaga. Tabell upptagande sjelfva  förslaget. 
Anmältes den 14 juni 1820 (punkten 4). Iv. m:t faststälde  komiterades 

förslag. 

3. Samma dag förslag  till ny skolordning. A"' J-  n^0,0n'' 
Komitcrades förslag  till förbättrad  skolordning af  den 8 april 1S1V 

trycktes för  att leinna tillfälle  till anmärkningar. Presteståndets ecklesiastik-
utskott utarbetade ett betänkande i ämnet, särskildt tryckt, som genom k. 
m:t öfverlemnades  till komiterade. Dessutom inkommo 38 särskilda anmärk-
ningsskrifter.  Med anledning af  de sålunda gjorda anmärkningarna utarbe-
tade komiterade ofvanstående  förslag. 

Kronprinsen såsom Upsala universitetskansler inkom med betänkande 
angående förslaget  (betänkandet bifogadt  protokollet för  den 9 dec. 1820). K. 
m:ts beslut se sagda protokoll; k. m:t faststälde  den föreslagna  skolordningen 

Förtcckn.  öfeer  Komitcbct.  5 
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jämte tillhörande bilagor att tjena till efterrättelse  från  och med hösten 1821, 
då skolordningen af  7 dec. 1807 skulle upphöra att gälla. De af  komiterade 
insända anvisningar, och råd skulle tryckas och bifogas  skolordningen såsom 
bihang till upplysning om sättet att verkställa skolordningens föreskrifter,  dock 
utan åliggande lör vederbörande att ställa sig samma anvisningar till ovilkorlig 
efterföljd. 

AZifundcri^  4. Den 15 maj 1820 angående en föreslagen  förbättrad 
organisation af  Stockholms stads undervisningsverk. 
Förslaget var afgifvet  af  direktionen för  Stockholms allmänna under-

visningsverk den 18 april 1820 och finnes  bifogadt  komiterades utlåtande, 
som anmältes den 2 juni 1820 (punkten 4). Det af  komiterade till alla delar 
förordade  förslaget  gillades af  k. m:t. 

Dessutom flera  utlåtanden rörande vissa läroverk, lärarcplatser, löne-
förhållanden  etc. 

Ofvanstäende  utlåtanden förvaras  i riksarkivet. 

imjanffinmZ  Lagkomitéens samt de af  kongl. maj:t dels för  styrelseverkens 
ndminiet. verken. i 777  /-.. 7  , .7  /. # * • 

reglering, och dels jor de ekonomiska jorfattningarnes 
öfver  seende, i nåder förordnade  comiterades underdåniga 
betänkande rörande rättsfrågors  skiljande frän  de ad-
ministrativa verken. 

Stockholm. 1823. 120 sid. 8:0. 
Ur  innehållet. Särskilda meningar och yttranden af  Branting 

sid. 39—53, 119—120; Rosenblad sid. 55—62, 65; Sal. Löfven-
skjöld sid. 65—72; G. W. af  Tibell sid. 72—79; B. Sandels sid. 
79—87. Ledamöternas vota sid. 88 och följande. 

Genom skrifvelse  den 21 maj 1819 gaf  k. m:t såväl lagkomitén som komi-
téerna för  styrelseverkens reglerande och de ekonomiska författningarnas 
öfverseende  till känna, det k. m:t funnit  en i vissa fall  förekommande  sam-
manblandning af  de administrativa myndigheternas och domaremaktens be-
fattningar  utgöra det väsentligaste hindret för  att de allmänna ärenden, som 
tillkommc den egentliga styrelsen eller de administrativa myndigheterna, 
skulle kunna med kraft  och verksamhet skötas och enskild rätt och säker-
het noggrant vårdas genom lagarnes oväldiga skötande af  en oberoende do-
maremakt. K. m:t anbefalte  derför  komitéerna att under utarbetandet af 
sina förslag  noga tillse att alla rättsfrågor  skulle skiljas från  de allmänna 
ärenden, som tillhörde de administrativa myndigheterna. Se vidare sid. 74 
oeh 75. 

Betänkandet afgafs  den 6 april 1820. Se kgl. förordningarna  den 17 
april 1828 angående upphörande af  styrelseverkens domsrätt i vissa mål etc. 
Jfr  äfven  riksdagens skrifvelse  den 15 maj 1868 och k. mt:s proposition 
n:r 7 den 31 dec. 1873 0111 en författning  angående förändrade  bestämmelser 
i afseende  å behandlingen och fullföljden  af  vissa mål. 
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Betänkande af  den i nåder till granskning af  Upsala  aca- rdAa[)c m!« pi"m,% 
demis constitutioner tillförordnade  committé. 

Ingår på sid. 2 —(i-5 i Handlingar rörande väckt fråga  om jämkningar i 
Upsalas kongl. academies constitutioner. Upsala 1821. 8:o. 

Komiterade:  Statsrådet grefve  Claes Fleming, ordf.,  statsrådet 
grefve  A. G. Mörner, presidenten frih.  Erik af  Wetterstedt, justitie-
rådet I. R. Blom, statssekreteraren för  ecklesiastikärenden N. von 
Rosenstein, landshöfdingen  frih.  Dan. Edelcreutz, statssekreteraren 
Kasper V. Ehrenborg, expeditionssekreteraren J. G. Richert. 

Sekreterare: Georg Ulfsparre. 
Ur  innehållet. Sid. 4—42. Historik öfver  akademiska juris-

diktionens uppkomst och utbildning i Sverige. 
I anledning af  klagomål öfver  att Upsala stads styrelse icke kunde 

med drift  och ordning handhafvas  delad mellan den akademiska och borger-
liga myndigheten, förordnades  komiterade att granska akademiens konstitu-
tioner och inkomma med utlåtande, om och huruvida jämkningar uti dessa 
konstitutioner kunde efter  tidernas förändrade  skick ega rum. 

Betänkandet inkom den 1 november 1820, remitterades till akademiens 
kansler. 
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,mT'kZna>lrn  Myntlcoitiitén  : Utlätande  af  den 17  jan. 1821 angående 
kostnaden till myntverkets iståndsättande. 

Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner och styrelser för  mynt och 
• kontrollverken.» 

Bilagor. Särskildt anförande  af  Bergencreutz. 
Kostnadsförslag  till en myntinrättning med ångmaskin, afgifvet 

af  Sam. Owen. 
Utlåtandet föredrogs  den 5 april samma år (se protokollet för  handels-

oeh finansärenden  samma dag, punkien 1). Öfverdircktör  Hagströms yttrande 
inliemtades. Detta yttrande af  den 20 juni 1821, innehållande förslag  till 
förbättringar,  öfverlemnades  medelst en i riksarkivet förvarad  skrifvelse  från 
komiterade af  den 28 samma månad och finnes  sjelft  bilagdt protokollet för 
handels- och finansärenden  den 11 juli, punkten 2. Komiterade anbefaltes 
att inkomma med förslag  till alla maskiner, som borde vid myntet uppsät-
tas, och med kostnadsberäkningar. 

nitat' och redo- Underdånigt  projekt till förvaltnings-  och redogörelseregle-
K Ä :  mente vid kgl. örlogsflottan, 

Komiterade:  Konteramiralen C. Ii. af  Trolle, ordf.,  öfverstlöjt-
nantema O. G. Nordenskjöld oeh grefve  Claes Cronstedt, sjömilitie-
kommissarien P. O. Nyström, varfskommissarien  A. G. Frick, amira-
litetskamreraren G. Schwart. 

1 anledning af  framställning  af  den den 3 sept. 181G tillsatta komitén för 
flottarnas  reglering (se sid. 44) förorduades  komiterade den 17 dec. samma 
år sammanträda i Karlskrona för  att öfverse  och granska gällande regle-
menten och förftittningar  om hushållnings- och redovisningssakcr vid örlogs-
flottan.  Komiterade afgåfvo  ined ett betänkande den 24 augusti 1818 projekt 
till instruktioner för  befälhafvande  amiralen och varfschefen  (se sid. 57) samt 
den 18 januari 1821 ofvanstäende  förslag.  Sedan på hemställan af  förvalt-
ningen för  sjöärenden k. m:t den 29 juni 1824 bifallit,  att sjömilitiekommis-
sarien Nyström och varfskommissarien  Jtääf  skulle afresa  till Stockholm, 
utarbetades där ett förvaltnings-  och redogörelsereglemente, som den 29 aug. 
1825 af  k. m:t faststäldes  på försök  tills vidare för  tio år. Den 27 juli 1832 för-
ordnades öfverkommissarien  Lårs Ostmarck att utarbeta ett förnyadt  projekt, 
hvilket verkstäldes och hvaröfver  befälhafvande  och varfsamiralernas  yttrande 
afgafs  den 20 nov. 1S34. Ostiuarck hade under tiden aflidit  och arbetet 
hvilade, till dess k. m:t den 10 sept. 1835 förordnade  efterträdaren  att af-
resa till hufvudstaden  och med förvaltningen  af  sjöärenden deltaga i gransk-
ningen af  det Östmarckska reglementsförslagct.  Sålunda utarbetades det 
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»Reglemente för  styrelsen och ekonomien vid k. m:ts flotta»,  som faststäldes 
den 28 sept. 1836 till efterrättelse  från  och med 1837 års början. (Se Tid-
skrift  i sjöväsendet för  1836 sid. 220 och följande.)  Komiténs ordförande 
afled  1819. Ovisst är hvem hans efterträdare  blef. 

Kongl.  evangelii-boks-comiléns förnyade  förslag  till evangelier ]lZliUnfjär-
och epistlar på de årliga sön- och högtidsdagarne. n' jaM  /orsl" !l' 

Utgör bihang till n:r 115 af  Post- och Inrikes tidningar för  1821. 
Komiténs skrifvelse  den 14 april 1821 till k. m:t angående de af  komi-

terade vidtagna åtgärder är införd  i Post- och Inrikes tidningar n:r 115 för 
ar 1821. Penna skrifvelse  är undertecknad af  samme som 1823 års förslag 
(se sid. 77), utom af  Wallin. Uti k. biblioteket förvaras  en del handlingar 
rörande komitén. 

Den till utarbetande af  plan för  en förbättrad  fattigvård  i Ja^a/^% 
riket af  kgl. maj:t uppå ri/csens ständers underdåniga t'<'m" J"'-
anhållan, förorclnade  committés i underdånighet afgifna 
betänkande, jemte förslag  till en allmän stadga för  fat-
tigvården och liggeriernas hämmande. 

Utgör sid. 73—158 i 1823 års bihang 1 samling 1 band. Förvaras i 
orginal i riksarkivet. 

Komiterade:  Statssekreteraren Xils von Rosenstein, ordf.,  förste 
expeditionssekreteraren A. R. von Prinzencreutsc, direktören Claes 
Arvedson, kyrkoherden P. Ruus, Lars Tunelius, grosshandlaren Tli. 
A. Aspelin. 

Sekreterare: A. J. Gylling. 
Ur  innehållet. Historik rörande fattigdomens  uppkomst och 

tillväxt i riket och de åtgärder styrelsen vidtagit till de fattiges  för-
sörjande och tiggeriets hämmande och huru fattigvården  i allmän-
het besörjes, sid. 76—104. 

Särskildt anförande  af  P. Ruus, sid. 125—126. 
Historik.  Rikets ständer anhöllo i skrifvelse  den 24 nov. 1809 hos 

k. m:t om utseendet af  en komité, hvilken finge  i uppdrag att ofördröjligen 
ingå i undersökning om alla särskilda fattiginrättningar  i riket med noga 
uppmärksamhet huruvida några enskilda hushållsanstalter hade tiggeriets 
ökande till följd,  hvilken komité borde efter  inhämtande af  alla nödiga upp-
lysningar och underrättelser till nästkommande lagtima riksdag afgifva  en 
ordentlig plan till fattiginrättningarna  i riket. I skrifvelser  den 18 jan. och 
24 april 1810 föreslogo  rikets ständer åtskilliga tillägg i k. kungörelsen den 
5 dec. 1788 angående gränserna mellan församlingarna  i fråga  om skyldig-
heten till fattiges  försörjande  dels ock andra stadganden i afscende  på vår-
den om fattiga  barn och fattigvården  i allmänhet äfvensom skärpande af 
författning  mot tiggeriet. 
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K. hk t förordnadc  komitén den 14 juni 1810. Föregående utlåtanden 

samt komiténs dåvarande sammansättning se sid. 9. Ofvanstäende  betänkande 
* - / 

afgafs  den 4 juni 1821, anmältes den 9 jan. 1823 (protokollet för  ecklesiastik-
ärenden, punkten 17), öfverlemnades  till rikets ständers yttrande genom k. pro-
position samma dag. Genom skrifvelse  den 20 dec. 1823 anniälte rikets ständer 
att stånden stannat i olika meningar. I anledning dcraf  förklarade  k. m:t den 
22 jan. 1824 att några nya eller förändrade  stadganden angående allmänna 
fattigvården  icke vore af  omständigheterna påkallade. 

Betänkande och förslag  till organisationen af  nödiga vetc-
»ärantmer i rinär anstalter i rilcet. 

Förvaras i riksarkivet bland veterinärkomiténs handlingar. 

Komiterade:  Statsrådet frih.  Rudolf  Cederström, ordf.,  general-
löjtnanten friherre  M. Björnstjerna, arkiatern C. E. von Weigel. 

Sekreterare: P. J. Thunman. 
Bilaga. Transsumt af  skråförfattningarna. 

Sedan rikets ständer genom skrifvelse  den 6 juni 1818 anvisat medel 
till understöd för  veterinärundervisningens befrämjande,  erhöllo komiterade 
i maj 1820 i uppdrag att ofördröjligen  låta provisoriskt inrätta en vete-
rinärundcrvisningsanstalt. Genom k. skrifvelse  den 1.5 mars 1821 anbe-
faltes  komiterade att afgifva  underdånigt betänkande oeh förslag  såväl rö-
rande den för  rikets beliof  erforderliga  veterinärundervisningsanstalten som 

\ veterinärskolornas i Stockholm och Skaras lämpligaste inrättning, med be-
räknande af  de äfven  för  deras framtida  underhåll erforderliga  kostnader 
jämte hvad i öfrigt  till veterinärvetenskapens befrämjande  i riket kunde 
tjena; i sammanhang livarmed utlåtande skulle afgifvas  rörande de fram-
ställningar, som gjorts särskildt beträffande  veterinärskolans i Skara under-
visning. 

Betänkandet afgafs  den 19 juni 1821, anmältes den 16 juli samma år. 
Vid detta betänkande är bifogadt  utlåtande af  direktionen för  veterinär-

inrättningen i Skara angående samma betänkande och dessutom flera  hand-
lingar rörande veterinärundervisningen. 

Se vidare 1822 sid. 78. 

'SÄ''  Betänkande angående orsakerna till de bland arbetsmanska-
korrektionsinrätt- . • i i j , • • ..., • tt i i r- 7 

ning. pet vid korrektionsinraltningen i Vadstena  jorekomna 
rymningar. 
Komiterade:  Justitierådet Josua Sylvander och generalmajoren 

grefve  G. Mörner. 
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Komiterade tillförordnades  den 10 oktober 1821 och afgåfvo  sin berät-

telse den 21 november samma år, hvilken anmältes på justitieexpeditionens 
föredragning  den 27 februari  1822. Komiterades berättelse och förslag  re-
fereras  i protokollet. K. m:t beslöt vissa jämkningar i k. förordningen  af  den 
31 augusti 1819." Öfriga  delar af  berättelsen lemnades till krigsexpeditionens 
föredragning. 

G. I',  af  Tibell,  Sammandrag af  författningar  rörande för-  ™ c"r(gtfSi-
valtningen vid krigs-väsendet til lands. 

Stockholm 1822 779 sid. 4:o. 

Historik.  Såsom under 1822 års betänkande närmare omnämnes för-
ordnade k. m:t en komité bestående af  en ledamot af  krigs-, kammar-, bergs-
och kommerskollegium samt kammarrätten under ordförandeskap  af  styrelse-
verkskomiténs ordförande  presidenten frih.  S. Löfwenskiöld  med uppdrag att 
samla de till h varje af  dessa verk hörande stadgar och författningar  samt 
derefter  granska dem och hos k. m:t föreslå  de rättelser och förbättringar 
som kunde anses lämpliga och nödiga. Komiterade blefvo  generalmajoren 
G. V. af  Tibell, kammarrådet J. II. Branting, bergsrådet C. M. af  Robson samt 
assessorn G. M. Danckwardt, med L. A. Ekmark som sekreterare. De af 
Tibell och Robson verkstälda särskilda författningssammandragen  inkommo 1821, 
det Danckvardtska följande  året samt anmältes den 10 april 1822 (se proto-
kollet för  kammarärenden, punkten 19). Genom presidenten Löfvenskjölds  åt-
följande  skrifvelse  anmälte komiterade, att de under arbetet erfarit  sig sakna 
förmågan  att fullgöra  den del af  uppdraget, som vore så vidt omfattande 
och af  så många olikartade befattningar  sammansatt som att afgifva  förslag 
till rättelser och förbättringar  i gällande författningar.  K. m:t beslöt att de 
utarbetade samlingarna skulle tryckas, men ville rörande frågan  om gransk-
ningen af  författningarna  framdeles  utse personer, åt hvilka det angelägna 
och viktiga arbetet kunde uppdragas. 1 slutet af  samma år inkom en an-
mälan från  Branting att han fullbordat  uppdraget att samla de till kammar-
kollegium hörande författningar  från  äldre tider till och med 1821, öfver 
hvilka förteckning,  delvis systematisk, vore upprättad samt alfabetiskt  re-
gister påbörjadt. Han föreslog,  att förste  expeditionssekreteraren Poignant 
som biträdt honom måtte få  i uppdrag att befordra  den återstående delen 
af  arbetet till slut, hvartill denne förklarat  sig villig under hemställan att 
häradshöfding  Elfving  hvilken lagt hand vid arbetet under Poignants vistelse 
i Jämtland i skiftesverksangclägcnheter  skulle få  fortfara  dermed. Presiden-
ten L. hemstälde huruvida tryckning af  samlingen vore nödvändig. K. m:t 
biföll  de gjorda förslagen,  men uppsköt frågan  om tryckning, till dess arbetet 
i alla delar vore färdigt  (se protokollet för  kammarärenden den 25 januari 
1823, punkten 4). 

Någon samling blef  aldrig af  Branting aflemnad;  se vidare härom rap-
porten af  författningskommissionens  ordförande  professor  Bergfalk,  af  hvilken 
rapport utdrag finnes  tryckt i Posttidningen för  1802 samt i Naumanns 
tidskrift  för  1804 sid. 729. 
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RmuZmT«s  C. M.  af  Robson, Sammandrag af  bergsförfattningar  1821.. 
bfrgs/ar/atijun-  JJppd  kongl. maj:ts nädigste befallning  utgifuet. 

Stockholm 1822. 319 sid. 4:o. 

Jfr  historiken här ofvan  under Tibells författningssammandrag. 

^iTuiit"'Project  till reglemente för  batterieexercice vid lätta artil-
artmcrict. ^ ^ 

Stockholm 1821. VII+ 129 sid. 8:o. 

) 
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C. M.  Danckwardt: Sammandrag af  gällande författningar/ör/ a™ng aiuin<u 
. . 7 7 7 ,  i • 7  jy i i i verixrter och 

rörande handtverkerier och manujacturer samt in- och manufakturer, 
utrikes handel och sjöfart,  med dertill hörande tullverk 
samt lots- och bäkinrättningar. 

Stockholm 1823. 4:o. 
Se historiken under Tibells författningssammandrag  å sid. 71 angående 

komitén för  de ekonomiska författningarnas  samling och granskning. 

Myntkomitcn:  Förslag  och hemställanden i afseende  på åt-
skilliga förändringar  vid mynt inrättning en, 

Riksarkivet pä förut  angifvet  ställe. 
Bilaga. Ett kostnadsförslag. 
Förslaget inkom den 6 juni 1822, se vidare protokollet för  handels- och 

finansärenden  den 14 juni 1822. 

Myntkomitcn: 
ang. åtskilliga 
förändringar 
rid mgntinrätt-

ningen. 

Comiterades till reglering af  rikets styrelseverk underdåniga aj^ket^XrS^e 
betänkande. 

Stockholm 1823. 185 sid. 8:o. 
Ingår i 1823 bihang, 1 saml., 1 bandet, sid. ^92—600. 

Komiterade:  Presidenten i kammarkollegium friherre  Sal. Löf-
wenskiöld, ordf.,  "revisionssekreteraren E. J. Bergenschöld, lagmannen 
i Ölands lagsaga J. Mannerstam, kanslirådet A. von Ilartmansdorff, 
oeh k. sekreteraren P. A. Granberg (tillika sekreterare.) 

Ur  innehållet: Öfversigt  af  de förändringar,  svenska admini-
strationen undergått under tiden 1(534—-1809, sid. 7--38. 

Särskilda meningar: Presidenten friherre  Löfvenschiölds  yttrade 
särskilda mening uti kongl. komitén till organisationen af  rikets 
styrelseverk. 

Stockholm 1823. 205 sid. och tabell. 
Denna särskilda mening afser  såväl komiténs öfverläggningar  med kongl. lag-

komitén rörande gränsen mellan domstolarnes oeh de förvaltande  embetsmyndig-
hetcruas områden som i komitén fattade  beslut i afseende  på några bland de admi-
nistrativa myndigheterna. 

Kort framställning  af  canzli-rådet von Ilartmansdorffs  förslag 
till inrättningen af  Sveriges statsförvaltning.  AHemnad till b. exe. 
justitie stats-ministern den 4 januari 1823. 

Stockholm 1823. 15 sid. 8:0. 
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Förslag till inrättningen af  Sveriges statsförvaltning,  eller sär-

skildt anförande  af  canzlirådet Aug. von Hartmansdorff,  såsom 
ledamot af  den för  organisationen af  rikets styrelseverk nedsatta 
comité. 

Förr» nfdclningen  Stockholm 1823. 91 sid. plansch; senare afdel-
ningcn Upsala 1823. 557 sid. 

Historik.  I nådig proposition till statsutskottet den 5 juli 1809 förklarade 
k. m:ts sin nådiga benägenhet att till lindring i statsbördorna göra alla de 
indragningar, som med riksstyrelsens tillbörliga handhafvande  vore förenliga, 
samt uppdrog åt utskottet att uppgifva  de besparingar, som kunde verkställas 
under förutsättning  att ärendena genom en förbättrad  metod för  deras hand-
läggning skulle lika noggrant som förut  kunna skötas af  ett mindre antal, 
bättre aflönadc  embotsmän. Af  denna anledning och då rikets ständer icke 
ansågo sig kunna ingå i de i detta afseende  nödiga undersökningar, anhöllo 
de den 3 januari 1810 att till frågans  undersökning en komité måtte till-
förordnas  och dess förslag  äfvensom andra enskilda, för  hvilka belöningar 
utsattes, vid nästföljande  riksdag komma under ständernas skärskådande. 
Inemot slutet af  samma år bcfaltes  samtliga hofrätter  och kollegier att in-
komma med betänkanden om sättet att vinna det ifrågavarande  ändamålet 
och efter  desammas afgifvandc  föl-ordnade  k. m:t den 4 oktober 1811 en 
komité, bestående af  utrikes statsministern, presidenten och en ledamot af 
hvarje kollegium för  att i ämnet inkomma med underdånigt förslag.  I dess 
den 31 mars 1812 (se detta år sid. 17) betänkande föreslås  ingen liufvud-
saklig förändring  af  styrelseverken, hvarför  1812 års ständer i skrifvelse  af 
den 24 juli begärde, det en särskild komité till den ifrågasatta  regleringen 
måtte förordnas.  Då ingen komité emellertid blef  tillsatt, förnyade  1815 års 
ständer samma anhållan. I anledning deraf  förordnade  k. m:t den 24 jan. 
1816 öfverdirektören  Rönbeck (ang. Rönbecks arbeten se sid. 63) att före-
taga åtskilliga för  nödiga ansedda förberedande  undersökningar beträffande 
rikets styrelseverk. 1817 års urtima riksdag förordnade  ett särskildt utskott 
att utarbeta allmänna grunder för  indragning och sammanslående af  öfver-
flödiga  embetcn och tjenster samt en förbättrad  arbetsmetod. Öfver  utskottets 
förslag  meddelade rikets ständer icke något yttrande, utan anhöllo i under-
dånig skrifvelse  den 2 juli 181S, att en komité måtte, på sätt riksens ständer 
under nästförflutna  riksmöte begärt, tillförordnas  att genast och verksamt 
företaga  ny reglering af  rikets embeten och tjenster samt föreslå  ett för-
bättradt arbetssätt inom rikets styrelseverk och att komiterades förslag  skulle 
framläggas  vid nästa riksdag. 

K. m:t förordnade  den 2 februari  1819 en komité med det begärda 
uppdraget. Borgmästaren i Yexjö Holm tillhörde de ursprunglige komiterade 
i stället för  von Hartmansdorff.  Då k. m:t fann  angeläget att en revision 
i förening  härmed företoges  af  de till administrationen hörande stadgar och 
författningar,  utsåg k. m:t i sådant afseende  tillika en ledamot af  krigs-, kammar-, 
bergs- och kommerskollcgium samt kammarrätten (se sid. 71), hvilka komiterade 
tillika vore skyldiga att med de till reglering af  styrelseverken förordnadc 
komiterade under en gemensam ordförande  sammanträda vid alla tillfällen 
sådant kunde erfordras  oeh ständigt gå bemälte komiterade till handa med 
begärda upplysningar och biträden. Den 21 maj samma år befalte  k. nr.t 
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förstnämde  komiterade äfvensom lagkomitén ocli de till ekonomiska författ-
ningarnas öfverseende  utsedde komiterade att under utarbetande af  sina för-
slag noga tillse, att alla rättsfrågor  skildes från  förvaltningsmyndigheterna. 
För detta ändamål sammanträdde alla tre komitéerna och efter  gemensamma 
öfverläggningar  afgåfvo  betänkande den 6 april 1820 (se sid. 66). 

Komiterade för  styrelseverkens organisation, hvilka började sina arbeten 
den 1 april 1819, afgåfvo  sitt här ofvan  anförda  betänkande den 29 juni 
1822. I anledning häraf  afgaf  k. m:t den 4 mars J823 en skrifvelse  till 
rikets ständer. (Se 1823 bihang 1 saml. sid. 486 ocli följande.)  llikets 
ständer tillsatte ett särskildt utskott att granska de afgifna  förslagen  till 
reglering af  rikets styrelseverk. Utskottet afgaf  sitt betänkande den 25 aug. 
samma är. 1823 års ständer egnade utskottets betänkande ingen speciel 
pröfning,  utan öfverlemnade  det till konungen under åberopande af  der an-
förda  hufvudgrunder  och med underdånig anhållan att k. m:t täcktes till verk-
ställighet befordra  de delar af  utskottets förslag,  hvilka k. m:t kunde finna 
ledande till förenkling  af  styrelsen och till inskränkning af  embetsmännens 
antal. (Se rikets ständers skrifvelse  den 22 december 1823). 

Till protokollet för  kammarärenden den 17 april 1828 förklarade  k. m:t, att 
för  organiserandet i alla dess delar af  kollegierna etc. fullständig  ledning 
icke kunde- hemtas af  hvad komiterade och särskilda utskottet yttrat, utan 
att för  ärendets slutliga beredning till k. m:ts pröfning  det vore af  hufvud-
saklig vigt och nödvändighet att dels utsedde skickliga personer af  de verk 
livilkas organisation vore i fråga  och icke då kunde slutligt bestämmas och 
dels andra om verken särskildt kunniga personer kommc i tillfälle  att yttra 
sig. 1 anledning deraf  och i sammanhang med andra åtgärder förordnade 
k. m:t vissa komitéer för  att granska förevarande  organisationsförslag  och 
afgifva  förslag  i ämnen, hvilka närmare angifvas  i sagda protokoll. Jeinför 
äfven  hvad längre fram (1829 och följande  år) anföres  om komitéerna för 
reorganisation af  kammar-, bergs-, kommers-, krigs- och sundhetskollegium 
samt kammarrätten och förvaltningen  af  sjöärenden. 

]>e grundlagsändringar, i afseende  på statsrådets organisation, som med 
anledning af  särskilda utskottets betänkande antogos till hvilande, förföllo 
genom rikets ständers beslut nästföljande  riksdag. Enahanda förslag  med 
vissa jemkningar afgafs  af  1834 års konstitutionsutskott och godkändes af 
ständerna riksdagen derpå och faststäldes  den 16 maj 1840 af  k. m:t. 

Hörande resultaten af  1817 års särskilda utskott, 1819 års komités och 
1823 års särskilda utskotts förslag,  se för  öfrigt  1859 års betänkande angående för-
ändrad organisation af  rikets styrelse och förvaltningsverk  sid. 27 och följande. 

Uppfostringskomitén: 
1. Underdånigt  förslag  den 16 augusti 1822  till en ständig 

,].. • , , • j ' j i ; , 7  .. 7  clcmchtarläro-

ajtoningsstat vid ri/cets elementar lar o ver te. vtrte». 

Bilagor. Litt. A. Förslaget. 
Litt. B. Minimitabell i afseende  på den föreslagna  aflöningen. 
Litt. F. Kalkyl öfver  behofvet  och tillgångarna uti förslaget 

till ständig lönestat. 
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Komiterade afgåfvo  den 6 mars 1817 betänkande angående lönestat för 

lärarne jemte två alternativa förslag.  Betänkandet, hvaröfver  afgafs  utlåtande 
af  statsberedningen, föredrogs  den 18 februari  1818 (se protokollet för  eckle-
siastikärenden samma dag punkt 3) då k. m:t faststälde  komiterades förslag 
n:r 2 samt k. proposition afläts  till rikets ständer. Denna k. proposition 
besvarades genom rikets ständers skrifvelse  den 23 maj samma år. L anled-
ning af  denna skrifvelse  anbefalte  k. m:t den 11 juni samma år komiterade 
att inkomma med förslag  om användandet af  det nya anslaget och öfriga 
tillgångar samt utarbeta en stat för  rikets gymnasier och allmänna skolor. 
Komiterade öfverlcmnade  den 11 januari 1819 (se sid. 59) ett förslag  under benäm-
ning af  »interimsstat» som af  k. m:t gillades den 22 april 1819 och faststäldes. 
till efterlefnad  från  och med 1 maj samma år. K. m:t biföll  dervid äfven 
komiterades förslag  om sucessive införande  af  en ständig stat för  läroverken. 
Sedan k. m:t den 16 december 1820 gillat och faststält  förslag  till skolord-
ning, anbefaltes  komiterade samma dag att utarbeta förslag  till en ständig 
lönereglering vid elementarläroverken. 

Anmältes den 21 mars 1823 (punkt 1). Konsistorierna skulle erhålla del 
af  de grunder komiterade följt  och staterna för  respektive stiften  och innan 
årets utgång inkomma med yttranden. Fastställandet af  en ständig lönestat 
uppsköts. 

Den 16 oktober 1822  ang. beskaffenheten  af  betyg vid 
ansökningar till lärarebefattningar  i gymnastik. 

Samma dag. Angående ett föreslaget  reglemente för  ör-
logsflottans  skeppsgossekompani och skola. 

Ofvanstående  utlåtanden förvaras  i riksarkivet 

Underdånigt  betänkande rörande en förändrad  student-
examen författadt  af  den i nåder tillförordnade  uppfo-
stringscomitén. Enligt k. m:ts nådiga befallning  genom 
trycket kungjordt af  comitén, till hvilken enhvar som 
sådant önskar, eger att, inom den l:ste näst instundande 
october, med anmärkningar öfver  ifrågavarande  ämne 
inkomma. 

Stockholm 1823. 42 sid. 8:o. 

Betänkandet afgafs  den 23 november 1822. Komiterade hade anbefalts 
med iakttagande af  skolordningens föreskrifter  ingifva  underdånigt betän-

kande och förslag  till de prof,  hvilka borde föregå  antagandet till student 
vid rikets universitet och den dervid nödiga kontrollen. 

Anmältes den 25 januari 1823 (punkt 2). Utlåtande skulle infordras 
frän  kanslererna vid universiteten. 

Alui. ansöknin- o 
gar till gginna- • 
stildärarbefalt-

ningar. 

Ang. reglemente q 
för  flottans 
skeppsgossekom-
pani och skola. 

Ang. förändrad  A 
studentexamen. 

att 
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Nytt  förslag  till evangelii-bok med dertill hörande stycken.Al"'-$ b™nge' 
Stockholm 1823. XXII + 186 sid. 8:o. 

Betänkandet förvaras  i original i riksarkivet bland »komitéer rörande 
cklesiastika ärenden». 

Komiterade:  Erkebiskopen C. von Rosenstein, ordf.,  öfverhof-
predikanten Joh. Jak. Hedrén, pastor primarius J. O. Wallin, kyrko-
herden Fr. M. Franzén, prosten Joh. Aström, hofpredikanten  Georg 
Stolpe. 

Sekreterare: Jan Janzon, konsistorienotarie i Linköping. 

Bilagor. Litt, A. Ställen ur den heliga skrift  i den gamla 
evangeliiboken och i den nya. 

Litt. B. Texternas anordning. 
Till komiténs ordförande  var ursprungligen utsedd erkebiskopen J. A. 

Lindblom. 
Betänkandet och förslaget  afgåfvos  den 21 oktober 1822, anmältes den 

25 januari 1823 (Se protokollet för  ecklesiastikärenden samma dag punkt 3), 
öfverlemnades  till presteståndet med kungl. skrifvelse  n:r 45. 

Jcmför  äfven  1818 och 1821 sid. 55 och 69. 

Förslag  till ny prestvalsförordning,  på kongl. maj:ts nådiga 
s befallning  af  trycket utgifne. 

Stockftolm 1825. 48 sid. 8:o. 

Komiterade:  Erkebiskopen C. von Rostenstein, ordf.,  tillförord-
nade statssekreteraren för  ecklesiastikexpeditionen landshöfding  N. 
von Rosenstein, revisionssekreteraren J. M. Winckler, pastor prima-
rius J. O. Wallin, öfverhofpredikanten  J. J. Iledrén, domprosten 
Sven Wijkman Caspersson. 

K. m:t uppdrog den 16 juli 1821 åt komiterade att granska ett upp-
gjordt förslag  till ny prestvalsförordning.  Komitén, som afgaf  sitt betänkande 
den 29 okt. 1822, granskade förslaget  och afgaf  dessutom ett alternativt för-
slag till förordning  om prestlägenlicters tillsättande. Betänkandet anmältes 
den 17 juli 1823. Högsta domstolens utlåtande afgafs  den 10 april 1823. 
Då riksdagen emellertid vore för  långt framskriden,  beslöt k. in: t handlin-
garnas tryckning. Se vidare k. propositionen (n:r 21) af  den 26 november 1828 
samt lag- och allmänna besvärs- ocli ekonomi-utskottets betänkande n:r 35 i 
anledning af  denna k. proposition (1828—30 bihang 7 saml. 2 afdeln.  1 band). 

Uti ofvannämda tryckta förslag  utgöras 40 sid. af  förslaget  till prest-
valsförordning,  sid. 41—42 af  det alternativa förslaget  till förordning  om 
prestlägenheters tillsättande samt sid. 43—48 af  utdrag ur betänkandet i 
afseende  på detta sistnämda förslag. 
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i^äny^r/or- Veterinärkomitén:  Betänkande och förslag  rörande de for 
ISrrfenfn^-  rikets behof  erforderliga  veterinärundervisningsanstalter 

anstalter. . ^ ~ , 3 , . . 
jemte hvad till veterinärkonstens utöfvande  i riket tjena 
kan. 

Förvaras i riksarkivet bland komiténs handlingar. 
Komiterade:  Jernför  1821 sid. 70. Såsom ordförande  vikarie-

rade öfverståthållaren  Dan. Edelcreutz, hvilken jemte Weigel och 
sekreteraren undertecknade betänkandet. 

Historik.  Sedan det förra  betänkandet afgifvits,  hade k. m:t den 3 maj 
be,slutit inköp af  de öfverdirektör  Norling tillhöriga egor och lägenheter i 
närheten af  veterinärskolan i Skara till förmån för  denna inrättning samt 
den 3 februari  och 9 maj 1822 utfärdat  nådiga författningar  rörande anta-
gande af  hästläkare och hofslagare  vid kavalleriregementena och angående 
rättighet för  vid veterinärskolorna undervisade och examinerade djurläkare 
och hofslagare  att utan hinder af  gällande skråförfattningar  utöfva  hofslagare-
yrket samt den 14 juni samma år faststält  af  komitén inlemnade ritningar 
och kostnadsförslag  till de för  veterinärinrättningen i Stockholm ännu erfor-
derliga nybyggnader oeh arbeten. Härigenom hade en betydande del af 
hvad komiterade föreslagit  i betänkandet den 19 juni 1821 antingen bifallits 
och verkställts eller undergått förändringar.  J)å nämda betänkande derför 
icke längre kunde anses grundadt på det samtida verkliga förhållandet  af 
rikets behof  af  veterinäranstalter och således icke kunde oförändradt  läggas 
till grund för  de tilltänkta kgl. propositionerna, hade komitén, som äfven  er-
hållit k. m:ts befallning  att inkomma med utlåtande rörande konungens bc-
fallningshafvandes  yttrande rörande provinsernas förseende  med skickliga djur-
läkare, ansett sig skyldig att derjemte till k. m:t uppgifva  hvad som enligt 
komiténs tanke återstode för  att bringa rikets veterinäranstalter till behörig 
fullbordan  samt de derför  erforderliga  penningebelopp. 

Betänkandet afgafs  den 14 november 1822, anmältes den 9 januari 
1823 (se protokollet för  ecklesiastikärenden punkt 5). K. m:ts beslut se 
protokollet. K. proposition (n:r 23) den 20 februari  samma år. 

Amiton aJ''tM-  Underdånigt  utlåtande i frågan  om en ny organisation af 
tullverket. 

Förvaras i riksarkivet bland »tullkommissioner», tinnes derjämte tryckt. 
Stockholm 1823. 52 sid. + 6 tabellbilagor. 8:0. 

Komiterade:  Se 1819 sid. 61. 
Bilagor. 1) Uppgift  på de utländska varor som 1821 i inkom-

mande tull inbragt 2,000 rdr hamb. banko' och deröfver. 
2) Uppgift  på importen 1819, 20 och 21 ifrån  alla orter utom 

Finland; d:o d:o från  Finland. 
3) Uppgift  på exporten 1819, 20 och 21 till alla orter utom 

Finland; d:o d:o till Finland. 
4) Uppgift  öfver  tulluppbörden i vissa sjö- och stapelstäder 1821. 
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5) Antalet löntagare efter  1821 års stat; d:o d:o på extra ordi-
narie och expektansstater samt pensionstagare år 1821. 

Historik.  Se 1819 sid. 61. Betänkandet afgafs  i november 1822, an-
mältes den 21 mars 1823 (protokollet för  handels- och finansärenden  punkt 2). 

Lagkomitén: Förslag,  till ufsökning  s-balk, sa ock till rätte- a^riutegång 
gangs-balk. Del. 1. Om rättegång i tvistemål. 

Stockholm 1822. 430 sid. 8:o. 

Komiterade  för  kronogevärsfaktoriinrättningen  i Karl  Gu-
stafs  stad: Utlåtande  den 14 maj 1822  öfver  kommers- *'"  /öm/ing.'" 1* 
kollegiets förslag  till reglemente för  Eskilstuna stads och 
fristads  förening. 
Komiterade:  Kommersrådet J. A. Leyonmarck, kaptenen Erik 

Nordevall. 
Med remiss den 21 augusti 1821 och 5 februari  1822 af  kommerskolle-

giets förslag  den 22 mars 1821 och påminnelserna deröfver  af  Eskilstuna 
fristads  äldste hade k. m:t anbefalt  komiterade att afgifva  yttrande. Innan 
detta hann ske, afled  komiténs ordförande,  statsrådet Lagerbring. Komiterade 
hemstälde att k. m:t skulle fastställa  den af  kollegiet föreslagna  direktionen 
som öfverstyrelse.  (Se protokollet för  handel- ocli finansärenden  den 5 juni 
1822, punkten 28.) Se vidare sid. 137 betänkandet år 1S32 om Eskilstuna 
stads och fristads  förenande  under gemensam öfverstyrelse. 
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1Förslag  till inrättande af  en allmän pensionskassa för  rikets 
fZh*jenJemliiT  'civile embets- och tjenstemän. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar angående »civilstatens pensions 
kassa», vol. 1 samt i afskrift  som bilaga till protokollet för  handels- och 
finansärenden  den 13 april 1825. Förekommer derjemte tryckt på sid. 
1—52 uti »Handlingar om en pensionscassc-inrättning for  civile embcts-
och tjenstemiin jemte deras enkor och barn». Stockholm 1825. 4:o. 

Komiterade:  Presidenten friherre  G. F. Wirsén, ordf.,  vice pre-
sidenten M. Ilaak, revisionssekreteraren J. Lagerheim, expeditions-
sekreteraren F. A. Willhelmson, revisionssekreteraren N. V. Stråle, 
krigsrådet J. Edelcrona, hofrättsrådet  Cari A. Lewin, statskommis-
sarien M. G. Wimerstedt, kommersrådet Joh. Ad. Leyonmark, kam-
marrådet J. P. Kruse, amiralitetskammarrådet O. J. Strandberg, krigs-
rådet J. Salomon, öfverfältläkaren  N. Almroth, sekreteraren i sundhets-
kollegium L. M. Philipsen, assessorn i bergskollegium D. V. Tribler, 
protokollsekreteraren Carl Ant. Kock, advokatfiskalen  i förvaltningen 
af  sjöärenden Ejlert Hallgren, vice advokatfiskalen  i bergskollegium 
J. P. Almgren, kamreraren i kommerskollegium L. H. Willman, 
kamrenirne i statskontoret Gust. Öijer och i kammarkollegiet Olof 
Nvbkeus, protonotarien i Svea liofrätt  A. H. Corvin, kommissarien 
i kammarrätten A. Holmbergson. 

Sekreterare: Assessorn J. H. von Sydow. 
Bilagor. Sid. 45—52 och 8 sid. tabeller angående klassifikationen. 
Historik.  Den 14 juni 1803 hade k. m:t genom nådig skrifvelse  till 

presidenterna i Svea hofrätt  och samtliga kollegier förordnat  att författandet 
af  den genom k. kungörelsen den 29 juni 1798 grundlagda allmänna pensions-
kassa för  rikets civile embets- och tjenstemän skulle uppdragas åt en leda-
mot och en af  betjeningen i hvarje kollegium, hvilka presidenten hade att 
utse. Sedan någon åtgärd till detta arbetes företagande  icke följt,  hade genom 
särskilda cirkulärbref  till liofrätten  och kollegierna den 30 november 1810, 
3 december 1812 ocli 20 september 1815 derom ytterligare erinrats och slutligen 
presidenten i kommerskollegium friherre  Edelcrantz den 22 november 1815 
till ordförande  utsetts. 

I sitt (se protokollet för  handels- och finansärenden  den 10 februari 
1819) utlåtande anhöll statskontoret, att den för  länge sedan tillförordnade 
komitén skulle förständigas  att fullgöra  sitt uppdrag, så att ett förslag  skulle 
kunna föreläggas  riksdagen vid nästa riksdag. Statskontoret hcmstälde tillika 
att komiterade måtte få  öfversc  författningarna  rörande dödsfalls-  och avan-
cemangsbesparingar. K. m:t befalte  enligt samma statsrådsprotokoll att arbetet 
skulle utan uppehåll företagas  af  de embets- och tjenstemän, som redan voro 
utsedde eller nu borde af  presidenterna i hofrätterna  och kollegierna i före-
skrifven  ordning ofördröjligen  utnämnas. 
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Komiterades den 23 januari 1823 afgifna  betänkande öfverlemnades  den 
5 mars samma år till statsutskottet i afseende  på de från  statsverket till 
inrättningen påräknade bidrag. 

Riksdagens skrifvelser  den 2 oeh 11 september 1823 samt komiterades den 
19 mars 1825 afgifna  betänkande (se detta) föredrogos  i statsrådet den 13 april 
1825 (se protokollet för  handels- och finansärenden  samma dag punkt 3). K. 
m:t gillade till alla delar hufvudgrunderna  till komiterades förslag  af  den 19 
mars 1825 till reglemente för  civilstatens pensionsinrättning, gillade den af 
komiterade föreslagna  provisoriska instruktionen för  direktionen samt hvad 
komiterade föreslagit  rörande handlingarnas tryckning. Allmän kungörelse 
skulle utfärdas. 

Underdåniga  betänkanden af  en utaf  kongl. maj:t i nåder 
förordnad  finance-eomité,  med dertill hörande bilagor. 

Stockholm 1823. 100 sid. 8:0. 
Ingår äfven  i 1823 bihang, 1 saml. 1 bandet sid. 347 och följande. 

Komiterade:  Statsråden grefve  M. Rosenblad, grefve  A. G. 
Mörner, grefve  Jac. De la Gardie, f.  d. statsrådet grefve  G. Lager-
bjelke, presidenten friherre  G. F. Wirsén, statsrådet grefve  Carl A. 
Löwenhjelm, grefve  Carl De Geer, generallöjtnanten friherre  M. 
Björnstjerna, "tillförordnade  statssekreteraren C. D. Skogman, kansli-
rådet C. B. Hegardt, prosten F. B. von Sehwerin, öfverdirektören 
IL N. Schwan. 

Särskilda yttranden af:  F. B. von Sehwerin, sid. 81—99, samt: 
Yttrande till k. finans-comitén. 

Stockholm 1822.', 78 sid. 8:o. 
M. Björnstjerna, Anförande  till fmance-committéen. 

Stockholm 1823. 67 sid. 8:o. 
Komitén hade i uppdrag att afgifva  såväl berättelse om det dåvarande 

tillståndet som förslag  till framtida  förbättringar  1) i afseende  på ostadig-
beten af  det representativa eller sedelmyntets förhållande  till det redbara 
eller silfret  samt det förras  gradvis fallna  värde; 2) i afseende  på åtskilliga 
klassers, helst den närandes, iråkade förlägenhet;  på den allt mer svigtande 
krediten medborgare emellan; och pä de hinder, som syntes möta omloppet 
af  det rörelsekapital hvilket dels utgjorde, dels förestälde  nationalförmögenheten. 

Betänkandet öfverlemnades  till riksdagen genom k. skrifvelse  den 19 
februari  1823. 

1. Betänkande och förslag  till en förbättrad  fångvård,  Ang.mförbätt-
*• j j rad fångvård. 

Ingår i 1823 bihang, 1 saml. 2 bandet, sid. 100—140. 
Komiterade:  Statsrådet grefve  Carl Axel Löwenhjelm, general-

löjtnanten friherre  M. Björnstjerna, justitierådet J. Sylvander, gene-
ralmajoren friherre  B. Fr. Sparre, konteramiralen friherre  Joh. La-
gerbjelke, justitiekansleren E. J. Bergenschöld, statskommissarien 
C. Tunelius. 

Förtcckn.  öfver  KomUcbct. 6 
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Sekreterare: N. Snoilsky. 
Särskilda meningar af  Bergenschöld, sid. 135—138; M. Björn-

stjerna; Sparre; Tunelius, under åberopande af  Riselis yttrande. 
Bilaga. Litt. A.. Kalkyl öfver  kostnaden för  den föreslagna 

korrektionsinrättningen i Stockholm för  300 man, sid. 139—140. 
Sedan k. iu:t 1819 anbefalt  revisionssekreteraren L. P. af  Kiscll såsom 

tillförordnad  justitiekansler att icke allenast besöka fästningarna  i riket för 
att efterse  förhållandet  med dervarande fångar,  utan ock att taga närmare 
kännedom om arbetsinrättningarna i Karlskrona och Vadstena samt han in-
kommit med berättelse om sin förrättning,  tillförordnade  k. m:t den 3 nov. 
1820 en komité för  att taga hela ämnet samt hvad Risell yttrat och till-
styrkt i öfvervägandc  samt afgifva  betänkande angående sättet att verkställa 
nödiga befunna  förbättringar.  Betänkandet afgafs  den 5 mars 1823, öfver-
lemnades till rikets ständer i samband med en k proposition (n:r 43) den 
23 juli 1823 angående inrättande af  ett allmänt arbets- och korrektionshus » 
i hufvudstaden.  Jemför  äfven  k. propositionen n:r 49 den 31 juli 1823 om 
den allmänna fångvården,  åsyftande  rätt för  vaktkarl eller fångförare  att 
skjuta på fånge  som försöker  rymma. 

Utlåtande  den 26  juli 1823 öfver  krigskollegiets utlå-
tande den 14 januari samma år rörande arbetshusin-
rättningens i Vadstena  utvidgning. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar rörande styrelsen för  fängelserna. 
Föredrogs den 3 februari  1824. 

Ang. arbetsin- o 
rättningen* i ' 

Vadstena  utvidg-
ning. 

L a g k o m i t é n : 

s utlåtanden. 1- Den 1 mars 1823.  Förslag  till författning  om fast  egen-
doms försäljning  å lotteri. 
Särskild mening af  Bergenschiöld. 
Se k. propositionen n:r 41 i 1823 bihang 1 saml. 2 bandet samt de der 

bifogade  handlingar. Högsta domstolens utlåtande der äfven. 

2. Samma dag. Förslag  till upphäf  vande af  8 @ kap. 1 ut-
s öknings b al ken och ändringar i öfverskriften  af  kap. 45 
missgemingsbalken och i dess 2 

3. Den 24 maj samma år: Nytt  förslag  i ämnet. 
Dessa båda förslag,  som afse  embets- och tjenstemäns ansvar för  för-

skingring af  medel, ingå jemte högsta domstolens utlåtanden i frågan  bland 
handlingar bifogade  k. propositionen n:r 42 (1823 bihang 1 saml. 2 bandet). 



Uppfostringskomitén:  Den 26  mars 1823 angående före-
slagna ändringar i den föreslagna  regleringen af  Stock-
holms stads undervisningsverk. 

Förvaras i riksarkivet. 
Afgafs  i anledning af  direktionens för  Stockholms stads undervisnings-

verk skrifvelse  den 28 januari 1823. Anmältes den 9 april 1823 punkt 6. 
I enlighet med komiterades tillstyrkan biföll  k. nr.t direktionens förslag. 

Myntkomitén:  den 18 april 1823 med specificeradt  förslag  J^f^aJmta 
öfver  kostnaderna för  myntverkets iståndsättande. 

Riksarkivet på förut  angifvet  ställe. 
Föredrogs den 21 mars 1823. Se protokollet för  handels- och finans-

ärenden samma dag punkt 2. 

Utdrag  af  protocollet. hållit i den af  Kongl.  Maj:t  i nåder 
förordnade  comité till utarbetande af  ett förnyadt  in-l%aQ<£n?e! e 

fanteri-exercice-reglemen  te. 
Afdelning  1—ö. Stockholm 1821. 
För regementerna till fot  1822, del. 1 och 2. 
För regementerna till fot  1823, del. 1 och 2. 
Komiterade:  Generalmajoren friherre  C. Th. von Schulzenheim. 

ordf.,  öfverstarne  friherre  Djurklou och friherre  II. Mörner, öfverst" 
löjtnauterna C. von Plåten, G. N. Lagerheim och C. A. von Heden-
berg, majorerna O. G. Bergenstråhle och C. L. Daevel samt kap-
tenen B. Fr. lvrsemer. 

Komiterade tillförordnades  genom generalorder (n:r 98) af  den 21 februari 
1820. De utgifna  protokollen för  1821 representera komiténs första  förslag 
till ett nytt reglemente. Med anledning af  de från  infanterigcneralerna  och 
regementscheferna  öfver  detsamma afgifna  anmärkningar samt den erfarenhet, 
som vunnits vid fotgardesregementenas  exercis efter  samma förslag,  utgaf 
komitén sina protokoll för  1822. Sedan trupperna å Ladugårdsgärdet samma 
år exercerat efter  detta nya förslag  och anmärkningar från  armén inkommit, 
utgafs  den tredje upplagan eller protokollen för  1823. Sedan det sålunda 
omarbetade förslaget  tillämpats vid storlägret å Ladugårdsgärdet samma år 
och der tjenstgörande generaler afgifvit  skriftliga  yttranden, tillsattes en sär-
skild granskniugskomité, och sedan denna komités yttrande afgifvits  till 
tjenstgörande generaladjutanten för  armén och reglementskomitén deröfver 
hörts, faststälde  k. m:t den 5 november 1823 nytt exercisreglemente för  rege-
mentena till fots.  Af  detta reglemente, hvars tryckning ombesörjdes af  regle-
mentskomitén, utkom del 1 1823 och del 2 1824. (Jemför  krigsvetenskaps-
akademiens handlingar 1825 sid. 157 och följande.) 
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Am i7vaiid?nf'  Projekt till reglemente för  invalidinrättningen i Ulriksdal. 
riittningen ti ' 

Ulriksdal.  Bilaga till protokollet tor krigsärenden den 23 sept. 1823 (punkten 16). 
Komiterade  m. m. se 1819, sid. 63. 
Bilaga: Interimsspisordning. 
K. m:t faststälde  projektet till reglemente med vissa ändringar och 

gillade den af  komiterade utfärdade  interimsspisordningen. 
Den 2 maj 1824 faststäldes  beklädnadsstat. 

inrättningens Komiterade  till utredning af  magasinsinrättningens ställning: 
Berättelse angående verkställigheten af  uppdraget. 

Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner angående magasinsinrätt-
ningen.» 

Komiterade:  Presidenten Sal. Löweuskiöld, ordf.,  vice presi-
denten C. B. Billberg, f.  kanslirådet C. B. Hegardt. 

Sekreterare: F. F. Fåhrseus. 
Bilagor. Flera tabellbilagor och bilagda handlingar. 
Komiterade erhöllo den 11 december 1822 i uppdrag att efter  gransk-

ning af  allmänna magasinsdirektionens protokoll och öfriga  till upplysning i 
ämnet tjenande handlingar uppgöra utredning öfver  magasinsdirektionens 
ställning vid 1822 års slut i hvad det angingc antalet och värdet af  deras 
fastigheter,  beloppet och beskaffenheten  af  dess fordringar  och huru de för 
fordringarnas  indrifvande  gifna  föreskrifter  blifvit  iakttagna, inrättningens 
lager af  spanmäl etc. (Jemför  protokollet för  handels- och finansärenden  den 
27 maj 1823 (n:r 26) punkten 1). 

Betänkandet afgafs  den 23 april 1823, anmältes den 29 maj samma år. 
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K o m i t e r a d e till ö f v e r s e e n d e  af  bergs för fat tningarna : 

1 . Betänkande om en friare  tackjernshandel. lackjcrnshandel. 

Betänkandet afgafs  i februari  1824. Anmältes den 24 maj samma är. 

2. Betänkande angående stångjernstillverkningen. Atm,£hi?ng™'' 

3. Betänkande om stånqjernssmidets friare  utöfninq.  Ang. stångjärn». 
JJ  • J  j xm idets friare 

Inkommo samtidigt med föregående  oeh anmältes samma dag. Öfver utof nmg. 
sistnämnda betänkande voro berginästarnes utlåtanden infordrade. 

Komiterade:  Assessor P. Lagerhjelm och geschvorner Em. 
Rothoff. 

Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner rörande bergsnäringen»; 
förekomma derjemte tryckta uti: P. Lagerhjebn och Em. Rothoff,  För-
slag till ändringar och förbättringar  uti bergsförfattningarne.  Streng-
näs 1832. , , 

rcOOc^u { 

1 anledning af  riksdagens skrifvelse  erhöllo komiterade sitt--uppdrag 
den 16 december 1823. . t w A+JfrK  ' 12. Ib 2 . 2 -

Förslaq  till laq mot lurendräqeri och tullförmillninq.  , ><>o «»' 
o o J  j j lurcndrägeri och 
Betänkandet förvaras  i riksarkivet bland »tullkommissioner»; sjelfvA  '"'Vörsnittning. 
lagförslaget,  motiven oeh noter ur protokollet öfver  justitieärenden i 
högsta domstolen den 14 oktober 1824 utgöra bilagor till protokollet 
för  handels- och finansärenden  den 20 april 1825 punkt 1. 

Komiterade:  Lagkomiténs arbetande ledamöter och sekreterare 
samt särskildt utsedde komiterade: öfverdirektören  i tullverket 0 . 
G. Cassel och assessorn i kommerskollegium G. M. Danckwardt. 

Historik.  I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 20 december 
1823 uppdrog k. m:t den 18 februari  1824 (se protokollet för  handels- och 
finansärenden  samma dag punkt l) åt komiterade att utarbeta en förnyad 
författning  mot lurcndrägeri och tullförsnillning,  hvarvid k. m:t fann  att 
gällande författningar  borde undergå de jemkningar och förändringar,  som 
under tillämpningen erfarenheten  gifvit  vid handen, med hänsigt å ena sidan 
till handelns och nationalindustriens befrämjande  och å andra sidan till ange-
lägenheten att till tryggande af  statens och enskilde medborgares rätt mot 
öfverträdelse  af  tullförfattningarna  vidtaga kraftiga  medel i möjligaste måtto 
så lämpade att nödig likstämmighet vunnes i förhållandet  till den allmänna 
lagstiftningen.  Förslaget borde öfvcrlemnas  till k. m:t inom den 1 juni, så 
att det skulle kunna öfverlemnas  till rikets ständer så tidigt att det skulle 
kunna tjena till efterrättelse  från  och med 1825 års början. 

i 
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8<> 1824. 
Förslaget afgafs  den 31 juli 1824, remitterades till högsta domstolens 

utlåtande angående hvad deri förekom angående ansvar och straff  och rätte-
gångssätt (se ofvan).  K. m:t anbefalte  statssekreteraren Skogman att med 
ledning af  de hufvudgrunder  som blifvit.  inför  k. m:t uppgifna  författa  för-
slag till förordning  mot oloflig  införsel  eller utförsel  af  varor. 

•^ln"i 9/ör"r>l  Kyrkolag  skomitcn: förslag  till en förordning  mot s. k. läsare-
ning mot #. k. ••;/ 7 

uimre. sallskaper. 
Förvaras i riksarkivet bland »komitéer rörande ecklesiastikärenden». 

Komiterade  etc. se vid år 1828. 
Bilaga. Förslag till k. m:ts förnyade  nådiga kungörelse inne-

hållande förbud  emot olofiiga  sammankomster till särskild gudstjensts 
förrättande.  * 

Eislorilc. Med anledning af  presteståndets skrifvelse  i november 1823 
angående de s. k. läsarnes mer eller mindre oroliga uppträdande fingo  komi-
terade den 27 december 1823 i uppdrag att verkställa den af  prästeståndet 
föreslagna  granskning af  författningarna  rörande pietistiska oroligheter till 
beredande af  de förändringar  och tillägg som med samhällsskick och för-
hållanden öfverensstämde. 

Betänkandet inkom den 10 december 1824, anmältes den 18 maj 1825, 
(punkt 1). K. m:t förklarade,  att frågan  borde af  konung och riksdag 
gemensamt afgöras  och skulle derför  blifva  hvilande såsom icke varande af 
behofvet  påkallad, helst de öfverklagade  oordningarna af  s. k. läsare icke vore 
af  vådlig betydenhet, utan derjemte i aftagande.  Ärendet anmältes ånyo 
den 21 dec. 1833. 
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Uppfostringskomitén: 

1. Den 10 mars 1825  betänkande angående inrättningen "SmuT^. 
r i i /•.. 7;  /• 77  7  / • skolor för  allm. af  sko tor for  altmanna folkundervisningen  ( = om organi- folkundervis-

ningen. 
sationen af  pedagogier ocli folkskolor  i allmänhet). 

2. Den 30 december 1825  om förändringar  i löneregleringen rt^j^vuby 
/ Tt- 7  ../., j .. 7  stifts  läroverk. 

or Visby  stijts läroverk. 
Anmältes den 16 mars 1826 (punkt 3). K. m:t gillade komiterades 

hemställan. 
01'vanstående utlåtanden förvaras  i riksarkivet. 

Betänkande angående vidtagande af  åtgärder i anledning ^i^muand 
af  den bland hästarna vid lifgardet  till häst uppkomna li/a'" dtts 

smittosamma sjukdom. 
Ingår i protokollet för  krigsärenden den 17 mars 1825. 

Betänkandet afgafs  den 16 mars 1825. K. m:ts beslut se nämda 
protokoll. 

Komiterade  för  civilstatens pensionskassas reglering: Utlå-  pensionskassa, 

tände den 19 mars 1825  i anledning af  rikets ständers 
skrifvelse  den 2 september 1823. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar rörande civilstatens pensions-
kassa vol. 1. Tryckt  i »Handlingaromen pensionseasse-inrättning etc.» 
Stockholm 1825 4:o sid. 64—138. 

Komiterade:  Se 1823 sid. 80. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till instruktion för  tillförordnade 

interimsdirektionen öfver  civilstatens pensionsinrättning; sid. 80—88. 
Litt. B. Förteckning på embets- och tjenstemän, som erhållit 

afsked  med lönens bibehållande på allmänna indragningsstaten från 
den 12 november 1823, då rikets ständers författning  vidtog om 
afskeds  undfående  vid fylda  (35 års ålder, och till 1824 års slut; 
sid. 89—91. 

Litt. C. Förteckning öfver  de under 1824 inträffade  ledigheter 
i de kgl. kollegier och publika verk hvilkas aflöning  utbetalas af 
kgl. statskontoret, sid. 92—94. 
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Litt. D. Sammandrag öfver  hvad militära embets- och tjenste-

mäns enkor och barn åtnjutit genom ordinarie pensionskassa 1815 
—29. . (Tabell). 

Litt. E. Förslag till reglemente för  civilstatens pensionsinrätt-
ning (bilagdt statsrådsprotokollet) samt förteckning  öfver  ordningen 
för  i landsorten bosatta delegare i civilstatens pensionskassa att 
välja fullmäktige;  sid. 95—121. 

Litt. F. Pensionskassans kapitalfond  vid 1824 års slut. 
Historik.  Se sid. 80 vid 1823 års betänkande. Riksdagens skrifvelse  den 2 

sept. samma år angående bidrag af  statsmedel till pensionskassan remitterades 
till komiterade, som derjemte genom k. bref  den 12 november erhöllo med-
delande att riksdagen, på grund af  väckt motion om rätt för  civile embets-
och tjenstemän att vid lägre ålder få  afsked  med bibehållen lön, hemställ 
om afskedsålderns  nedsättande från  70 till 65 år med lönen såsom pension 
på allmänna indragningsstaten. K. m:t biföll  denna hemställan och förkla-
rade att möjligen uppkommande utgifter  utöfver  allmänna indragningsstatens 
tillgångar skulle utgå från  besparingarna pä statsverkets inkomster, hvarom 
k. m:t ville meddela komiterade med hänsyn till det inflytande  detta möj-
ligen kunde hafva  på den pensionsinrättning, hvars reglering uppdragits åt 
komiterade. 

Ofvanstäende  betänkande är icke undertecknadt af  Lagerheim, Edelcrona, 
Lcyonmark, och Hallgren. 

Jemför:  Interimsdircktionens öfver  civilstatens pensionsinrättning till k. 
m:t ingifna  underdåniga betänkande i anledning af  inkomna erinringar. 
Stockholm 1826. 

ochXon!eTim"c-  Förslag  till förnyad  förordning  angående Sveriges och Norges 
7ch% hfartl?ö"r-  ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden. 

hållanden. 
Stockholm 1825. 8 sid. 4:o. 

Förslaget till förordning  utgör bilaga till protokollet för  handels- oeh 
tinansärenden den 24 maj 1825. Betänkandets originalbilagor förvaras 
i riksarkivet i ett konvolut »Unionskomitén 1825». 

Komiterade:  Statsrådet grefve  M. Rosenblad, statssekreteraren 
friherre  G. F. Wirsén, statssekreteraren C. af  Klintberg, f.  d. stats-
rådet grefve  H. Wedel-Jarlsberg, statsrådet Peder Motzfeldt,  stats-
sekreteraren C. I). Skogman, öfverdirektören  H. N. Schwan, tull-
inspektören H. M. Lassen, bankadministratorn Fredrik Meltzer. 

Sekreterare: Olof  Im. Fåhrseus, kanslist hos generaltulldirektionen. 
Bilagor. Litt. A—B. Diverse formulär. 
Litt. C. Förteckning å sådana svenska eller norska varor, 

hvilka kunna införas  sjöledes från  ena till andra riket mot half 
tull eller mot en tullafgift  af  15 för  hundrade. 

Litt. D. Förteckning å svenska eller norska varor, för  hvilka 
vid sjöledes införsel  från  ena till andra riket afvels-  eller tillverk-
ningsbevis icke erfordras. 



1825. 89 

Med anledning af  åtskilliga uppkomna frågor  och särskilda framställ-
ningar rörande Sveriges och Norges inbördes sjöfart  och liandelsgeinenskai> 
tillsattes den 8 april 1824 en svensk-norsk komité för  att granska allt som 
rörde de båda rikenas handelsförhållanden  och underställa k. m:ts nådiga 
pröfning  de förslag  och utvägar, som säkrast kunde leda till befästande  af 
de förenade  folkens  gemensamma handelsintressen. 

Betänkandet afgafs  den 20 april 1825. Norska regeringens i Kristiania 
utlåtande den 18 maj förvaras  i riksarkivet. K. m:ts beslut se ofvannämda 
protokoll och k. förordning  samma dag. 

Betänkande om en förändrad  organisation för  stuteriet vid ,.fj'% 
Strömsholm med plan dertill. 

Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner angående stuterierna etc.» 

Komiterade:  Statsrådet friherre  A. J. Sköldebrand, ordf.,  öfver-
stekammarjunkaren friherre  E. Ii. Adelsvärd, generallöjtnanten fri-
herre M. Björnstjerna, kammarrådet Herm. Julin, majoren G. N. 
Liljenstolpe, öfverdirektören  S. A. Norling. 

Sekreterare: Aug. von Stahl, kammarjunkare. 
Bilagor. Diverse kalkyler och hästförteckningar. 
I anledning af  rikets ständers anmärkningar mot hushållningen vid 

stuteriet, tillförordnades  komitén den 2 mars 1824 att föreslå  ändringar och 
förbättringar  i stuteriets organisation och styrelse. Betänkandet afgafs  den 
25 maj 1825, anmältes den 13 december samma är. K. m:t gillade komi-
terades förslag  till plan i dess hufvudgrunder  och skulle densamma från 
och med 1826 af  stuteriöfverstyrelsen  sättas i verket. (Se protokollet för 
kammarärenden samma dag punkt 11). 

Fältmarskalken friherre  H. H. von Essen var ursprungligen förordnad 
till ordförande,  men afled  i juli 1824. 

Berättelse om undersökning af  konsul O. Beckmans fabriks-  ^/budaldTas 
inrättning för  bildande af  färg  stoj'ter ur åtskilliga laf-  '"1^-åiiZ.  " r 

arter. 
Komiterade:  Landshöfdingen  i Göteborg grefve  A. Rosen, ordf., 

öfverfältläkarne  P. Dubb och C. J. Weltzin, handlanden A. R. Lorent. 
I anledning af  Beckmans ansökning om understöd afgaf  kommerskolle-

gium utlåtande den 2 december 1824, hvarefter  komiterade tillförordnades 
den 9 februari  1825. Deras memorial afgafs  den 13 juli samma år och 
föreslogo  komiterade blaud annat en exporttull på vissa lafarter.  Ärendet 
anmältes den 23 november samma år (protokollet för  handels- och finans-  ' 
ärenden punkt 11). Beckman erhöll ett förlagslån  på 6,000 riksdaler. 
Kommerskollegicts yttrande infordrades  och inkom den 19 juni 1826. 
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AJkafinnMmö-  Komiterade  till vermländsha finnallmogens  angelägenheters 
g c m ml-r'.1"" 1 undersökande: berättelse om den hållna undersökningen. 

Förvaras i riksarkivet bland protokollsutdrag frän  kammarexpedi-
tionen 1826. 

Komiterade:  Landshöfdingen  Joh. af  Wingård, ö överstelöjtnanten 
E. A. von Gerdten, kyrkoherden H. Stenberg. 

Sekreterare: Kamreraren S. G. Lindberg. 
Bilaga. Protokoll hållet uppå Vermlands finnskog  den 6—9 

juli 1824. 
I anledning af  böneskrifter  från  allmogen och utlåtande af  k. befhde 

tillförordnades  komiterade genom k. bref  den 4 november 1823. Komiterades 
berättelse afgafs  den 30 augusti 1825, anmältes på kammarexpeditionens 
föredragning  den 30 december samma år (punkt 10). K. m:ts beslut se prot. 

Lagicomitcn: Förslaq  till notariatsinrättninq å landet. 
Förslag  till nota- ,7 

" " ' i ö S " " ' " ntgör bihang n:r 2 till komiténs förslag  till allmän civillag. Stock-
holm 1826. 

Förslaget är dateradt den 29 december 1825. 
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Uppfostringskomitén  den 9 juni 1826  angående tiden för 
7  7 7  /... 7  • 7  „ . förande  i Linkö• 

skadespels uppförande  i Linköping. ping. 
Förvaras i riksarkivet. 

Anmältes den 28 juni 1826 (punkt 5). Lnndshöfdingens  begäran att 
skådespel skulle få  uppföras  hvilken tid som helst på året i Linköping bi-
fölls  icke, men tiden utsträcktes från  den 10 december till den 10 februari, 
under vilkor att eforus  eftcrsäge  att för  den frän  terminens början' öfver-
skjutande tiden inga menliga följder  deraf  skulle tillskyndas den studerande 
ungdomen. 

Komiterade för  teknologiska institutet: 

1. Underdånigt  förslag  till inrättningens organisation i alla 'tloÄfi 
_7 7 7 organisation. 
dess delar. 

Utgör bilaga till protokollet för  kammarärenden den 31 maj 1826 
punkt 1. 

Komiterade:  Generalmajoren B. Franc Sparre, statssekreteraren 
C. D. Skogman, sekreteraren i kommerskollegium P. von Sydow, 
fabrikören  Abr. I. Hiessleiter. 

Sekreterare: J. N. Borelius. 
Bilagor. Litt. A—C. Kostnadsförslag  till diverse lokalers istånd-

sättande. 
Litt. D—E. Förslag till stat och uppgift  på disponibla medel. 

Den, 23 mars 1826 anbefaltes  komiterade att icke allenast granska det 
af  öfverdirektören  Schwartz uppgjorda förslaget  till stadgar för  teknologiska 
institutets föremål,  organisation och förvaltning,  utan ock undersöka och 
föreslå  de förändringar  i modcllkammarchusets inredning och öfriga  åtgärder, 
som kunde föranledas  af  dess upplåtande till lokal för  teknologiska institutet, 
äfvensom uppgifva  en beräkning öfver  kostnaderna såväl för  institutets första 
anläggning som äfven  de för  dess vidmakthållande nödiga utgifter. 

Det af  Schwartz uppgjorda förslaget  finnes  bifogadt  statsrådsprotokollet. 

2. Den 2 september 1826  om vidtagande af  åtskillig a för-  ^'Zeftgärder 
beredande åtgärder i afseende  på institutets organisation. tetnotZgMa^-

ställtet* organi-
sation . 
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åi<%'<i?r'im'in-  3- Den 30 december 1826  angående vidtagna åtgärder 
ningttlällande. till institutets iordningsställande. 

Bilagor. 1 , 2 a och b, 3, 4 angående reparationer vid institutet. 
Sistnämda två utlåtanden förvaras  i riksarkivet bland »handlingar rö-
rande direktionen for  teknologiska inttitutet.» 

Komiterades uppdrag var härmed fullbordadt.  Detta utlåtande före-
drogs den 5 april 1827 (se protokollet för  handels- oeh finansärenden  punk-
ten 11). En direktion tillsattes. 

Ang. ny Mottag.  Förslag  till krigslag för  krigsmakten till lands och sjös med 

bilaqor. 
J Stockholm 1828. 152 sid. 4:o. 

Komiterade:  Ordföranden  i krigshofrätten  generalmajoren G. V. 
af  Tibell, ordf.,  underståthållaren C. J. von Lindecreutz, general-
auditören P. J. Netzel, överstelöjtnanterna C. L. Drevel, A. J. von 
Schneidau oeh C. G. Bergenstråhle. 

Sekreterare: A. P. Lindblad. 
Utlåtanden  af  generaladjutanterna för  armén och flottan  fri-

herre M. Björnstjerna och grefve  Claes Cronstedt, sid. 1—16. 
Förslaget inkom den 8 augusti 1826; generaladjutanterna för  armén och 

flottan  afgåfvo  utlåtanden i december 1827. 
Genom k. bref  den 10 januari 1828 uppdrog k. m:t åt krigshofrätten 

att i samråd med generaladjutanten J. P. Lefrén,  tillförordnade  revisions-
sekreteraren J. Nordenfalk,  överstelöjtnanterna C. G. Bergenstråhle och G. 
V. Kuylenstjerna utlåta sig öfver  förslaget  samt derest anledningar till för-
ändringar i förslaget  förefunnes  afgifva  nytt förslag. 

Se vidare historiken under 1847 års förslag  till strafflag  för  krigs-
makten. 

Mw°nyu : Myntkomitén:  projekt af  den 18 oktober 1826  till riksdaler-
rifadalcrttyekc.  , 7 

stycke. 
Riksarkivet på förut  angifvet  ställe. 

Jcmför  protokollet för  handels- och finansärenden  den 15 november 1826 
punkt 12. 

L a g k o m i t é n : 

fordågTauiiu  ^ Förslag  till allmän civillag. 
'"O- Stockholm 1820. 2+VIII-I-301 sid. 4:o. 

Motiver. 
Stockholm 1820. 429 sid. 4:o. 

87 sid. utgöra protokoll vid komiténs sammanträden 1824—25. 
Bihanq n.r 1. 

« Stockholm 1826. 15 sid. 4:o. 
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Utgör komiténs betänkande 0111 domstolarnes organisation den 31 mars 1815. 
Bihang n:r 2. 

Stockholm 182(i. 6 sid. 4:o. 
Innehåller förslag  till notariatsinrättning å landet den 29 december 1825. 
Bihang n:r 3. 

Stockholm 1826. 169 sid. 4:o. 
Innehåller protokoll vid komiténs allmänna sammanträden under tiden 

den 12 oktober 1814—3 februari  1821, omfattande  öfverläggningar  i anled-
ning af  förslagen  till de särskilda balkarna. 

2 . Förslag  till allmän civillag. Andra upplagan med de 
förändringar,  som vid utarbetandet af  förslag  till crimi-
nallag blifvit  gjorda och tillökte med ett register. 

Stockholm 1838. 2 + VIII + 302 sid.. 4:o. 
Motiver. 

Stockholm 1837. 429 sid. 4:o. 
Bihang n.r 1; l(i sid.; n:r 2; 6 sid.; n:r 3; 167 sid. 

Stockholm 1837. 4:o. 
Samma innehåll som här ofvan. 
Register öfver  förslaget  till allmän civillag. 

Stockholm 1839. 71 sid. 4:o. 
Utarbetadt af  vice häradshöfding  A. L. von Strussenfelt. 
Förslaget till civillag afgafs  den 1 aug. 1826. Remitterades samma 

år till granskning af  hofrätterna;  deras yttranden se nedan. Öfverlemnades 
jämte högste domstolens yttrande genom k. skrifvelse  den 12 april 1834 till 
rikets ständer, hvilka afgåfvo  svar genom skrifvelsen  den 26 november 1834, 
hvari begärdes dels tryckning såväl af  en ny upplaga af  förslagen  till 
civil- och kriminallag som af  högsta domstolens yttrande och dels utar-
betande af  en sammandragen och lätt öfverskådlig  framställning  af  de såväl till 
allmän civillag som kriminallag afgifna  förslagens  plan och allmänna grund-
satser ocli väsentligaste skiljaktighetprna mellan den gällande lagens stad-
ganden ocli de föreslagna.  I anledning häraf  tillförordnade  k. in:t genom 
en skrifvelse  den 4 november 1835 den s. k. tablåkomitén. (Se denna år 1839.) 

Tryckta  utlåtanden: Högsta domstolens protokoll vid gransk-
ning af  förslaget  till allmän civillag. 

Stockholm 1836. 248 sid. 4:o. 
Granskningen försiggick  mellan den 10 februari  1832 och 26 juni 1833. 
Anmärkningar vi'd förslaget  till allmän civillag författade  vid 

den af  kongl. maj:t i nåder anbefallda  granskning af  berörde för-
slag af  presidenten uti kongl. götha hofrätt. 

Stockholm 1827. 103 sid. 4:o. 
Förslaget remitterades till hofrätterna  den 16 november 1826. Göta 

hofrätts  utlåtande afgafs  den 28 juli 1827. Granskningen var företagen  af 
presidenten jemte två af  honom utsedde ledamöter. 
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Anmärkningar vid förslaget  till allmän civillag författade  vid 
den af  kongl. maj:t i nåder anbefallda  granskning af  berörde för-
slag af  presidenten uti kongl. hofrätten  af  Skåne och Blekinge. 

Stockholm 1827. 196 sid. 4:o. 

A,r%imen<c*c Underdånigt  projekt till k. m:ts förnyade  nådiga reglemente, 
Kvar  efter  embets- och tjenstemän m. fl.  under resor i 
dess och kronans ärenden ma njuta skjuts och dag-
traktamente. 

Motiv  till det i underdånighet projekterade resereglementet. 
Utgöra bilagor litt. A och 15 till protokollet för  krigsärenden don 27 
juni 1827 punkt 20. 

Komiterade:  Ofversten  C. G. Bergenstråhle och kammarrätts-
rådet B. R, Ekholm samt öfverdirektören  Sten Rönbeck.' 

Bilagor. Litt, A. Tabell utvisande det i äldre författningar 
för  embetsmän m. fl.  under resor i kronans ärenden bestämda an-
talet hästar jemfördt  med resereglementet den 27 oktober 1807. 

Litt. B. Tabell utvisande resetraktamentets förhållande  till 
Hamb. b:o, svenska bankosedlar, spanmålspriserna vid traktamentets 
fastställande  och till spanmålens värde efter  riksmarkegångsprisen; 
allt särskildt för  åren 1685, 1743 och 1807. 

Litt. C. Tabellariskt sammandrag af  gästgifveritaxor  till utrö-
nande af  deras medelpris. 

Litt. D. Förteckning på embets- och tjenstemän föreslagna  till 
uppflyttning  inom reglementet. 

Litt. E. Förteckning på embets- och tjenstemän föreslagna  till 
uteslutning ur reglementet. 

Litt. F. Förteckning på embets- och tjenstemän, som dels till-
kommit efter  1807 års reglemente, dels eljest ansåges böra få  plats 
i en förnyad  författning. 

Särskilda yttranden afgåfvos  af  hvar och en af  komiterade. 
Historik.  Komiterade erhöllo den 7 februari  1826 i uppdrag att ut-

arbeta nytt resereglemente och ny tågordning. Betänkandet angående rese-
reglemente afgafs  den 30 december 1826, angående tågordningen den 16 juli 
1827 (se sid. 99 detta år). Öfver  det förstnämda  betänkandet afgaf  statskontoret 
utlåtande den lä februari  1827. Betänkandet föredrogs  i allmänna ärendenas 
beredning den 12 april samma år och i statsrådet den 27 juni. K. m:ts 
beslut se ofvannämda protokoll. Nytt resereglemente skulle utfärdas  att 
gälla från  och med 1828 i enlighet med det af  statssekreteraren författade 
projekt till reglemente med vissa förändringar.  Detta projekt finnes  bifo-
gadt protokollet i allmänna ärendenas beredning den 12 april. Anmältes i 
kammarexpeditionen den 1 augusti 1827. 
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Komiterade  till bergsförfattningarnas  öfverseende:  Förslag  gruf!,ekndga. 
till grufvestadga. 

Tryckt i Lagerhjelms och Rotlioffs  Förslag till ändringar och förbättrin-
gar uti bergsförfattningarne.  Strcngnäs 1832, sid. 109—190. Jfr  1824 
sid. 85. 

Betänkande angående- tillståndet af  k. m:ts flotta. 0/%«a»oca»»» 
rikris sjöförsvar. 

1'tgör bilaga till protokollet för  krigsärenden den 6 juni 182G, punkten 13. 
Komiterade:  H. k. h. kronprinsen, ordf.,  generalamiralen grefve 

Rudolf  Cederström, amiralen grefve  Baltzar v. Plåten, statsrådet 
grefve  G. F. Wirsén. konteramiralerna C. F. Coyet, grefve  Claes 
Cronstedt, och O. G. Nordenskiöld, statssekreteraren C. J. af  Nordin, 
öfversten  J. A. af  Borneman, kommendörkaptenerna P. G. von 
Sydow och J. H. Kreuger. 

Bilagor. Litt. A Förslag till besättningslista för  den projek-
terade flottan. 

Litt. B. Flottans materiel och dagkostnader under 60 år. 
Litt. C. Kostnaden för  personalen vid flottan  efter  ordinarie stat. 
Litt. D. Förslag öfver  lots- och fyringsstaterna,  båk- och fyr-

komplettering etc. 
Litt. E. Kostnader för  kompletterande af  flottans  etablissement. 
Litt. F. Ärliga kostnader till flottetablissementens  komplette-

rande och underhåll. 
Litt. G. Generalarbetsplan för  nybyggnader och reparationer 

af  flottan  under 10 år eller t. o. m. 1836. 
Litt. H. Jämförelsetablå  mellan öppen kanonslup och öppen 

kanonjulie. 
Litt. J. Kostnadsförslag  till månadsexpeditioner. 
Litt. K. Bestyckningstabell för  den projekterade flottan. 
Litt. L. Kostnadsförslag  för  exercisexpeditioner. 
Litt. M. Berättelse öfver  lots- och bäkinrättningar i Sverige. 
Särskilda anföranden  af  Borneman (2 stycken), O. G. Norden-

skiöld. 
Komiterade hade i uppdrag att undersöka tillståndet af  k. m:ts flotta 

i alla dess delar och i jämföring  deraf  och till förhanden  varande tillgångar 
af  såväl bemanning som i alla andra bidragande medel afgifva  sina tankar 
om rikets försvar  till sjös. 

Betänkandet föredrogs  den' 6 juni 1826; k. m:ts beslut se ofvan  anförda 
protokoll. 
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'dMS*  Myntkomitén:  Projekt af  den 20 januari 1827  till ny revers 
d riksdaler stycket. 

Förvaras i riksarkivet. 
Komiterade ingåfvo  tre alternativa förslag;  k. m:t gillade det under 

n:r 2; se protokollet för  handels- oeh finansärenden  den 23 januari 1827, 
punkten 21. 

Komiterade till utvidgning och förbättring  af  hufvud-
stadens sjukinrättningar: 

mfxjuuZhZn  1. Underdånigt  betänkande den 3 mars 1827  angående de 
och koppsmittan , , 7 . n i 7 £ • h 7 

inom hu/vmi- matt och steg, som vore att utan uppskof  vidtaga med 
afseende  på den inom hufvudstaden  rådande sjuklighe-
ten och yppade koppsmittan. 

Förvaras liksom komiténs öfriga  utlåtanden uti riksarkivet bland »di-
rektioner m. m. för  sjukvård.» 

Anmältes den 6 mars 1827 (punkten 3). K. regering biföll  komiterades 
hemställan till alla delar och skulle Tanto f.  d. kronobränneri upplåtas till 
provisoriskt sjukhus för  febersjuke  och pestsmittade. 

2. Betänkande af  den 25  april 1827  med förslag  till in-
tigläkarc, struklioner för  stadsphysici och fattigläkare. 

Bilagor. Instruktionsförslagen. 
Afskrifter  af  öfverståthållarens  instruktioner den 25 juni 1796 

för  hufvudstadens  physicus och chirurgus. 
Betänkandet anmältes den 16 maj 1827 (punkten 3). K. m:t gillade 

komiterades förslag  och faststälde  instruktionerna. 

ûkhilTinriut- 3. Underdånigt  betänkande rörande åtskilliga förbättringar 
uti sjukvården inom hufvudstaden  af  den för  detta ända-
mål tillförordnade  committée. — Pä kongl. maj-.ts nådiga 
befallning  till trycket befordradt. 

Stockholm 1827. 80 sid. 4:o. 
Komiterade:  Generaltulldirektören grefve  M. Rosenblad, ordf., 

presidenten grefve  Claes Fleming, statsrådet grefve  G. F. Wirsén, 

ning. 
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landshöfdingen  och t. f.  öfverståthäjlaren  frih.  Dan. Edelcreutz, förste 
arkiatern C. E. von Weigel, polismästaren Olof  af  Wannqvist, di-
rektören H. N. Schwan, professoren  C. J. Ekström. 

Bilagor. Om kongl. seraphimer-ordens lazarettet i Stockholm, 
sid. 19—26. 

Förteckning på donationer af  kgl. personer ocli enskilda till 
kgl. lasarettet, sid. 27—28. 

Förslag öfver  de till hvarje sjuksäng vid kgl. lasarettet hörande 
inventarier jämte kostnaden derför,  sid. 29—30. 

Öfriga  bilagor refereras  endast i betänkandet. 

Historik.  Komiterade fingo  genom kgl. skrifvelse  den 2G februari  1827 
i uppdrag att, efter  noggrann tagen kUnnedom om och huru de i hufvud-
staden befintliga  sjukinrättningarna svarade mot behofvet,  inkomma med be-
tänkande, huruledes dels genom utvidgning af  serafimerordcnslasarettet  dels 
medelst vidtagande af  andra utvägar sjukinrättningarna uti hufvudstaden  kunde 
bringas i det skick, att de under alla sjukdomsförhållanden  uppfyllde  sitt 
ändamål. 

Betänkandet afgafs  den 30 oktober 1827, anmältes den 14 november 
(punkten 2) samma är och finnes  i afskrift  bilagdt protokollet. K. m:t gil-
lade komiterades grunder och förslag  till inrättandet af  ett provisoriskt sjuk-
hus för  Stockholms stad, till hvilket ändamål uppläts Katarina f.  d. krono-
bränneri, oeh till utvidgandet af  Serafimer-ordens  lasarettet till ett central-
sjukhus. För vidare åtgärder i sådant syfte  skulle deputerade för  hufvud-  / 
stadens församlingar,  drätselkommissionen och femtio  äldste sammanträda med 
komiterade till öfverläggning  om förslagets  verkställande oeh dermed i sam-
band stående omständigheter. Anmältes vidare den 26 november 1828 (se 
protokollet för  ecklesiastikärenden) och pä handels- och finansexpeditionens 
föredragning  den 8 januari 1829 i fråga  om f.  d. bränneriets upplåtande i 
sammanhang med frågan  om magasinsinrättningens definitiva  utredning. 

Förslag  till förnyadt  brandreglemente för  Stoc/cholms stad. . 
Stockholms stad. 

Förvaras i riksarkivet vid handlingar angående brandförsäkringskonto-
ret i Stockholm. 

Komiterade:  Öfverståthållaren  frih.  D. Edelcreutz, ordf.,  chefen 
för  ingeniörkåren frih.  B. Franc Sparre, polismästaren underståthål-
laren O. af  Wannqvist, öfverstlöjtnanten  F. A. Lidströmer, direktö-
ren H. N. Schwan, rådmännen E. V. Bredberg och L. L. Weser. 

Sekreterare: Nils af  Zellén, protokollsekreterare i handels- oeh 
finansexpeditionen. 

Bilagor. Protokoll vid komiterades sammanträden 1S26—27. 
Ur  innehållet: Historisk öfversigt  öfver  Stockholms brandvä-

sende under förflutna  tider. 
Förtcckn.  öfver  Komitcbet.  7 
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Historik.  Komiterade tillförordnades  den 30 december 1825 (se proto-

kollet för  kammarärenden, punkten 8) med uppdrag att med begagnande 
af  det af  brandförsäkringskontorets  i Stockholm komiterade upprättade för-
slag (tryckt Sthlm 1824. 4:o) samt de upplysningar som i öfrigt  kunde in-
hämtas upprätta och k. m:ts pröfning  underställa förslag  till förnyadt  brand-
reglemente. Förslaget afgafs  den 2 april 1827, remitterades i vissa delar 
till direktionen för  Stockholms stads brandförsäkringskontor  (besvarades den 
24 november 1827) ocli generaladjutanten för  armén och öfvcrkommendanten 
för  garnisonen (bevarades den 29 mars 1828), hvarefter  öfverståthållaren  i 
afgifven  p. m. besvarade de framstälda  anmärkningarna. Ärendet föredrogs 
den 24 september 1828. K. m:t biföll  det i bilagda protokollet öfver  all-
männa ärendens beredning af  den 4 augusti 1828 framstälda  förslag  med 
vissa smärre ändringar. 

Kyrkolagskomitén: 

1. Den 9 april 1827  betänkande och förslag  till författning 
Htcrliga  lägen • O 771  hvad iakttagas bör vid ansökningar till presterliga 

heter. 7 . 7 

lagenheter. 
Förvaras i riksarkivet bland »komitéer rörande ecklesiastikärenden.» 

Bilaga. Förslag till författning  etc. 

Den 14 december 1827  förslag  till edsformidärer  för  erke-
biskopen, biskopar m. m. 

Förvaras i riksarkivet på ofvan  anförda  ställe. 
Bilaga. Förslag till de olika edsformulären. 
I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 23 oktober 1823 fingo  ko-

miterade den 28 september 1S26 i uppdrag att afgifva  förslag  och utlåtande 
rörande nödiga ansedda ändringar och rättelser uti edsformulären  för  biskopar 
och prester samt vid biskopsval äfvensom för  öfrige  ecklesiastike tjenstemän och 
betjente. 

Betänkandet anmältes den 10 april 1829; (punkten 6). K. m:t gillade 
och faststälde  komiterades förslag,  sådana de finnas  bifogade  protokollet; 
allmän kungörelse utfärdades. 

Ang. edsformu•  n 
tärer för  crke- ~ • 
biskopar och 

biskopar nu fl. 

komit7n  ^ang^en Undervisnings  komitén: Den 20 maj 1827  angående inrätt-
ä™}m%*taTn'  ningen af  en elementarskola i hufvudstaden  efter  ämnes-
e/ter ämnesläs. 7  .. . , 7 

ningsmetoden. läsning smetoden. 
Förvaras i riksarkivet bland komiténs handlingar. 

Bilaga. En promemoria rörande lärjungeantal, läroämnen, lo-
kaler m. m. 
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Betänkandet, som är undertecknadt af  h. k. h. kronprinsen och kontrasig-
neradt af  L. M. Enberg, anmältes i statsrådet den 13 juni 1827 (punkten 4). 
K. m:t biföll  komiterades förslag  rörande inrättandet af  en sådan skola och om 
en direktion för  dess organiserande K. proposition skulle aflåtas  till rikets 
ständer, som genom skrifvelsen  den 4 oktober 1823 gifvit  anledning till denna 
utredning, om nödiga medel hvilka emellertid skulle förskottsvis  utgå af  all-
männa medel. 

Berättelse om beskaffenheten  och nyttan af  franske  medbor- *«<>• /£*»*»«»: 
•v ' ' • nais Terneanx 

garen Terneaux'  uppfinning  att bereda soppgryn af  po-bend""wp<wi> 
. , • af  potatis. 
tans. 

Ingår tryckt i Kungl. svenska landtbruksakademiens handlingar för 
1827 sid. 125—128. 

Komiterade:  Statsrådet grefve  Carl Axel Löwenhjelm, ordf., 
generalintendenten Fr. d'Orehimont, professorerne  Jak. Berzelius och 
M. Retzius. 

Bilar/or. Tre olika kostnadsberäkningar. 
Berättelsen afgafs  den 5 maj 1827, anmältes den 13 juni 1827 (proto-

kollet för  handels- och finansärenden,  punkten 16). Berättelsen öfverlem-
nades till landtbruksakademien med befallning  att låta införa  densamma i 
sina handlingar samt ett sammandrag af  den i tidningarna. 

. . 1 

Underdånigt  projekt till förordning  om truppers fortskaff- A"«-  j;^"' 70"' -

ning samt om persedeltransporter. 
Stockholm 1827. 176 sid. 4:o. 

Komiterade:  Se 1826 sid. 94 vid betänkandet angående rese-
reglemente. 

Betänkandet afgafs  den 16 juli 1827. 
1 statsrådet den 5 mars 1831 beslöt k. m:t att inkomna erinringar jämte 

rikets ständers skrifvelse  den 30 november 1829 och krigskollegiets utlåtande 
den 19 oktober 1830 skulle aflemnas  till komiterade att deröfver  inkomma 
med utlåtande, afsändes  med k. bref  den 12 mars 1831. Alla handlingar 
med k. bref  den 30 december 1835 till krigskollegium. Krigskollegiet och 
förvaltningen  af  sjöväsenden inkommo med förslag  till förordning  i septem-
ber 1842. 

Underdåniqt  betänkande och förslag  öfver  berqshandterinqens Ans-, bergshand-
* v v «/ j teringens npp-

upphjelpande i Norrbottens  län och sättet att befrämja h}cl'>a^^N o"" 
en lättare malmtransport från  Gellivaara jernmalmberg 
i Luleå lappmark. 

Förvaras jämte bergskollegiets ncdannämda utlåtande för  närvarande i 
civildepartementet. 
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Komiterade:  Landshöfding  Paul Öhrvall, ordf.,  öfverstlöjtnan-

ten C. P. Hällström och bergshauptmannen J. II. af  Forselies. 

Biträde: Vice notarien i bergskollegium S. J. Cleopbas. 

Ur  innehållet. Ofversigt  öfver  Luleå lappmarks läge, ut-
sträckning och vidd; klimat; vattendrag; jordmån; skogsväxt; 
befolkning  — dervid en tabellarisk öfversigt  öfver  befintliga  ny-
byggen, deras särskilda natur och beskaffenhet  samt styrka — 
kommunikationer. 

Historik  Vid öfvervägande  af  de flerfaldiga  förslag  och utlåtanden, 
som under loppet af  de senaste tio åren blifvit  afgifna  såväl af  einbctsverk 
som i följd  af  kommissioner och undersökningar öfver  den för  framtiden 
viktiga frågan  rörande bergshandteringens upplijelpande i Norrbotten, fann 
k. m:t, att en bergslags inrättande för  att i stort drifva  ifrågavarande  närings-
gren icke skulle i anseende till landets ringa odling ocli folkmängd  leda till 
ändamålet och att. för  den skull förslagen  om inrättande af  bergslag i 
Öfvertorneå,  Öfvcrkalix  och Gellivare socknar tills vidare borde förfalla, 
hvaremot. de mått oeh steg, som för  bergshandteringens uppkomst i Norr-
botten f.  n. vore att vidtaga, borde inskränkas till sådana åtgärder, genom 
hvilka stadga i bergsrörelsen i bredd med landets tilltagande ordling små-
ningom kunde beredas. 1 sådant, afseende  hade föreslagits  anläggande på 
allmän bekostnad af  en masugn i trakten mellan Gellivare oeh Luleå elf, 
grundad på malmtransport frän  Gellivare jernmalmberg och Luleå elfs  be-
gagnande för  båtfart  från  Kdcfors  till hafvet,  hvarjämtc rikets ständer sär-
skildt fäst  uppmärksamheten på möjligheten att öppna sådan transport pä 
Lilla Luleå elf  frän  Rutivaara malmberg i Kvickjock. Men innan nägot 
beslut fattades,  fann  k. m:t nödigt att låta vidtaga en undersökning på stället, 
hvarom äfven  rikets ständer i skrifvelse  (n:r 398) den 12 december 1823 
hemstält. Genom skrifvelse  till bergskollegium den 27 maj 1824 anbefaltes 
komiterade att efter  verkstäld undersökning på stället yttra sig om lämpliga 
anstalter för  bergshandteringens upplijelpande i ofvannämda trakt, om an-
läggandet af  en masugn på allmän bekostnad, sättet ocli vilkoren för  dess 
anläggande oeh drifvande  samt om alla de åtgärder, som för  detta ändamål 
vore af  nöden rörande malmförsel,  vägars utstakande, vattendragens begag-
nande och upprensning för  transporter, skogars afmätande  och bibehållande 
för  handteringen, nybyggens anläggande m. ra. och jämväl undersöka huru-
vida Lilla Luleå elf  kunde mot drägliga kostnader göras farbar  för  malm-
transport från  Rutivaara samt 0111 någon bergsmannarörelse kunde grundas 
på malmfångst  från  Rutivaara. 

Undersökningen verkstäldes i juli—augusti 1825. 
Bergskollegiets utlåtande öfver  betänkandet, som inkom 1827, afgafs 

den 5 maj 1828. Betänkandet med tillhörande handlingar skulle genom 
skrifvelse  öfverleranas  till statsutskottet vid 1828—30-ärens riksdag (se 
protokollet för  kammarärenden den 26 november 1828, punkten 10). 
Se vidare rikets ständers»skrifvelse  n:r 469 vid 1828—30 årens riksdag. 
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i Betänkande i afseende  på frågan  om distriktsmagasins an- mägUnfa^Åg-

7  •• 7  r •• 7  gande i Jämt-
taggande i Jamttand.  iand. 

Förvaras i riksarkivet vid statskontorets utlåtande i ämnet den 14 no-
vember 1828. 

Komiterade:  Landshöfdingen  M. von Törne, ordf.,  öfversten 
J. F. Boij, revisionssekreteraren P. N. Poignant, kammarrådet L. 
Neijber. 

Reservation af  von Törne. 
Bilagor. Protokollet vid sammanträden i Östersund juli— 

augusti 1827. 
Litt. A. Tabell angående den till hvarje distriktsmagasin före-

slagna spannmålsfond  och antalet hemmansegare som förenat  sig 
derom. 

Litt. B—D. Redogörelse för  inspektionen för  vissa magasin. 
Litt, E Angående de icke inspekterade magasinen. 
Litt. F. De särskilda magasinens ursprungliga fond  och dåva-

rande spanmålsbehållning. 
Litt, G—I. Förslag till kontrakt, borgensförbindelse,  reglemente 

(ej återfunna). 
Litt. K. Beräkning öfver  spanmålsskulderna i Jemtlands län. 
Historik.  I anledning af  rikets ständers vid 1823 Srs riksdag uttalade 

åsigt att distriktsmagasin såsom undsättningsanstalter borde på vissa stadgade 
vilkor i de norra provinserna inrättas och k. m:ts beslut den 17 mars 1824 
och den 27 april 182"» samt efter  heinställanden af  konungens befallningshaf-
vande, anbefalte  k. m:t den 20 juni 1827 en särskild undersökning i ämnet. 

Betänkandet afgafs  den 22 augusti 1827; deröfver  statskontontorets of-
vannämda utlåtande. Ärendet anmältes den 12 februari  1831. 

Protocoll,  hållne vid de af  kongl. maj:t i nåder förordnade /,0/' 
committerades, till underdånigt utlåtandes afgifvande, 
angående vissa kongl. maj:ts och rikets hofrätter  rörande 
ämnen, sammankomster i Stockholm nedannämde dagar 
år 1827. 

Stockholm 1828. 54 sid. 4:0. 

Komiterade:  Presidenten frih.  C. V. Ehrenborgh, presidenten 
J. Sylvander, presidenten frih.  S. A. Leijonhufvud,  justitiekansleren 
E. Bergenschöld. 

Sekreterare: J. Lindblad. 
Bilagor. Litt. A—C. Presidenternas berättelser om hofrätter-

nas uppkomst, utbildning och tillstånd, sid. 3G—54. 
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Genom k. bref  den 13 juli 1827 befaltes  presidenterna i samtliga hof-

riitter att jämte justitiekansleren sammanträda i Stockholm för  att öfverlägga 
och till k. m:t i underdånighet inkomma med utlåtande angående det antal 
divisioner och ledamöter, som till arbetets jämna och skyndsamma gång i 
hvardera hofrätten  nödvändigt erfordrades,  om arbetssätten derstädes till vin-
nande af  samma ändamål samt angående grunderna för  upprättande af  de 
arbetsförteckningar,  som derifrån  till k. m:t i underdånighet insändas, så att 
all möjlig likhet derutinnan måtte vinnas och göromälen med större säkerhet 
bedömas och jämföras.  Protokollen omfatta  den 0—8 december. Dä ett gemen-
samt. utlåtande icke kunde åstadkommas pä grund af  komiterades stridiga 
meningar, insändes protokollen upptagande komiterades särskilda meningar. 
Den 30 oktober 1828 föredrogs  i sammanhang med statsverkspropositionen 
frågan  om antalet divisioner och ledamöter inom hofrättcrna.  Se 1828—29 
bihang, 1 samlingen. 

KmcM l'utarr"n-Betänkande  af  komiterade till granskning och öfverseende  af 
författningarna  angående militieboställens utarrendering. 
Komiterade:  Statsrådet grefve  A. Fr. Skjöldebrand, ordf.,  m. 11. 
Sekreterare: Kanslisten vid krigsexpeditionen F. V. Westee. 
Betänkandet afgafs  den 19 maj 1827. Den 17 april 1828 utfärdades 

en k. förordning  angående utarrendering af  militieboställen. 

uunuie{"r*>nitto-Betänkande  och förslag  till förordning  om hvad i händelse 
,iwmr",oTinui-  af  yppad smittosam sjukdom hos husdjuren iakttagas bör. 

Öfver  betänkandet afgaf  högsta domstolen utlåtande den 3 september 
1827. Anmältes den 16 januari 1828 (se protokollet för  ecklesiastikärenden 
punkten 8). K. m:t gillade komiterades förslag  med vissa ändringar. Det 
faststälda  förslaget  i afskrift  bilagdt protokollet. 
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Forslat]  till ny kgrko-lag och ordning för  svenska församlin- m 

gen, på konungens befallning  af  dertill särskildt utsedde 
comiterade författadt  och af  trycket utgifvet. 

Stockholm 1828. V i n + 9 9 sid. 4:o. 
Komiterade:  Öfverbofpredikanten  Joh. Jak. Hedréu, ordf.,  kyrko-

herden prof.  Pehr Thyselius, kyrkoherden Georg Stolpe. 
Sekreterare: Hofpredikanten  Olof  Rogberg. 
Särskilda meningar af  ledamöterna, sid. 12—20. 
Historik.  Med anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 3 november 

1823 och presteståndets anhållan den 8 augusti samma år förordnade  k. m:t 
den 5 maj 1824 en komité att granska gällande kyrkolag och kyrkoordning 
jämte öfriga  ecklesiastika författningar  och inkomma med förslag  till de 
rättelser och förbättringar,  hvilka vid förändrade  tider och förhållanden 
kunde pröfvas  vara af  nöden. 

Komitén sammanträdde den 20 september 1824. Betänkandet förvaras 
i original i riksarkivet bland »komitéer rörande ecklesiastikärenden», afgafs 
den 8 april 1828, öfvcrlemnadcs  till presteståndets yttrande vid riksdagen 
1828—30, samt anmältes slutligen den 21 december 1833 (punkten 4), dä 
det beslöts att förslaget  skulle jämte inkomna anmärkningar* återställas till 
komiterade. Genom den kgl. skrifvelsen  härom af  den 27 samma månad anbcfaltes 
komiterade att företaga  en fullständig  samling af  de stadganden, genom hvilka 
kyrkolagen blifvit  i någon män upphäfd,  ändrad eller tillökt, och af  de regle-
mentets föreskrifter  angående kyrkoväsendet, som af  k. m:t utfärdats  dels 
för  riket i allmänhet, dels för  särskilda stift  eller mindre orter, samt der-
efter  utarbeta och ingifva  en ny fullständig  redaktion af  kyrkoförfattningar. 
Samlingsarbetet fullbordades  slutligen genom det af  L. Mittag 1845 utgifna. 

Beträffande  åtskilliga dcrmed förknippade  omständigheter, se förordet 
till det nya kyrkolagsförslaget  som trycktes 1847. 

Genom närada bref  entledigades dåvarande biskopen Hedrén från  ord-
förandeskapet  ocli efterträddes  af  justitierådet S. Themptander och efter 
sekreteraren Rogberg utsågs till sekreterare och ledamot komministern 
P. A. Sondén, hvarjänite k. m:t förklarade  att professorerna  i pastoralteologi 
vid universiteten i Upsala och Lund samt statssekreteraren för  ecklesiastik-
ärenden skulle på grund af  sina befattningar  vara ledamöter uti komitén. 
Professorerna  synas emellertid icke hafva  inträdt uti komitén. I början af 
1834 äro komiténs skrifvelser  undertecknade af  Themptander, Aug. v. Hart-
mansdorff,  Thyselius, Stolpe och Sondén; 1836 af  de två förstnämnde  samt 
prosten L. G. Mittag och kyrkoherden Abr. Z. Pettersson. Professor  Berg-
falk  blef  ledamot 1838. Samma år afgick  Themptander. Beträffande  komi-
téns senare sammansättning sc vidare 1839. 

* Ett sammandrag af  dessa anmärkningar förekommer  i Tlieol. Qvartalsskrift 
1838 häftet  4 och 1839 häftet  1, .sammanfattadt  af  komiténs ledamot och dåvarande 
sekreterare P. A. Sondén. 
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Undervisningskomitén: 
Ubamuén! inx m a j angående förnyade  stadyanden i afseende 

utlåtanden. o / • • • , i c j 
pa kirurglemagisterexamens undergående. 
Skiljaktiga meningar af  C. E. von Weigel ocli C. A. Agardli. 
Utlåtandet afgafs  med anledning af  sundhetskollegii skrifvelse  den 20 

december ]827, är undertecknadt af  b. k. h. kronprinsen och kontrasigneradt 
af  Josef  Wallin. Anmältes i statsrådet den 1 oktober 1828 (se punkten ä). 
K. m:ts beslut se protokollet. ' 

2. Angående edsformulären  vid universiteten. 
I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 23 oktober 1823 remitte-

rades frågan  genom k. skrifvelse  den 28 september 1826. Utlåtandet afgafs 
den 9 mars, anmältes den 10 april 1829 (punkten 5). K. m:t beslöt med 
gillande af  komitcrades utlåtande att särskilda eders afläggande  vid akade-
mierna endast skulle ega rum inför  universitetets rektor ocli för  med. licen-
tiater och vid inskrifning  som student samt på svenska enligt formulär  bi-
fogade  protokollet. 

3. Angående åtgärder till försvårande  af  ynglingars inträde 
i statens tjenst. 
Rikets ständers skrifvelse  den 1 december 1823 om åtgärders vidtagande 

för  att bereda öfvergången  af  de mera bildade folkklasserna  till samhällets 
produktiva yrken öfverlemnades  den 24 mars 1824 till komiterade. Utlåtan-
det afgafs  9 mars, anmältes den 10 april 1829 (punkten 3). Uppsköts till 
pröfning  i sammanhang med frågan  om en allmän reglering af  undervisningen. 

4. Angående lärdomsprof  för  teologie kandidater och licen-
tiater m. m. 
Remiss den 11 augusti 1822. Utlåtandet afgafs  den 9 mars, anmältes 

den 10 april 1829 (punkten 2). Frågan angående lärdomsprof  skulle anstå 
till betänkandet rörande undervisningens reglering skulle afgöras.  Frågan 
angående rätten att anföra  besvär mot fakulteters  och lärares omdömen öfver 
examina afgjordes  i enlighet med komiterades hemställan, så att besvär icke 
skulle få  ega rum. 

5. I  fråga  om en redig och vacker handstil hos sökande till 
lärarebefattningar  vid mindre läroverk. 
Afgafs  den 9 mars, anmältes den 10 april 1829 (punkten 4). Lades 

till handlingarna. 
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6. Angående frågan  om mantalsskrifningarnas  förrättande 
inom de akademiska jurisdiktionerna. 
Genom k. skrifvelse  den 13 februari  1828 uppdrogs åt komiterade att 

föreslå  den åtgärd, som kunde finnas  af  nöden för  befrämjande  af  nödig ord-
ning vid mantalsskrifningarna  samt tillvägabringande af  likhet i sättet för 
deras förrättande  vid akademierna i Lund och Upsala. Anmältes den 10 
maj 1829 (se protokollet för  finansärenden  samma dag, punkten 8). K. m:t 
gillade komiterades hemställan, i följd  hvaraf  mantalsskrifningarna  inom de 
akademiska jurisdiktionerna såväl i Lund som Upsala fortfarande  skulle verk-
ställas af  akademibokhållaren under rektors öfverseende. 

Ofvanståcnde  utlåtanden förvaras  i riksarkivet. 

Komiterade till skogsväsendets reglering: 

1. Fördag  till. ett skogsinstitut på Djurgården. inmJ%åmr-
yården. 

Bilaga. Underdånigt förslag  till reglemente för  kungl. skogs-
institutet. 

Betänkandet afgafs  den 26 juni 1828, anmältes den 8 oktober samma år. 

2. Angående skogshushållningen och jagtväsendet i riket. tåiMmmoSi 
Bilaga. Underdånigt förslag  till instruktion för  jägeristaten. jn"'\"ilrt da' 
Skiljaktig mening af  L. Cassel. 
Komiterade:  Öfverhofjägmästaren  frib.  J. V. von Sprengtporten, 

ordf.,  kammarrådet Leon. Cassel, hofjägmästaren  J. A. Ström. 
Sekreterare: Nils af  Zellén. 

Ofvanstående  betänkanden förvaras  i riksarkivet bland »handlingar an-
gående jagt och skogshushållning» vol. 8. 

Historik.  Komiterade förordnades  den 26 mars 1828 att undersöka huru 
och i hvad mån anstalterna för  skogshushållning uppfylde  sitt ändamål eller 
hvad som lämpligen kunde tillgöras eller föreskrifvas  samt inkomma med 
yttrande och förslag  i ämnet. Komitén skulle äfven  afgifva  yttrande om 
och hvilka förändringar  och förbättringar  i författningarna  och föreskrifterna 
angående jagt kunde tarfvas  oeh hvad som till jagtvårdens bättre besörjande 
lämpligen vore att tillgöra. Den 28 maj samma år erhöllo komiterade i upp-
drag att inkomma 1) med betänkande jämte förslag  till reglemente för  ett 
skogsinstitut på Djurgården, 2) förslag  till instruktion för  jägeribetjeningen 
i riket, 3) förslag  till inrättande af  en centralstyrelse för  hela skogsväsendet. 
i riket. 

Det sistnämda betänkandet afgafs  den 14 november 1828 och afsåg  äfven 
frågan  om inrättande af  en centralstyrelse för  skogsväsendet. Betänkandet 
anmältes den 8 maj 1829 och den 11 juni 1830. Utlåtande af  högsta dom-
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stolen den 12 juni 1829. K. m:ts beslut se protokollet för  kammarärenden 
den 11 juni 1830, punkten 41. K. kungörelse den 19 juni 1830 om vissa 
ändringar i stadgan den 13 april 1808 om jagt oeh djurfång. 

Lagkomitén: 

i/f&amlri,.  1- Forsla;/  till lagstadgande i fråga  om utmätning för  gäld 
efter  död person samt inteckning i dess efterlemnade 
fastigheter. 
Förvaras i original i riksarkivet bland komiténs handliugar. Förslaget 

afgafs  den 1 augusti 1828 af  komiténs arbetande ledamöter. Högsta dom-
stolens utlåtande den 6 december 1828. Ärendet anmältes den 18 juli 1829, 
uppsköts. 

2. Förslag  till strafflag  för  den som olojligen bortför  barn. 
Afgafs  den 1 augusti 1828, föredrogs  den 18 september, då det åter-

lemuades till komiterade med förständigandc  att med fäst  uppmärksamhet 
å de af  k. m:t i protokollet antydda allmänna grunder-utarbeta nytt förslag. 

3. Nytt  förslag  i ämnet. 
Afgafs  den 26 november, anmältes den 13 december. Detta protokoll, 

hvari förslaget  refereras,  är tryckt såsom bilaga till nedanstående k. prop. 
K. m:t förklarade  emellertid sig finna  ifrågavarande  lagförslaget  sakna den 
fullständighet,  k. m:t åsyftat  ocli antydt, hvarför  justitiekansleren anbefaltes 
utarbeta nytt förslag.  Se vidare k. prop. (n:r 73) af  den 16 juli 1826 i 
ämnet. 

Ang. förordning  Förslaq  till förordning,  huru med sysslolösa och bland dessa 
om si/sslolösa o j o o 

personer. v an artade personer af  begge lcönen förhållas  må. 
Bilaga till protokollet for  justitieärenden den 29 juni 1833. 

Komiterade:  Justitierådet Josua Syl vänder, generalmajoren frih. 
B. E. Franc Sparre, statssekreteraren M. G. Danckwardt, landssek-
reteraren i Stockholms län Axel Reinhold von Sydow, justitierådet 
I. R, Blom. 

I anledning af  de i styrelsens för  fängelserna  ingifna  skrift  den 4 november 
1825 framstälda  anmärkningar mot gällande författningar  i afseende  på lös-
drifvare  och försvarslöse  personer, tillförordnades  komiterade den 21 december 
samma år att granska nämda författningar.  Komiterades förslag  inkom den 
15 september 1828. Sedan utlåtande inkommit från  styrelsen öfver  rikets 
fängelser,  remitterades förslaget  den 27 mars 1829 till högsta domstolen, 
hvars yttrande den 30 juni 1830 refereras  i ofvannämda statsrådsprotokoll. 
K. förordning  utfärdades  den 29 juni 1833. 
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Komiterade till s jukvårdens förbättrande  i hufvud-
s t a d e n : 

1. •Utlåtande  af  den 10 september 1828  öfver  remiss angå- ^ y S 
ende anslag af  allmänna medel för  underhåll och an- ">'*"""' 
vändande af  en elektricitetsapparat. 

Komiterade  etc. se 1827 sid. 96—97. 

Utlåtandet föredrogs  den 15 oktober 1828 (se protokollet för  ecklesiastik-
ärenden sarnina dag, punkten 3). K. proposition skulle aflåtas  till rikets 
ständer om nödiga medel. 

2. Den 3 november 1828  förslag  till serafimerlasarettetsÄ/Äfw-
utvidgande och till inrättande af  ett provisoriskt sjukhus. provisoriskt 

sjukhus. 
Bilagor. 1) Planritningar och kostnadsförslag. 
2) Komiterades och församlingarnas  protokoll vid sammanträdet 

den 5 april 1828 (ej återfunna  uti riksarkivet). 
3) Hufvudstadens  församlingars  sockenstämmoprotokoll (16 till 

antalet). 
Betänkandet anmältes den 26 november 1828 (protokollet för  ecklesiastik-

ärenden samma dag, punhten 7), K. m:t gillade till alla delar och fast-
stälde hvad komiterade föreslagit  oeh hemstält. Framställning skulle göras 
till rikets ständer i fråga  om öfverlåtelsen  af  Katarina f.  d. kronobränneri etc. 

Ofvanstäende  utlåtanden forvaras  i riksarkivet bland »direktioner m. m. 
för  sjukvård». 

Betänkande rörande förändrad  löningsstat för  indelta ar- ^"'/ndeitTa^ 1 

7  r •• i mens befäl. 
mens bejal. 
Komiterade:  H. k. h. kronprinsen, ordf.,  statsråden grefve  Carl 

Axel Löwenhjelm och frih.  C. J. af  Nordin, öfverstlöjtnanten  J. P. 
Lefrén  m. fl. 

1 följd  af  rikets ständers vid riksdagen 1823 gjorda anhållan och efter 
ett af  generaladjutanten för  armén den 17 juni 1826 ingifvet  förslag  tillför-
ordnade k. m:t komitén. Betänkandet inkom i oktober 1828 och anmältes 
den 22 samma månad. K. m:ts beslut se protokollet samt statsverkspropo-
sitionen vid 1828—30 årens riksdag äfvensom historiken under 1830 års be-
tänkande rörande indelta arméns lönereglering. 

Vid statsrådsprotokollet äro bilagda förslag  till aflöningsstater  för  Up-
lands, norra skånska infanteri-  och skånska dragonregementet samt kommen-
dantskapen, hvilka stater måhända äro bilagor till betänkandet hvilket ej 
återfunnits. 
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Anri£Zf><t"'°  Komiterade  till bergsförfattningarnas  öfverseende:  Betän-
kande och förslag  till uppställning af  bergsautoriteterna. 
Betänkandet inkom den 13 november 1828. anmältes den 19 samma 

månad, öfverlemnades  till komitén för  bergskollegii organisation. 
Förvaras i riksarkivet och linnes tryckt i förut  nämda Förslag etc. 
Strengnäs 1832. Sid. 63—108. 

män »o7undt'-  Betänkande af  comitén till öfverseende  af  rikels allmänna 
iizmngsvcH.  undervisningsverk, i underdånighet afgifvet  den 20 de-

cember 1828. 
Stockholm 1829. I 244 sid. + bil. litt. A—X. 4:o. II XLVIII + 169 sid. 4:o. 
Komiterade:  Riksmarskalken grefve  Claes Fleming, erkebisko-

pen C. von Rosenstein, generalmajoren frih.  B F. Sparre, f.  d. 
landshöfdingen  Hans Järta, biskopen A. C. af  Kullberg, förste  arkia-
tern C. E. von Weigel, biskopen C. F. af  Wingård, biskopen E. 
Tegnér, ordensbiskopen J. O. Wallin, öfversten,  generaladjutanten 
J. P. Lefrén,  förste  arkiatern P. von Afzelius,  kanslirådet N. M. af 
Tannström, kanslirådet A. von Hartmansdorff,  öfverhofpredikanten 
d:r C. P. Hagberg, professorn  J. Berzelius, professorn  S. Grubbe, 
professorn  E. G. Geijer, o professorn  C. Agardh, professorn  A. O. 
Lindfors,  professorn  S. P. Ågren, lektorn A. Fryxell, lektorn L. M. 
Enberg, lektorn Josef  Wallin (tjenstgjorde äfven  som sekreterare). 

Bilagor. Litt. A—X. Tabeller. 
Litt. A—I). Diverse formulär  och läseordningar etc. 
Litt. E. Beräkning af  statens utgifter  för  allmänna läroverk 

och särskilda undervisningsanstalter. 
Litt. F. Tillgångar och behof  för  lärarnes aflöning  vid elementar-

läroverken. 
Litt. G. En af  IL Järta utarbetad öfversigt  af  Upsala aka-

demis ekonomiska tillstånd, 20 sid. 
Litt. H. K. m:ts stat den 17 februari  1813 för  Upsala akademi, 

10 sid. 
Litt. I. Förteckning öfver  Upsala akademis inom Upsala stad 

och dess område egande hus, tomter, inrättningar m. in. 
Litt, K. Sammandrag öfver  samma akademis egande gods, 

räntor, kvarnar och utjordar ni. m. 
Litt. L. Förteckning på samma akademis årligen uppburna 

behållna kronotionden. 
Litt. M. Förteckning öfver  de till akademien donerade hem-

man, af  hvilka årliga inkomsten är donerad till särskilda personer 
och inrättningar. 

Litt. N—O. Akademiska bibliotekets och nosokomiets årliga 
inkomster. 

Litt, P. Med tabeller 1—5 kalkyl angående akademiens in-
komster. 
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Litt. Q. Sammandrag af  redogörelser för  diverse donationers 
och fonders  medel. 

Litt. R. Förteckning på de under akademiens disposition stälda 
stipendiekapital. 

Litt. S. Sammandrag öfver  den nya akademiska byggnadens 
utgifter  i förhållande  till den anslagna byggnadsfonden. 

Litt. T. Balans till 1827 års bok jämte intressekonto. 
Litt. U. En af  A. O. Lindfors  utarbetad berättelse om k. ka-

rolinska akademiens ekonomiska ställning 1827. 
Litt. V. Beräkningen öfver  behof  ven af  förökade  och nya stats-

anslag för  den offentliga  undervisningen. 
Litt. X. Lärokursen vid polvtekniska skolan. 
Del 2. Anföranden  och reservationer. 

Grubbe, reservation I—XL. 
Rosenstein. anförande  XLIII—XLVIII; instämmande med Grubbe. 
Agardh, jämförelse  mellan de båda olika skolsystemen efter  princi-

perna af  klassläsning och ämnesläsning, sid. 1—13 + 2 tabeller. 
— —, Bidrag till de särskilda skolsvstemens karaktäristik, sid. 

14—28. 
— —, anförande  angående akademierna, sid. 29—50. 
— —, slutanförande,  sid. 51—90. 
Järta, anförande  om undervisningsverkens organisation i äldre och 

nyare tider, sid. 91—96. 
, två anföranden  till protokollet, sid. 159—164. 

Wingård, reservation, sid. 97—104; instämmande med Grubbe. 
J. O. Wallin, sid. 105—107; instämmande med Grubbe. 
Hagberg, anförande,  sid. 108—113; instämmande med Grubbe. 
Hartmansdorff,  om tillämpningskolor i Sverige för  läkarekunskapers 

bibringande, sid. 114—133. 
— —, reservation, sid. 165—168; instämmande med J. O. Wallin. 
Fryxell, anförande  om religionsundervisning i folkskolor,  sid. 134—143. 

, om enskildt undervisade ynglingars förpligtande  att vid något 
elementarläroverk undergå afgångsexamen till universitetet. 

Enberg, anförande,  sid. 152—157; instämmande med J. O. Wallin. 
Geijer, anförande,  sid. 158. 
C. Fleming, instämmande med Grubbe; A. O. Lindfors,  instäm-

mande med Grubbe och Hagberg; Jos. Wallin med Grubbe 
och J. O. Wallin. 

o 

Bihang. S. P. Ågren: Utkast och försök  till uppfostringslära. 
Betänkandet föredrogs  den 14 december 1833 (punkten 11), uppsköts, 

intill dess de påräkneliga tillgångarnas belopp bestämts af  rikets ständer. 
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icgiémcntc%'r  Särskilda komiterade: Underdånig  berättelse om gransknin-
jiJtZm,'<'7a"ai.  gen af  förslagen  till taxa oeh reglemente för  segelfarten 

a Hjelm  are kanal. 
Utgör bilaga till protokollet för  handels- oeh linnnsärenden den (i fe 
bruari 1830, punkten 7. 

Komiterade:  Presidenten Gabriel Poppius, ordf.,  kommissarien 
i riksgäldskontoret D. Ek, grossbandlarne Gust. Beskow och Joh. 
Schön, kammarrådet Leon. Cassel, lagmannen Carl Cassel. 

Sekreterare: O. A. Iiedblad. 
Bilagor. Förslag till slusstaxa och till reglemente för  segelfar-

tens begagnande. 
Sedan i enlighet med § 8 i k. kungörelse den 31 juli 1816 i lljelmare 

kanal oeh slussverks bolag genom utsedde deputerade låtit utarbeta oeh till 
k. m:t insända förslag  till taxa och reglemente, blefvo  komiterade dels för-
ordnade af  k. m:t, dels befullmäktigade  af  slussverksbolaget till att granska 
förslaget.  Komiterades ofvannämda utlåtande afgafs  den 6 februari  1829 
•samt nytt betänkande i ämnet den 11 januari 1830, hvilket äfven  finnes  bi-
fogadt  detta protokoll. 

Vid protokollet finnas  äfvcnlcdes  bifogade  deputerades ofvannämda pro-
jekt af  den 18 februari  1828 samt utlåtande den 30 maj 1829 af  storamirals-
embetets tredje afdelning. 

tändefmnh^is-Betänkande  angående militieindelnings- och husesynskonto-
"  marLu"'"  rens öfverflyttande  frän  krigskollegium till kammarkol-

legium, 
Förvaras i riksarkivet vid statskontorets utlåtande den 18 augusti 1831. 

Komiterade:  Komiterade för  krigskollegiets organisation (se sid. 
112) samt presidenten frih.  Sal. Löfwenskiöld  och kmnmai-rår!en E. 
Fiigersten och Leon. Cassel. 

Enligt k. brefvet  den 28 september 1828 skulle ofvannämda  komiterade 
företaga  till granskning den i förslaget  till styrelseverkets organisation frarn-
stälda fråga  om ofvannämda kontors öfverflyttande  till kammarkollegium och 
inkomma med särskildt utlåtande. Betänkandet afgafs  den 28 februari  1829, 
statskontorets utlåtande afgafs  den 23 juni 1829. Ärendet anmältes den 19 
februari  1831. Se vidare sid. 112 betänkandet angående krigskollegiets orga-
nisation af  den 17 juli 1829. 
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G. V. af  Tibell : 

1. Skrifvelse  den 6 mars 1829  jämte projekt till k. m:ts nä- "farlighet""' 
diga förordning  om rustningsskyldigheter. 

2. Skrifvelse  den 9 april 1829  jämte projekt till k. m:ts A$mlZhaXi* 
nådiga förordning  om rotehållares allmänna skyldighe- ,l^heter-
ter i hvad som ej genom knektekontrakten eller roterings-
verken stadgadt är. 

Förvaras uti riksarkivets samling bland »kommissioner angaende indel-
ningsverket» del 3 inom ett omslag med påskrift:  G. V. af  Tibells under-
dåniga förslag  till kgl. förordningar  om rust- och rotehållares skyldigheten 1829. 
Omslaget är derjämte försedt  med annotation af  innehåll, att handlingarna 
blifvit  genom generaltulldirektören Livijns sterbhus aflemnade  till riksarkivet 
och att de underdåniga förslagen  af  frih.  Tibell troligen blifvit  författade  i 
sammanhang med hans åliggande som ordförande  i komitén till granskning 
af  författningarna  om rust- och rotehållares skyldigheter samt att någon anteck-
ning icke finnes  i de underdåniga skrifvelserna  eller förslagen  om att de blif-
vit i regeringen föredragna. 

Särskilde i nåder förordnade  komiterade: Betänkande i an- fXrmJiZ' 
ledning af  väckt fråga  under hvilket styrelseverk myntet Ärfen  borde 
och kontrollverket lämpligast borde ställas. 

Utgör bilaga till protokollet tor handels- och finansärenden  den IG maj 
1829, punkten 9. 

Komiterade:  Jfr  nedan; betänkandet undertecknadt af  Sal. 
Löfwenskiöld,  Gabr. Poppius, Gust. af  Ugglas, M. G. Danekvvardt, 
E. Fägersten, Leon. Cassel, C. Tunelius, A. P. von Svdow. D. V. 
Tribler, C. D. af  Uhr. Ad. Hallgren. 

Ur  innehållet. En kort historik rörande myntverkets plats i 
administrationen m. m. 

Historik.  K. m:t föreskref  den 17 september 1828, i sammanhang med 
då fattadt  beslut om särskilda komitéers förordnande  till förslags  afgifvande 
i afseende  på ny reglering af  styrelseverken, 1) att komiterade för  bergs-
kollegii och bergsstatens organisation borde i förening  med statskontoret samt 
presidenten i kammarkollegium och två af  presidenten dertill utsedde leda-
möter af  kammarkollegium afgifva  underdånigt utlåtande angående under hvilket 
styrelseverk myntet, som då hörde under kammarkollegium, lämpligast borde 
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ställas; 2) att samme komiterade gemensamt med statskontoret ocli den af 
k. m:t under ordförandeskap  af  presidenten i komuierskollegium nedsatta 
komité för  organisation af  samma kollegium skulle yttra sig angående under 
hvilket styrelseverk det på kommerskollegiets stat uppförda  kontrollverket 
borde höra. 

Komiterade sammanträdde gemensamt och anmodade myntkomitén att 
i öfverläggningen  deltaga. Betänkandet afgafs  den 17 mars 1829 och före-
drogs, se ofvan.  K. m:t biföll  komiterades förslag,  att. myntet skulle i för-
ening med kontrollverket ställas under bergsstyrelsens öfverinseende. 

AkrigsMMh""  1- Betänkande angående Vadstena  krigsmanshuskassas öf-
iiing 'frän  krigs- verjlyttning till direktionen för  arméns pensionskassa. 

Afgafs  den 2 juni 1829. Häröfver  utlåtande af  direktionen för  arméns 
pensionskassa den 2 juli 1829 samt af  statskontoret den 9 november 1830. 

AsXon"af Wkrigs-'%-  Ben 17  juli samma är angående en ny organisation af 
kMegium.  7  77; 

krigskollegium. 
Bilagor. Förslag till stat oeh till instruktion för  kollegiet. 
Litt. A. Utdrag ur staten för  1829. 
Litt. B—D. Utoiu ordinarie stat utgående lönetillägg. 
Komiterade:  Statsrådet grefve  C. A. Löwenhjelm, ordf.,  presi-

denten frih.  G. V. af  Tibell, statsrådet frih.  G. J. af  Nordin, gene-
rallöjtnanten frih.  Franc Sparre, statssekreteraren J. Nordenfalk, 
öfversten  Schröderstierna, krigsrådet A. H. Branting (tjenstgjorde 
äfven  som sekreterare). 

Komiterade tillförordnades  genom k. bref  den 24 september 1828. 
Sedan komiterade jämte presidenten Löwcnskiöld och kammarråden Fäger-
steu och Cassel afgifvit  betänkandet af  den 28 februari  angående vissa kon-
tors öfverflyttning  till kammarkollegium, hade hos komiterade för  krigskol-
legiets organisation fråga  uppstått huru förhållas  borde med det till civil-
departementet hörande krigsmanshuskontoret, enär genom den föreslagna  öfver-
flyttningen  detsamma kunde betraktas såsom upplöst. 1 anledning deraf  af-
gafs  förstnämda  betänkande här ofvan.  Öfver  detta afgåfvos  utlåtanden af 
direktionen för  arméns pensionskassa den 2 juli 1S29 och af  statskontoret 
den 9 november 1830. Deuna fråga  anmältes den 19 februari  1831 jämte 
öfriga  komiterades förslag. 

Öfver  komiterades förslag  rörande organisationen yttrade sig statskon-
toret i utlåtandet den 9 november 1830. Ärendet anmältes den 19 februari 
1831, punkten 15. K. m:t fann  icke för  godt att gilla de uppgjorda speciella 
förslagen  och i följd  deraf  icke heller hela organisationsförslaget,  utan anbe-
falte  krigskollegium at,t inkomma med förslag.  Kollegiet afgaf  sitt förslag 
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den 28 juni samnia år; häröfvcr  afgaf  statskontoret utlåtande den 18 au-
gusti samma år. 

Komiterades utlåtanden äfvensom öfriga  här ofvan  omnämda handlin-
gar förvaras  i riksarkivet vid detta statskontorets utlåtande. 

Underdånigt  project till exercisreglemente för  arméens jägare 
till fot.  ' , ' arrnénsfomar*. 

Stockholm 1829. XVI+105 sid. + en musikbilaga. 

Förtechi.  itfvcr  Komitébet. 8 
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mjMimmvit  Underdånigt  utlåtande i anledning af  gjorda erinringar vid 
'"manZinaL  afgifvet  underdånigt förslag  till taxa och seglationsregte-

mente för  Hjelmare  kanal. 
Utgör bilaga till protokollet för  handels- och finansärenden  den (i fe-
bruari 1880, punkten 7. 

Komiterade:  Se 1829, sid. 110. 
Bilagor. Förnyade förslag  till slusstaxa och till reglemente för 

segelfarten. 
Betänkandet afgafs  den 11 januari 1830. K. ni.t faststälde  förslaget 

till taxa att gälla för  en tid af  fem år från  och med 1830 samt gillade med 
någon förändring  förslaget  till reglemente (jemför  ofvannämda protokoll). 

A"*panimui p"  Utlåtande  i fråga  om lämpligaste sättet att reglera tullaf-
giften  på spannmål. 

Utgör bilaga till protokollet för  handels- och finansärenden  den 13 ok-
tober 1830. 

Komiterade:  Statsrådet grefve  E. R. Adelsvärd, presidenten 
Gabriel Poppius, öfverhofjägmästaren  frih.  J. V. Sprengtporten, ge 
neraltulldirektören frih.  .G. F. Akerliielm, landshöfdingen  Johan 
af  Wingård, kanslirådet Aug. von Hartmansdorif,  bruksegaren Voll-
rath Tham, biskopen Vilhelm Faxe, prosten Nils Jak. Anjou, bi-
skopen C. E. Hallström, kommersrådet B. H. Santesson, prosten Carl 
Forslind, prosten V. I. Grevillius, lagmannen Jean Norseus, gross-
handlaren P. H. Kantzow, assessoren Carl Arosenius, grosshandlaren 
Carl Johan Ekerman, handlanden U. Winberg, bryggaren D. Hel-
singius, riksdagsfullmäktige  P. Pehrsson, Andr. Håkansson, N. Strind-
lund, Pehr Pehrsson och Botvid Jonsson. 

Sekreterare: V. Karström, notarie i tullstyrelsen. 
Reservationer af:  Poppius, Sprengtporten, v. Hartmansdorff, 

Jean Noraeus, B. H. Santesson, Carl Johan Ekerman, Winberg, 
D. Ilelsingius. 

Bilaga till de fyra  sistnämdas reservation: skalor angående me-
delvärdet å spannmålen i Sverige, och förhållanden  i afseende  på 
spannmålsinförseln  från  Finland och från  andra länder. 

Komitén tillsattes den 31 oktober 1829, betänkandet afgafs  i januari 
1830. K. nr.ts beslut se ofvan  anförda  protokoll samt k. kungörelse den 
20 februari  samma är om tullafgiften  å inkommande och utgående spannmål 
under 1830 och k. förordning  samma dag om spannmålstullen för  fyra  år 
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från  och ined 1S31 till och med 1834. Bland de ursprungligen förordnadc 
komiterade voro äfven  öfverstekaminarjunkaren  frih.  H. Wrangel, öfverstlöjt-
nanten frih.  G. Baner, majoren G. Gyllenkrook, domprosten Henschen, riks-
dagsfullmäktigen  N.v Håkansson från  Kronobergs län. -

Myntkomitén: 
1. Förslag  till ny myntfot  och nya myntsorter. 

l*tgör bilaga till protokollet för  handels och finansärenden den 21 maj ' '' "nrtrr.  '"' 
1830, punkten 2. 

Bilagor. Litt. A—B. Alternativa förslag  till förordning  om en 
ny myntfot. 

I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 29 januari 1830 angående 
myntbestämningen anbefalte  k m:t den 27 mars komitén att, med afseende 
ä de förändringar,  som uppkomme genom riksdagens beslut rörande en mynt-
skatt ocli om myntets halt och dess framställningar  om myntets enhet och 
underafdelningar,  afgifva  förslag  till förordning  oui myntfoten  samt om en 
ny myntskatt. 

Betänkandet afgafs  den 22 april 1830, K. m:ts beslut se ofvannämda 
protokoll och k. förordning  om myntfoten  den 25 juni 1830. 

•2. Betänkande och förslag  till reglemente för  myntverket. ^''^'S'.' 
Förvaras i riksarkivet bilagdt komiterades för  bergskollegii reorgani-
sation utlåtande bland »kommissioner rörande bergsnäringen». 

Bilaga. Projektformulär  till smältbok. 
Betänkandet afgafs  den 19 maj 1830. Öfver  detsamma infordrades  ut-

låtande af  nyssnämda komité, hvilket afgafs  den 29 mars 1831. Ärendet 
anmältes den 23 april 1836. 

9 

3. Samma dag angående myntarbetarnes aflöning  samt an- ^ZuZndm. 

gående tariffer  för  ved- och kolåtgången vid myntet, 

4. Samma dag angående stål till mynt- och medalj stämplar. 

5. Samma dag angående myntkomiténs upplösning och orga-
nisation af  en interimsstyrelse. 
I enlighet med komiterades förslag  förklarade  k. m:t komitén upplöst 

och att öfverstyrelsen  öfver  myntverket skulle, till dess bergskollegiets för-
ändrade organisation genomförts,  uppdragas åt statssekreteraren för  handels-
och finansärenden  med biträde vid förvaltningens  detaljer af  komitéledainoten 
professor  Alniroth, hvilken äfven  hade tjenstgjort som komiténs sekreterare 
och verkställande organ. 

Ofvanstående  betänkanden förvaras  i riksarkivet bland komiténs handlingar. 
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Komiterade:  Presidenten Sal. Löfwenskiöld,  ordf.,  E. Lagervall 

professorn  Jak. Berzelius, prosten grefve  F. B. Sehwerin, direktören 
C. D. af  Uhr, professorn  N. V i 1 h. Almroth undertecknade sistnämda 
betänkande. Dessutom synes vid vissa tider assessorn P. Lager-
hjelm, bergsrådet B. Sandels, öfvermyntmästaren  L. Bergencreutz 
och direktören G. M. Schwartz hafva  varit komitéledamöter. Mynt-
proberaren Almroth förordnades  på komiterades begäran den 24 
april 1822 till ledamot och att utöfva  tillsyn öfver  myntverkets byg-
gande. Presidenten A. N. Edelcrantz var till en början ordf.  No-
tarien Abr. Roman finnes  antecknad som sekreterare 1819 samt 
J. V. Bergman under år 1823. 

Komiterade för  indelta arméns lönereglering: 

Betänkande af  den 25  maj 1830 angående staten för 
Vermlan  ds fältjägareregemente. 

Angående åtskilliga omständigheter rörande indelta ar-
méns lönereglering. 

Biida dessa betänkanden förvaras  i riksarkivet bland 'kommissioner 
• rörande indelningsverket» vol. 3. 

Komiterade:  Generaladjutanten för  armén grefve  M. Brahe, 
ordf.,  presidenten i krigskollegium frih.  G. V. af  Tibell, general-
majoren E. Hederstierna. öfversten  grefve  M. v. Rosen och general-
adjutanterne C. A. Leijonflycht,  C. Klingström, frih.  C. M. Ström-
felt,  A. C. von Plåten, frih.  C. O. Palmstjerna, generalmajoren G. 
A. Hjerta, öfversten  grefve  Alb. Ehrensvärd, statssekreteraren C. G. 
Grip samt (senare) majoren L. Hedenstjerna. 

Sekreterare: P. Westerstrand, statskommissarie. 
Bilagor. Litt. A. Sammandrag af  al la sfor  indelta arméns löne-

reglering anvisade tillgångar. 
Litt. B. Tablå utvisande skilnaden mellan användandet af 

korpralernas tionde eller motsvarande antal rotars indragning. 
Litt. C. Förslag till utdelning af  det kontanta statsanslaget 

såsom förskott. 
Litt. D. Förteckning öfver  lönevilkoren vid vissa regements-

officersbeställningar. 
Litt. E, E 1—E 3. Beräkning af  ackorden för  indelta armén. 
Litt. F. Förslag till ackordsreglering för  indelta arméns befäl. 
Särskildt yttrande af  A. C. von Plåten jämte en tabellbilaga 

angående de till underhåll af  Vestgöta regementes hannonimusik 
anslagna pukslagare- och trumpetareboställen. 

Ang Ver  »iland* i 
fälijägamrge-  * • 

mente. 

Ang. indelta ar- q 
mat* löneregir- ~ • 

ring. 
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Historik.  Sedan det af  kronprinsen in. fl.  komiterade uppgjorda för-

slag till lönereglering för  indelta armén, hvilket i sammanhang med. stats-
verkspropositionen inkommit till riksdagen 1828, icke af  riksdagen antagits, 
utan rikets ständer anhållit om förslag  till en lönereglering bygd på vissa 
grunder, förordnade  k. m:t genom kgl. bref  den 30 februari  1830 en komité 
att föreslå  en reglering för  indelta armén oeh i sammanhang dermed de 
åtgärder, som till reglering af  ackorderna inom armén kunde vara att an-
vända. Komiterade sammanträdde den 10 april 1830. Betänkandet angående 
Vermlands fältjägareregemente  föredrogs  den 25 juni 1830 (se protokollet 
för  krigsärenden samma dag, punkten 4). Betänkandet angående åtskilliga 
omständigheter etc. inkom den 3 juni 1830, föredrogs  den 25 samma månad 
(se nvssnämda protokoll, punkten 3). 

Af  samme komiterade afgäfvos  dessutom yttranden angående åtskilliga 
remisser. 

Se vidare 1831, sid. ,128. 

1. Betänkande med förslag  till ny 
kollegium. 
Bilaga. Instrnktionsförslaget. 
Betänkandet afgafs  den 18 juni 1830. 

instruktion för  kammar- tim'jS¥tammtr-
koll. 

2. Samma dag betänkande med förslag  till ny stat. f^kåmmmuu. 
Båda betänkandena förvaras  i riksarkivet vid kammarkollegiets nedan-
nämda förslag  af  den 18 oktober 1833. 

Komiterade:  Presidenten frih.  S. Löfwenskiöld,  ordf.,  kammar-
råden E. Fägersten och Leon. Cassel. 

Historik.  Genom k. bref  den 24 september 1828 anbefaltes  presidenten 
Löfwenskiöld  att i förening  med två af  honom bland kammarkollegiets leda-
möter utsedde personer utarbeta och k. m:ts pröfning  underställa förslag  till 
ny instruktion och stat för  kollegiet. Vid anmälningen af  komitcrades ofvan-
nämda betänkande den 26 februari  1831 gillade icke k. m:t det af  komite-
rade i förening  med komiterade för  krigskollegiet organisation framstälda 
förslaget,  att husesyns- och indclningskontoren tillhörande ärenden skulle på 
kammarkollegium och statskontoret indelas, hvarför  komiterade för  kammar-
kollegiets organisation fingo  befallning  att inkomma med de deraf  föranledda 
förändringar  i förslaget.  Dåvarande presidenten frih.  Cederström anmälte att, 
han efter  tagen kännedom af  förslaget  funnit  åtskilliga grundade anmärkningar 
mot detsamma förekomma,  och anhöll dels att den befalda  omarbetningen måtte 
få  uppskjutas till dess kollegiet blifvit  i tillfälle  att aflemna  förslag  till 
instruktion för  landshöfdingarna  och landstatstjenstemännen dels ock att kol-
legiet måtte bli berättigadt att föreslå  de jämkningar i dess instruktion, som 
för  öfverensstämmelse  med de öfriga  instruktionerna pröfvades  nödiga. K. m:t-
meddelade till svar härå under den 9 juli 1831 bland annat att något upp-
skof  i afgifvandet  af  förslaget  til! jämkningar icke beviljades, men lemnades 
presidenten öppet att föreslå  de ändringar oeh jämkningar han ansåge nödiga 
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ocli lämpliga. Presidenten afgaf  den 29 december 1831 ett af  honom författadt 
förslag  och den 31 samma månad inkointno komiterade med sitt jämknings-
förslag  (se sid. 132). De särskilda förslagen  remitterades till utlåtande af  stats-
kontoret och kammarrätten, som ingingo med sina yttranden den 23 maj 
1832. Den 30 november samma år tillät k. m:t kammarkollegiet att yttra 
sig öfver  förslagen  till instruktion för  kollegiet på samma gång kollegiet af-
gåfve  sina förslag  till instruktion för  landshöfdingarne  och landsstatstjenste-
männen, men detta tillstånd återtogs i k. skrifvelse  den 21 september 1833. 
Kammarkollegiets utlåtande af  den 18 oktober 1833 angående ny instruktion 
för  kollegiet anmältes den 21 december samma år, då frågan  om instruktion 

n uppsköts, men staten granskades och framställning  skulle göras till rikets 
ständer om ökadt anslag (se protokollet för  kammarärenden samma dag, 
punkten 17). Instruktionsförslaget  föredrogs  och afgjordes  den 9 februari 
1838 (se protokollet för  kammarärenden samma dag, punkten 10). Stats-
sekreteraren Danckwardt hade omarbetat förslaget  och haft  enskilda öfver-
läggningar i frågan  med statssekreteraren för  krigsärenden och cheferna  samt 
af  dem utsedde ledamöter i kammar- och krigskollegium. K. m:t gillade 
det af  statssekreteraren uppgjorda förslaget  med vissa ändringar. Instruktion 
för  kammarkollegium utfärdades  den 16 februari  1838. 

Ofvannämda utlåtanden oeh förslag  ligga vid akten. 

«!Xwf°Sr  Betänkande angående soldatens inkvartering och underhåll 
arbetskommcnrlr- 7 7 

ringar. under marscher. 
Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner rörande indelningsverket» 
del 3. 

Komiterade:  Generaladjutanten för  armén grefve  M. Brahe, 
presidenten friherre  G. V. af  Tibell, statssekreteraren C. G. Grip. 

I skrifvelse  af  den 15 augusti 1830 befalte  k. m:t komiterade att granska 
föreskrifterna  om soldatens inkvartering och underhåll under marscher till 
och frän  arbetsstationer, vid deras deltagande i byggande af  karaktärshus å 
officersboställen  samt afgifva  utlåtande, huruvida icke soldaten antingen ge-
nom aflöning  äfven  för  marschdagarna eller på annat sätt borde af  boställs-
kassan njuta något bidrag till sitt underhåll under marschen till och från 
sådant arbete. 

Betänkandet inkom den 21 juni 1830, föredrogs  den 20 aug. samma år. 

Komiterade för  regleringen af  lifgardesregementenas 
lönevilkor: 

ring Mh%fu-  1- Betänkande den 21 juni 1830 rörande användningen och 
gardesregémen- fördelningen  af  de af  rikets ständer i anledning af  k. 

tena. m:ts proposition gjorda anslag till löneförbättring  vid 
lifg  ardesregementena. 

B ilagd t i afskrift  protokollet för  krigsärenden den 17 september 1830, 
punkten 16. 
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Komiterade:  Generaladjutanten för  armén grefve  M. Brahe, 

ordf.,  presidenten frih.  G. V. af  Tibell, cheferna  för  gardesregemen-
tena till fots  generalmajorerna C. Lovisin och C. F. Lorichs, öfver-
sten för  lifgardet  till häst generaladjutanten Carl Puke, statssekre-
teraren för  krigsärenden C. G. Grip och statskommissarien J. P. 
Westerstrand. 

Sekreterare: J. A. Grandinson. 
Bilagor.  Underdånigt projekt till stat för  kgl. lifgardet  till häst; 

statskalkyl för  detsamma; tablå öfver  aflöning,  rationspengar, under-
håll m. m. för  samma regemente. Projekt till stat för  kgl. svea 
lifgarde,  statskalkyl, tablå för  dito. Samma tabeller rörande kgl. 
andra lifgardet. 

Historik.  Komiterade tillförordnades  i statsrådet den 6 februari  1830. 
Betänkandet föredrogs  den 17 september samma år. K. m:t gillade komi-
terades förslag  och bcfalte,  att den föreslagna  organisationen skulle taga sin 
början från  och med 1 januari 1831 (jeraför  ofvannämda protokoll, punkten 16). 
Statskontorets yttrande inhämtades och afgafs  den 8/ juli samma år. 

2. Angående ny ordinarie stat för  lifbeväringsregementet.  wcmringmge-
mentet. 

Förvaras i riksarkivet bland »komitéer rörande armén». 
Bilagor. 1) projekt till löningsstat för  lifbeväringsregementet; 

2) tablå öfver  afvikelserna  mellan detta projekt och förra  staten samt 
regementschefens  förslag  till stat: 

Historik.  Genom remiss den 7 april 1830 fingo  komiterade i uppdrag 
att yttra sig angående chefens  för  lifbeväringsregementet  memorial med pro-
jekt till ny ordinarie stat för  regementet. 

Utlåtandet afgafs  den 21 juni 1830, föredrogs  i protokollet för  krigs-
ärenden den 25 juni 1830, punkten 5 samt 19 februari  1831, punkten 4. 
Frågan om ny ordinarie stat förföll. 

Betänkande i fråga  om anläggandet af  ett stuteri på Ot- på Oltcnbykiingis-
. 1 1 o c /\7  i gärd pä Öland. 
tenby kungsgård pa Uland. 

Förvaras i riksarkivet vid stuteriöfverstyrelsens  skrifvelse  den 18 au-
gusti 1830. 

Komiterade:  T. f.  chefen  för  stuteriöfverstyrelsen  generalma-
joren G. Hierta, ordf.,  direktören vid Strömsholms stuteri öfverste 
G. A. Liljenstolpe, J. Forssman, Carl Posse, häradshöfdingen  J. J. 
Bergström. 

Sekreterare: Alexis Noring, sekreterare vid stuteriöfverstyrelsen. 
Bilagor. 1. Kalkyl öfver  den behållning Ottenby i dess då-

varande skick borde med säkerhet kunna inbringa. 
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2. Förslag till brukningssätt af  jorden vid Ottenby kungsgård 

utan stuteri jämte beräkning öfver  utsäde och afkastning. 
3. Medium af  de sista tio årens raarkegångspris å diverse ar-

tiklar i Olands södra mots fögderi. 
4. Kalkyl öfver  hötägten. 
5—7. Dräng-, pig- och stattorparlöner. 
8. Kronodebetsedeln för  kungsgården. 
0—14. Plan till stuterianläggning vid Ottenby, projekt till ut-

fodringsstater  för  stuteriet 1831—5, aflöningsstater  för  tjenstemän 
och betjente, beklädnadsstat för  stallbetjente, öfverslag  utvisande 
resultatet af  den föreslagna  stuteriinrättningen, erforderliga  stall-
inventarier och persedlar. 

15—21. Förslag till skötseln af  Ottenby kungsgård i händelse 
af  stuterianläggning och kalkyl öfver  inkomsten i pengar, förslag 
till brukningssätt, kostnader för  inventarier och utsäde, värdet af 
öfvertagna  eller nyanskaffade  inventarier, nybyggnader och öfver  -
loppsbyggnader. 

Tablå utvisande sammansättningen och den successive tillväxten 
af  det föreslagna  stuteriet. 

Komiterade tillförordnades  genom k. bref  den 13 maj och 25 juni 1830 
att sammanträda pä Ottenby och efter  inhämtad kännedom om kungsgårdens 
beskaffenhet  uppgöra fullständiga  kalkyler och yttra sig i de särskilda delar, 
som hade sammanhang med och egde inflytande  på den hos k. m:t i anled-
ning af  rikets ständers hemställan förekomna frågan  om kungsgärdens an-
vändande till anläggningen af  ett stuteri. Betänkandet afgafs  den 18 augusti 
1830 och anmältes den 17 september samma år, då frågan  om kungsgärdens 
återvinnande afgjordes,  samt den 4 december samma är, då en komité till-
förordnades  för  att uppgöra förslag  till organisation af  stuteriet. Se vidare 
desse senares komiterades betänkande den 19 april 1831. 

Komiterade till krigskollegiets organisation: 

mtiOffrc  1- Angående advokat fiskalem  ordinarie och extra lönein-Kn 
komitén, 
utlåtanden. 7  , komster. 

Förvaras liksom nedanstående på samma ställe som komiterades betän-
kanden af  1829. 

Bilaga. Ett af  kollegium upprättadt förslag  till fördelning  af 
böter och viten ådömda i mål tillhörande krigskollegiets befattning. 

Utlåtandet afgafs  den 27 juli 1830, anmältes den 19 februari  1831. K. 
m:ts beslut se protokollet för  kammarärenden samma dag. 
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2. Hemställan  att besvär öfver  rekryterings- och remonte-
ringsförrättningars  beslut skola anföras  i krigskollegium. 

3. Hemställan  att stuteriöfverstyrelsen  måtte ega att från 
riksgäldskontoret direkt rekvirera de intressemedel, som 
dittills rekvirerats af  krigskollegium för  styrelsens räk-
ning. 
Båda dessa skrifvelser  inkommo den 23 augusti ] 830. Den förstnämda 

hemställan anmältes den 26 mars 1831 (se protokollet för  kammarärenden 
punkten 25). Den andra hemställan kunde såsom grundad på orätt uppgifvet 
faktum icke handläggas, utan affördes  ur diariet. 

Betänkande om fördelning  af  de anslag rikets ständer be- afmd^mjö?-
viljat till försvarsverkets  iståndsättande. 

Betänkandet förvaras  i riksarkivet bland »kommissioner rörande för-
svarsverket 1810—30» samt finnes  i afskrift  bilagdt protokollet för  krigs-
ärenden den 9 september 1830. 

Komiterade:  H. k. h. kronprinsen, ordf.,  generaladjutanterna 
för  armén och flottan  grefve  M. Brahe och C. af  Klint, presidenten 
i krigskollegium, friherre  G. V. af  Tibell, chefen  för  förvaltningen 
af  sjöärenden grefve  Claes Cronstedt, generallöjtnanten friherre  B. 
Franc Sparre och statssekreteraren för  krigsärenden J. Nordenfalk. 

I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 30 november 1829 angående 
de medel de anslagit till k. m:ts disposition för  försvarsverkets  iståndsättande 
fann  k. m:t nödigt att genom skrifvelse  den 13 februari  1830 uppdraga åt 
en komité dels att utarbeta förslag  till fördelning  af  ifrågavarande  anslag 
dels uppgöra plan för  de anskaffningar  och arbeten, som borde med desamma 
årligen åstadkommas, dels ock föreslå  åtgärder för  en lämplig redovisning af 
medlen och anskaffade  persedlar. 

Betänkandet afgafs  i september 1830. K. m:t. gillade komiterades 
förslag  med några få  ändringar. (Se nyssnämda protokoll punkt 15). Krigs-
kollegiets och förvaltningens  för  sjöärenden yttranden skulle inhämtas. 

Utlåtande  angående ersättning till innehafvaren  af  Dylta Ä Ä S i 
svafvelbruk  för  de från  Kihls,  Axbergs och Hofsla  sock- "-'"'""  " k~ 
nar till bruket utgående tjenstb ar heter m. m. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet för  landtför-
svarsärenden den 1 mars 1859. 

Komiterade:  Krigsrådet Nils Sundius, advokatfiskalen  Joh. 
Samuel af  Rolén, assessorn i bergskollegium David Vollrath Tribler. 
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/ Sekreterare: T. f.  notarien i kammarkollegium Anton Vilh. 
Törnebohm. 

Bilaga. Protokoll vid undersökningen den 10—22 juli 1830. 
Historik.  I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 22 december 

1829 rörande ofvannämda socknars tjenstbarheter till Dylta bruk och efter 
utlåtande af  krigs- och kammarkollegierna den 8 april 1830 tillförordnades 
komitén den 29 april samma år. Komiterade skulle, sedan värdet af  de 
nämda socknar åliggande skyldigheter och tjenstbarheter och hembud af 
skog blifvit  utrönt, föreslå  sådan afhandling,  hvarigenom icke mindre kronan 
tillförsäkrades  om tillgång på sitt behof  af  svafvel,  som ock de vilkor i 
afseende  på bestämmande af  bruksegaroes ersättning, som borde ega rum, i 
händelse upphörandet af  ifrågavarande  tjenstbarheter blefve  beslutet (se 
protokollet för  kammarärenden den 22 april 1830 punkt 5). 

Betänkandet afgafs  den 2 okt. 1830, utlåtande infordrades  den 4 mars 
1831 af  krigs-, kammar- och bergskollegium; deras gemensamma utlåtande 
afgafs  den 11 november 1843; (förvaras  på ofvan  angifvet  ställe), anmältes 
den 18 december 1845, dä k. m:t tillförordnade  en ny komité att företaga 
en ytterligare mera fullständig  undersökning och utredning i ämnet samt in-
komma med förslag  till reglering i fråga  om tjenstbarheternas framtida  upp-
hörande. Komiterade, som tillförordnades  genom k. bref  den 18 december 
1845 och 13 mars 1846, afgåfvo  sitt betänkande den 9 mars 1848. Se vidare 
detta samt k. m:ts skrifvelse  till rikets ständer n:r 40 den 27 oktober 1859. 

Ä' ochsM%  Betänkande angående en för  kammarrätten utarbetad ny 
kammarrätten. • , ? , • ; , , 

instruktion och stat. 
Utgör bilaga till protokollet för  handels- och finansärenden  n:r 48 den 
1 oktober 1831 punkt 1. 

Komiterade:  Presidenten friherre  Claes Fleming, ordf.,  stats-
sekreteraren C. D. Skogman, vice presidenten J. P. af  Billbergh, 
kammarrättsråden C. G. Uggla och A. J. Grunden, vice presidenten 
P. Westerstrand. 

Bilaga. Projekt till stat för  kammarhofrätten  samt underdånigt 
förslag  till k. m:ts nådiga instruktion för  dess och rikets kammar-
hofrätt. 

Komiterade "förordnades  genom k. bref  den 24 september 1828. Be-
tänkandet afgafs  den 6 december 1830. K. m:ts beslut se ofvannämnda 
protokoll. 

Högsta domstolens utlåtande den 27 september 1831 öfver  förslaget  att 
till kammarrättens pröfning  äfven  skulle höra frågor  af  exekutiv beskaffenhet, 
som inginge i beslut om kronans räntor eller om löftesmans  ansvarighet för 
ingången uppbördsborgen, finnes  bifogadt  protokollet. 

Komiterade för  bergsförfattningarnas  öfverseende: 
Bergtförjatt-  i. Förslaq  till qr under för  hyttestadqa. 

mngskonuteu; J  "  j j ./ 
tre förslag.  Förvaras i riksarkivet; finnes  tryckt i förutnämda  »Förslag— — — 

i bergsförfattningarnc»,  sid. 191—24G. 
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2. Förslag  till grunder för  smidesstadga. 
Förvaras i riksarkivet; finnes  tryckt i förutnämda  »Förslag — — — 
i bergsförfattningarne»,  sid. 247—294. 

3. Förslag  till rättelser och förbättringar  i bergsförfattnin-
garna. 

Förvaras i riksarkivet; tinnes tryckt i förutnämda  »Förslag — — — 
i bergsförfattningarne»,  sid. 295—348. 

Anmältes den 11 februari  1832. 

Svenska och Norska  förenade  lagkomiteernas protokoller. A' ,g0^afag OCh 

Hållne  i Stockholm år 1830. 
Kristianstad. 8G sid. 8:0. 

I skrifvelse  den 6 maj 1824 meddelade k. m:t lagkomitén, att dä k. 
m:t ansett det vara af  största vigt och angelägenhet att till möjligaste öfver-
ensstämmelse efter  hand sammanbringa grunderna för  de förenade  rikena 
Sveriges och Norges lagstiftning,  hade k. m:t förordnat,  att till en början 
två ledamöter af  den för  norska rikets lagstiftning  förordnade  komité skulle 
infinna  sig i Stockholm för  att samråda med svenska lagkomitén. Något 
sammanträde egde emellertid ic-ke rum förrän  den 15 februari  1830, dä lag-
komiténs arbetande ledamöter Zenius, Richert och Staaff  sammanträdde ined 
ledamöterna af  den norska kommissionen statsrådet J. H. Vogt och soren-
skriver B. II. von Munthe af  Morgenstjerne. Som sekreterare tjenstgjorde 
A. J. Wahlstjerna. Sammanträdena under 1830 afslutades  den 18 juni, då 
det förelåg  utarbetadt ett svenskt och ett norskt förslag  till den tillämnade 
brottmålslagens allmänna del. Komiterade sammanträdde åter 1831 under 
tiden den 20 maj—30 juli, hvarunder förslagen  till brottmålslag genomgingos. 
Komiterade åtskildes derefter.  Angående protokollen för  dessa samman-
träden se lagkomiténs protokoll i slutet af  »Förslag till allmän kriminallag». 
Stockholm .1832. 

Jemför  Naumanns uppsats »om kriminallagstiftningen  i Sverige efter 
1809» i Tidskrift  för  lagstiftning  etc. 1865 sid. 566 och följande. 

1. Underdånigt  förslag  till reglemente för  konungens hof-
kapell och spektakler med de förändringar  och tillägg, l°Ptoi£.<,J' d' 
som senare ansetts lämpliga, samt äfven  de af  högsta 
domstolen i sjette artikelns båda alternativ tillstyrkta 
modifikationer. 

Utgör bilaga till protokollet för  »handels- och finansärenden»  (n:r 60'/?) 
den 7 december 1833. 

Komiterade:  Statsministern för  utrikes ärenden grefve  G. af 
Wetterstedt, f.  d. statsrådet grefve  A. F. Skjöldebrand, statsrådet 
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friherre  G. F. Äkerhielm, generaladjutanten grefve  C. af  Puke, 
kanslirådet J. D. Valerius. 

Komiterade ingåfvo  sitt förslag  till reglemente under är 1830. Af 
detta förslag  hade sjette afdelningen  (om straffbestämmelser)  öfverlemnats 
till högsta domstolen, som den 10 februari  1831 afgaf  sitt utlätande. För-
slaget med några af  komiterade biträdda förändringar  och högsta domstolens 
anmärkningar blef  bilagdt under ofvanstäende  titel det ofvan  angifna  proto-
kollet. 

Beträffande  öfriga  i mälet förekommande  handlingar och omständigheter 
och k. m:ts beslut se protokollet och de af  grefve  Lagerbjelke 1834 i 
Stockholm utgifna  »handlingar rörande kongl. theatern.» 

2. Utlåtande  med anledning af  sångmästarnes J.  M.  Crcelius 
och J.  A. Bergs förslag  till ett sånghonservatorium. 
Komiterade föreslogo  inrättande af  ett sång och deklamationsinstitut (se 

protokollet för  kammarärenden den 11 juni 1830 punkt 40). 
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Projekt till ett enkelt och fullständigt  kalibersystem efter  en^bm^nför 
gemensam princip för  allt svenskt och norskt artilleri. artilleri. 

Komiterade:  Chefen  för  förvaltningen  af  sjöärenden amiralen 
grefve  Claes Cronstedt, öfverstlöjtnanten  C. J. Breitholtz, majoren 
L. J. Isander, kaptenen i norska artilleriet Rebhinder, kaptenerna vid 
svenska flottan  J. G. von Sydow och G. E. Lundstedt, kaptenen i nor-
ska marinen Petersens, (sedermera i hans ställe) kaptenlöjtnanten 
G. Ilasselberg. 

Komiterade hade förordnats  af  kronprinsen; betänkandet öfverlemnades 
med kronprinsens memorial den 5 mars 1831. Memorialet, i hvilket det 
hufvudsakliga  innehållet af  projektet refereras,  är jemte tvenne tabeller öfver 
kalibrars proportion efter  svenskt oeh norskt mått bilagdt i afskrift  till 
protokollet för  krigsärenden den 10 september 1831 punkt 6. 

Förslag  till ny organisation af  kommerskollegium. AmHoTa 0/'iom-
Utgör bilaga till protokollet tor handels- och tinansärenden den 16 
april 1831, punkten 1. 

Komiterade:  Presidenten Gabriel Poppius, ordf.,  statssekreteraren 
C. D. Skogman, kommersrådet O. Zenius, expeditionssekreteraren A. 
P. von Sydow (hade äfven  att tjenstgöra som sekreterare). 

Bihu/or. Litt. A. Underdånigt förslag  till instruktion för  k. 
m:t och rikets kommerskollegium. 

Litt. B—D. Förslag rörande lönestaten. 
Litt. E—F. Dithörande tabeller. 
Litt. G. Tabell utvisande skilnaden mellan gällande och före-

slagna löner. 
Litt. II. Tabell angående löner och anslag som skulle komma 

att indragas. 
Litt. I. Tabell angående disponibla tillgångar å kollegiets stat 

för  den föreslagna  löneförbättringen. 
Litt. K. Förslag till tabellarisk redovisning af  de mål och 

ärenden som tillhöra kommerskollegium. 
Särskildt yttrande af  O. Zenius omnämnes i betänkandet, åter-

finnes  dock ej bland bilagorna till statsrådsprotokollet, men refe-
reras i detsamma. 

Ur  innehållet: En historisk framställning  af  kommerskollegiets 
första  inrättning och sedermera undergångna förändringar. 

Biäorik. Sedan k. m:t till pröfning  förehaft  af  visse komiterade och 
rikets ständer vid 1823—24 riksdag afgifna  yttranden och förslag  angående 
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organisation af  rikets styrelseverk, uppdrog k. ni:t i afseende  på kommers-
kollegiets handelsdivision och dertill hörande manufakturdiskontkontor  i skrif-
velse den 24 september 1828 åt komiterade jemte sedan aflidna  statsrådet 
11. N. Schwan att utgöra en komité och 1) efter  granskning af  de afgifna 
organisationsförslagen  yttra och föreslå  hvilka vidare förändringar  detta verk 
borde undergå, under hvilka former  det lämpligen kunde fortfara  och borde 
inrättas samt om erforderlig  personal och aflöning;  2) gemensamt med stats-
kontoret och komitén för  bergskollegiets omorganisation yttra sig om under 
hvilket styrelseverk det på konnnerskollegiets stat uppförda  kontrollverket 
lämpligen borde ställas; 3) afgifva  yttrande och förslag  angående hallrätternas 
upphörande; 4) i förening  med generaltulldirektören inkomma med yttrande 
rörande förut  väckt förslag  om de återstående tullrätternas upphörande eller 
förändrade  sammansättning. 

Bland allmänna föreskrifter  torde vara att märka att Poppius jemte en 
af  komitén bland dess öfriga  ledamöter utsedd skulle med ordförandena  i de 
för  reorganisationen af  krigskollegium, förvaltningen  af  sjöärenden, bergskolle-
gium, kammarrätten oeh sundhetskollegium nu jemväl förordnade  komitcer 
samt en från  hvardera af  dessa komitéer utsedd ledamot tillika med presi-
denten friherre  Löfwenskiöld  i enahanda afseende  för  kammarkollegium, da 
så nödigt funnes,  sammanträda till öfverläggning  i de ämnen för  komiterades 
och presidentens uppdrag, rörande hvilka enhet och likstämmighet i de af-
gifvande  förslagen  borde ega rum. 

Betänkandet afgafs  den 14 mars. K. m:ts beslut se ofvan  anförda 
protokoll. K. m:ts nådiga instruktion för  dess och rikets kammarkollegium 
utfärdades  den 23 april 1831. 

i-omui!f- efmg  Komiterade  för  bergskollegiets och bergsstatens reorganisation: 
myntkomitév ,7o, j o j / - . . / , ,-ij 7  , /•.. , /örs/ag tal regir- uttalande angaende torslaget till reglemente for  mynt-

mentc för  mynt- •/ «/ j 
verket. verket. 

Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner rörande bergsnäringen». 

Ofvannämde  komiterade (se • sid. 134) erhöllo den 24 juli 1830 i 
uppdrag att afgifva  utlåtande rörande det af  komiterade för  myntverkets 
öfverseende  den 19 maj 1830 ingifna  förslag  fill  reglemente för  myntverket. 
Deras utlåtande afgafs  den 29 mars 1831, anmältes i statsrådet den 23 
april 1836. 

iuttcrna! Särskilde i nåder förordnade  komiterade: yttrande af  den 
5 april 1831 rörande tullrätternas upphörande eller för-
ändring. 

Förvaras i riksarkivet bland protokollsutdrag från  justitierevisionen 
1831 vid högsta domstolens nedannämda protokoll. 

Komiteraäe:  Presidenten G. Poppius, ordf.,  statssekreteraren 
C. D. Skogman, generaltulldirektören friherre  G. F. Akerhielm, kom-
mersrådet O. Zenius, expeditionssekreteraren A. P. von Sydow. 
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Skiljaktig mening af  O. Zenius. 
Bilagor. 1) Utvisande antalet tullmål handlagda under de fem 

sista åren 1826—30 vid hvarje tulldomstol; 2) den varande oeh 
blifvande  kostnaden för  sjötullsrätterna i Stockholm och Göteborg. 

I sammanhang med komitéers tillsättande för  organisationen af  vissa 
verk (i protokollet för  kammarärenden den 17 september 1828) förordnade 
k. m:t att komiterade för  kommerskollegii organisation skulle gemensamt 
med generaltulldirektören afgifva  utlåtande i ofvanstäende  ämne. Betän-
kandet föredrogs  den 30 april 1831 (se protokollet för  handels- och linans-
ärenden samma dag punkt 2). K. m:t gillade komiterades förslag  i afseende 
pä tullrätterna, ville inhemta högsta domstolens yttrande rörande frågan  om 
forum,  i händelse generaltulldirektören eller departementschef  i geueraltull-
styrelsen i embete eller tjenst sig felaktigt  förhållit.  Justitiekanslerens ut-
låtande i juni 1831 förvaras  vid högsta domstolens yttrande den 27 juni 
samma år angående nyssnämda fråga 

Förslag  till trossplaner. Ang. troner. 

Komiterade:  Kaptenerna Chr. Loven och L. Runeberg, löjt-
nanten grefve  A. G. Gyldenstolpe. 

Betänkandet afgafs  den 12 april till tjenstgörande generaladjutanten för 
armén, grefve  Brahe (se trängkomiténs betänkande 1877 sid. 20 oeh följande). 
Remitterades till generallöjtnanterna Hederstjerna och friherre  Cederströin. 
Senare erhöll presidenten i krigskollegium friherre  af  Tibell i uppdrag att 
jemte 2—3 sakkunnige män granska komiterades förslag.  På hemställan af 
t. f.  presidenten i krigskollegium tillförordnades  den 5 december 1838 en 
komité för  utarbetande af  förslag  till trossplaner. Se vidare historiken vid 
betänkandet 1841 angående trossplaner. 

Underdäniqt  förslaq  till qrunder för  seqlationstaxa å Göta «eguuion 
J  J  J  J  J  o taxa, reglemente 

kanal samt för  tillämpningen deraf. 
Tariff  öfver  varors klassifikation  och beräkning till afgifters 

erläggande för  seglation på Göta kanal. 

Protokoll innefattande  motiven till komiterades taxeförslag. 

Förslag  till reglemente för  segelfarten  å Göta kanal, 

Förslag  till fredlysningsstadga  för  Göta kanal. 

De låd a första  akterna utgöra bilagor till protokollet för  handels- oeh 
finnnsarenden  den 10 november 1832, punkten 4. 

i 
Fredlvsningsstadgan förvaras  bland handlingar till protokollet för  justi 
tieärenden den 6 april 1854. 

i 
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Komiterade:  Landshöfdingen  Joh. af  Wingård, grosshandlaren 
Jan Lamberg, kommersrådet B. H. Santesson, majoren J. Carl 
Kuylenstierna, majoren frih.  C. F. von Otter. 

Sekreterare: O. Jansson. 
Bilagor. Till tarifförslaget:  litt. A—B, specialtariffer  angående 

bjelkar, bräder och plank. 
Historik.  Den 24 november 1813 fäststälde  k. m:t förslag,  uppgjorda 

af  särskilde komiterade* till reglemente och taxa för  segelfarten  å Venern 
att gälla tio år från  och med 1814. Sedan i enlighet med § 21 i Gröta 
kanalbolags privilegier en komité tillsatts bestående dels af  ledamöter hvilka 
k. m:t förordnat  dels af  personer utsedde af  bolaget för  att granska såväl 
den af  Göta kanalbolags direktion 1S22 upprättade provisoriska taxa som ock 
det af  direktionen för  segelfarten  mellan Venern och hafvet  år 1825 upp-
gjorda förslag  till taxa, afgåfvo  komiterade sitt utlåtande den 16 april 1831. 
Beträffande  den delen som rörde kanaltaxan afgafs  utlåtande af  storamirals-
embetets tredje afdelning  den 21 oktober 1831 samt af  direktionen öfver 
Trollhätte kanal och slussverk, direktionen för  segelfarten  på Venern, direk-
tionen öfver  segelfarten  mellan Venern och hafvet  samt Göta kanaldircktion 
den 1 november 1832. 

K. m:t företog  till pröfning  förslaget  till taxa och gillade förslaget 
med vissa ändringar och tillägg. K. kungörelse utfärdades  den 19 samma 
månad. 

Beträffande  frcdlysningsstadgan  afgafs  utlåtande af  justitiekansleren den 
26 juni 1832, högsta domstolen den 28 december 1832, justitierevisionsexpe-
ditioncn den 30 maj 1833, hvilka handlingar finnas  bifogade  akten på förut 
angifvet  ställe, samt af  högsta domstolen den 31 oktober 1834. Se vidare 
1839 års förslag  till allmän fredlysningsstadga  samt k. proposition den 6 
april 1854. 

Komiterade för  indelta a r m é n s lönereglering: 

Ang. »kånttrn Utlåtande  den 16 april 1831 anqående att skånska husar-
hwarregemen* 1 

*""•  regementena icke kommit i åtnjutande af  lönetillökning. 

Ang. veaterbot- 2. Den 24 maj 1831 anqående kontant lön åt subaltema 
tens futtjagiirr.  «/ J 

och underofficerare  samt inköp af  bostäder åt underoffi-
cerare och regementsskrifvare  m. m. vid Vesterbottens 

fältjägare. * Beträffande  desse komiterade jfr  Karlstads landshöfdings  skrifvelse  den 28 
september 1813 vid öfverlemnandet  af  de hos den enligt landskansliprotokollct den 
20 juli samma år med full  afgöranderiitt  utsedde komitén för  seglationens förbätt-
rande på Venern under landshöfdingens  ordförandeskap  förda  protokoll för  21 juli 
—20 aug. samt k. brefvet  af  den 24 november samma år. ( 
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Sistnämda utlåtande föredrogs  den 2 februari  ] 833 (se protokollet för 

krigsärenden samnia dag puukt 3). 
Båda dessa utlåtanden förvaras  i rikearkivet bland »kommissioner rör. 
indelningsverket». 

3. Betänkande och förslag  till en reglering af  indelta arméns ^ordmgieriny 
7..  > 7  7  för  indelta 

löner och ackorder. armé». 
Utgör bilaga till protokollet för  krigsärenden den 2 febr.  1833 pkt. 1. 

Komiterade:  Se 1830 sid. 110. 
Bilagor: Litt, A—Ö. 
Litt. A. Sammandrag af  indelta arméns löner på ordinarie stat. 
Litt. B—C. Förslag till stater för  indelta kavalleriet och in-

fanteriet. 
Litt. I). Beräkning af  löntagares vid indelta kavalleriet netto-

behållning af  lön med reglerad t ackord. 
Litt. E. Sammandrag af  de vid infanteriregementena  till särskilda 

ändamål föreslagna  rotars antal. 
Litt. F. Förslag till lönereglering utöfver  staten vid andra lif-

grenadierregementet. 
Litt. G. Fördelning af  tillgångarna vid regementenas slutliga 

lönereglering. 
Litt. IL. Förslag angående de boställen som vid indelta rege-

mentena komme att till bostäder anslås. 
Litt. I. Förslag till löningsstat för  lifregementets  dragonkår 

n:r 1 och första  lifgrenadierregementet  n:r 2. 
Litt. K. Jetnförelse  mellan afkastningen  från  arméns boställen 

efter  1827 års uppskattning och boställsräntan efter  medelmarkegång. 
Litt. L. Förteckning öfver  boställen begärda till bostäder bland 

de till statsverket indragna. 
Litt. M. Förteckning öfver  boställen till ersättning för  de in-

dragna men till bostäder begärda. 
Litt, N. Förslag till fördelning  af  medel disponibla för  rege-

mentenas lönetillgångar. 
Litt. O. Uppgift  på det belopp hvartill lönerna vid kavalleriet 

äro genast att påräkna. 
Litt. P. Uppgift  på det belopp hvartill lönerna vid infanteriet 

äro genast att påräkna. 
Litt. Q. Aflöningslista  utvisande 1832 års ordinarie lön för 

stats- och kompaniofficerare,  civile tjenstemän etc. 
Litt. R. Uppgift  på de för  generalitetet oersatta ackorder. 
Litt S—T. Angående uppgifna  oeh utbetalade ackordsummor. 
Litt. U—W. Af  civile tjenstemän utbetalade ackorder. 

Förteckn.  öfver  Komitébet.  9 
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Litt. X. Tablå öfver  varande och föreslagna  ackorder samt 

nettolönebehållningar. 
Litt. Y. Förslag till reglering af  indelta kavalleriregementenas 

ackorder. 
Litt. Vj.  Beloppet å de ackorder hvilka icke äro föreslagna  till 

ersättning. 
Litt. A. Förslag till reglering af  indelta infanteriregementenas 

ackorder. 
Litt. A. Beräkning af  löntagarnes vid indelta infanteriet  netto-

behållningar efter  afdragen  ackordsränta. 
Litt. O. Uppgift  på tjenster uteslutna i nya staterna och för 

hvilka ackordssummorna anmälas till ersättning af  statsmedel. 
Skiljaktiga meningar af  Tibell, Leijonflycht,  Hederstierna. 

Betänkandet afgafs  den 31 maj 1831. Krigs- och kammarkollegium 
samt statskontoret afgåfvo  gemensamt utlåtande den 11 juli 1832, hvilket 
finnes  bilagdt ofvan  anförda  statsrådsprotokoll. 

K. m:ts beslut se samma protokoll. K. m:ts cirkulär den 2 februari 
1833 finnes  bilagdt samma protokoll. 

Förslag  till organisation af  Ottenby stuteri. 
stiU/ri. 

Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner angående stuterierna etc.» 
Komiterade:  Statsrådet grefve  E. R. Adelsvärd, statsrådet grefve 

Gust. af  Ugglas, öfversten  G. N. Liljenstolpe, öfverdirektören  S. A. 
Norling, generalmajoren G. Hierta. 

Sekreterare: Aug: von Stahl, kammarjunkare. 
Bilagor. Kalkyler 1—7, inkomster och utgifter  1830—3ö, aflö-

ningsstat för  tjenstemän, betjente och arbetshjon vid kungsgården 
och stuteriet, stuteriets sammansättning och successive tillväxt, 

Överstyrelsen för  stuterierna hade afgifvit  förslag  rörande användningen 
af  rikets ständers till ' hästafvelns  befrämjande  anvisade anslagsmedel dels 
till anläggning af  ett stuteri å Ottenby dels till underhåll af  hingstar hos 
enskilde personer. K. m:t förordnade  den 6 maj 1830 en komité till att 
afgifva  betänkande angående stuterianläggningen å Ottenby. Vid pröfningen 
af  komiterades betänkande af  den 24 augusti 1830 (se sid. 119) beslöt k. in:t den 
17 september 1830 att stuteri skulle der inrättas, hvarjemte k. m:t förordnade 
4 december (se protokollet för  kammarärenden samma dag punkt 2ö) ofvan-
nämda komiterade att företaga  en granskning af  överstyrelsens förslag  och 
förre  komitcrades kalkyler samt uppgöra plan till stuteriets organisation, 
styrelse och förvaltning  i alla delar såväl som för  sjelfva  kungsgårdens 
skötsel tillika med uppgifter  öfver  kostnaderna för  stuteriets första  uppsätt-
ning samt utvägar att vinna nödiga medel; äfvensom i sammanhang härmed 
yttra sig öfver  öfvcrstyrelsens  förslag  om beskällarcs stationerande i vissa 
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provinser. Betänkandet afgafs  den 19 april 1831, anmältes den 30 samma 
månad (se protokollet för  kammarärenden samma dag punkt 17). K. m:t 
gillade komiterades plan och kalkyler samt aflöningsstat.  * 

Betänkande angående verkstäld undersökning med afsende  jjfy Ggt 
på Karl  Gustafs  stads gevärsfaktori  och en vapencen-mmpaiomlrot 

j 7 , 7 - z  r j . j ' verkstad i hnf-
tralverkstad  i  hujvudstaden.  •  vudstaden. 

Förvaras i riksarkivet i samma volym som handlingar angående »direk-
tionen öfver  Eskilstuna eller Karl Gustafs  stads manufakturverk  och 
gevärsfaktori». 

Komiterade:  Bruksegaren P. A. Tamrn, ordf.,  kaptenen vid 
flottan  J. F. Sydow, majoren vid Svea artilleri L. J. Isander. 

Sekreterare: Adolf  Ifvar  Arwidson. 
Bilagor.  8 tabeller innehållande kalkyler. 
En af  faktoridirektionens  kamrerare uppgjord p. m. 
Den 26 mars 1831 fingo  komiterade i uppdrag att inkomma ined ut-

redning angående kostnaderna för  gevärstillverkningen och om anläggandet 
af  en vapencentralverkstad i hufvudstaden.  Betänkandet afgafs  den 27 maj 
1831, föredrogs  den 13 juli 1836. 

Förslag  till karantäns anstalter i ock för  utestängande från 
riket af  farsoten  kolera kallad. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar angående »karantänskommissio-
nen i Stockholm». 

Komiterade:  Konteramiralen grefve  Claes Cronstedt, presidenten 
G. Poppius, öfverståthållaren  friherre  J. V. Sprengtporten, stats-
rådet friherre  G. F. Åkerhielm, ordf.  i sundhetskollegium Chr. von 
Weigel, statssekreterarne C. D. Skogman och A. von Hartmans-
dorff,  öfversten  A. Möllerhjelm. 

Betänkandet afgafs  den 31 maj 1831, anmältes samma dag. K. m:ts 
beslut se protokollet för  finansärenden. 

1. Utlåtande  angående vissa för  nödiga ansedda medicinska moFitJemrffin-
polisåtgärder i städerna och på landet. 
Afgafs  den 18 juni 1831. 

2. Utlåtande  med förslag  till författning  i händelse cholera 
morbus skulle inom riket yppas. 

Dessa utlåtanden förvaras  i riksarkivet bland handlingar angående 
»karantänskommissionen i Stockholm». 

Komiterade:  Öfverståthållaren  friherre  J. V. Sprengtporten, 
ordf.,  statssekreteraren A. von Hartmansdorff,  kommendörkaptenen 
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J. Kreuger, öfversten  A. Möllerhjelm, kommersrådet A. P. von 
Sydow, professorn  C. J. Ekström. 

Sekreterare: vice auditören O. Gralm. 
Bilaga till sistnämnda utlåtandet: Förslag till reglementariska 

stadganden för  den olyckliga händelse att kolerasjukdom skulle 
inom riket yppas. 

Komiterade tillförordnades  den 16 juni 1831 för  att utarbeta förslag 
till de åtgärder oeh föreskrifter,  hvilka i händelse af  kolera inom landet 
skulle kunna förutom karantänsanstalterna på kusten oeh i sammanhang 
med dem blifva  erforderliga.  Sistnämda betänkande afgaf.s  den 2 juli, 
högsta domstolens yttrande (bifogadt  utlåtandet) afgafs  den 5 juli, ärendet 
anmältes den 9 juli. K. m:ts beslut se protokollet för  ecklesiastikärenden, 
allmän författning  utfärdades  sådan den finnes  protokollet bilagd. 

ich 'ftZ%fkam-Betänkande  med förslag  till instruktion och stat för  kammar-
markotlcgium. j 77 

kollegium. 
Förvaras i riksarkivet vid kammarkollegiets förutnämnda  förslag  af 
den 18 oktober 1833. 

Komiterade:  Samme som afgåfvo  betänkandet af  den 18 juni 
1830 med den skilnad att presidenten friherre  Jakob Cederström 
hade öfvertagit  ordförandebefattningen. 

Bilagor. Kalkyl angående skilnaden mellan kollegiets gällande 
stat och den föreslagna. 

Projekt till ny stat. 
Utdrag af  gällande stat. 
Förteckning öfver  kollegiets gamla och föreslagna  ny personal. 
Förslag till instruktion med de gjorda jämkningarna. 
Betänkandet afgafs  den 23 juni 1831. Se vidare historiken å sid. 117—118 

under 1830 års betänkande. 

Komiterade  till bergsförfattningarnas  öfverseende:  Under-
dånig redovisning af  de åsigter under hvilka och det 
sätt hvarpå det af  kongl. maj:t i nåder lemnade upp-
drag att afgifva  förslag  till rättelser uti bergs-författ-
ningarna blifvit  utför  dt. 

Utgör sid. 3—37 uti förutnämda  »Förslag i bergsförfattningarne». 

Lagkomitén: 

ftraag^mlk-  1- Förslag  till allmän criminallcig. 
minallag. Stockholm 1832. 321 sid. 

23 sid. innehålla protokoll vid sammanträde af  svenska och norska 
lagkomitéemas ledamöter 22 april 1830—30 juli 1831 med dithörande hand-
lingar; jetnför  sid. 123. 
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2. Förslag  till allmän criminallag. Anclra upplagan med 
de förändringar,  hvilka lag-commitéen vid slutlig gransk-
ning af  förslaget  infört. 

Stockholm 1839. 307 sid. 4:o. 
Förslaget insändes till k. ni:t den 17 september 1831, anmältes den 2 

juni 1832. K. ni.t förordnade  att justitie-statsministern skulle genom annons 
i Post- ocli Inrikes tidningar underrätta allmänheten derom att livar och en 
egde vid förslaget  göra de anmärkningar han kunde finna  lämpliga samt 
inom samma års slut till justitie-statsministern insända sina anmärkningar; 
hvarförutan  juridiska fakulteterna  skulle gemensamt med professorerna  i 
praktisk och teoretisk filosofi  företaga  granskning af  förslaget  oeh sina ytt-
randen insända inom samma tid. Uti lagkomiténs utlåtande 1834 angående 
gjorda anmärkningar mot förslaget  (se nedan) finnes  förteckning  öfver  de 
yttranden med anledning af  lagförslaget,  om hvilka komitén tagit kännedom. 
Följande officiella  utlåtanden afgåfvos: 

Om lag-committéns förslag  till allmän criminal-lag. Betänkande 
afgifvet  af  juridiska fakulteten  och philosophie professorerne  vid 
Upsala universitet. (Särskildt aftryck  ur tidskriften  Skandia b. 1 
h. 1 sid. 3 och följande.) 

Upsala 1833. 130 sid. 8:o. 
Undertecknadt af  J. K. Boethius, b. G. Rabenius, S. Grubbe, P. IX 

A. Attcrbom. 
Utlåtandet afgafs  den 16 januari 1833. 
J. Ilolmbergson, Betänkande inlemnadt till juridiska fakulteten 

i Lund den 21 december 1832. 
Tryckt i Holmbergsons juridiska skrifter,  Kristianstad 1845. 
F. Cederschiöld, Betänkande, stäldt till justitie-statsministern, 

af  bemälte fakultets  andra ledamot. 
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Hm'aTs6n' maf  Betänkande med förslag  till nödiga förbättringar  och jämk-
ningar i förvaltningens  af  sjöärenden organisation jämte 
förslag  till ny instruktion och stat. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet för  sjöförsvars-
ärenden den 18 januari 1841. 

Komiterade:  Statsrådet grefve  Carl Axel Löwenhielm, ordf., 
chefen  för  förvaltningen  grefve  Claes Cronstedt, generaladjutanten 
för  flottan  C. af  Klint, kommendörkaptenen J. Kreiiger, amiralitets-
kammarrådet E. Elers (äfven  sekreterare). 

Bilagor. Utdrag af  protokollet vid organisationskomiteernas 
gemensamma sammanträde den 12 juni 1830. 

Uppgift  å tillökningar ocli indragningar efter  den föreslagna 
nya staten för  förvaltningen  af  sjöärenden och sjökartearkivet. 

Uppgift  å gällande stat för  förvaltningen,  lotskontoret och sjö-
kartearkivet samt förslag  till stat för  förvaltningen,  och sjökarte-
arkivet. 

Uppgift  å personalen uti förvaltningen  samt lotskontoret 1803, 
14, 25 och enligt det uppgjorda förslaget. 

Utdrag ur k. m:ts nådiga bref  den 22 februari  1825 angående 
de uti artilleriförråden  varande ammunitions- och gevärspersedlar. 

Komiterade tillförordnades  genom k. bref  den 24 september 1828, bo-
tänkandet afgafs  den 25 januari 1832, anmältes den 14 april samma år i 
afseende  ä personalen och staten samt den 18 januari 1841, ut in prot. 

ich'$iau.'bergl  Betänkande med förslag  till instruktion och stat för  bergs-
kMh jk<mtrMvcr-  kollegium jämte mynt- och kontrollverken. 

ken. 
Förvaras i riksarkivet vid statskontorets nedannämda utlåtande. 

Komiterade:  Presidenten frih.  Sal. Löfwenskiöld,  ordf.,  presiden-
ten frih.  C. J. af  Nordin, f.  d. statsrådet grefve  Gust. af  Ugglas, stats-
sekreteraren M. G. Danckwardt, bergsrådet D. V. Tribler, sekreteraren 
i bergskollegium Adolf  Hallgren (tjenstgjorde äfven  som sekreterare). 

Bilagor. Litt. A. Förslag till ny instruktion. 
Litt. B. Förslag till stat för  bergskollegium och mynt- och 

kontrollverken. 
Litt. C. Alternativt förslag  till bergskollegiets aflöningsstat. 
Litt. D. Bergskollegiets tillika med myntets och kontrollver-

kets förra  stater. 
Litt. E.' Tabell till jemförelse  mellan de äldre och de föreslagna 

nya staterna. 
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Utdrag af  protokollet, hållet vid de af  k. m:t i nåder tillför-
ordnade koraitéers för  de publika embetsverkens reorganisation 
geinensamma sammanträde den 12 juni 1830. 

Historik.  Sedan k. m:t med anledning af  rikets ständers vid 1823 års 
riksdag gjorda framställning  om en förändrad  organisation af  styrélseväsendet 
genom k. kungörelse den 17 april 1828 förklarat  att bergskollegiets domsrätt 
i de bruks- och bergshandteringen rörande tviste-, brott- och ntsökuingsinål 
borde upphöra samt tills vidare på svca hofrätt  öfverflyttas,  så fann  k. m:t 
vid förehafd  ytterligare pröfning  såväl af  de 1818 för  sådant ändamål till-
förordnade  komiterades yttrande (se betänkandet 1822 sid. 73) som rikets 
ständers förslag  ej mindre i afseende  på bemälta kollegium än ock i för-
ening dermed om bcrgstingsrätternas ifrågastälda  upphörande eller omska-
pande samt bergsfogdetjensternas  indragning för  godt att tillförordna  en 
komité, som egde att efter  granskning af  de uppgjorda organisationsförslagen 
och efter  inhämtande af  vederbörande bergstjenstemän af  nödiga upplysnin-
gar samt i öfrigt  ined biträde af  de till bergsförfattningarnas  öfverseende 
tillförordnade  komiterade, hvilka komitén egde tillkalla då den så fann  nö-
digt, afgifva  förslag  till de vidare förändringar,  som bergsstyrelsen och bergs-
autoriteterna borde komma att undergå. 

Betänkandet afgafs  den 12 april 1832. Statskontorets utlätande deröf-
vcr afgafs  den 3 oktober samma är. Ärendet anmältes den 22 december 
samma år (se protokollet för  kammarärenden samma dag, punkten 30). 
K. m:t gillade instruktionen och staten med vissa jämkningar och ändringar. 
Den faststälda  instruktionen skulle tryckas och utfärdades  den 2S samma 
månad. Aflöningsstaten  skulle införas  i författningssamlingen.  I afseende 
på mynt- och kontrollverken öfverlemnades  betänkandet till finansexpeditionen 
och anmältes den 2 februari  1833. 

2. Samma dag angående kommerskollegiets förslag  till in-
struktion för  kontrollverket och till författning  om ansvar 
för  förfärdigande  af  underhaltiga guld- och silfverar-
beten. 
Anmältes den 8 december 1832 (punkt 3); remitterades till bergskolle-

giet, besvarades den 30 juni 1843 af  statskontoret med förslag  till en ny 
kontrollstadga. 

Betänkande och förslag  till ändringar i 1827  års skifte-
, 7  h/stadga. 

stadga. 
Bilaga till protokollet för  kammarärenden den 2 juni 1832, punkten 9. 

Komiterade:  Justitiestatsministern grefve  M. Rosenblad, ordf., 
presidenten Gabriel Poppius, presidenten frih.  Sylvander, justitie-
rådet Carl Johan Örbom, statssekreteraren M. G. Danckwardt, öf-
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versten Carl af  Forsell, revisionssekreteraren P. N. Poignant, förste 
landtmätaren A. V. Iggberg, bankofullmäktige  hemmansegarne Job. 
Långberg ocb Joh. Ericsson. 

Bilagor. Protokoll utvisande särskilda tankar af  ledamöterna. 
Litt. A—B. Ansökningar af  vissa orters riksdagsfullmäktige 

(jfr  nedan). 
Litt D. Rikets ständers skrifvelse  den 18 mars 1830. 
Litt. E. K. m:ts bref  den 15 april 1830. 
Litt. F. K. befälhafvandes  i Vesterbottens län förslag  till än-

dring i k. 2 § 7 af  skiftesstadgan. 
Litt. G. Göta hofrätts  hemställan om egodelningsrättens skyl-

dighet att aflemna  renoverexemplar. 
Litt. H. Konungens befallningshafvandes  i Östergötlands län 

yttrande den G maj 1830 angående nytt skifte  af  Skeninge stads jord. 
Bil. A—11 omnämnas i betänkandet, äro ej bilagda. 
Vid 1828 års riksdag väcktes flera  motioner om jämkningar ocb för-

ändringar i 1827 års skiftesstadga  eller om dess upphäfvande  för  de norra 
provinserna och Gotland. Itiksdagsfullmäktige  frän  Gefleborgs,  Vestcrnorr-
lands, Jämtlands och Vesterbottens län samt fullmäktige  från  Vermland och 
Dalsland ingingo med ansökningar att k. m:t genast skulle låta inhibera rö-
rande de nämda provinserna all verkställighet af  stadgan, till dess rikets 
ständer hunne inkomma med framställning  i ämnet. Genom skrifvelse  den 
18 mars 1830 begärde rikets ständer några få  mindre viktiga jämkningar i 
författningen.  K. m:t beslöt den 15 april 1830, att i livart och ett af  de 
norra länen samt Gotlands en länskomité skulle tillsättas, som hade att till 
k. m:t inkomma ined utlåtande om och i hvilka afseenden  skiftesstadgan 
kunde beträffande  respektive län tarfva  jämkningar eller tillägg. Sedan dessa 
komitéer afgifvit  sina utlåtanden, tillförordnade  k. m:t en komité den 29 
januari 1831 att inkomma med utlåtande och afgifva  förslag  till sådana än-
dringar och tillägg som kunde finnas  vara af  behofvet  påkallade. 

Komiténs betänkande afgafs  den 22 maj 1832. K. m:t biföll  i alla 
delar komiterades förslag  (se ofvan  anförda  protokoll). K. kungörelse utfär-
dades den 9 juni 1832. 

An*tur%Mfö? m Berättelse och förslag  i fråga  om Eskilstuna stads och fri-
och fristad.  stads förenande  under en gemensam styrelse. 

Utgör bilaga till protokollet för  bandels- och finansärenden  för  den 10 
november 1832, punkten 3. 

Komiterade:  Presidenten i kommerskollegium G. Poppius och 
kommersrådet A. P. von Sydow. 

Bilaga. Litt. A—B. Protokoll vid sammanträden med Eskils-
tuna stads och fristads  auktoriteter m. fl.  i oktober 1832. 
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K. m:t uppdrog den 7 juli åt komiterade att, innan det förslag  till nytt 

reglemente för  Eskistuna fristad,  om hvars upprättande k. m:t den 9 juli 
1816 förordnat,  blefve  afgifvet,  till k. ni:t på stället inhämta närmare kän-
nedom om de både i staden och fristaden  förekommande  förhållanden  och 
med vederbörande auktoriteter och invånare öfverlägga  om vilkoren för  de 
båda samhällenas ifrågasatta  förening  samt derjämte undersöka hvilka åtgär-
der vore af  nöden till fristadens  ytterligare förkofran. 

Komiterade afgåfvo  sitt betänkande den 25 oktober samma år. Enligt 
detsamma hade komiterade, som funnos  tillförordnade  för  reglering af  den 
nya faktoriinrättningen  vid Karl Gustafs  stads bruk som blifvit  inköpt för 
kronans räkning till anläggning af  ett gevärsfaktori,  den 6 december 1813 
erhållit i uppdrag att yttra sig öfver  det förslag  till reglemente för  Eskil-
stuna fristad  oeh dess styrelse, som kominerskollegium afgifvit  den 17 ok-
tober 1807. Okändt vore emellertid huruvida komiterade verkligen afgifvit 
något yttrande derom. Den 22 mars 1821 hade kommerskollegium afgifvit 
förslag  till reglemente för  stadens och fristadens  förening,  öfver  hvilket för-
slag komiterade för  regleringen af  nya gevärsfaktoriinrättningen  hade afgifvit 
sitt utlåtande den 14 maj 1822 (se sid. 79). Detta sistnämda utlåtande 
öfverlemnades  den 14 juni samma år till krigskollegium, hvilket dock ej 
synes hafva  afgifvit  något yttrande deröfver,  innan dess befattning  med ge-
värsfaktoriet  upphörde. 

K. m:t beslöt den 10 november 1832 med anledning af  Poppius' och 
Sydows betänkande, att Eskilstuna gamla stad och fristad  skulle förenas 
under en och Samma styrelse och under den gemensamma benämningen 
Eskilstuna fristad,  samt lemnade Poppius och Sydow i uppdrag att uppgöra 
förslag  till reglemente för  detta samhälle. 

Se vidare år 1833 sid. 139. . 

Utlåtande  i anledning af  kammarrådet Welins  förslag  till riaå'wainTsw 
••ii J  jr 1 i' i 'ii • slag till distrikt. 

tnrattande aj s. k. distriktsmagasin. magasin. 
Förvaras i riksarkivet l>land »kommissioner angående magasinsinrätt-
n i ligan. Tryckt  å sid. 29—51 i Handlingar rörande inrättandet af 
socken- eller distriktsmagasin. Stockholm 1833. 4:o. 

Komiterade:  Presidenten G. Poppius, landshöfdingen  M. von 
Törne och vice presidenten P. Westerstrand. 

Särskild mening af  M. von Törne jämte diverse bilagor. 

Welins förslag  finnes  bifogadt. 

Betänkandet är annoteradt den 3 november 1832, anmältes den 10 
samma månad (se protokollet för  handels- och finansärenden).  Handlingarna 
skulle tryckas oeh meddelas landshöfdingarna,  hvilka skulle sammanträda med 
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deputerade till granskning, oeh skulle utlåtandena inkomma till handels- och 
finansexpeditionen  innan slutet af  juli 1833. 

ting af  t Förslag  till omarbetning af  1823 års infanterireglementes 
tredje afdelning  med hänseende till tredje ledets använ-
dande som tiraljörer. 

Stockholm 1832. 42 sid. + 1 plansch 4- 1 musikbilaga. 

ning 
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Förslaq  till nytt reqlemenle för  Eskilstuna fristad. A"«-
J  J  J  J  J  menlc for  Ksktls-

Utgör bilaga i afskrift  till protokollet för  tinansärenden den 23 februari  i n ' t a d 

1833 (punkten 1). 
Komiterade:  Se 1832 sid. 136 betänkande angående gemensam 

styrelse för  Eskilstuna stad och fristad. 
Komiterade hade förut  upprättat ett förslag,  hvaröfver  invånarne i 

Eskilstuna gamla stad oeh fristad  hade haft  tillfälle  att yttra sig, hvarefter 
komiterade omarbetat sitt förslag  som afgafs  31 januari. Komiterades för-
slag bifölls  med vissa ändringar oeh k. m:ts nya reglemente utfärdades. 

Utlåtande  i fråqan  huruvida nåqra förändrinqar  i det hit- •'».'/•  fi>rumwa,H 
o j o mi(  f m kungoret-

tills vedertagna sättet alt meddela allmänheten k. m : t s s m mcddclav" e-
och publika verks och autoriteters kungörelser böra vid-
tagas. 

Förvaras i riksarkivet bland »komitéer rörande ecklesiastikärenden». 
Komiterade:  Justitiekansleren E. Bergenschöld, hofkansleren 

frih.  D. von Schul/.enheim, statssekreteraren C. D. Skogman, stats-
sekreteraren M. G. Danckwardt, statssekreteraren' Aug. von Hart-
mansdorff,  statssekreteraren C. G. Grip. 

Sekreterare: J. Hegardt. 
Bilaga. Särskildt yttrande af  Bergenschöld. 
Genom kgl. bref  den 21 oktober 1830 inottogo komiterade sitt uppdrag. 

Betänkandet afgafs  den 28 februari  1833, anmältes den 30 mars 1833 (pro-
tokollet för  kammarärenden, punkten 13). K. m:ts beslut se protokollet. 
Cirkulär expedierades den 2 april samma är till öfverståthållarcn  oeh latids-
höfdingarna. 

Betänkande anqaende bildandet af  en låneunderstödsinrätl- '«>«*«««» 
o J  fm  bergsmamia-

ning för  bergsmannayrket. •n'kct 
Förvaras i riksarkivet vid bergskollegiets ncdannämda utlåtande. 
Tryckt  i: Handlingar angående beredande af  forslagslån  för  bergs-
mannayrket, eller committerades för  utarbetande af  förslag  dertill den 
22 mars 1833 till kongl. maj:t afgifne  betänkande, med några dithö-
randc bilagor, samt kongl. maj:ts till bergs-eollegium i ämnet afl&tna 
bref.  Stockholm 1833. 16 sid. 4:o. 

Komiterade:  Förste expeditionssekreteraren frih.  L. A. Man-
nerheim, ordf.,  kanslirådet Gustaf  Myhrman, adj. ledamoten i bergs-
kollegium Adolf  Hallgren, direktören C. D. af  Uhr, samt den före 
betänkandets afgifvande  aflidne  lagmannen Jean Norreqs. 
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Bilagor. Förslag till allmänna grunder för  bildande af  en bergs-

lagskassa eller fond  till beredande af  tillgång på förlagslån  mot 
billiga vilkor för  bergsmannayrket. 

K. bref  den 29 december 1829 om komiténs tillsättande. 
Tabell, utvisande antalet hyttor i rikets bergslager samt till 

hvilka andelar dessa af  bergsmän eller utaf  bruksegare och andra 
ståndspersoner innehafvas  äfvensom biåsningsdygnen derstädes under 
tio år. 

Tabell, utvisande tackjernstillverkningen såväl uti bergsmans-
hyttorna som uti brukshyttorna inom bergslag jemte bergsmäns och 
ståndspersoners särskilda tillverkning i förhållande  till egande an-
delar i bergsmanshyttorna. 

Tabell, utvisande beloppet af  det vid bergsmanshamrarne pri-
vilegierade stångjernssmidet. 

Två kalkyler öfver  de föreslagna  afsättningarna  till bildande af 
grundfonden  för  den tillämnade bergslagskassan. 

Af  dessa bilagor äro förslaget  till allmänna grunder ocb kalkylerna 
tryckta i ofvannämda handlingar, hvarjämte förslaget  till grunder anföres  uti 
allmänna besvärs- och ekonomiutskottets utlåtande n:r 81 vid 1834—35 
årens riksdag. 

I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 10 september 1829 till-
förordnades  komiterade den 27 december samma är. Betänkandet afgafs  den 
22 mars 1833 och öfvcrlämnades  jämte bergskollegiets utlåtande deröfver  af 
den 17 februari  1$34 till rikets ständer genom k. skrifvelse  (n:r 46) af  den 
8 mars 1834. Genom skrifvelse  den 24 juli samma år anmälte rikets ständer, 
att frågan  om bildandet af  en dylik låneunderstödsinrättning icke til! någon 
rikets ständers åtgärd föranledde. 

B&tänkande och förslag  till en allmän reglering af  ackor-
armén. derna inom den värfvade  armén. 

Utgör bilaga till protokollet för  krigsärenden den 4 maj 1833. punk-
ten 16. 

Komiterade:  Generaladjutanten för  armén grefve  M. Brahe, 
ordf.,  presidenten P. Westerstraud, t. f.  presidenten i krigskollegium 
frih.  B. Franc Sparre, generalmajorerna frih.  G. Lovisin, af  Melin, 
C. F. Lorichs, G. Edenhielm, generaladjutanten grefve  Carl Puke,. 
generaladjutanten J. Hygrell, generaladjutanten Carl Akrell, öfversten 
grefve  Mauritz Lewenhaupt, majoren H. Nordenstierna, kaptenen P. 
Loven, kaptenen H. Lilljebjörn. 

Bilagor. Litt. A. Sammandrag af  de på grund af  från  de 
värfvade  regementena och kårerna 1833 inkomna uppgifter  till er-
sättning godkända ackordssummor hvilka borde tagas i beräkning 
vid regleringen. 
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Litt. B. Förslag till reglering af  ackorder vid värfvade  rege-
menten och kårer. 

Litt. C. Förslag till reglering af  officerarnes  ackorder vid Ven-
des artillerikår. 

Komiterade tillförordnades  genom kgl. bref  den 30 mars 1833 ocli be-
tänkandet afgafs  den 26 april samma år. 

De af  komiterade föreslagna  hufvudgrunderna  gillades, se vidare pro-
tokollet. 

Utlåtande  avgående frågan  om en ny organisation af  liall- mtion of  hall-

rätterna, 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet för  civil-
ärenden den 25 februari  1846. 

• 

Komiterade:  Presidenten G. Poppius, statssekreteraren C. 1). 
Skogman, kommersråden O. Zenius och A. P. von Sydow. 

Sekreterare: Kanslisten i kommerskollegium O. A. Hedblad. 
Bilagor. N:r 1. Förteckning på hallrätternas i vissa angifna 

städer embets- och tjenstemän samt betjente äfvensom deras in-
komster. 

N:r 2—3. Hall rätternas inkomster och utgifter  1827—31. 
N:r 4. Antalet handlagda mål vid Stockholms hall- och manu-

fakturrätt  år 1828-32. 
Komiterade tillförordnades  genom k. brefvet  den 24 september 182S. 

Jfr  vidare sid. 126. 
Betänkandet afgafs  den 24 maj 1833. Högsta domstolens utlåtande är 

af  den 16 juni 1835. Ärendet anmältes den 25 februari  1846 på civil- och 
justitiedepartementens gemensamma föredragning.  Förordning samma dag. 

Komiterade  till undersökning af  Gustafsbergs  barnhusinrätt-
ning med berättelse om deras verkstälda befattning  samt """ thnng-
med förslag  till nödiga förbättringar. 

Förvaras i riksarkivet vid serafimerordensgillets  utlåtande den 29 au-
gusti 1834. 

Komiterade:  Biskopen D. F. af  Wingård, lagmannen Per Sten-
berg, häradshöfdingen  A. Westerdahl. 

Sekreterare: L. M. Bromander, konsistorienotarie och v. pastor. 
Bilagor. A—B. Lärokurser och läseordningar vid barnhuset. 
C. Jordebok öfver  inrättningens egendom. 1830. 
D—F. Åtskilliga inventarieförteckningar. 
G. Tablå öfver  inrättningen. 
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H. Kostnaderna för  hushållningen, beklädnaden och under-
visningen etc. 

I. Barnhusets tillgångar 1787—1832. 
K. Ett protokollsutdrag angående revisionen af  barnhusets rä-

kenskaper. 
Historik.  I anledning af  en af  dåvarande borgmästaren i Uddevalla 

A. Westerdahl den 14 december 1827 ingifven  skrifvelse  och utlåtanden af 
landshöfdingen  i Göteborg den 25 februari  1831, biskopen i Göteborg den 
26 januari 1831 och af  serafimerordensgillet  den 28 januari 1832 anbefalte 
k. m:t den 18 maj 1832, att till utrönande af  förhållandet  med barnhusin-
rättningen vid Gustafsberg  och dess förvaltning  en undersökning skulle på 
stället företagas  af  landshöfdingen  i länet och biskopen och Westerdahl, 
hvilka komiterade sedan hade att inkomma med sitt betänkande. 1 lands-
höfdingens  ställe blef  sedermera Stenberg förordnad.  Betänkandet afgafs 
dén 3 augusti 1833; med anledning af  detsamma afg&fvos  yttrande af  direk-
tionen öfver  barnhuset den 28 november 1833, påminnelser af  Westerdahl den 
13 januari 1834 samt utlåtande af  serafimerordensgillet  den 29 augusti 1834. 
Dessa och öfriga  i det föregående  omnämda handlingar förvaras  vid serafimer-
ordcnsgillets utlåtanden 1832 och 1834 i ämnet. Målet föredrogs  den 10 
januari 1835 (se protokollet för  ecklesiastikärenden, punkten 1). K. m:t 
biföll  hvad serafimerordensgillet  yttrat och föreslagit. 

Komiterade till en förbättrad  organisation af  k. m:ts 
kansli: 

rctteiv^ppll 1 • Utlåtande  arujående kanslistyrelsens upphörande och huru 
med dess befallningar  bör förhållas. 

Föl-varas i riksarkivet bland protokollsutdrag från  kammarexpeditionen 
1833. 

Komiterade:  Se år 1835, med den skilnad att statssekre-
teraren M. G. Danekwardt undertecknat detta och följande  betän-
kande, men icke 1835 års, hvilket deremot undertecknats af  kam-
marrådet G. Ulfsparre. 

Utlåtandet afgafs  den 23 november 1833 i anledning af  remisser af 
kanslistyrelsens genom k. skrifvelse  den 24 september 1828 infordrade  och 
i november samma år inkomna utlåtande om lämpligaste sättet att förfara 
med styrelsens befattningar  efter  styrelsens upphörande samt statskontorets 
utlåtande den 29 december 1827 om riksgäldskontorets öfvertagande  af  eckle-
siastikverkets i lappmarken fond.  Betänkandet anmältes den 30 november 
1833 (se protokollet för  kammarärenden, punkten 12). K. m:t biföll  komi-
terades förslag  till alla delar. Kungörelse om kanslistyrelsens upphörande 
utfärdades  samma dag.' Frågan om förvaltningen  af  lappmarksfonden  öfver-
lemnades till finansexpeditionen  för  att företagas  i sammanhang med stats-
verkspropositionen. 
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2. Samma dag betänkande med förslag  i ämnet. 'uZ'afT nmZ 
kansli. 

Förvaras i riksarkivet på ofvan  angifvet  ställe nnder år 1834. ( 

Särskilda meningar af  Danckwardt, Skogman och Bergensehöld. 
Bilagor. Uppgift  om beloppet och beräkningssättet för  den 

s. k. canzli-gebiihren ocli sigillpengar för  handlingar utfärdade  från 
kansliets expeditioner och verk etc. 

Staten för  kansliet och nedre justitierevisionen. 
Betänkandet anmältes den 18 januari 1834 (kammarprotokollet, punkten 9). 

K. m:t, som förklarade  sig vilja vid pröfningen  af  komiterades framdeles  af-
gifva  n de förslag  till kansliordning besluta i afseende  pa expeditionssekreterare-
ocb protokollssekreterare-göromålens lämpliga bestridande, gillade komiterades 
förslag  i fråga  om sportlernas upphörande, livarjämte framställning  i detta 
ämne skulle göras i statsverkspropositionen till rikets ständer. Jfr  betän-
kandet 1835. 

Komiterades  för  undersökning om beskattningsförhållandena 
i riket underdåniga berättelse. 

Stockholm 1834. 44 sid. + l tabell. 4.o. 
Komiterade:  Presidenten i bergskollegium C. J. af  Nordin, 

ordf.,  statssekreteraren C. D. Skogman, kammarrådet Leon. Cassel, 
statskommissarien C. E. af  Tuneld, kommersrådet Bernhard Ro-
senblad. 

Sekreterare: Carl Sandberg. 
Ur  innehållet: Utredning angående de särskilda hemmansna-

turerna i Upland och deraf  beroende olika statsbidrag, sid. 9—30. 
Utredning angående olikheter i beskattning i provinsen Upland 

oberoende af  hemmans och lägenheters natur, sid. 30—38. 
Reservation af  Rosenblad sid. 41—44. 
Tabellbilaga.  Utvisande dels antalet ocb naturen af  de i pro-

vinsen Upland befintliga  hemman, lägenheter, verk och inrättnin-
gar, dels de deraf  utgående ordinarie statsbidrag beräknade i pen-
gar efter  medium af  markegångspriserna för  åren 1822—26. 

Komitén förordnades  den 6 och 21 november 1830 i ändamål att ut 
reda frågan  i hvad mån och pä hvad sätt de utskylder som befunnes  mest 
tryckande eller ojämt fördelade  skulle kunna minskas, jämnas eller utbytas 
mot andra. Komitén inskränkte emellertid pä skäl, som i betänkandet när-
mare angifvas,  »tills vidare» sitt arbete till en undersökning beträffande  pro-
vinsen Upland i fråga  dels om de särskilda hemmansnaturerna och deraf  be-
roende olika statsbidrag och dels om den olikhet i beskattning som förefans 
oberoende af  hemmans och lägenheters natur. Betänkandet afgafs  den 30 
december 1833. 
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^agTuMmt  Utlåtande  i anledning af  anmärkningar vid förslaget  till 
allmän criminallag af  lagcommiléen. 

Stockholm 1834. 222 sid. 4:o. Andra upplagan Stockholm 1840. 204 
sid. 4:o. 

Inkom den 28 december 1833; anmältes den 25 januari 1834. 
Utlåtandet remitterades till hofrätterna  den 12 april 1834. Hofrätterna» 

utlåtanden (se nedan) öfverlemnades  genom note ur protokollet den 9 januari 
1839 till högsta domstolen, hvilken hade att granska lagkomiténs förslag  till 
kriminallag. Högsta domstolens protokoll vid granskningen äro tryckta (se 
nedan). 

Tryckta  utiåtan- Hofrättens  öfver  Skåne och Blekinge underdåniga utlåtande 
jemte anmärkningar i anledning af  lagkomitéens förslag  till allmän 

' criminallag. — Särskildt aftryck  ur Juridiskt arkif. 
Kristianstad 1838. 181 sid. 8:o. 

Granskningen företogs  af  presidenten jämte ledamöterna J. Berg von 
Linde och C. Schmidt. 

Kongl. maj:ts och rikets götha hofrätts  underdåniga utlåtande 
öfver  lag-commitéens förslag  till allmän criminallag. 

Stockholm 1839. 83 sid. 8:o. Ingår äfven  i Schmidt, Juridiskt 
arkif,  band IX, sid. 181—225. 

Utlåtandet afgafs  den 7 mars 1838. Granskningen var företagen  af 
presidenten L. H. Gyllenhaal och P. G. Sundius och A. Filén. 

Kongl. maj:ts och rikets svea hofrätts  underdåniga utlåtande 
öfver  lag-commitéens förslag  till allmän criminallag. 

Stockholm 1839. 105 sid. 8:o. 
Utlåtandet afgafs  den 28 december 1838. Granskningen var företagen 

af  presidenten E. G. von Bosén och C. M. Hindbeck och G. A. Sparre. 
I-Iögsta domstolens protokoll vid granskningen af  förslaget  till 

allmän kriminallag. 
Stockholm 1840. 58 sid. 4:o. 

Granskningen försiggick  mellan den 6 december 1839 och 12 mars 184U. 
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Betänkande af  komiterade till undersökning om orsakerna ^ZTvadtbo 
till vattenskador i Vadsbo  härad af  Skaraborgs län. 
Komiterade:  Öfverstlöjtnanten  D. V. Lilliehöök, lagmannen 

J. Svalander samt två af  vederbörande jordegare utsedde deputerade.-
Den 14 juli 1834 tillförordnade  k. m:t en komité för  undersökning af 

orsakerna till vattenskadorna i nämda härad omkring göta kanal och sättet 
för  deras förekommande  samt den kostnad oeh ersättning som kunde blifva 
en följd. 

Komiterade hade fullgjort  sitt uppdrag i januari 1834. Den 12 februari 
1836 inskickade landshöfdingeämbetet  komiterades protokoll; kammarkollegium 
hördes den 13 mars 1837; ärendet anmältes i augusti 1837, hvarefter 
k. m:t förordnade  om en ny undersökning. Beordrad af  storamiralsembetets 
3:dje afdelning  företog  öfverstlöjtnant  Edström densamma 1839, inkom med 
betänkande den 28 maj 1842. I oktober 1843 insändes handlingarna af  lands-
höfdingen  till k. m:t. Göta kanaldirektionen afgaf  utlåtande den 19 juni 
1845. Ärendet anmältes den 28 oktober 1848. 

Berättelse öfver  teknologiska institutets tillstånd samt under- i^luJe^föran-
dånigt förslag  till dess organisation för  framtiden.  Hon. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civilären-
den den 16 juli 1847. 

Komiterade:  Presidenten i bergskollegium frib.  C. J. af  Nordin, 
ordf.,  öfverstekammarjunkaren  grefve  Edv. Gyldenstolpe, general-
majoren J. P. Lefrén,  professorerna  Jak. Berzelius och N. V. Alm-
roth, öfverstlöjtnanten  Erik Nordevall, fabriksidkaren  G. V. Mareks 
von Wurtemberg. 

Sekreterare: Kammarjunkaren G. R. Lagerstråle. 
I anledning af  en från  ordföranden  i institutets direktion presidenten 

G. Poppius iugifven  skrift  (se protokollet öfver  finansärenden  den 8 decem-
ber 1832, punkten 9) tillförordnade  k. m:t samma dag komiterade med upp-
drag att efter  tagen kännedom om undervisningens gång vid institutet och 
inrättningens tillstånd till k. m:t inkomma med utlåtande öfver  de inom 
institutets direktion uppkomna stridiga äsigter om undervisningsättet oeh 
tillika föreslå  de ändringar i institutets grundregler, lärarpersonal och utgifts-
stater, hvilka kunde vara ledande till ett fullkomligt  ernående af  institutets 
ändamål. Bland ursprunglige komiterade voro äfven  fabriksidkarne  S. Owen 
oeh Öberg. Betänkandet inkom den 15 februari  1834. Direktionens för 
institutet infordrade  utlåtande af  november 1835 jämte öfverdirektören  G. 
M. Schwartz' yttrande är bifogadt  betänkandet. Ärendet anmältes den 29 
oktober 1845 på civildepartementets föredragning. 

Förteckn.  öfver  Komitébct.  10 
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Komiterade till landtmäteritaxans öfverseende: 

ikiftc»förriit/-1  • Utlåtande  öfver  åtskilliga förekomna  frågor  om förän-
gar å boställen. j • r , • 7 j 0 7 7 • n, r.. 

dringar cij taxan % hvad angar laga skijtesjorrattmngar 
å militie och civile boställen. 

Förvaras i riksarkivet vid nedannämda utlåtande. 
Betänkandet afgafs  den 18 mars 1834, deröfver  afgafs  gemensamt utlå-

tande af  krigs- och kammarkollegium den 2 juni 1834. Anmältes den 15 
oktober samma år på krigsexpeditionens föredragning. 

Åuandtmäterl- 2- Underdånigt  förslag  till jämkningar och förändringar  i 
nu gällande taxa på arvode för  landtmäteriförrättning. 

Bilaga till protokollet öfver  kammarärenden den 15 oktober 1834, punk-
ten 11. 

Komiterade:  Lagmannen L. Herm. Gyllenhaal, revisionssekre-
teraren P. N. Poignant, öfveringeniören  And. Alreik, förste  landt-
mätaren A. V. Iggberg, riksdagsfullmäktige  Joh. A. Longberg och 
Jon. Jonsson. 

Komitén tillförordnades  den 2 februari  1833. Betänkandet afgafs  den 
18 mars 1834. K. m:t biföll  komiterades förslag  med vissa ändringar (se 
ofvannämda protokoll). K. m:ts förnyade  nådiga taxa på arvode för  landt-
mäteriförrättningar  utfärdades  den 18 oktober 1834. 

Tullförfattningskomitén: 

Ang./årändrin-\, Betänkande och förslaq  till förändringar  i gällande tull-
gar i tulltaxa . 0 * 
^ningår"*'  taxa och öfriga  tullverket rörande författningar. 

Förvaras i riksarkivet bland »tullkommissioner». 
Komiterade:  Presidenten Gabr. Poppius, ordf.,  landshöfdingen 

grefve  Axel von Rosen, generaldirektören grefve  Arvid Arvidson 
Posse, landshöfdingen  P. Sandelhielm, kommersrådet A. P. v. Sydow, 
grosshandlaren Olof  Wijk, bruksegaren P. A. Tamm, direktören 
grosshandlaren Carl Arfwedsson,  handlanden J. P. Hemberg, bruks-
egaren P. Lagerhjelm, assessorn Chr. Hessle, landssekreteraren C. C. 
Halling, grosshandlaren G. F. Smerling, grosshandlaren J. U. Win-
berg, direktören Abr. Rydberg, sidenkramhandlareu C. Strehlenert, 
lärftskramhandlaren  Joh. HofEman,  kryddkrämaren And. Valley, 
direktören A. Zethelius, sockerbruksidkaren Carl Björling, fabrikö-
rerna J. E. Öberg och C. G. Rydin, riksdagsfullmäktigen  Jon. Jonsson. 

Sekreterare: Protokollssekreteraren A. F. Normelin. 
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Bilagor. Yttranden af  komiterade. 
Komiterades författningsförslag. 
Kalkyl angående tillökning och minskning i tullinkomster. 
Allmänna grunder. 
De två första  bilagorna omnämnas i betänkandet, men äro ej återfunna. 
Betänkandet afgafs  den 3 maj 1834, anmältes den 30 juni 1835 i sam-

manhang med rikets ständers förslag  till ny tulltaxa. Se protokollet öfver 
handels- och finansärenden  (n:r 31) samma dag, punkten 1. 

2. Förslag  till ändring och tillägg i k. m:ts förnyade  segla-
lionsordning den 0 november 1830, k. stadgan samma Yagt/nmrdning. 
dag om hvad vid sjöfart  inrikes orter emellan och lands-
vägstransport af  varor iakttagas bör samt om inrikes 
tullförpassning  och bevakning jämte k. förordning  samma 
dag om nederlag. 

Bilaga till protokollet för  handels- och linansärenden den 28 november 
1835 (n:r 63) punkten 1. 

Ofvannämda förslag  voro sammanfattade  och bilagda det under den 3 
maj 1834 hos komiterade hållna protokoll. 

Reservation af  landssekreteraren Halling och assessorn Hessle; 
(uppgifves  vara bifogad  bilagorna till betänkandet om tulltaxa). 

Komiterades förslag  gillades. En förpyad  seglationsordning och för-
passningsstadga samt förordning  om nederlag skulle utfärdas  den 28 novem-
ber i sammanhang med tulltaxan, som skulle från  och med nästkommande 
Sr träda i verkställighet. 

3. Förslag  till ändringar och tillägg i gällande förordning  JÄ^to 
mot oloflig  införsel  och utförsel  af  varor. »'/«•«'• 

Bilaga till protokollet för  handels- och linansärenden den 12 december 
1835 (n:r 66). 

Förslaget är sammanfattadt  i bilagdt transsumt af  komiténs protokoll för 
den 3 maj 1834. 

K- m:t beslöt den 12 december att förordningen  skulle utfärdas  samma dag. 

4. Utlåtande  i fråga  om grunderna för  en närmare reglering ^f^rna" 9 

af  städernas tolag. '"'""' 
Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner rörande städerna.» 

Den 15 mars 1834 uppdrog k. m:t åt tullförfattningskomitén  att yttra 
sig rörande grunderna för  en förändrad  reglering af  tolagen. Betänkandet 
afgafs  den 16 maj 1834. Vid detsamma finnes  bifogadt  kommerskollegiets 
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skrifvelse  den 28 februari  1834 angående förhållandet  med tolagen i rikets 
stapelstäder (många tabellbilagor). Komiterades betänkande anmältes den 
30 juni 1835 i sammanhang med riksdagens skrifvelse  den 29 december 1834. 

Kommerskollegiets betänkande den 31 december 1838 angåeude tolagen 
är bilaga till protokollet den 19 juli 1839, punkten 4. 

%gijZfigörin-  Förslag  till reglemente för  tjenstg öring en och hushållningen 
g en och hushall- , 
ningen till sjös. 611i SJ  OS. 

Komiterade.  Kommendörkaptenerna J. H. Kreuger, Chr. Blom-
stedt och Carl Servais. 

Historik.  I oktober 1831 anbefaltes  komiterade att till ett helt sam-
manföra  och ordna ett reglemente för  tjenstgöringen och hushållningen till 
sjös. Komiterade följde  vid utförandet  af  detta uppdrag bland annat ett af 
särskilde komiterade utarbetadt förslag  till reglemente för  hushållningen 
och redogörelsen i hvad som rörde skärgårdsfartyg,  hvarefter  reglementet 
trycktes 1834 äfvensom befaltes  till efterföljd  på försök  under de flesta 
årens sjöexpeditionerna intill 1839, då komiterade erhöllo order att dels 
göra tillägg dels besvara de anmärkningar, som af  flera  fartygschefer  blifvit 
gjorda under utöfningen,  samt inkomma med projekt till de ändringar som 
komiterade ansågö nödvändig. Efter  verkställigheten häraf  (se sid. 175 vid utlå-
tandet den 3 juni 1839) erhöllo komiterade den 27 juli 1839 tillstånd att genom 
åtskilliga blads omtryckning införa  de nådigst gillade förändringar  och till-
läggen. Dessa omtryckta blad förvaras  bland handlingar till protokollet öfver 
sjöförsvarsärenden  den 19 juli 1841. Härefter  mottog komiterade från  chefen 
för  sjöförsvarsdepartementet  befallning  att inkomma med utlåtande öfver  de 
anmärkningar han låtit göra vid det projekterade reglementet och besvarades 
dessa anmärkningar den 10 sept. 1840 (se nyssnämda handlingar). 

nmlkj'r^ö/fer-  Bsaltaren. Ny  pr oj'-of'v  ersättning af  nuvarande kongl. bibel-
säuni£o/pZi-  commissionen. 

Upsala 1834. 84 sid. 4:o. 
Ledamöter: Erkebiskopen C. v. Rosenstein, ordf.,  professorerna 

Joh. Thorsander och P. Sjöbring (äfven  sekreterare). 
Ledamoten professor  C. Rogbergs frånfälle  anmältes hos k. m:t i dec. 1834 

och begärdes dä ordensbiskopen d:r J. O. ^Vallin till ledamot; anmältes sam-
tidigt att öfversättningen  af  psaltaren vore under tryckning. Komiterades 
skrifvelse  den 7 maj 1835 om denna proföfversättning  anmältes den 16 
samma månad angående viss granskningstid. 
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Komiterade  till skogsväsendets reglerande: betänkande och stat. 

förslag  till reglerande af  ny jägeristat 
Förvaras i riksarkivet vid statskontorets utlåtande den 3 nov. 1835. 

Komiterade  se 1828 sid. 105. 
Bilagor.  Tabell n:r 1. Kronoparker och allmänningar samt 

den föreslagna  skötande och bevakande personalen. 
Tabell n:r 2. Förslag ocb lönestat för  nämda personal. 
Tabell n:r 3. Skogsstatens lönetillgångar i hvarje län. 
Tabell n:r 4. Rnllor på Sveriges skogar och jägeristat samt 

dess aflöning  1834. 
Uppgifter  angående skogs- och jägeristaten i de olika länen. 
Komiterades betänkande inkom den 26 januari 1835. Dcröfver  afgafs 

ofvannämda statskontorets utlåtande. Ärendet anmältes den 12 mars 1836. 
(Se protokollet öfver  kammarärenden samma dag punkten 10.) Se vidare 
1837 sid. 160. 

Utlåtande  af  komiterade till granskning af  kammarrätts- fmffdZunings 1 

rådet Ekliolms förslag  till fältförvaltningsreglementet. 
Komiterade:  Generallöjtnanten friherre  J. Cederström, general-

majoren friherre  G. A. Hierta, öfversten  J. Chr. Schoting. 
Deras utlåtande jemte handlingarna öfverlemuades  den 13 april 1835 

till generaladjutanten grefve  Puke till utlåtande (se generalorder n:r 338). 

1. Betänkande angående hufvudgrunderna  för  regleringen af  f£FJärn-
en förbättrad  gevärstillverkning i riket. wS."?" 1' 

Komiténs betänkanden förvaras  i riksarkivet bland komitéer oeh direk-
tioner för  manufakturverk  och fabriker. 

Komiterade:  H. k. b. kronprinsen ordf.,  statsrådet grefve  Carl 
Löwenhielm, generaladjutanten grefve  M. Brahe, statsrådet friherre 
G. F. Åkerhjelm, statssekreteraren C. G. Grip, öfversten  G. J. af 
Dalström. 

Sekreterare: Expeditionssekreteraren C. F. Meinander. 
Bilaga. Redogörelse för  de grunder, efter  hvilka egarne af 

Norrtelje faktori  vore villiga att återgå till faktoriets  ursprungliga 
leveransskyldighet. 

Historik.  K. iu:t uppdrog den 23 mars 1833 åt komiterade att in-
komma med ett fullständigt  förslag,  omfattande  allt hvad till en ändamåls-
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enlig och efter  behofvet  såväl i afseende  på förrådens  komplettering som 
ock efter  den vanliga afgången  af  gevär afpassad  reglering af  faktorierna  i 
riket och gevärstillverkningens bedrifvande  hörde och åtföljdt  derjemte af  för-
slag till ordentliga personella aflöningsstater  för  kronans faktorier  och verkstä-
der äfvensom projekt till fördelning  af  gevärstillverkningen dem emellan, livar-
jemte komiterade egde öfverse  och föreslå  lämpliga förändringar  i 1830 års 
gevärsbesigtningsreglemente. (Jemför  »Handlingar rörande en förbättrad 
gevärstillverkning», af  J. A. Hazelius i krigsvetenskapsakademiens tidskrift 
för  1834 sid. 333.) 

Betänkandet afgafs  den 6 april 1835, föredrogs  den 16 maj samma år; 
k. m:ts beslut se protokollet öfver  krigsärenden samma dag punkten 3. 

Vid betänkandet är fogad  en af  Dalström, S. A. Callerström och A. 
P. Sandström den 19 februari  1835 afgifven  berättelse rörande kostnader 
för  utvidgning af  Karl Gustafs  stads gevärsfaktori. 

ÄwfÄ/» 2- Memorial  den 31 maj 1835  angående byggnadsanstalter 
8tafauort s' vid Karl  Gustafs  stads gevärsfaktori. 

Memorialet föredrogs  den 30 juni (se protokollet för  krigsärenden samma 
dag punkt 3). Komiterades framställning  bifölls. 

Ang. löneregle-
ring inom k. 
m:ts kanali. 

Betänkande och förslag  angående en ny lönereglering inom 
k. m:ls kansli. 

Utgör bilaga till protokollet för  bandels- och finansärenden  (n:r 22) 
den 6 maj 1835, punkten 2. 

Komiterade:  Justitiestatsministern grefve  M. Rosenblad, stats-
ministern för  utrikes ärenden grefve  G. af  Wetterstedt, hofkansleren 
friherre  D. von Schulzenheim, justitiekansleren E. Bergenschöld, 
statssekreterarne C. D. Skogman, von Hartmansdorff  och C. G. 
Grip samt kammarrådet Georg Ulfsparre. 

Bilagor. 1) Ofversigt  af  löneförhållanden  inom k. m:ts kansli. 
2) Anförande  till komitén af  E. Bergenschöld med förslag  till 

lönereglering för  justitierevisionen och justitiekanslersexpeditionen. 
3) Ofversigt  af  förhållandet  med extra anslagen till kgl. kansliet 

och med de derpå möjliga besparingar. 
4) Beräkning öfver  behöfliga  medel för  att den nya kansli-

personalen skulle få  fulla  löner och de öfvertaliga  afgå  med pen-
sioner å andra hufvudtitelns  besparingar. 

5) Uppgifter  om förhållandet  med andra hufvudtitelns  bespa-
ringar. 

1 anledning af  rikets ständers vid 1834 års riksdag uppå k. m:ts 
nådiga framställning  (jemför  sid. 142 vid 1833 års betänkande) fattade  beslut (se 
skrifvelsen  n:r 283) om sportlernas upphörande och tjenstemännens förseende 
med bestämda löner gaf  k. m:t den 13 december 1834 komitén i uppdrag 
att afgifva  utlåtande och förslag  i ämnet. Betänkandet afgafs  den 22 april 
1835. K. m:ts beslut se ofvannämda protokoll. 
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Betänkande jemte nytt förslag  till nytt apotekarereglemente 
och ny medicinaltaxa. 
Komiterade:  Professorn  Jakob Berzelius, förste  lifmedikus 

M. M. af  Pontin (ordf.  år 1832), professorn  P. F. Wahlberg. 
Komiterade tillförordnades  i juli 1831 för  att afgifva  förslag  till farmacic-

väsendets ordnande. Betänkandet afgafs  den 27 april 1835, anmältes den 16 
maj samma år (protokoll öfver  ecklesiastikärenden punkt 18), remitterades till 
sundhetskollegium, besvarades den 2 juli 1836 (se utgående koncept för  1836); 
anmältes den 2 juni 1839 och uppsköts ytterligare. Den 8 aijril 1841 inkom 
sundhetskollegium med begäran att få  göra ett tillägg till sitt utlåtande, an-
mältes den 5 maj samma år, då handlingarna öfverlemnades  till sundhetskolle-
gium, besvarades den 27 maj 1842 af  sundhetskollegium. Högsta domstolens 
utlåtande den 25 april 1843 och i juni 1844; justitickanslerens utlåtande den 27 
december 1843. Anmältes ånyo den 31 december 1849 och remitterades till sund-
hetskollegium; anmältes den 25 januari 1861 och öfverlemnades  handlingarna 
till sundhetskollegium, besvarades den 13 juli 1861, hvilken kollegiets skrif-
velse med förslag  till apotekarereglcmcnte är tryckt i Flygiaea för  1861 sid. 
619, remitterades till sundhetskollegium den 21 maj 1869. Medicinalstyrelsen 
ingaf  den 21 november 1879 förslag  angående apotekselevers antagande och 
examincring, hvilket föredrogs  den 19 december samma år, då k. m:t beslöt 
några förändringar  i 1819 års apotekarereglcmcnte. 

Utlåtande  öfver  det af  t. f.  fälttyqmästarens  friherre  C.  Ang. stagkruts-
J  j u j uu j antananmg. 

Silfverskiöld  afgifna  förslag  angående slagkrutantänd-
ningens införande. 

Förvaras jemte förslaget  i generalfälttygmästarens  arkiv. 
Komiterade:  Generalmajoren J. P. Lefrén,  ordf.,  öfversten  G. J. 

af  Dalström, vice ordf.,  öfverstlöjtnanten  C. O. Boije, kaptenen Sv. 
A. Callerström. 

På hemställan af  h. k. h. kronprinsen såsom generalfälttygmästare  den 25 
april 1835 tillförordnades  genom generalorder den 3 maj samma år n:r 449 en 
komité att granska ofvan  angifna  förslag.  Komiterade egde rätt att till-
kalla kaptenerna P. Ch. Lovén, J. G. Sandberg och A. T. Enander. Ut-
låtandet inkom den 9 maj samma år, expedierades i afskrift  till general-
fälttygmästaren  den 11 samma månad. K. m:t gillade t. f.  fälttygmästarens 
förslag  med vissa ändringar. 

Betänkande angående seqelledens mellan Venern  och hafvet An,J-  segeueden 
• J U  J  mellan Venern 

bringande i ett ändamålsenligt skick. och '"' SrcL 
Tryckt  i Upplysningar angående åtgärderna for  Trollhätte kanals ocli 
slussverks ombyggnad etc. Stockholm 1840, sid- 20 —25. Bilaga i 
afskrift  till protokollet öfver  linansärenden den 15 september 1835 (n:r 46). 
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Komiterade:  Statssekreteraren C. D. Skogmau, kommersråden 
B. H. Santesson, O. Wijk oeh G. H. Ekman. 

K. m:t uppdrog den 7 mars 1835 åt komiterade att sammanträda till 
öfverläggning  såväl om de åtgärder som erfordrades  för  att briDga segelleden 
mellan Venern och hafvet  i ett ändamålsenligt skick som om kostnaderna 
härför  och utvägania att anskaffa  nödiga tillgångar. Betänkandet afgafs 
den 6 augusti samma år och föredrogs  den 15 september tillika med rikets 
ständers skrifvelse  den 23 februari  samma år angående Trollhätte kanal och 
slussverk. K. m:t gillade komiterades åsigter, men uppsköt pröfningen  af 
förslaget  rörande kostnaderna etc.; åt storamiralsembetets tredje afdelning 
öfverläts  att granska majoren N. Ericssons detaljerade kostnadsförslag  för 
ombyggnaden. Se protokollet för  öfrigt  och ofvannämda Upplysningar. 

Åtjfni>wJ"för S Betänkande angående Visingsö  jordmåns tjenligliet för  elc-
ekplanteringar. ; . 

planteringar. 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar angående jagt- och skogs-
väsende. 

Komiterade:  Kommendörkaptenen J. G. von Sydow och direk-
tören Anders Lundström. 

1 anledning af  rikets ständers framställning  dcii 11 augusti 1834 er-
liöllo komiterade den 13 september samma år i uppdrag att göra ytterligare 
undersökningar rörande jordmånens å Visingsö tjenlighet och lokalernas 
lämplighet i öfrigt  till ekplantering och om Bispmotala kungsgårds lämplighet. 

Af  konungens befallningshafvande  afgafs  utlåtande i frågan  den 10 
augusti 1835. Komiterades berättelse afgafs  den 9 september 1835 och åtföljdes-
af  protokoll öfver  förrättningarna  den 5 augusti 1835, en tabell öfver  ålder 
och dimensioner å på prof  fälda  träd. 

Anmältes den 13 oktober 1835; k. m:ts beslut se protokollet öfver  kam-
marärenden samma dag punkt 4. 

Ang. löwingsstut Xomiterade  för  sundhetskollegiets reorqanisation: utlåtande 
for  mndhets• •> J  J 

kollegium. angående ett af  sundhetskollegium fram,stäldt  förslag 
till förändrad  löningsstat för  bemälta kollegium. 

Förvaras i riksarkivet bland »direktioner for  sjukvård». 
Komiterade:  Hofkansleren  friherre  D. von Schulzenheim, ordf. 

statssekreteraren Aug. von Hartmansdorff,  arkiatern C. E. von 
Weigel, förste  lifmedikus  E. af  Edholm. 

Sekreterare: Kopisten i ecklesiastikexpeditionen Fr. Ad. We-
sterling. 

Särskilda meningar af:  Hartmansdorff  och Weigel. 
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Komiterade, som förordnades  genom kgl. bref  den 24 september 1828, 

anbefaltes  den 26 juni 1835 att afgifva  utlåtande i frågan.  Utlåtandet af-
gafs  den 21 oktober samma år, föredrogs  till slutligt afgörande  den 23 
januari 1836 (punkt 12). K. m:t uppsköt, till dess sundhetskollegii organi-
sation kunde slutligen bestämmas, frågan  om lika värdighet för  alla dess 
ledamöter, men fattade  beslut i den inom beloppet af  befintliga  tillgångar 
verkställbara reglering, se protokollet. 

Sundhetskollegiets förslag  till förändrad  löningsstat af  den 11 maj 
1835 oeh statskontorets utlåtande den 10 juni samma år äro bilagda akten 
i riksarkivet. 

Bland ursprunglige komiterade voro statsrådet grefve  M. Rosenblad, 
ordf.,  oeh medicinalrådet Hagströmer. 

Bergskommissionens till k. bergskollegium ajlemnade b er ät- ̂ inTafbcrge--
telse angående den i anledning af  k. brefvet  den 24 9 distrikten, 

maj 1833 fullbordade  undersökning. 
Förvaras i riksarkivet i original vid bergskollegiets utlåtande den 3 
november 1836 angående anmärkningar mot forslaget  till ny smides-
stadga. Ingår tryckt på sid. 55—84 uti Handlingar angående förslag 
till friare  jerntillverkning etc. 

Stockholm 1836. 8:o. 
Komiterade:  Presidenten i bergskollegium friherre  C. J. af 

Nordin, ordf.,  bergsrådet F. A. Berndes oeh assessorn P. Lagerhjelm. 
Protokollsförare:  vice advokatfiskalen  J. A. IIocger. 
Särskildt yttrande af  P. Lagerhjelm. 
Ur  innehållet: Tackjernsproduktionen m. m. 1823—32 i de 

egentliga tackjernsblåsande bergslagerna, i de öfriga  bergslagerna 
och i orterna utom bergslag. 

Malmuppfordringen  i riket. 
Stång- och ämnesjernstillverkningen 1823—32. 
Bilagor. Tabeller n:r 1 angående hyttor, masugnar, bruk och 

manufakturverk,  om de innehafvas  af  bergsmän eller bruksegare, 
hvarderas andelar och bergsmännens antal, verkens styrka och rela-
tiva värde etc. 

Tabeller n:r 2. Angående hyttors och masugnars blåsningstid, 
tackjernstill verkning, kol- och malmåtgång m. in. 

Tabeller n:r 3. Angående stångjerns- och ämnesverken: antalet 
priviligierade hamrar och härdar samt de för  smidesförsök  tills 
vidare beviljade verkstäder, utgjorda afgifter,  tillverkningsbeloppet etc. 

Dessa tabeller äro ej tryckta, förvaras  i riksarkivet. 
Med anledning af  bergskollegiets hemställan den 11 april 1833 angående 

angelägenheten af  en samlad noggrann och fullt  tillförlitlig  kännedom om 
jernhandteringens tillstånd och dc förhållanden  som kunde därpå inverka 
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anbefalte  k. m:t i bref  till bergskollegium den 24 maj 1833 att till grund 
för  utarbetandet af  en ny och förbättrad  smidesstadga samt för  att få  ut-
rönt de för  jernhandtcringens bestånd onödiga eller skadliga band, som 
i sammanhang med nya smidesmetoders införande  borde och kunde lösas 
till befrämjande  af  jernhandteringcns friare  industriella utveckling, en 
allmän undersökning eller bergskommission skulle uti bergslagsorterna och dc 
större bruksdistrikten verkställas af  en kommission, bestående af  presidenten 
i bergskollegiet och en af  presidenten utsedd ledamot af  kollegiet samt 
assessor P. Lagerhjelm. 

Undersökningen påbörjades 1833 och afslutades  hösten 1835. Protokollen 
öfver  undersökningarna förvaras  i riksarkivet. Berättelsen afgafs  den 25 
november 1835. Den 7 mars 1836 afgaf  bergskollegium en skrifvelse  an-
gående åtskilliga frågor  som förevarit  vid bergskoinmissionsförrättningarna 
samt samma dag förslag  till ny smidesförordning.  Anmältes den 23 april 
1836. I anledning af  anmärkningar mot detta förslag  afgaf  kollegiet nytt 
utlåtande den 3 november 1836. Förutnämda k. m:ts bref  och kollegiets 
skrifvelser  finnas  tryckta i ofvan  anförda  handlingar. 

/ 
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Komiterade för  gevärstillverkningens reglerande: 
1. Utlåtande  angående förhållandet  med vapenbeställningarna 

vid Karl  Gustafs  stads faktori  äfvensom  om ny öfver-  ^adsM-iorioca 
J  A.. f  7  , • , om ny öfva  sly-styrelse for  jakloriet m. m. «•/«•. 

Utlåtandet afgafs  den 30 januari 1836, föredrogs  i krigsexpeditionen 
den 13 februari  samma år (se protokollet samma dag punkten 8). Komiterades 
hemställan bifölls. 

2. Utlåtande  angående ifrågasatt  inköp för  kronans räkning g^orm/al-
af  Huskvarna  gevärsfaktori. lon' 
Utlåtandet afgafs  den 11 april 1836, föredrogs  den 16 samma månad 

(se protokollet öfver  krigsärenden samma dag punkt 2). 
* 

3. Utlåtande  af  den 20 juni 18-36  angående åtskilliga ät Angjrf*™ ,i9a 

komiterade gifna  uppdrag. 
Dessa uppdrag gälde frågorna  om personal och aflöningsstat  vid kro-

nans faktori  och gevärsstäder och besigtningsreglemente, utvidgning af  gevärs-
tillverkningen vid Huskvarna och om gevärsbesigtningen vid Karl Gustafs 
stads gevärsfaktori. 

Ofvanstående  betänkanden förvaras  i riksarkivet på förut  angifvet  ställe. 

Betänkande och förslag  angående tid och sätt för  ändrings 
..i j . 7 7 - i i - r t 7 i- 7 • o c f l volilimål. 

sökande i och kommunikation aj utslag uti ekonomie 
och politimål. 
Komiterade:  Utrikes statsministern, ordf.  i kanslistyrelsen, grefve 

G. af  Wetterstedt, ordf.,  presidenterna friherre  S. Löfwenskiöld,  G. V. 
af  Tibell, grefve  E. 11. Adelsvärd, friherre  J. Cederström, P. Wester-
strand och G. Poppius, konteramiralen grefve  C. A. Cronstedt, 
förste  arkiatern C. E. von Weigel, vice presidenterna J. P. af  Bill-
bergh och B. Sandels, generaladjutanten V. A. d'Orchimont, kansli-
rådet C. B. Hegardt, amiralitetskammarrådet E. Elers, kammarrådet 
P. U. Reuter, kammarrättsrådet A. G. Ossengius, assessorerna E. 
V. Brandel och J. A. Berndes,. advokatfiskalen  L. G. af  Sillen, fält-
läkaren Dan. Ekelund. 

Sekreterare: P. Brändström. 
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Särskilda yttranden af:  Billbergh, Brände], Reuter, Cederström, 

d'Orchimont, Elers, af  Sillen, Ekelund. 
Bilaga. Förteckning öfver  de ärenden som tillhöra kollegierna. 
Historik.  I anledning af  väckt fråga  om jemkningar i de i ofvan-

nämnda ämnen gällande författningar  hade k. m:t, som fann  brister onek-
ligen vidlåda författningarna,  föranleda  till onödig oeh såväl för  enskilda 
parter som för  det allmänna skadlig omgång och tidsutdrägt för  målens 
afgörande  samt osäkerhet i afseende  på gifna  besluts laga kraft  egande 
egenskap, genom k. bref  den 22 mars 1826 förordnat  ordföranden  i kansli-
styrelsen och presidenterna i krigs-, kammar- och kommerskollegium, stats-
kontoret oeh kammarrätten, vice presidenten i bergskollegium, äldste leda-
moten i förvaltningen  af  sjöärenden samt ordföranden  i sundhetskollegium 
att jemte en af  desse embetsmän hvar oeh en för  sitt verk utsedd skicklig 
tjenstemän inom verket i ett sammanhang granska och öfversc  nämda för-
fattningar  och inkomma med förslag  till tjenliga ändringar och förbättringar 
äfvensom med utlåtande om hvad som lämpligen kunde stadgas för  för-
enklings- och skyndsamhets vinnande vid behandlingen af  sådana mål, som 
tillhörde två eller flera  kollegiers gemensamma handläggning. 

Den till ledamot ursprungligen utsedde presidenten i kammarrätten 
grefve  Fleming entledigades i maj 1826 och efterträddes  af  vice presidenten 
i samma rätt J. P. af  Billbergh. 

Komitén sammanträdde den 15 juli 1826. Föremål för  komiténs 
öfverläggningar  synas till en början ha varit af  presidenten friherre  Löfwen-
skiöld utarbetade förslag  till allmänna stadganden rörande hushållnings-, 
närings- och ordningsmåls handläggning af  rikets styrelseverk och förslag 
angående mål för  två eller flera  kollegers gemensamma föredragning  samt 
ett af  en s. k. mindre komité inom komitén (bestående af  d'Orchimont, 
Reuter, Elers, Brandel och Berndes) utarbetadt förslag  till ny författning  i 
ämnet. 

Komiténs protokoll till och med den 18 augusti 1831 äfvensom ofvan-
nämda förslag  af  Löfwenskiöld  och den mindre komitén samt en del andra 
handlingar förvaras  bland handlingarna till protokollet öfver  civilärenden den 
14 december 1866 angående ändrings sökande i ekonomie- och politimål. Se 
vidare 1846 vid betänkandet i samma ämne af  den 17 januari. 

Ang. förslag*  Betänkande den 28 maj 1836  angående föreskrift  i afse-
upprattande for  ' ° J  j j 

civila tjcnstcr. ende pä förslags  upprättande för  civila tjenster i all-
mänhet. 
Komiterade:  Komiterade för  embetsverkens organisation och 

presidenten i Svea hofrätt. 
Sekreterare: Kammarrättsrådet Floreli och efter  hans frånfälle 

protonotarien i kammarrätten J. V.. Fahnehielm. 
Rikets ständer anhöllo vid 1828—30 årens riksdag om en ny författ-

ning om befordringar  till civila embetcn, hvilken begäran förnyades  vid 
1840 —41 årens riksdag. Komiterade erhöllo sitt uppdrag den 6 mars 1830. 
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Betänkandet anmältes flera  gånger å kammarexpeditionens föredragning 

men ärendet uppsköts, tyckes slutligen ha anmälts den 12 maj 1865. Betän-
kandet har ej återfunnits  i enlighet med diariets anvisningar. 

Komiterade:  Amiralen grefve  Clas Cronstedt, ordf.,  kommen-
dörkaptenen J. H. Kreuger, kaptenen vid flottan  J. E. Lundstedt, 
lagmannen C. G. Cassel, borgmästaren Chr. Lovéu, skeppsklareraren 
G. E. Flygarson. 

Historik.  Genom skrifvelse  den 12 mars 1812 förordnade  k. m:t en 
komité till granskning af  gällande sjölag och dermed gemenskap egande 
författningar  samt till afgifvande  af  förslag  till ny sjölag. Beträffande 
föregående  utlåtande af  komitén se år 1816 sid. 43. Uti arbetet på sjelfva 
sjölagen förekommo emellertid långvariga afbrott  i följd  af  täta ombyten af 
ordförande  och flera  ledamöters frånfällc.  (Jemför  grefve  Cronstedts i riks-
arkivet förvarade  skrifvelse  i februari  1828). Genom k. skrifvelse  den 23 
januari 1828 ålades komiterade att hafva  sitt arbete färdigt  innan den 1 
oktober samma år. Om de hinder som härför  mötte se komiterades skrif-
velse den 26 september samma år (i riksarkivet). Börande komiténs sam-
mansättning märkes, att Cronstedt i februari  1828 föreslog  till nya ledamöter 
ofvannämde  Kreuger och Lundstedt samt revisionssekreteraren Thuring oeh 
i januari 1834 lagmannen C. Cassel samt i januari 1835 ofvannämnde  Flygar-
son efter  dispaehören Cassel som aflidit.  I anmälan den 14 juni 1836 om ar-
betets afslutning  anmältes att lagmannen Cassel haft  hufvudbestyret  med sam-
manförandet  af  de äldre sjölagsförfattningarna  och utarbetandet af  det nya sjö-
lagsförslaget,  hvarför  hemstäldes om en gratifikation  af  2,000 riksdaler åt honom. 
Som sekreterare föreslogs  1834 kopisten i justitierevisionen A. Alexandersson. 

Betänkandet afgafs  den 1 juni 1836. Förslaget till sjölag äfvensom 
förslaget  till förnyadt  kofferdireglcmente  anmältes den 23 augusti 1836 (prot. 
för  handels- och finansärenden  punkt 1), då sjölagen öfverlemnades  till 
högsta domstolen och kofferdireglementet  till gemensamt uttalande af  för-
valtningen för  sjöärenden och kommerskollegium. Högsto domstolens åtgärd 
inskränkte sig emellertid till en hemställan den 30 november samma år att 
åtskilliga myndigheter måtte öfver  samma förslag  höras, hvilken hemställan 
af  k. m:t bifölls  den 9 december 1836. Vid samma tillfälle  beslöt k. m:t 
förslagets  tryckning för  att komma till allmänhetens kännedom och med 
rätt för  enhvar som så önskade att till justitiekansleren före  slutet af  1837 
inkomma med anmärkningar. Skånska hofrättens  utlåtande inkom den 7 
aug. 1838, kommerskollegiets den 20 december 1839, göta hofrätts  den 13 
januari 1840 och svea hofrätts  den 11 februari  1840 samt sjöförsäkrings-
öfverrättens  i juni 1845, hvarefter  ärendet anmältes den 6 november samma 
år å justitiedepartementets föredragning  och handlingarna öfverlemnades  till 
sjölagskomitén. Med anledning af  de komitén meddelade anmärkningar 
företogs  en omarbetning af  1836 års förslag  och resultatet blef  det den 16 
april 1847 inlemnade och samma år tryckta förslag  till sjölag. 

Sjölagskomitén: 
1. Förslag  till sjölag. Förslag  til 

sjölag. 
Stockholm 1837. VIII + 72 sid. 4:o. 
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Se vidare detta senare och de historiska notiserna i motiven till k. 
prop. n:r 81 den 17 februari  1863 med förslag  till ny sjölag. 

/enurelkmenu' 2. Samma dag. Förslag  till coopvcerdie-reglemente. 
Förslaget jemte förvaltningens  af  sjöärenden och kominerskollegicts 

gemensamma utlåtande deröfver  anmältes den 6 december 1845 på justitie-
departementets föredragning,  hvarefter  handlingarna öfverlemnades  till sjö-
lagskomitén och sedermera icke upptogos bland balancerade mål från  1845. 

Förslaget ej återfunnet,  vore antagligen att söka bland 1847 års sjölags-
komités handlingar, hvilkas nuvarande förvaringsplats  är okänd. 

Betänkande och förslag  till ny expeditions tax a. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 30 no-
vember 1855. 

Komiterade:  Presidenten G. Poppius, ordf.,  justitiombudsmannen 
C. L. Laudin, justitieborgmästaren i Stockholm Jonas Ullberg, kam-
marrådet Leonard Erland Cassel, t. f.  revisionssekreteraren Joh. 
Harder Backman. 

Sekreterare: J. N. Söllscher. 
Bilagor. Förslag till förnyad  expeditionstaxa i enskilte mål. 
Motiv.  Förteckning å författningar  rörande expeditionslösen 

och ämnen som därmed ega sammanhang. 
Historik.  I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 10 september 

1829 och andra förslag  om ändringar och jämkningar i expeditionstaxan 
gaf  k. m:t komitén i uppdrag genom k. bref  den 30 november 1832 att 
inkomma med fullständigt  förslag  till taxa, dock icke beträffande  lösen för 
fullmakter  och andra från  statsexpeditionerna utgående handlingar, enär ett 
dylikt uppdrag lemnats åt kanslistyrelsen. Justitieombudsmannen, hofrätts-
rådet Carl Petter Törnebladh tillhörde de ursprunglige komiterade i stället 
för  Landin. 

Betänkandet afgafs  den 6 juni 1836. Öfver  detsamma afgåfvos  utlå-
tanden af  justitiekanslcren den 14 februari  1837; svea hofrätt  den 26 okto-
ber, göta hofrätt  den 26 maj, och skånska hofrätten  den 30 maj samma 
år samt högsta domstolen den 18 december 1839. Dessa utlåtanden förvaras 
vid akten. Betänkandet föredrogs  den 25 januari 1842 (protokollet öfver 
civilärendcn punkten 11). K. m:ts beslut se protokollet och k. kungörelsen 
om åtskilliga förändringar  i k. m:ts den 15 maj 1821 utfärdade  taxa på 
expeditionslösen. 

Ang. inrättning Underdånigt  utlåtande rörande inrättning af  lättare och 
af  tattare och o o J 

xamt^diiigcnccrs tyngre poster samt fråga  om diligencers underhållande. 
underhållande. 

Utgör bilaga till protokollet för  handels- och tinansärenden den 18 
juni 1836, punkten 4. 
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Komiterade:  Statssekreteraren C. D. Skogman, öfverpostdirek-

tören friherre  Elias Lagerheim. 
Bilaga. Kalkyl öfver  ökade kostnader genom förändring  af 

ordinarie södra och vestra brefposterna  till paketposter ocb inrät-
tande af  snällposter för  brefbefordring. 

K. m:t lemnadc genom skrifvelse  den 28 november 1835 komiterade i 
uppdrag att ingifva  förslag  till såväl de förbättringar  i posten som den ut-
vidgning af  diligensfarten,  som af  omständigheterna påkallades och inom 
beloppet af  disponibla tillgångar kunde utföras.  Betänkandet afgafs  den 
13 juni 1836. K. m:ts beslut se ofvannämda protokoll. 

Betänkande med förslag  till Flyinge  stuteris förändring  till ftuferif/örän-
1 • .7  , drinn till hingst 
hmgstdepot. depot. 

Förvaras i riksarkivet vid stuteriöfverstyrelsens  utlåtande 29 aug. 1836. 
Komiterade:  Chefen  för  stuteriöfverstyrelsen  generalmajoren 

friherre  G. A. Hierta, ordf,  generaladjutanten grefve  C. J. Wacht-
meister, öfversten  N. Fisclierström, chefen  för  Strömsholms stuteri 
öfverste  G. Liljenstolpe, majoren Otto Berg von Linde. 

Sekreterare: J. A. Lundström, sekreterare i stuteriöfverstyrelsen. 
Bilagor: diverse förslag  och kalkyler, som ej återfunnits. 
K. m:t tillförordnade  komiterade den 5 mars 1836. Landshöfdingen  i 

Malmöhus län grefve  F. S. Posse erhöll senare entledigande och efterträddes  af 
Fisclierström Betänkandet afgafs  den 4 augusti 1836, anmältes den 28 
september samma år (se protokollet för  kammarärenden samma dag punkten 
8). K. m:t gillade komiterades plan och kalkyl, hvarjämte komiterade fingo 
i uppdrag att biträda vid jordens utarrenderande och depotens organiserande. 
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As"r  tko^ocT  Komiterade  till skogsväsendets reglerande: betänkande och 
jagensiaien. förslag  till instruktion för  skogs- och jägeristaten. 

Förvaras i riksarkivet bland Handlingar angående »jagt och skogs-
väsende». 

Betänkandet afgafs  den 17 februari  1837 och anmältes den 9 mars. 
Beträffande  komiterade etc. se 1828 sid. 105. 

I kgl. skrifvelse  den 19 juni 1830 anbefaltes  komiterade att efter 
hörande af  konungens befallningshafvande  uppgöra och till k. m:t ingifva 
förslag  till jägeribetjeningens personal och stat för  hvart län, där sådan 
borde finnas.  K. m:t förklarade  samtidigt ,i afseende  på den föreslagna 
centralstyrelsen för  skogsväsendet, att då genom k. m:ts instruktion för 
skogsinstitutet till chefen  för  detsamma och i vissa fall  till direktören der-
vid öfverlemnats  de befattningar,  som eljest liufvudsakligen  skulle komma 
att tillhöra centralstyrelsen, frågan  om särskild centralstyrelse kornnie af 
detta m. fl.  skäl att förfalla.  Då komiterades afgifna  förslag  till instruk-
tion för  jägeristaten jemväl förutsatte  tillvaron af  en centralstyrelse, borde 
det på grund af  denna m. fl.  omständigheter omarbetas. 

I anledning af  komiterades sedermera (i januari 1835 se sid. 149) in-
gifna  förnyade  förslag  till reglering af  skogs- och jägeristaten faststälde  k. 
in:t med hufvudsakligt  gillande af  förslaget  genom k. bref  den 19 mars 
1836 (jemför  protokollet öfver  kammarärenden den 12 mars 1836 punkten 
10) en interims-skogs- och jägeristat för  samtliga länen med undantag af 
de fem norra länen och skulle komiterade så fort  sig göra lät inkomma 
med det från  komiterade infordrade  förslaget  till instruktion för  den nya 
skogs och jägeristaten. Det 1837 ingifna  förslaget  gillades af  k. m:t med 
en del förändringar  oeh jämkningar. Se protokollet öfver  kammarärenden 
den 16 mars 1838 punkten 10. Instruktion för  skogs- och jägeristaten i 
riket af  den 16 mars 1838. 

Ang. tjensigti• Förslaq  till ordnings- och tjenstqörinqsreqlemente för  armén. 
ringsreglementc J  "  j o & j j 

M  armen. Komiterade:  Generalmajoren J. P. Lefrén,  ordf.,  öfversten  G. 
J. af  Dalström, vice ordf.,  krigsrådet A. H. Branting, krigshofrätts-
rådet C. Livijn, öfverstlöjtnanterna  friherre  C. J. Cederström, B. 
Hall, E. A. Peyron och C. F. Meijer, majorerna M. G. Anckar-
svärd oeh Carl Fr. Printzensköld, ryttmästaren grefve  Nils Gvlden-
stolpe, ryttmästaren Fr. Rosenblad, kaptenerna 01. Svensson och 
Emil von Troil samt norske majoren C. F. Hagemann och kaptenen 
G. Ch. Rehbinder. 

Komiterade förordnades  genom kungligt bref  den 6 december 1834 och 
genom generalorder (n:r 15) af  den 9 januari 1835; öfversten  af  Dalström 
erhöll senare i uppdrag att med biträde af  en lagfaren  man (se kungl. brefvet 



1 8 3 . 161 

•den 29 mars J 837) företaga  en omarbetning af  arméns tjenstgöringsreglemente. 
Fullbordandet af  detta uppdrag anmältes i december, bvarefter  beslöts till-
sättande af  en granskningskomité (se protokollet öfver  krigsärenden den 30 
•december 1837, punkt 16). Dessa komiterade se sid. 168. 

Betänkande angående hvilka påbud och stadganden böra i 
kyrkan och vid häradsting till menighetens underrättelse 
årligen uppläsas. 

Förvaras i riksarkivet bland protokollsutdrag från  justitierevisioncn 1839 
vid note ur protokollet öfver  justitieärenden den 23 januari samma år. 

Komiterade:  Statssekreterarne C. D. Skogman, M. G. Danek-
"wardt, Aug. von Hartmansdorff,  och C. G. Grip samt t. f.  justitiekans-
leren C. P. Törnebladh. 

Bilagor. Förteckning på de författningar  etc. som böra upp-
läsas från  predikstolen. 

Förteckning på de författningar  etc. som böra uppläsas vid 
häradsting (denna ej återfunnen). 

I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 29 januari 1830 anbefalte 
k. m:t den 18 januari 1834 komiterade att verkställa undersökning i ämnet 
samt upprätta förteckning.  Betänkandet afgafs  den 30 mars 1837. Angående 
k. m:ts beslut vid föredragningen  af  det. såsom justitieärende se ofvannämda 
note; anmältes på ecklesiastikexpeditionens föredragning  den 26 februari 
1839 (punkten 6). Justitiekansleren skulle anbefallas  att låta författa  ett 
sammandrag af  de författningar,  som derefter  borde från  predikstolarne 
uppläsas, samt ingifva  detta sammandrag till ecklesiastikexpeditionen, bvar-
efter  ytterligare beslut skulle i ämnet meddelas. 

Komiterade  för  Flyinge  hingstdepots organisation: den 27 
maj 1837  angående ett mindre jordbruks förenande 
med depoten. 

Förvaras i riksarkivet bland »kommissioner angående stuterierna etc.» 
Komiterade:  Se 1836 sid. 159. 
Skrifvelsen  föredrogs  den 13 september samma år, se protokollet för 

kammarärenden samma dag punkten 7. K. m:t gillade i alla delar de af 
komiterade härigenom föreslagna  ändringar i deras förut  afgifna  förslag. 

Komiterade  för  reqlerinqen af  finska  församlinqens  anqelä- -1"»;  fi»"'-"  /«••-
-J  . o o samtingens ange-

genheter: betänkande i ämnet. lägenheter. 
Förvaras i riksarkivet vid öfvcrståthållarecmbetets  i Stockholm utlå-
tande den 2 augusti 1839. 

Komiterade:  Ordensbiskopen, öfverhofpredikanten  pastor pri-
marius J. O. Wallin, ordf.,  rådmannen R. TJ. Rinman, f.  d. stats-

Fiirteckn.  ö/eer Komitébet.  11 
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rådet presidenten G. Poppius, (utsedd af  församlingens  kyrkoråd) 
och linkramhandlaren Johan Åkerberg (vald af  församlingen. 

Sekreterare: Em. Tegnér. 
Särskildt yttrande af  Poppius. 

o 
Reservationer af  Åkerberg. 
Bilaga. Protokoll vid komiterades sammanträden. 
Med anledning af  finska  nationella församlingens  kyrkoråds anmälan, 

om beliofvet  af  förändringar  i afseende  på finska  församlingens  framtida 
tillvaro ocli hvad dermed egde gemenskap och en anhållan af  Stockholms, 
stads konsistorium om en reglering af  ifrågavarande  församlings  angelägen-
heter, tillförordnade  k. m:t genom en skrifvelse  till konsistorium af  den 27 
juli 1836 en komité att utreda pch föreslå  de stadganden och åtgärder, 
hvilka kunde anses erfordferliga  för  finska  församlingens  fortfarande  bestånd 
eller skeende upplösning. Betänkandet afgafs  den 7 september 1837. Öfver 
detsamma afgåfvos  yttranden af  öfverståthållarecmbetet  den 2 augusti 1839,. 
stadskonsistoriet den. 6 februari  1832, finska  församlingen  den 5 november 
1837 samt af  kyrkorådet den 10 februari  1840. Ärendet anmältes den 14. 
december 1840 (se protokollet för  ecklesiastikärenden samma dag punkten 
20). K. m:ts beslut se protokollet. 

ninJ kTr'nfö/,"cr-  1- Första  Mosebok.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande-
sättningar. 

B i b e l k o m m i s s i o n e n : 

b. Ny  p 
kongl. bibel-commission. 

Upsala 1837. 68 sid. 4:o. 

2. Jobs  bok. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande kongL 
bibel-eommissionen. 

Upsala 1837. 37 sid. 4:o. 

3. Propheten Jeremia.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande-
kongl. bibel-commission. 

Upsala 1837, 72 sid. 4;o. 

4. Salomos ordspråk. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande-
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1837. 30 sid. 4:o. 

5. Salomos predikan. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen, 

Upsala 1837. 13 sid. 4:o. 

G. Salomos Höga  visa. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande, 
konql. bibel-comyiissionen. 

Upsala 183.7. 10 sid 4:o. 
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7. Ruths bok. Ny  proföfversättning  af  nuvarande kongl. 
bibel-commissionen. 

Upsala 1837. 7 sid. 4:o. 

8. Esra bok. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande kongl. 
bibel-commissionen. 

Upsala 1837. 12 sid. 4:o. 

9. Neliemia  eller Esra andra bok. Ny  proföfversättning 
af  nuvarande kongl bibel-commissionen. 

Upsala 1837. 20 sid. 4:o. 

10. Esthers bok. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande kongl. 
bibel-commissionen. 

Upsala 1837. 12 sid. 4:o. 
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Amkriwhvi;!t''  Förslag  till författning  om rikets mått, mål och vigt. 
Förvaras bland handlingarna till protokollet öfver  civilärcnden den 17 
mars 1854 rörande k. propositionen n:r 6 om antagande af  decimal-
systemet för  mått och vigt. 

Komiterade:  Kammarrådet Leon. Cassel och professorn  Jakob 
Berzelius. 

Bilagor. Författningsförslaget. 
Jakob Berzelius, enskild promemoria, inneh. anmärkningar till 

f  örf  attn ingsförslaget. 
Ett tryckt exemplar af  1826 års förslag  till k. m:ts nådiga för-

ordning om hvad vid verkställigheten af  den nya stadgan om mått 
och vigt iakttagas bör, försedt  med några rättelser gjorda af  komiterade. 

Komiterade erhöllo i uppdrag att granska det nyssnämda af  vetenskaps-
akademien upprättade förslaget  af  1826 att sätta det i enlighet med hvad 
rikets ständer dermed anmärkt och k. m:t efter  vetenskapsakademiens hö-
rande öfver  dessa anmärkningar gillat. 

Betänkandet inkom den 28 september 1838. anmältes den 17 mars 1854. 
Om detta förslag  se närmare historiken i ofvannämda k. proposition och 
dermed bifogade  handlingar. 

Tabiåkomm,.  ] (J  Q Cassel. Tablå  af  det väsendtligen skiljaktiga 
emellan lagcommiteens förslag  till allmän civillag och 
den nu gällande. — Giftermåls-  och ärfda-balkarne. 

Stockholm 1838. VIII + 213 sid. 4:o. 

2. C. G. Cassel. Tablå  af  det väsendtligen skiljaktiga 
emellan lagcommiteens förslag  till allmän civillag och 
den nu gällande. — Jorda-balken. 

Stockholm 1838. 106 sid. 4:o. 

3. P.  G. Norin.  Tablå  utvisande det väsentligen skiljaktiga 
emellan lag-committéens förslag  till allmän civil-lag och 
den nu gällande. — Byggninga-balken. 

Linköping 1838. XI I+ 105. 4:o. 

4. C. G. Cassel. Tablå  af  det väsendtligen skiljaktiga 
emellan lagcommiteens förslag  till allmän civillag och den 
nu gällande. — Handels-balken. 

Stockholm 1838. 210 sid. 4:o. 
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5. P.  G. Norin.  Tablå  utvisande det väsendtligen skilj-
aktiga emellan lag-eommittéens förslag  till allmän civil-
lag och den nu gällande. — Utsöknings-balken. 

Linköping 1838. X + 76 sid. 4:0. 
K. m:t hade förordnat  att hvarje ledamot skulle efter  hand låta trycka 

sitt förslag  som skulle delgifvas  rikets domare och skulle de anmärkningar 
hvartill granskningen till äfventyrs  kunde föranleda  meddelas komitén för  att 
vid en kollektiv pröfning  sedan komma under öfvervägande. 

Angående meningsskiljaktigheten mellan komiterade se förorden  till 
ofvanstäende  samt de under år 1839 sid. 171 och följande  anförda  skrifter. 

Andra Mosebok.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande kongl. ^. 
sättning af  an-
dra ilosc bok. 

Upsala 1838. 55 sid. 4:o. 

7  ., 7  . . suttning af  an-
bibel-eommissionen. dra mo* • • 
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srw MbcJiUan-  Underdånigt  betänkande i fråga  om kgl. teaterns framtida 
ning. bibehållande eller dess upplösning. 

Utgör bilaga till protokollet för  handels- ocli finansärenden  den 15 
maj 1839. 

O 
Komiterade:  Statsrådet friherre  G. F. Akerhjelm, ordf.,  stats-

sekreteraren S. A. Munthe, rådmannen Johan And. Biörck, förste 
expeditionssekreteraren Nils af  Zellén. 

Komiterade erhöllo den 9 november 1838 i uppdrag att yttra sig i 
frSga  om direktionens för  k. m:ts hofkapell  och spektakler förslag  af  den 
1 juli 1838 i fråga  om kgl. teaterns bibehållande eller upplösning. Komi-
terade afgåfvo  sitt betänkande den 1 mars 1839. K. m:ts och regeringens 
beslut se protokollet för  den 4 maj 1839 punkten 1 samt för  den 15 maj. 
Direktionens ofvannämda förslag  finnes  bifogadt  sistnämda protokoll. 

a»ma™?'*™  Betänkande med förslag  till bergsdomstolar nes och bergssta-
orgnnisation. tens i landsorterna förändrade  organisation. 

Förvaras bland handlingar till protokollet för  civilärcnden den 14 
oktober 1853 angående bergsstatens befattningar. 

Komiterade:  Samme som vid betänkandet af  1832 (se sid. 134) 
om bergskollegium med undantag af  M. G. Danckwardt, i hvars 
ställe direktören C. D. af  Uhr har undertecknat betänkandet. 

Bilagor. A. Förslag till ordinarie aflöning  för  bergstatens 
tjenstemän i landsorten. 

B. Förslag till aflöning  ad interim för  etc. 
Betänkandet afgafs  den 13 april 1839, bergskollegiets utlåtande deröfver 

afgafs  den 2 juli 1844. Ärendet anmältes den IG oktober 1844 samt före-
drogs slutligen den 14 oktober 1853 i sammanhang med rikets ständers 
skrifvelse  den 22 februari  1845 angående indragning af  bergsfogdetjensterna 
med flera  handlingar. 

Komiterade för  tulltaxans öfverseende : 

An9'Jä{kof e' " f  1 • Utlåtande  i anledning af  åtskilliga underdåniga ansöknin-
gar att dels tullfritt  dels mot nedsatt tidl få  införa 
stenkol. 

Utgör bilaga till protokollet för  handels- oc-h finansärenden  den 2 maj 
1839. punkten 1. Tryckt  se nedan. 
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Särskildt yttrande af  Skogman. 
Utlåtandet afgafs  den 22 april 1839, föredrogs  i samband med nedan-

stående den 8 februari  1840 (punkten 1). 

:2. De af  kongl. maj:t år 1839 i nåder tillförordnade  ser- Än9tJZ! M' 
skilde komiterades för  tull-taxans öfverseende  och gransk-
ning underdåniga utlåtande med förslag  till ny txdl-taxa, 
jemte de hos komiterade förde  protocoller med tillhörande 
handlingar. 

Stockholm 1840. 184 sid.+ 15 tab. folio  + 180 (de till 1839 års tull-
komité inkomna anföranden). 

Komiterade:  Presidenten C. D. Skogman, ordf.,  generaltulldirek-
tören gVefve  Arv. Arvidson Posse, kommersrådet A. P. von Sydow, 
tulldistriktschefen  01. Im. Fåhrceus. 

Sekreterare: E. C. Ljungstedt. 
Bilagor. Litt. A. Komparativ uppgift  å inhemska klädestill-

verkningen och folkmängden  1772—1837. 
Litt. B. Tillverkningskvantiteterna vid svenska fabriker  af 

kläden, sidenväfnader,  segelduk, band, papper och porter 1780 
—1837. 

Litt. C. Importen af  bomull och bomullsgarn 1819—37. 
Litt. D. Fabrikstillverkningarnas värde, antalet fabriksarbetare, 

handtverkare och idkare med betjening samt handtverkeriernas be-
villning 1830-37. 

Litt. E. Exporten af  stångjern och bräder 1738—1838. 
Ur protokollen 96 sid. 
Särskildt utlåtande. Utlåtande angående införseltull  å stenkol 

och stenkolsstybb jemte Skogmans särskilda mening i ämnet, 
sid. 8—12. 

Särskilda yttranden och meningar. Särskildt yttrande af  von 
Sydow angående skyddet för  fabriks-  och handtverksvaror, sid. 19 
—25; Skogman skiljaktig mening, sid. 26—27; Fåhraeus särskildt 
yttraude angående tullbestämmelser å jernvaror, sid. 45—55; von 
Sydow i samma ämne, sid. 55—57; Skogman angående lindring i 
införseltull  från  varor från  transatlantiska hamnar, sid. 86—88. 

Tabellbilagor  till protokollen: Jemförelse  mellan spannmålspriserna 
i 14 utländska östersjöhamnar och å Stockholms börs 1827—36. 

Tabellbilagor,  utvisande de varor, som sedan 1730 varit under 
kortare eller längre tider förbjudna  till införsel  eller utförsel,  samt 
upphäfda  införselförbud. 



168 1 8 3 . 

1 afsigt  att underlätta de vid följande  riksdag förestående  öfverlägg-
ningar angående tullbevillningen tillförordnade  k. m:t den 27 februari  1830 
en komité till öfverseende  af  gällande tulltaxa. Komitén sammanträdde 
den 22 mars och afgaf  sitt betänkande den 13 juni samma år; betänkandet 
föredrogs  den 8 februari  1840 (punkten l). Skrifvelse  (n:r 33) till rikets 
ständer den 24 samma månad angående komiterades förslag  till förnyad 
tulltaxa. Uti k. propositionen (n:r 31) samma dag angående bestämmande 
af  stadigvarande tullafgifter  på spanmål åberopas komiterades betänkande 
samt äfven  i det propositionen bilagda protokollet öfver  handels- och finans-
ärenden den 8 februari  samma år. 

Ahcim aTrt'm  1 • Förslag  till några förändrade  bestämmelser i afseende  på 
verkställigheten af  vissa extra judieiella bestraffningar. 

af 
extra judieiella 
bestraffningar. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  justitie-
ärenden den 29 mars 1859. 

Komiterade:  generalmajoren Adolf  Ludvig von Post, ordf.,, 
generaladjutanterna grefve  Carl Puke, grefve  M. von Rosen, öfver-
starne Carl Ludvig Dsevel och E. A. Peyron, öfverstelöjtnanten  F. 
V. Dassau. krigsrådet A. H. Bran ting, förste  expeditionssekreteraren 
C. F. Meinander, majoren F. O. Silfverstolpe. 

Komiterade voro desamma som den 18, 29 och 30 december 1837 förordnats 
att granska generaladjutanten af  Dalströms förslag  till tjenstgöringsreglemente. 

Förslaget afgafs  den 20 april 1839, aflemnades  genom memorial af  t. 
f.  generaladjutanten för  armén den 5 juni samma år. Sedan kår- och rege-
mentschefer  blifvit  hörda, föredrogs  ärendet på krigsexpeditionens föredrag-
ning den 19 juli samma år; k. m:ts beslut se protokollet; föredrogs  ånyo 
den 13 november 1841, hvarefter  handlingarna öfverlemnades  till justitie-
departementet. Utlåtande från  styrelsen öfver  fängelserna  afgafs  samma år. 

it^Jegiemente'  2. Förslag  angående det af  kammarrättsrådet Ekholm för-
fattade  fäll  förvaltning  sr eglemente. 

siyiaighekTfir  Förslag  angående uppbörds- och ansvarsskyldigheten för 
regementenas . 

gemr. regementenas gevär. 
Ang. bandeissjö- Betänkande anqående handelssjöfartens  tillstånd, samt om 
fartens  tillstånd. ° ' J 

förändring  af  åtskilliga stadganden i afseende  på samma 
näringsgren. 

Förvaras i riksarkivet bland förvaltningens  af  sjöärenden och kommers-
kollegiets gemensamma utlåtanden 1840. 

Komiterade:  Konteramiralen chefen  för  förvaltningen  af  sjöären-
den friherre  O. G. Nordenskjöld, ordf.,  kommersråden A. P. von 
Sydow och Bernh. Rosenblad, premierlöjtnanten A. G. Oxehufvud, 
grosshandlarne Abr. Rydberg, C. F. Liljewalch och P. M. Loven. 
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Sekreterare: Rob. Engelcke. 
Särskilda meningar af:  Sydow i fråga  om burskap för  skep-

pare; instämmande af  Rydberg; Loven i samma ämne. 
Reservation af:  Oxebufvud  och Liljewalch med bilagdt förslag  till 

kungörelse om förändrade  stadganden rörande svenska skeppsdoku-
ment, i hvilken reservation Loven till hufvudsakliga  delar instämde. 

Ur  innehållet: Drägtigheten af  de till Stockholm och Göteborg 
och andra svenska hamnar ankomna andra nationers fartyg  än 
norska år 1815 och 1836. 

Betänkandet omfattade  följande  hufvuddelar: 
1. Förslag till förändringar  i gällande föreskrifter  om skepps-

handlingar för  fartyg  som segla till utrikes ort. 
Bjl. Förslag till k. m:ts nådiga förordning  om passhandlingar 

för  fartyg  som segla till utrikes ort. 
II. Anmärkningar vid 1835 års seglationsordning. 
Bil. Förslag till k. m:ts nådiga förordning  angående rättig-

heten att föra  befäl  å svenska handelsfartyg  samt hvad som erfor-
dras för  att till styrman derå blifva  antagen. 

III. Anmärkningar i anledning af  några stadganden i Under-
rättelserna till tulltaxan. 

IV. Förslag att på ändamålsenligt sätt till sjömännens bästa 
använda det under namn af  föringen  af  tullrnedlen utgående belopp. 

V. Förslag till åtskilliga anstalter och åtgärder för  handels-
sjöfartens  bekvämlighet. 

Denna afdelning  omfattade  följande  rubriker: Inrättande af  långrum, 
packhuset i Stockholm, röjning, hamnordningen och instruktionen för  hamn-
kaptenen i Stockholm, förhalning  af  fartyg  i hamn, fartygets  förtöjning 
med varp, kajen i Stockholm, vedsedel. 

VI. Yttrande om de i stapelstäderna af  handeln och sjöfarten 
utgående afgifter. 

Bilagor. 1. Tabell öfver  värdet af  Sveriges import och ex-
port 1820—37. 

2. Tabell öfver  lästetalet af  rikets handelsfartyg  1810—37. 
3. Tabell öfver  lästetalet af  handelsfartygen  särskildt i Stock-

holm, Göteborg och Gefle  och särskildt i alla öfriga  stapelstäder 
tillsammans, 1810—37. 

4. Summarisk förteckning  på fribref  utfärdade  af  kommers-
kollegium för  fartyg,  tillhörande invånare inom Sveriges nuvarande 
område, 1810—37"; 

5. Sammandrag öfver  från  utrikes orter inkomna och dit af-
gångna fartygs  lästetal 1815—36. 

Protokoll i februari  och mars 1839, redogörande för  yttranden 
af  åtskilliga för  upplysningars aflemnande  inkallade sjökaptener 
samt af  departementschefen"!  tullverket J. F. Fåhraeus. 
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Historik.  På hemställan af  h. k. h. storainiralen tillförordnade  k. 

m:t den 23 februari  1838 en komité för  att inhemta och utreda navigations-
skoleverkets tillstånd, sjömanshusens beskaffenhet  och förhållandet  med 
hvad i öfrigt  till kofferdisjöfarten  jemte sjöfolkets  vård och behandling 
hörde samt härom afgifva  yttrande, åtföljdt  af  förslag  till de förändringar 
i gällande föreskrifter  eller till de nya reglementariska stadganden, som för 
sjöfartens  befrämjande  kunde anses erforderliga. 

Betänkandet afgafs  den 15 maj 1839, anmältes den 27 juli samma år, 
då k. m:t bcfalte  att kommerskollegium samfäldt  med förvaltningen  af  sjö-
ärenden skulle 1) afgifva  yttrande angående de af  komiterade i l:a artikeln 
ifrågastälda  föreskrifter  rörande skeppsmätning och i sammanhang utarbeta 
förslag  till förnyadt  skeppsmätningsreglemente; 2) inkomma med utlåtande 
rörande alla frågor  om förändring  i gällande föreskrifter  i afseende  på 
passhandlingar i samma artikel med undantag af  sista punkten angående 
de af  öfverståthållarembetet  meddelade pass för  fartyg  från  Stockholm till 
utrikes ort, i hvilket afseende  k. m:t inhemtat yttrande af  öfverståthållar-
embetet och generaladjutanterna för  armén och flottan;  3) efter  generaltull-
styrelsens hörande afgifva  utlåtande öfver  de i artikeln 2 framstälda  an-
märkningarna mot 1835 års scglationsordning och efter  hörande af  direktio-
nerna för  sjömanshusen afgifva  utlåtande öfver  den i artikeln 4 gjorda 
framställningen  om s. k. föringen;  4) afgifva  yttrande angående förändringar 
i hamnordningen och instruktionen för  hamnkaptenen i Stockholm. 

Kommerskollegium afgaf  ett utlåtande den 10 december samma år, hvilket 
anmältes den 10 mars 1840 och 19 januari 1842; bref  expedierades till kom-
merskollegium och generaltullstyrelsen; anmältes ånyo den 15 maj 1843, kollegiets 
och styrelsens gemensamma utlåtande finnes  bilagdt protokollet samma dag. 

Kollegiet afgaf  ett utlåtande den 17 februari  1840 angående »föringen» 
hvilket anmältes den 13 april samma år; k. proposition (n:r 63) af  den 14 
maj samma år till rikets ständer angående »föringens»  utbytande mot ett 
årligt anslag af  tullmedlen. 

Ett utlåtande af  kollegiet afgafs  den 23 juni 1840 med förslag  till förord-
ning om ändrade föreskrifter  i afseende  på passhandlingar och rättighet att föra 
befäl  å svenska fartyg  samt hvad som erfordrades  för  attblifva  antagen till 
styrman. Utlåtandet anmältes den 22 februari  1841 (protokoll öfver  civilären-
den punkt 20). K. m:t beslöt utfärdande  af  en ny författning  om de pass-
och nationalitetshandlingar hvarmed svenska till orter utom Sverige gående 
fartyg  borde vara försedda  (förordning  utfärdad  den 1 mars 1841), men upp-
sköt pröfningen  af  de i författningsförslaget  intagna föreskrifter  om segla-
tionsrättighetens ursträckning under olika förhållanden,  hvilket ärende skulle 
företagas  i sammanhang med öfriga;  anmältes ånyo den 28 april 1842. 

Frågan om behörigheten att föra  befäl  och om vilkoren för  antagande 
till styrman skulle företagas  till pröfning  så snart frågan  om navigations-
skolor blifvit  slutligt handlagd. Anmältes den 28 april 1842, förordning 
expedierades den 7 maj samma år. 

Öfver  5:e artikeln angående hamnkaptenen och hamninstruktionen in-
hemtades utlåtanden af  öfverståthållarembetet  och kommerskollegium; kolle-
giets utlåtande den 11 oktober 1847 med dithörandc handlingar ligger vid 
handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 21 januari 1848. 
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Tablåkomitén eller komiterade till åtgärders vidta-
gande i afseende  på förslagen  till civil- och 

kriminallag: 

1. Utlåtande  den 28 maj 1839 i fråga  om förslag  tillför-
fattning  om förmyndarekamrars  inrättande i stad och 
på landet. 

Förvaras bland handlingar till protokollet tor justitieärenden den 1 
augusti 1844. 

Särskild mening af  Boye. 
Utlåtande afgafs  af  Svea hofrätt  den 10 december 1839, af  öfre  borg-

rätten den 30 samma månad, af  göta hofrätt  den 28 februari  1840, och af 
skånska hofrättcn  den 30 mars samma år. Redogörelse för  hofrätternas 
utlåtanden förekommer  i Juridiskt arkif  XI (för  1841) sid. 2 och följande. 

Utdrag af  högsta domstolens utlåtande den 23 mars 1840 finnes  tryckt 
såsom bilaga till k. m:ts proposition n:r 23 den 1 aug. 1844 angående för-
ändrad lydelse af  1 § i 23 kapitlet ärfdabalken  och tillägg till 7 § i 20 kap. 
af  samma balk. 

2. Tablå  innefattande  jemnförelse  emellan lagcommiteens för-  mdlanZ^oml 
slag till allmän civillag och den nu gällande. Förra  ciiillag och gäl-

delen, giftermåls-,  ärfda-,  jorda- och by ggning a-balkar. 
Stockholm 1839. XV+100 + V I +123 +V1I +100 + IX +116 + 2 f  XVI sid. 4:o. 

— — — — — Senare delen, handels-, utsöknings-, och 
rättegångs-balkar, jemte särskild redovisning för  åtskil-
liga i 1734  års lag upptagna, men i lagförslaget  ute-
slutna economislca stadganden. 

Stockholm 1839. X+I88 + VI + 82+XIV + 296 + 4 + 2 sid. 4:0. 
Komiterade:  Lagmannen C. G. Cassel, häradshöfding  P. G. 

Norin, f.  d. revisionssekreteraren friherre  L. Joli:son Boye och (se-
nare) häradshöfdingen  L. Montén. 

Sekreterare: vice häradshöfdingen  A. L. von Strussenfelt. 
Bilaga. Utdrag af  protokollet hos den för  åtgärders vidtagande 

i afseende  på förslagen  till allmän civil- och kriminallag af  k. m:t 
i nåder förordnade  komité den 26 mars 1836. 

Innehåller redogörelse för  komiterades skiljaktiga meningar angående 
planen för  arbetet. 

I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 1 december 1834 tillför-
ordnades komiterade den 4 november 1835. I stället för  ursprungligen ut-
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sedde ledamoten, advokatfiskalen  P. Staaff,  tillförordnades  Cassel. Montén 
inträdde i komitén först  den 1 december 1838. 

Ofvanstående  tablåer äro utarbetade af  Cassel och Norin. Af  Boye 
utgåfvos: 

Ludv. Joh:son  Boye. Yttrande  angående civillagförslagets 
plan och grundsatser, så vidt de förekomma  uti gifter-
mals-, ärfda-,  jorda-, handels- och utsöknings-balkarne. 

Stockholm 1839. 88 sid. 8:o. 

Förslag  till tableau, utvisande de väsendtligaste skiljag tig heter 
emellan nu gällande lagbud, och stadganderne i förslag 
till civillag, samt den del deraf,  som omfattar  giftermåls-
och ärfda-balkarne.  Med  anmärkningar. 

Stockholm 1837. VIII+ 246 sid. 8:o. 

Förslag  till tableau, utvisande de väsendtligaste skiljag tigheter 
emellan nu gällande lagbud, och stadganderne i förslag 
till civillag, samt den del deraf,  som omfattar  jorda-
balken. Med  anmärkningar. 

Stockholm 1838. 139 sid. 8:0. 

Förslag  till tableau, rävisande de väsendtligaste skiljag tigheter 
emellan nu gällande lagbud, och stadganderne i förslag 
till civillag, samt den del deraf,  som omfattar  handels-
ballcen. Med  anmärkningar. 

Stockholm 1838. 199 sid. 8:o. 

Förslag  till tableau, utvisande de väsendtligaste skiljag tigheter 
emellan nu gällande lagbud, och stadganderne i förslag 
till civillag, samt den del deraf,  som omfattar  utsök-
nings-balken. Med  anmärkningar. 

Stockholm 1839. 39 sid. 8:o. 

Dessutom 3 sid. förklaring  till författarens  vänner. Stockholm 1839. 

Tableau,  utvisande de väsendtligaste skiljag tigheter emellan 
nu gällande lagbud, och stadganderne i förslag  till 
civillag, samt den del deraf,  som omfattar  giftermåls-, 
ärfda-  och jorda-balkar ne. 

Stockholm 1839. 361 sid. 8:o. 
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Tableau,  utvisande de väsendtligaste skiljaktigheter emellan 
nu gällande lagbud, och stadganderne i förslag  till 
civillag, samt den del deraf  som omfattar  handels- och 
idsöknings-balkarne. Med  anmärkningar. 

Stockholm 1840. 271 sid. 8:o. 

3. Utlåtande  den 25  november 1839 rörande förändringar Ang b>" ä" nini>-
i gällande föreskrifter  om by sättning. 

Utgör bilaga till k. propositionen n:r 68 den 3 juli 1840 och är in-
fördt  i högsta domstolens protokoll den 21 februari  1840. 

Genom justitiestatsruinistems skrifvelse  den 7 mars 1839 fingo  komite-
rade i uppdrag att inkomma med sitt utlåtande. Högsta domstolens utlå-
tande af  den 19 mars 1840 ingår som bilaga till nämda k. proposition. 

4. Samma dag. Förslag  till förordning  angående uppror, ^otuppiopv^c. 
upplopp och olofliga  sammankomster. 

Infördt  i högsta domstolens protokoll den 6 februari  1840, hvilket 
utgör bilaga till k. propositionen n:r 72 den 3 juli 1840. Förvaras i 
original bland handlingar till protokollet öfver  justitieärenden den 8 juni 
1841. 

Särskild mening af  Boye. 
Ilögsta domstolens utlåtande den 19 mars 1840 finnes  äfven  tryckt 

såsom bilaga till nämda k. proposition. 
Rikets ständer besvarade den k. propositionen genom skrifvelse  den 8 

maj 1841, hvari de, som icke bifallit  k. m:ts förslag,  afgåfvo  eget förslag. 
Detta blef  icke af  k. m:t godkändt (se k. m:ts svar den 10 juli 1841 angå-
ende af  rikets ständer beslutade lagändringar). Frågan kom att anstå tills 
vidare. 

5. Utlåtande  den 25  november 1839 i fråqa  om förändrinq  Ang. handel om 
J  J  J  o losoren. 

eller uppliäfvande  af  k. förordningen  den 9 maj 1835 
om hvad iakttagas hör vid handel om lösören. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  justitieärenden den 8 
juni 1841. 

Särskild mening af  Boye. 
Genom k. m:ts beslut den 24 april 1839 fingo  komiterade sig uppdra-

get att yttra sig i ämnet. Utlåtandet föredrogs  i högsta domstolen den 19 
mars 1840, anmältes i statsrådet den 8 juni 1841 i sammanhang med rikets 
ständers skrifvelse  i ämnet af  den 18 februari  1841. 
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i/un&äu^- 6- Samma dag. Förslag  till lagstadgande i afseende  på 
*ladring"mai 0.'~  fullgörande  af  underrätts utslag i skuldfordringsmål. 

Förvaras på senast angifna  stiille. 
Komiterade erhöllo uppdrag att yttra sig i detta ämne genom k. m:ts 

beslut den 24 april samma år. Utlåtandet föredrogs  i högsta domstolen 
den 6 februari  1840 och i statsrådet den 8 juni 1841 i sammanhang med 
rikets ständers skrifvelse  i ämnet, och skulle frågan  om proposition till 
rikets ständer för  närvarande förfalla. 

Äfaxi  egendom^ ?• Samma dag. Förslag  till förändrade  föreskrifter  om 
skyldigheten att lagfara  fast  egendom. 

Förvaras sammastädes. 
Föredrogs i högsta domstolen och i statsrådet i sammanhang med rikets 

ständers skrifvelse  i ämnet den 18 november 1840 samma dagar som näst 
föregående.  Jemför  k. propositionen n:r 25 den 1 augusti 1844 rörande än-
dring af  k. förordning  den 13 juni 1800 i fråga  om ansvar för  underlåtenhet 
att inom föreskrifven  tid lagfara  fast  egendom. 

nhu%tadgaför  8- Förslag  till allmän fredlysningsstadga  för  kanal- eller 
kanal eller sluss- i i 

verk. slussverk. 
Förvaras bland handlingar till protokollet för  justitieärenden den 6 
april 1854 rörande k. proposition om allmän fridlysningsstadga. 

Genom k. skrifvelse  den 4 mars 1835 hade komiterade fått  sig uppdraget 
att afgifva  förslag  i ämnet, i anledning af  att fråga  väckts om fridlysnings-
stadga för  göta kanal samt förslag  dertill uppgjorts. (Se 1831 sid. 127—128). 

Betänkandet, som äfven  är undertecknadt af  L. Montén, afgafs  den 
11 december 1839, anmältes den 21 samma månad. Högsta domstolens ut-
låtande den 19 mars 1840 finnes  bifogadt. 

dåres ̂ redovi»- 9- Samma dag. Utlåtande  angående förmyndares  redo-
visningsmål och de s. k. tysta förmånsrätter. 

Förvaras bland handlingar till protokollet för  justitieärenden den 1 
augusti 1844. 

Genom note ur protokollet den 24 april 1839 fingo  komiterade befall-
ning att bepröfva  om och hvilka ändringar och förbättringar  i lagens stad-
ganden om ifrågavarande  ämne vore lämpliga och nödiga. Anmältes den 
21 december samma år i statsrådet, föredrogs  i högsta domstolen den 23 
mars 1840. Högsta domstolens protokoll är tryckt som bilaga till k. m:ts 
proposition n:r 24 den 1 augusti 1844 angående ändring af  8, 9 och 10 §§ 
i 17 kap. handelsbalkcn samt förklaring  af  2 § i samma kapitel. 
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10. Angående arseniks försäljning  eller innehafvande  af 
obehörig person. 
Högsta domstolens utlåtande den 6 februari  1840; anmältes den 27 

mars 1844. 

11. Förslag  till förändringar  i 1, 2 och 10 §§ 3 kapitlet 
och 1 § 5 kap. giftermålsbalken  samt 1 § af  8 kap. 
ärfdabalken. 
Högsta domstolens utlåtande den 19 mars 1840. 

Utlåtande  den 3 juni 1839 öfver  de af  åtskilliga fartygs- AsZJ^r%f-
chefergjorda  anmärkningar mot det år 1834 utgifna  regle- " peMwne r-
mentet för  k. m:ts flotta  vid tjenstg öring en samt lms-
hållningen och redogörelsen under sjöexpeditioner. 

I riksarkivet uti afskrift  bland handlingar till protokollet för  sjöför-
svarsärenden den 19 juli 1841. 

Komiterade:  Se 1834 sid. 148. 

Underdånigt  betänkande med dertill hörande handlingar sf^håm 
angående fattigvården  i Stockholms stad. Pa kongl. 
maj:ts nådigste befallning  till trycket befordrade. 

Stockholm 1839. 229 sid. 4:o. 
Komiterade:  Erkebiskopen Joh. Olof  Wallin, ordf.,  öfverståt-

hållaren Axel Möllerhjelm, justitierådet E. W. Bredberg, biskopen 
C. I. Heurlin, t. f.  polismästaren O. Hultberg, grosshandlaren G. F. 
Smerling, hofarkitekten  J. Carlberg, förste  expeditionssekreteraren 
J. F. Fåhrseus, grosshandlaren And. Berg, bryggaren G. Lychou, 
kyrkoherden Zach. Fuchs, handlanden Joh. Wedberg, förste  expe-
ditionssekreteraren F. J. Lorichs. 

Sekreterare: Magistratssekreteraren lagmannen Edv. Gabr. 
Runeberg. 

Ur  innehållet: Berättelse angående uppkomsten och utveck-
lingen af  ordnade fattigvårdsanstalter  i Stockholm, sid. 3—85. 

Berättelse angående befintliga  allmänna fattigvårdsinrättningar 
i hufvudstaden,  sid. 85—123. 

Berättelse angående öfriga  barmhertighetsverk och fromma 
stiftelser  i hufvudstaden,  sid. 124—1GG. 

Stockholms stads konsistorii yttrande den 2 november 1837 
angående fattigvården  i hufvudstaden  och i dithörande ämnen, sid. 
166—172. 
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Öfverståthållarens  utlåtande den 30 juni 1838 i samma ämnen, 

sid. 172. 
Reservationer och yttranden af:  A. Berg sid. 218—221, J. O, 

Wallin sid. 221, 224—225, J. Carlberg sid. 222—223, F. J. Lorichs 
sid. 225—227. 

Historik.  Se betänkandet om fattigvården  i riket utom Stockholms 
stad. Afdelnitigen,  som hade att afgifva  betänkande rörande fattigvården  i 
hufvudstaden,  skulle enligt k. m:ts beslut den 26 oktober 1838 bestå dels 
af  ledamöter, hvilka k. m:t vid samma tillfälle  förordnade,  dels af  en depu-
terad från  hvarje af  hufvudstadens  territorial församlingar. 

Betänkandet afgafs  den 5 juni 1839. 

(lat  i riket utom Underdånigt  betänkande med dertill hörande handlingar 
Stockholm. 0 7 / . - 0 7  • • ) angaende fattigvården  i riket utom Stockholms stad 

jemte dermed sammanhang egande ämnen. På kongl, 
maj:ts nådigste befallning  till trycket befordrade. 

Stockholm 1839. 343 sid. 4:o. 
Komiterade:  Förre presidenten friherre  S. A. Leijonhufvud,  ordf., 

justitierådet grefve  Carl Sparre, t. f.  statssekreteraren Georg Ulf-
sparre, biskopen t. f.  statssekreteraren d:r C. I. Heurlin, landshöf-
dingen friherre  C. H. Rålamb, generaldirektören Clas Livijn, kam-
marherren V. P. Morath, bruksegaren grefve  Hermanson, öfverst-
löjtnanten grefve  Jakob Hamilton, kammarrådet P. G. Melin, ma-
joren A. A. Palander, prosten d:roNils Jac. Anjou, bryggaren D. 
Helsingius, v. kontraktsprosten N. Åstrand, landssekreteraren G. P. 
Möller, bruksegaren J. Wsern, fabrikören  J. Falkman, riksdags-
fullmäktigen  Hans Jansson. 

Sekreterare: magistratssekreteraren i Stockholm lagmannen 
Edv. Gabriel Runeberg. 

Bilagor. Litt. A. Förslag till kommunallag, med reservatio-
ner, sid. 77—108. 

Litt. B. Utlåtande angående barnauppfostran  och dermed i 
samband stående frågor,  jemte reservationer, sid. 109—119. 

Litt. C. Utlåtande om gesällvandringen, sid. 120—127. 
Litt. D. Utlåtande om allmänna sjukvården, sid. 128—133. 
Litt. E. Utlåtande om laga försvar  och dermed sammanhang 

egande ämnen, sid. 134—149. 
Litt. F. Utlåtande om frivilliga  arbetsinrättningar tvångs-

arbetshus och korrektionsfängelser,  med reservationer, sid. 150'—173. 
Litt. G. Utlåtande om passförfattningarna,  sid. 174—178. 
Litt. H. Förslag till stadga om fattigvården  i riket utom 

Stockholms stad, med reservationer, sid. 179 —195. 
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Ur  innehållet. Uppkomst och utveckling af  lagstiftningen  an-
gående fattigvården,  sid. 3—14. 

Tabell.  Sammandrag af  de från  k. m:ts befallningshafvaude 
inkomna tabellariska uppgifter  angående tillståndet af  fattigvården 
i riket år 1836. 

Särskilda anföranden  af  ordf.  sid. 196—323. 
Reservationer af:  Helsingius sid. 324—325; Sparre, Hamilton, 

von Hermansson, Möller, Falkman, Welin, Anjou, sid. 326—327; 
Hermansson, sid. 327—329; Welin, sid. 329—332; Hamilton, sid. 332; 

; Helsingius, sid. 332—333; Heurlin, Welin, Åstrand och H. Jansson, 
sid. 333; Möller, Rålamb, Helsingius, Welin, Anjou och Åstrand, sid. 

'344; H. Jansson, Hamilton, Möller, sid. 337; Morath och Welin, sid. 
338; Rålamb, Heurlin, Jansson, sid. 339; Anjou, sid. 340. 

K. m:t beslöt den 17 mars 1837 att förordna  en komité till utarbetande 
af  ett förslag  till allmän stadga om fattigvården  i riket för  att meddelas 
näst sammanträdande riksdag. Sedan k. m:ts befallningshafvande  och kon-
sistorierna inkommit med infordrade  uppgifter  och yttranden, föreskref  k. 
m:t den 26 oktober 1838, att komitén skulle utgöras af  tvenne afdelningar, 
nemligen en för  riket i allmänhet och en särskildt för  hufvudstaden,  samt 
förordnade  ordförande  och ledamöter i den förra  afdelningen  med uppdrag 
att jemte utarbetande af  förslag  till stadga om fattigvården  äfven  dervid 
taga i öfvervägande  de förhållanden  och författningar,  som med samma ange-
lägenhet stode i sammanhang eller derpå hade inflytande  samt med betän-
kande i detta afseende  inkomma. 

Komiterade sammanträdde den 15 januari 1839. Betänkandet afgafs 
den 8 juni samma år. Kammarkollegiets utlåtande den 4 december 1839 
är tryckt såsom bilaga till den k. skrifvelse  (n:r 8) den 1 februari  1840, 
hvarigenom betänkandet öfverlemnades  till rikets ständer. Komiterades 
yttrande i förslaget  oin kommunallagarna angående sockenstämma föredrogs 
i sammanhang med kyrkolagskomiténs förslag  i ämnet, se k. propositionen 
(n:r 9) med förslag  till ny förordning  och k. skrifvelse  (n:r 35) den 2 mars 
1840 till rikets ständer med förslag  angående kommunal- och municipalsty-
relse. På ecklesiastikexpeditionens föredragning  anmältes komiterades hem-
ställan sid. 39 om fortfarande  stadgande att på fylleri  begifua  personer icke 
egde valrätt och valbarhet vid befattningar  som innefatta  medborgerligt för-
troende (ingen åtgärd); yttrandet sid. 44—49 om hemmansklyfning  öfver-
lemnades till rikets ständer i sammanhang med hemmansklyfningskomiténs 
förslag;  yttrandet sid. 49 om stattorparesystemet ledde för  närvarande till 
ingen åtgärd, utan skulle förekomma vid behandlingen af  förslaget  till lego 
stadga, yttrandet sid. 51 om skjutsningsskyldigheten skulle afgöras  i sam-
manhang med frågan  om skjuts väsendet; yttrandet sid. 63 om tjenstehjons-
förhållanden  och legostadgan skulle hvila, tills förslaget  litt. E. blefve  pröf-
vat, yttrandena litt. G. om passförfattningar  skulle hvila till kommunal-
lagens antagande. 

På krigsexpeditionens föredragning  anmältes den 22 november 1839 
yttrandet sid. 65 om värfvade  krigsmäns permittering etc. 

Förteckn.  öfver  Komitébet. 12 
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Öfver  litt. E angående laga försvar  afgaf  justitiekanslern utlåtande 

den 25 augusti 1840 med förslag  till förnyad  stadga om laga försvar,  an-
mältes den 14 maj 1842, högsta domstolens yttrande inkom den 10 juni 
samma år, remitterades till fångvårdsstyrelsen  jämte ett annat i justitie-
expeditionen utarbetadt förslag  i samma ämne. Besvarades den 16 augusti 
1845. Ärendet afgjordes  den 29 maj 1846 och ny förordning  om lösdrifvare 
beslöts. Jemför  äfven  Schmidt. Juridiskt arkif  b. 19 sid. 194 och. följande. 

Öfver  förslaget  litt. F rörande arbets- och korrektionsinrättningar etc. 
inkommo utlåtanden af  fångvårdsstyrelsen  den 11 mars 1840 oeh den 25 
augusti 1845 samt af  justitickansleren den 25 augusti 1841; anmältes den 
14 maj 1842 och 29 maj 1846. 

Öfver  en del af  betänkandet rörande oäkta barns underhåll hördes 
justitiekansleren samt lagkomitén. 

Komiterade till kyrkolagens öfverseende: 
« 

Ang. kungorci' j . Om förändringar  i sättet för  kungörelsers uppläsande 
sers upplösande j u j u jrr 

/Urförsamlingen.  j ö r församlingen. 
Inkom den 21 juni 1839, anmältes den 5 oktober (punkt 7) samma 

år; uppsköts till afgörande  i sammanhang med komiterades förslag  till ny 
kyrkolag. 

Itimmaoch  2. Förslag  till förordning  om sockenstämma och kyrkoråd. 
k v r k o r å d - Stockholm 1839. 12 sid. 4:o. 

Skiljaktiga meningar sid. 9—12 af  Knös, Bergfalk,  Tbomander 
och Tegnér. 

Bilaga, Förslaget till förordning. 
Afgafs  i juni 1839 anmältes den 12 juli samma år (punkt 6), då komi-

terades hemställan om kyrkopligtens afskaffandc  öfverlemnades  till justitie-
expeditionens föredragning.  Högsta domstolens utlåtande infordrades;  högsta 
domstolen anbefalte  hofrätterna  att inkomma med utlåtanden. För skånska 
hofrättens  yttrande af  den 27 november 1839 och för  göta hofrätts  af  den 
19 december 1839 redogöres i Juridiskt arkif  band XI sid. 40 oeh följande. 
K. propositionen (n:r 9) den 1 februari  1840 angående ny förordning  i ämnet. 

iaf'mfrfsl"r-  3. Förslag  till författning  om hvad vid ansökning till pre-
hga lägenheter. sterliga lägenheter iakttagas bör. 

Afgafs  den 19 juni 1839, anmältes den 2 juli samma år (punkt 8), 
remitterades till konsistorierna, anmältes den 14 december 1839, remitterades 
till presteståndet, anmältes den 12 november 1845. 

Ofvanst&ende  utlåtanden förvaras  i riksarkivet bland komitéer angående 
ecklesiastikärenden 
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4. Förslag  till förordning  om folkundervisning.  ^Zultnga?"' 

5. Utlåtande  angående enskilda sammankomster. timmafflvmfc. 
Komiterade:  Biskopen C. I. Heurlin, ordf.,  biskopen Esaias 

Tegnér, justitieborgmästaren Joh. Ullberg, professorerna  A. E. 
Knös, Joh. Henr. Thomander och P. E. Bergfalk,  kyrkoherden 
Abr. Z. Petterson, prosten L. G. Mittag. 

Sekreterare: J. R. Carlson. 
Se för  öfrigt  sid. 103 angående 1828 års kyrkolagförslag  samt vid 1846 

års förslag. 
Högsta domstolens utlåtande den 16 oktober 1844. 
I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 23 november 1854 af-

skrefvos  målen. 

Betänkande med förslag  till navigationsskolors inrättande. 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden 
den 30 mars 1841. 

Komiterade:  Premierlöjtnanten A. G. Oxehufvud,  ordf.,  pre-
mierlöjtnanten Carl Fr. Coijet, astronomie professorn  N. H. Selan-
der, navigationsläraren P. J. Högfeldt. 

Ur  innehållet. Om navigationsväsendet i Sverige från  äldre 
tider. 

Bilagor. Förslag till reglemente för  navigationsundervisnings-
verken i riket. 

Förslag till förordning  angående examina för  befäl  och under-
befäl  till handelsflottan  från  och med år 1844 med formulär. 

Förslag öfver  kostnaderna för  navigationsläroverkets och de 
öfriga  navigationsskolornas i riket organisation i ett för  allt. _ 

Förslag öfver  årliga kostnaderna för  dito dito. 
Protokoll den 12 april 1839 (första  sammanträdet) — 17 juli 

samma år, innehållande komiterades öfverläggningar  och upplys-
ningar af  tillkallade personer. 

Komiterade tillförordnades  den 6 mars 1839 med uppdrag att utarbeta 
förslag  till navigationsskolor i riket äfvensom till föreskrifter  rörande exa-
mina för  såväl navigationsskolelärare som befäl  oeh underbefäl  vid handels-
flottan. 

Betänkandet afgafs  den 9 aug. 1839 och remitterades i enlighet med 
hvad från  början var bestämdt till handelssjöfartskomitén,  som deröfver  af-
gaf  utlåtande den 24 maj 1840. Se vidare sid. 183 angående detta. 
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AngktyMng"' U  Underdånigt  betänkande med dertill hörande handlingar 

angående hemmans klyfning  och af  söndring af  jord 
eller andre lägenheter från  hemman. 

Stockholm 1839. 57 sid.+ 6 tabeller. 4:o. 
Komiterade:  Landshöfdingen  frih.  'C. H. Rålamb, biskopen 

C. I. Heurlin, revisionssekreteraren Arvid Faxe, kammarrådet L. 
E. Cassel, riksgäldsfullmäktigen  Hans Jansson. 

Sekreterare: J. A. Björkman, länsbokhållare. 
Reservationer af:  Faxe och H. Jansson. 
Bilagor. Tablå 1—6 angående hemmansklyfningar,  jordafsöu-

dringar, förpantningar  af  jord, mindre torp och backstugor verk-
stälda hemmansklyfningar  och verkstälda jordafsöndringar. 

I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 17 september 1834 tillförord-
nade k. m:t genom k. bref  den 16 november 1838 komiterade. Betänkandet 
afgafs  den 2 oktober 1839 , anmältes den 16 november 1839 (se protokollet 
öfver  kammarärenden punkt 14). Betänkandet öfverlemnades  till rikets stän-
der med k. skrifvelse  n:r 5 den 27 januari 1840; anmältes ånyo den 13 juli 
1853 i sammanhang med landshöfdingarnes  år 1841 inkomna utlåtanden angå-

• ende minsta hemmanstalet, hvartill klyfning  finge  ske utan anmälning. 

AngårbiSskä.rin' Betänkande angående de punkter i svenska skärgården som 
garden- företrädesvis  borde befästas. 

Komiterade:  Generallöjtnanterna grefve  Magnus Brahe, ordf., 
och friherre  G. B. Cederström, konteramiralen O. G. Nordenskjöld, 
generallöjtnanterna C. Reuterskjöld och C. Lovisin, generaladju-
tanten för  flottan  C. af  Klint, generalmajorerna G. Peyron och J. 
P. Lefrén,  generaladjutanten C. Akrell. 

Sekreterare: C. F. Meijer. 
Den 25 oktober 1839 tillförordnades  en komité för  kustförsvaret. 
Deq 8 december 1839 inkommo till kommandoexpeditionen två betän-

kanden af  befästniugskomitén  i ofvannämda ämne och öfverlemnades  den 17 
samma månad till statssekreteraren för  krigsärenden. 

Aring/JldZng  Betänkande med förslag  till inkvarteringsordning för  Stock-
för  Stockholm. 7  7  i j 

holms stad. 
Komiterade:  Öfverståthållaren  A. Möllerhjelm, generalmajoren 

H. G. af  Melin, samt en från  hvartdera af  garuisousregeinentena 
vald officer  och fyra  af  inkvarteringskommissioneu utsedde. 

K. m:t hade den 1 maj 1826 tillförordnat  en komité bestående af 
öfverståthållaren  och dåvarande chefen  för  ingeuiörkåren friherre  Franc 
Sparre samt personer på ofvannämda sätt utsedde att ingifva  förslag  till ny 
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inkvarteringsordning. Då emellertid ingenting blef  åtgjordt, lät k. m:t den 
23 april 1836 härom erinra öfverståthållaren  oeh förordnade  af  Melin att 
efterträda  Sparre och skulle förslaget  inkomma inom den 1 okt. samma år. 

Betänkandet afgafs  genom skrifvelse  från  öfverståthållarembetet  och 
med utlåtande af  Stockholms stads inkvarteringskommission 1839, öfverlem-
nades till rikets ständer genom k. skrifvelse  (n:r 22) den 15 januari 1840. 
Rikets ständer svarade i skrifvelse  den 20 januari 1841. I anledning häraf 
ny kungl. skrifvelse  (n:r 109) den 11 mars samma år angående inkvarte-
ringsskyldigheten i Stockholm. Se vidare k. skrifvelse  (n:r 4") den 16 sep-
tember 1844 i ämnet. 

1. Tredje  Mose  bok. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
, i i - i i • sättningar. 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1839. 40 sid. 4:o. 
2. Fjerde  Mose  bok. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 

kongl. bibel-eommissionen. 
Upsala 1839. 53 sid. 4:o. 

3. Femte  Mose  bok. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1839. 47 sid. 4:o. 

4. Josua  bok. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande kongl. 
bibel-eommissionen. 

Upsala 1839. 31 6id. 4:o. 

5. Domare-boken. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande kongl. 
bibel-eommissionen. 

Upsala 1839. 32 sid. 4:o. 
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Anf,;Jål/ bJ%'r <k Förs  lag till förbättrade  anstalter för  arméns sjukvård, i fält; 
armt&ld!M  på kongl. maj:ts nådig ste befallning  till trycket befor  dr adt. 

Stockholm 1842. 75 sid. + XLVII + 4 planscher. 4:o. 

Komiterade:  T. f.  presidenten i krigskollegium generalmajo-
ren friherre  Gust. Peyron, generalmajoren J. P. Lefrén,  assessorn i 
sundhetskollegium Dan. Ekelund, kaptenen vid flottan  R. V. Ba3ck-
borg, majoren T. V. Lode, lifmedikus  Carl Thelning. 

o 

Sekreterare: Kanslisten i krigsexpeditionen C. G. Arman. 
Bilagor. Tab. n:r 1. Utvisande behofvet  af  utrednings- och 

inventariepersedlar för  rörliga sjukvårdsinrättningar. 
Tab. n:r 2. Utvisande behofvet  af  säng- och beklädnadsper-

sedlar för  ett flyttande  sjukhus af  100 sjuksängar. 
Tab. n:r 3. Utvisande behofvet  af  sjukvårdspersedlar för  ett 

stående sjukhus af  1000 sjuksängar. 
Tab. n:r 4. Utvisande behofvet  af  sjukvårdspersedlar för  offi-

cerare. 
Tab. n:r 5—6. Utvisande erforderlig  utredning för  den till 

daglig tjenstgöring anstälda personal af  militärbefäl,  läkare och 
civile tjänstemän samt betjäning. 

Bihang. Upplysande noter, författade  af  Thelning, s. I—XL VII, 
jämte 4 planscher framställande  förbinderivagnar  och olika slags bårar 
för  transport af  sårade. 

Ur  innehållet sid. 4—7. Uppgifter  rörande sjukvården under 
1788 och 1808 årens krig. 

Historik.  1 anledning af  framställning  af  h. k. h. kronprinsen såsom 
generalbefälhafvare  i fjcrde  militärdistriktet tillförordnades  komitén genom 
kungl. bref  den 8 januari 1839 med uppdrag att fullständigt  omarbeta de 
för  sjukvården vid krigsmagten utfärdade  reglementen och föreskrifter.  Be-
tänkandet afgafs  den 8 januari 1840, hvarefter  sundhetskollegium den 11 
juni 1840 deröfver  afgaf  sitt utlåtande, som finnes  tryckt i sammanhang 
med komiterades betänkande. Vid det tryckta betänkandet är äfven  fogadt 
ett yttrande af  dåvarande statsrådet oeh chefen  för  landtförsvarsdeparte-
mentet generallöjtnanten friherre  G. B. Cederström om sättet att verkställa 
komiténs förslag  till en förbättrad  organisation af  arméns sjukvård, hvilket 
yttrande var ämnadt att läggas till grund vid hans föredragning  af  ärendet 
inför  k. m:t. Ett kort före  statsrådets i december 1840 inträffade  afskeds-
tagande uppkommet hinder för  den nya gcneralsjukvårdsstyrelsens samman-
sättning vållade, att ärendet, som var beredt till föredragning  i november 
1840, måste tillsvidare blifva  hvilande, hvarvid k. m:t under följande  år 
befalte  förslagets  tryckande samt utdelande till vissa myndigheter. Den 14 
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september 1842 tillförordnades  en komité för  granskning af  förslaget;  dess 
utlåtande afgafs  den 19 januari 1843. (Se detta). 

Uti statsverkspropositionen till 1844—45 års riksdag gjordes med hänvis-
ning till komiterades förslag  en del framställningar  om anslag till reserv-
och fältläkare. 

Den 30 december 1854 afgaf  sundhetskollegium skrifvelse  med förslag 
angående ordnande af  arméns sjukvård i fält.  (Tryckt i Hygiasa 1855 sid. 
289 o. f.). 

Handelssjöfartskomitén:  utlåtande den 24 maj 1840 an- "Zfafn^nT 
gående det af  en särskild komité utarbetade förslag  till navigations-

organisation af  navigationsskolor. 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civilären-
den den 30 mars 1841. 

Komiterade:  Se 1839 sid. 168. 
Utlåtandet jämte navigationsskolekomiténs betänkande (se sid. 179) remit-

terades till förvaltningen  af  sjöärenden och kommerskollegium, som deröfver 
afgåfvo  gemensamt utlåtande den 18 augusti 1840. Dessa handlingar anmältes 
den 30 mars 1841 i sammanhang med rikets ständers skrifvelse  den 13 
februnri  1841, hvari rikets ständer tillkännagåfvo  att de efter  inhämtad 
kännedom om navigationsskolekomiténs förslag  anvisat ett anslag till upp-
rättande af  navigationsskolor i Stockholm, Göteborg, Gefle,  Malmö och Kal-
mar. K. m:t faststälde  reglemente för  navigationsskolor i hufvudsaklig  öf-
verensstämmelse med de förslag,  som afgifvits  af  förvaltningen  af  sjöärenden 
och kommcrskollegium uti deras ofvannämnda  utlåtande. (Se protokollet 
öfver  civilärenden den 30 mars 1841 punkt 14). Reglemente för  de navi-
gationsskolor som på allmän bekostnad inrättas utfärdades  den 7 april 1841. 

skolor. 

Utlåtande  den 10 september 1840 i anledning af  de af  stats-
rådet och chefen  för  sjöförsvarsdepartementet  mot den 
nya redaktionen af  1834 års reglemente för  tjenstgörin-
gen och hushållningen till sjös framstälda  anmärkningar. 

Förvaras uti riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  sjöför-
svarsärenden den 19 juli 1841. 

Komiterade  m. m.: (Se 1834 (sid. 148) och 1839 (sid. 175). 

Bibelkommissionen: 

1. Propheten Habacuc.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-commissionen. sättningar. 

Upsala 1840. 5 sid. 4:o, 
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2. Propheten Zephanja. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1840. 6 sid. 4:o. 

3. Propheten Haggai.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1840. 4 sid, 4:o. 

4. Propheten Zaeharja. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1840. 14 sid. 4:o. 

5. Propheten Malaehia.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1840. 6 sid. 4:o. 

6. Propheten Amos. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1840, 10 sid. 4:o. 

7. Propheten Obadja. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1840. 4 sid. 4:o. 

8. Propheten Jona.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1840. 5 sid. 4:o. 

9. Propheten Micha.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1840. 8 sid- 4:o. 

10. Propheten Nahum.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1840. 5 sid. 4:o. 

11. Propheten Daniel. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1840. 21 sid. 4.o. 
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12. Propheten Osea. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-commissionen. 

Upsala 1840. 12 sid. 4:o. 

13. Propheten Joel.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
kongl. bibel-commissionen. 

Upsala 1840. 6 sid. 4:o. 
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Ang'jSr. r0SS Betänkande den 20 januari 1841 af  komiterade för  upp-
görande af  förslag  till trossplaner för  kavalleri och in-
fanteri. 
Komiterade:  T. f.  presidenten, generalmajoren G. Peyron, ordf., 

öfversten  D. L. Silfverstolpe,  majoren F. V. Lode, löjtnanten J. R. 
Stårck. 

Historik.  Jemför  historiken vid betänkandet angående trossplaner år 
1831 (sid. 127). 

T. f.  presidenten i krigskollegium hemstälde den 4 december 1838 om 
tillsättande af  en komité för  utarbetande af  fullständiga  trossplancr för 
kavalleri och infanteri.  Komiterade tillförordnades  genom generalorder n:r 
1486 den 5 december samma år. Betänkandet afgafs  den 20 januari 1841. 
Krigskollegiets utlåtande den 10 juni samma år. 

AiUfgTrdcrcg'"'  Betänkande angående jämkningar i lifg  ar desregementenas 
mentenas aflo-  aflöning  med hänsyn till nedsatt statsanslag. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  landtför-
' svarsärenden den 10 juni 1841. 

Komiterade:  Generallöjtnanten friherre  C. Lovisin, ordf.,  general-
löjtnanten C. F. Lorichs, generalmajoren Axel Möllerhjelm, general-
adjutanten Stellan Mörner, öfverstlöjtnanten  grefve  Cårl Puke, majoren 
C. Nauckhoff,  krigsrådet A. H. Branting, statskommissarien I. Tauvon. 

Sekreterare: Abr. Vict. Kock. 
Bilagor. Litt. A. P. m..af  öfverkommendanten  C. F. Lorichs 

den 27 januari 1841 angående nummerpersonalen vid nämnda rege-
menten. 

Litt. B. Staterna för  samma regementen. 
Litt. C. Behållningen af  lön för  hvarje grad vid Svea lifgarde 

efter  skedda vanliga afdrag. 
Litt. D—G. Diverse kalkyler öfver  besparingar. 
Litt. Ii—K. Diverse kalkyler rörande musiken. 
Särskilda yttranden af  Tauvon, Lorichs, Branting och Puke. 
Historik.  K. m:t tillförordnade  komiterade den 18 januari 1841 för 

att utreda och angifva,  på hvilket i militäriskt och ekonomiskt hänseende 
lämpligaste sätt möjligt vore att nedsätta lifgardesregementenas  i hufvud-
staden aflöningsanslag  till hvad riksstaten bestod och att tillika uti sak och 
siffra  utvisa de olägenheter, förluster  eller nya kostnader, hvilka genom en 
förändrad  reglering till äfventyrs  blefve  oundvikliga i anseende till helgden 
af  gällande passevolanskontrakt samt den militära tjenstgöringens bestridande på 
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ett sätt livarigenom hnfvudstadens  lugn och säkerhet skyddades. Betänkandet 
afgafs  den 15 februari  1841. Öfver  detsamma afgåfvos  gemensamt utlåtande 
af  krigskollegium och statskontoret den 15 mars 1841 samt af  h. k. h. 
kronprinsen såsom generalbefälhafvare  i 4:dc militärdistriktet den 23 februari 
1841. Dessa utlåtanden förvaras  vid akten. Ärendet föredrogs  den 10 
juni 1841. 

Betänkande angående den årliga sjukvårdskostnaden vidt^tnaÉnm^id 
77 .. - » 7 7 i dt il i allm. garnisons-

allmanna garnisonssjukhuset i Stockholm. sjukhuset. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden 
den 29 september 1841. 

Komiterade:  Generalmajoren J. P. Lefrén,  ordf.,  generaldirek-
tören C. J. Ekströmer, öfverstlöjtnanten  G. Söderberg. 

o 
Sekreterare: C. G. Arman, protokollssekreterare. 
Bilagor omnämnas i betänkandet, men äro ej återfunna. 
Bihang. Upplysningar angående garnisonssjukhusets tillstånd 

och förvaltning  1836—1840, af  t. f.  öfverfältläkaren  för  Stockholms 
garnison, förste  lifmedikus  C. Thelning. 

Komiterade tillförordnades  den 31 december 1840 med uppdrag att un-
dersöka sjukvården vid garnisonssjukhuset och i regementenas kaserner samt 
afgifva  deraf  föranledda  förslag.  Betänkandet afgafs  den 21 juni 1841. 

Betänkande af  komiterade för  reglering af  bogseringsanstal- A"å„Xu^ lpis' 
terna på Göta elf 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civilären-
den den 28 nov, 1843. 

Komiterade:  Chefen  för  styrelsen för  allmännaa vattenbyggna-
der A. E. von Sydow ordf.,  grosshandlaren Olof  Wijk, öfverstlöjt-
nanten N. Ericsson, öfversten  Gust. Lagerheim, grosshandlaren L. 
Bergman. 

Bilagor. Litt. A. Sammandrag öfver  verkstälda bogseringar 
och influtna  medel för  bogseringar med ångfartyg  1833—40. 

Litt. B. Sammandrag öfver  bogsering med ångfartyget  Indu-
strien 1835—36. 

Historik.  Med anledning af  direktionens öfver  Göteborgs hamn- och 
elfarbeten  väckta och af  styrelsen för  allmänna vattenbyggnader understödda 
förslag  att söka åstadkomma en skyndsammare och bekvämare framkomst 
för  fartygen  medelst bogscringsanstalt med ångbåtar tillförordnade  k. m:t 
genom skrifvelse  den 15 juli 1841 till nämda styrelse en komité bestående 
af  en ledamot eller ombud för  hvardera af  direktionen öfver  Göteborgs 
hamn- och elfarbeten,  Nya Trollhättekanalbolags direktion, Göta kanaldirek-
tion och Göteborgs handelssocietets att under ordförandeskap  af  chefen  för 
nämda styrelse utarbeta förslag  till att på ändamålsenligaste sätt ordna ifrå-
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gavarande bogseringsinrättning till båtnad för  trafiken.  Ofvannämda direk 
tion etc. representerades i den ordning de äro nämda af  Wijk o. f.  Be-
tänkandet afgafs  den 26 oktober 1841, öfverlemnades  af  ordföranden  tillika 
med en hans skrifvelse  den 18 november samma år till närmare utveckling 
af  komiterades åsigter. 

Utlåtanden afgåfvos  af  direktionen för  Nya Trollhätte kanalverk den 
14 november 1842, af  konungens befallningshafvande  i länen kring kanalen, 
af  kommersekollegium den 15 maj 1843 och af  konvojkommissariatet den 7 
november 1843. Alla dessa handlingar äro bifogade  akten. Ärendet före-
drogs den 28 november 1843. 

angUi%h^i"cns  1- Tablå,  innefattande  jemnförelse  emellan lag-comiteens för-
^ minattag. slag till allmän criminallag och den nu gällande. 

Stockholm 1841. III + 228 sid. 4:o. 

2. — — — — — —. Rätteg ångs-balk. 
Stockholm 1841. 114 sid. 4:o. 

Komiterade  etc. se 1839 sid. 171. 

^n^proftjnr-  Propheten Hesekiel.  Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 
sattnng. kongl. bibel-eommissionen. 

Upsala 1841. 66 sid. 4:0. 
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Berättelse om skjut- och kastförsök  med Walirendorjfska  £ör% SZ-
j 7  7  7  ' 7  laddningskano-
kammar laddning skanoner ner. 

Ingår i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift  1844 sid. 3—19, 
Komiterade:  Kommendörkaptenen P. G. Hjelm, öfverstlöjt-

nanten C. Stål, artilleristabsofficeren  löjtnant B. O. Nycander. 
Berättelsen afgafs  den 2 oktober 1842. 

Lagberedningens underdåniga utlåtanden angående 1) dom-Law"dt™tlil' 
. 7 • . • c\ \ 7 i _/y* • 77 organisationen, 

stolarnes organisation, 2) de straff,  som i ny allman strafflagen  och 
• • 7 7 o r ti  förliknings-

krimmallag böra bestämmas, och 3) förliknings  kom- komitéer. 
mitteer. 

Stockholm 1844. 212 sid. 4:o. 

Ledamöter:  Justitiestatsrainistern C. P. Törnebladh, ordf.,  justitie-
råden Carl E. Isberg och grefve  G. A. Sparre, justitieombudsman-
nen C. L. Laudin, justitiekansleren Arvid Faxe, revisionssekreterarne 
Jak. Axel Dahlström och A. V. Netzel, hofrättsrådet  Johan Wret-
man, kammarrådet S. L. Theorell, häradshöfdingen  grefve  J. M. 
Spens. 

Sekreterare: Notarien J. S. Jacobson. 
Reservationer angående domstolarnes organisation af:  Theorell, 

sid. 41—50; Spens, sid. 51—66; Wretman, sid. 67—97; Netzel, sid. 
98; Dahlström, sid. 98—100; Faxe, sid. 100—104; Laudin, sid. 104; 
Sparre, sid. 104—107; Isberg sid. 107. 

Angående straffen  af:  Wretman, sid. 138—143; Spens, sid. 
143—153; Theorell, sid. 153—190; Dahlström och Netzel, sid. 190 
—191; Isberg sid. 191. 

Angående förlikningskomitéer  af:  Faxe, sid. 204—212; Isberg, 
sid. 212. 

Historik.  I skrifvelse  den 3 mars 1841 anböllo rikets ständer att en 
lagberedning måtte tillsättas för  att ytterligare granska och genomgå de af 
lagkomitén afgifna  lagförslagen,  att undersöka och uppgöra förslag  till de 
förändringar  i domstolsorganisationen och fängelsesystemet,  som med det nya 
lagverket måste införas,  så ock utarbeta grunderna och ordningen för  lag-
verkets promulgerande och sättande i verkställighet etc. Denna framställ-
ning föredrogs  den 28 augusti samma år och blef  af  k. m:t bifallen.  Be-
träffande  frågan  om utseende af  ledamöter i lagberedningen se protokollet 
öfver  justitieärenden samma dag samt den 6 oktober samma år äfvensom 
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referatet  öfver  förhandlingarna  i statsrådet vid dessa tillfällen,  hvilket före-
kommer i Naumanns tidskrift  för  lagstiftning  etc. 1869 sid. 693 o. f.  Rö-
rande lagberedningens historik i öfrigt  se nämda ställe äfvensom fortsätt-
ningen sid. 474 o. f.  i årgången för  1870 af  nämda tidskrift. 

Ofvannämda utlåtanden afgåfvos  den 16 december 1842. 

An/ör Ikawf"''  Projekt till reglemente för  åkande artilleriets batteriexercis. 
artilleriets balte- _ , , , „„,„ .„„ ., 

riexcrcis. Stockholm 1842. 133 sid. 8:o. 
Bnenkp™of*cr-  Första  Samuels bok. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande 

sättning. kongl. bibel-eommissionen. 
Upsala 1842. 42 sid. 4:o. 
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Utlåtande  af  komiterade för  granskning af  framstälda  för-  jfJkJ™/™. 
slag till reglering och förbättring  af  arméns sjukvårds-
anstalter. 
Komiterade:  H. k. h. kronprinsen, ordf.,  statsrådet friherre  J. 

Lagerbjelke, statsrådet grefve  G. A. Mörner, arkiatern E. af  Edholm, 
t. f.  presidenten friherre  G. Peyron, medicinalrådet C. Thelning. 

Historik.  Se historiken under 1840 års förslag  (sid. 182). Komiterade 
tillförordnades  den 14 september 1842, utlåtandet afgafs  den 19 januari 1843. 
lläröfver  afgafs  sundhetskollegiets utlåtande den 17 juni 1844. 

Sjöförsvarskomitén: 

1. Sjöförsvarskomiténs  betänkande af  den 17  februari  1843. a/su^" 0^ 
försvar. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
29 maj 1843. 

Komiterade:  Statsrådet och chefen  för  sjöförsvarsdepartementet 
friherre  Johan Lagerbjelke ordf.,  konteramiralen J. H. Kreuger, 
amiralen friherre  O. G. Nordenskiöld, generalmajoren J. P. Lefrén, 
expeditionschefen  S. V. Gynther, kommendörkaptenen C. G. War-
berg, kommendörkaptenen friherre  C. A. Gyllengranat. 

Sekreterare: Kopisten i sjöförsvarsdepartementet  Fr. Rythén. 
Reservationer af:  Kreuger (med bil. A—L), Nordenskiöld, Gyl-

lengranat. 
Ur  innehållet: Historik rörande föregående  organisationsförslag. 
Bilagor.  Litt. A. Kostnadsförslag  för  komplettering af  be-

fintliga  skepp och fartyg. 
Litt. B—C. Kalkyler öfver  kostnaden af  flera  fartygscerters 

nybyggnad. 
Litt. D. Förslag till arbetsplan för  komplettering af  k. m:ts 

flotta. 
Litt. E. Jämförelse  emellan bestyckningsplanerna, föreslagna 

af  1816 och 1826 års komiteer. 
Litt. F. Bestyckningstabell för  kungl. svenska flottan. 
Litt. G. Förslag öfver  det antal kanoner m. m., som erfordras 

till bestyckning af  den projekterade flottan,  och uppgift  på antalet 
befintliga. 

Litt. H—I. Kalkyler öfver  årliga underhållskostnader för  vissa 
certer och vissa antal fartyg. 
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Litt. K. Förslag till besättningslista i krig för  föreslagna 

certer. 
Litt. L. Behofvet  af  befäl  och manskap för  flottans  bemanning 

och för  tjenstgöring på stationerna i krigstid. 
Litt. M—N. Angående inkvarteringar för  flottan. 
Litt. O. Förslag öfver  hvarje certs fartygsexpeditionskostnader. 
Litt. P. P. m. rörande nya dockbyggnaden i Karlskrona. 

(Tryckt: Stockholm 1841. 11 sid. 4:o.) 
Litt. Q. Stat för  riksstatens 5:te hufvudtitel,  utvisande å ena 

sidan hvad som bestås och å den andra sidan hvad som af  komi-
terade till bestående föreslås. 

Litt. R. Förslag öfver  årliga behofven  af  anslag för  materielen 
vid flottan. 

Litt. S. Förslag öfver  erforderliga  anslag till diverse behof. 
Litt. T. 5:te hufvudtitelns  nuvarande anslag samt erforderliga 

ansedda. 

Ang. vissa för-  2. Utlåtande  den 16 februari  1843 öfver  åtskilliga af  f.  d. 
slag ror. sjujur- * J  u J  J 

svara. löjtnant af  Uhr  gjorda förslag  i afseende  på svenska 
sjöförsvaret. 

Förvaras sammastädes. 
Historik.  Komiterade förordnades  den 22 december 1841 med uppdrag 

att uppgöra en fullständig  plan för  ordnandet af  Sveriges sjöförsvar  i öfver-
ensstämmelse med hvad landets läge påkallade samt efter  beräkning af  den 
samverkan med Norges flotta  som vid förekommande  behof  kunde förväntas. 
Komiterades instruktion utfärdades  den 16 mars 1842. 

Uti statsverkspropositionen till 1844—-45 årens riksdag gjordes under 
femte  hufvndtiteln  en del framställningar  med hänvisning till komiterades 
förslag.  Likaledes genom kungl. proposition n:r 8 af  den 25 juli 1844 
rörande anslag till fyllnadspremier  för  dem af  flottans  befäl  och underbefäl 
m. fl.,  hvilka voro delegare i armens pensionskassor. 

Jemför  för  öfrigt  sjöministerns anförande  den 9 november 1847 (bilaga 
till statsverkspropositionen till 1847—48 årens riksdag). 

reg?mmtc%r Projekt till exercisreglemente för  ridande artilleriet. 
rttorgeartU-  Kristianstad 1843. 266 sid. 12:o. 
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Unionskomitén: 

1. Förslag  till unionsvapen och flaggor.  pn och flaggor. 
Utgör bilaga till protokollet öfver  civilärenden den 20 juni 1844. 

Bilagor: 4 ritningar. 
Historik.  Se vidare här nedan. Komiterade hänvisa i sitt ofvan-

stäende förslag  till sin den 14 januari 1842 afgifna  berättelse och sin fram-
ställning den 8 december 1841. 

Komiterades utlåtande afgafs  den 19 mars 1844; norska regeringens 
Indstilling med anledning deraf  af  den 10 april 1844 finnes  bifogad  akten. 
K. m:ts beslut se protokollet och cirkuläret af  samma dag. Se vidare här 
nedan. 

2. Underdånigt  förslag  till föreningsakt  mellan konungari- A"li c{, mmeiian 
kena Sverige och Norrige,  utarbetadt af  den komité, Norge, 

kongl. may.t under den 30 januari 1839 i nåder för-
ordnat. 

•3. Underdånigt  förslag  till kongl. may.ts nådiga propo- i-Zg^wdra^m 
... i i - 7  i /• 7  7  • 7  / . . . del gemensamma 

sition om bestämmandet aj den krigsmaktens mmimi- försvaret, 
styrka, till hvilken hvartdera af  de förenade  konunga-
rikena Sverige och Norrige  förpligtar  sig att med en 
bestämd andel bidraga. 

Unionskomiténs  underdåniga skrifvelse  till kongl. 
maj:t den 4 november 1844. 

Ingå uti Handlingar angående frågan  om revision af  föreningsfordraget 
mellan Sverige och Norrige. Del. II. Stockholm 1862. 4:o. Äfven 
tryckta uti: Forslag til Foreningsact mellcm Kongerigerne Norge och 
Sverige etc. Kristiania 1856. 4:0. 

Komiterade:  Presidenten Aug. von Hartmansdorff,  generallöjt-
nanten C. Mansbach, generallöjtnanten J. P. Lefrén,  kommersrådet 
Bernhard Rosenblad, kommendörkaptenen C. G. Warberg, amtman-
nen C. Falsen, kaptenen H. Foss, marinkaptenen O. V. Erichsen. 

Bilagor. Litt. A—I, sid. 145—214, reservationer af  de sär-
skilda medlemmarne. 

Historik.  I anledning af  norska stortingets adress den 24 januari 183" 
förordnade  k. m:t den 30 januari 1839 en komité bestående af  fyra  svenska 

Förteckn.  öfver  Komitébet.  13 
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och fyra  norska medlemmar att sammanträda i Stockholm för  att afgifva 
underdånigt betänkande och förslag  angående l) de i nämda adress omför-
mälda ämnen, med undantag af  hvad angingc den kungl. titeln i offentliga 
handlingar i hvilket afseende  k. m:t ville förblifva  vid sitt den 26 oktober 
1818 afgifna  beslut; 2) angående det förhållande  i hvilket livartdera af  de 
förenade  rikena borde deltaga i utgörandet af  rikenas diplomatiska och 
konsulat- samt andra gemensamma utgifter;  3) beträffande  det förhållande 
och det sätt hvarpå rikena borde medverka till det gemensamma försvaret. 

De i stortingsadressen oinnämda ämnen voro: i) beskaffenheten  af  uni-
onsflaggan  2) anbringandet af  norska riksvapnet och sättet att anbringa det 
på vissa sedan år 1831 präglade och i omlopp satte svenska mynt; 3) ett 
dylikt anbringande af  norska vapnet i vissa svenska myndigheters embets-
sigill; 4) den då använda kungl. titeln i vissa Norge rörande offentliga 
handlingar; 5) Norges saknad af  garantier, lika med Sveriges, i afseende  på 
diplomatiska ärendens behöriga behandling. 

Till komiterade förordnades  på svenska sidan excellensen grefve  Carl 
de Geer, generallöjtnanten friherre  B. Cederström, konteramiralen O. G. 
Nordensköld och biskopen Chr. I. Heurlin samt å norska sidan stats-
rådet I'. Motzfcldt,  generallöjtnanten C. Mansbach, konteramiralen J. N. 
Muller, prosten II. Riddervold. Komitén sammanträdde den 18 september 
1839. Dess samlnausättniug undergick emellertid genomgripande förändrin-
gar. Efter  Cederström, som entledigades i början af  år 1840, förordnades 
Lefrén  och då komitén, hvilken icke haft  några sammanträden sedan den 
25 maj 1840, åter sammanträdde den 4 oktober 1841, hade alla öfriga  komi-
terade med undantag af  Mansbach och Lefrén  blifvit  entledigade och efter-
trädts af  de här ofvan  nämde. Under Rosenblads frånvaro  i offentligt  upp-
drag förordnades  sedermera öfversten  L. Lagerheim att i hans ställe deltaga 
i komiténs arbeten. 

Den 8 april 1843 ingick komitén till k. m:t med anhållan att dess 
uppdrag måtte utvidgas till revision af  riksakten i dess helhet, hvilken 
anhållan bifölls  af  k. m:t genom kungl. bref  den 18 december samma år. 
Genom k. m:ts beslut den 14 mars 1844 ålades k. m;t att skyndsamligen 
insända förslag  angående norska riksvapnets anbringande å svenska mynt 
m. m. och om unionsflaggans  beskaffenhet.  Detta fullgjordes  den 19 samma 
månad (se här ofvan).  Sina öfriga  betänkanden och förslag  afgaf  komitén 
den 4 november samma år. 

I riksarkivet förvaras  utkast till betänkandet, protokollen vid komi-
tcrades öfverläggningar,  Indstillinger och Gjenparter från  norska regerin-
gen m. m. 

Öfver  unionskomiténs förslag  till föreningsakt  afgafs  utlåtande af  norska 
regeringen i Kristiania den 27 februari  1847, hvilket utlåtande iugår i ofvan-
nämda »Handlingar angående frågan  om revision af  föreningsfördraget  mellan 
Sverge och Norrige», del. 3. Stockholm 1862. I sammansatt svenskt-norskt 
statsråd den 25 februari  1848 förklarade  k. m:t sig icke finna  skäl att under 
dåvarande riksdag oeh storting göra någon framställning  i ärendet, utan att 
handlingarna fortfarande  skulle få  cirkulera. Uti sammansatt svenskt och 
norskt statsråd den 9 april 1861 anmältes unionskomiténs förslag  och be-
tänkande i sammanhang med rikets ständers skrifvelse  den 2 april 1860 
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angående Sverges och Norges ömsesidiga förhålllanden.  Dåvarande svenske 
justitiestatsministern friherre  L. de Geer hemstälde då, att k. m:t täcktes 
förklara  att unionskomiténs förslag  icke omedelbart skulle läggas till grund 
för  någon framställning  till de båda rikenas representationer angående an-
tagandet af  en ny föreningsakt,  men att k. m:t måtte tillsätta en komité 
af  svenska och norska män för  att taga under öfvervägande  vissa uppgifna 
frågor  angående förhållandet  mellan de förenade  rikena. Se vidare ofvan-
nämda »Handlingar etc.» del. 1 samt unionskomiténs betänkande af  den 29 
augusti 1867 angående revision af  föreniDgsakten. 

Förslag  till stadgar angående Ultuna  landlbruksinstitut. fmdtb"d" a 
institut. 

Komiterade:  Landshöfdingen  friherre  R. 1<. von Krsemer, ordf., 
bruksegaren P. A. Tamm, hofstallmästaren  Ferd. Braunerhjelm, 
professorn  Elias Fries, f.  d. premierlöjtnanten grefve  Baltzar von 
Plåten, landssekreteraren J. A. Carlsson, friherre  V. J. von Diiben, 
assessorn Joh. H. Didron. 

Komiterade tillförordnades  den 25 januari 1841. 
Betänkandet afgafs  den 25 februari  1844. Landtbruksakadcmiens ut-

låtande den 11 mars 1844. Anmältes den 18 februari  1846. Stadgar för 
institutet faststäldes  samma dag. 

Förslag  till straffbalk.  f^gwSfä}-
Ingår i transsumt i justitieombudsmannens berättelse för  år 1852 sid. '"!>• 
42 o. f. 
Förvaras i koncept i riksarkivet bland lagberedningens handlingar. 

Komiterade  etc. se 1842. 
Detta förslag  uppgafs  vara färdigt  den 21 juni 1844 och inlemnades 

som bilaga till lagberedningens den 25 november 1844 ingifna  och samma 
år tryckta förslag  till straffbalk.  Förvaras i riksarkivet i renskrift  bland 
»handlingar till sista strafflagsförslaget»  med en annotation om att det sagts 
vara aflemnadt  till protokollet den 21 juni 1844, men hade meddelats de tre nya 
ledamöterna först  tid efter  annan och det 28:de kapitlet först  den 15 augusti. 

Yttranden och reservationer af  Theorell såsom ledamot i lagberedningen 
förekomma tryckta i häft.  1—3 af  Theorclls Betraktelser och handlingar 
hörande till reformen  i nationalrepresentationen och allmänna lagen. 

Rörande detta lagförslag  se för  öfrigt  förut  nämda uppsats i Naumanns 
tidskrift  årg. 1869 och 70 samt jemför  här nedan sid. 198 historiken an-
gående förstärkta  lagberedningen. 

Betänkande af  komiterade för  reglering af  kolprestationen 
till Stora Kopparbergs  bergslag samt kopp årtiondens "Zwutg?* 
förvaltning. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  finansärenden  dcu 22 
oktober 1847. 
Ingår i transsumt på sid. 127—150 uti: Handlingar och författningar 
till upplysning om Stora Kopparbergs bergslags fordna  och närvarande 
förhållanden.  Falun 1849. 4:o. 
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Komiterade:  Bergsråden Leonh. E. Cassel och F. A. Berndes. 
Genom skrifvelse  den 8 maj 1841 anhöllo rikets ständer, att k. m:t 

måtte anställa utredning angående beskaffenheten  af  de privilegier, å hvilka 
bergslagets rättighet till kolräntornas utfordrande  in natura grundade sig, och 
beloppet å den kolkvantitet, som kunde anses erforderlig  för  koppartillverk-
ningens bestånd etc. Efter  kammar- och bergskollegiets utlåtande den 22 
april 1843 tillförordnade  k. m:t den 1" juli samma år en kommission. 
Bergsrådet Tribler var jämte Cassel ursprungligen förordnad.  Betänkandet 
afgafs  den 25 juni 1844. Protokollen vid undersökningen äro bilagda det-
samma Ärendet anmältes den 22 oktober 1847 i sammanhang med utlå-
tandet den 30 april 1847 angående indragning af  de till Falu bergslag upp-
låtna räntekol (se sid. 207). K. proposition (n:r 9) den 12 november 1847 
angående nedsättning uti den af  Stora Kopparbergs bergslag utgående 
kopparränta etc. 

Mh%mn%mxcFörslag  till åtskilliga stadganden rörande lapparne och 
1 SVNorge" ch fjällfinnarne  i de förenade  rikena Sverige och Norge. 

Komiterade:  (å Sveriges sida) Landskamreraren Fr. Hallen 
och förste  landtmätaren Joh. Ruthbäck. 

Komiterade förordnades  den 7 december 1843; betänkandet afgafs  den 
25 juni 1844. Förslaget remitterades till norska regeringens utlåtande; före-
drogs den 11 september 1846 i högsta domstolen; justitiekanslerens utlå-
tande inkom den 6 april 1847. 

Den 8 mars 1866 inkom från  norska departementet for  det Indre en 
framställning  om nedsättande af  en svensk-norsk kommission (3 från  hvar-
dera riket) för  ordnande af  förhållandet  mellan fjällfinnar  oeh lappar i de 
förenade  rikena. Den 29 maj samma år beslöts i svenskt-norskt statsråd 
tillsättande af  en komité i Tromsö. Se vidare historiken vid betänkandet 
af  den 23 mars 1867 angående lapparne i de förenade  rikena. 

Aock hmHtaii!-*  Underdånigt  utlåtande rörande hospitalernes och hospitals-
sondensjoriait fondens  förvaltning,  afgifvet  af  serskildte dertill utsedde 

committerade. 
Stockholm 1844. 28 sid. 8:o. 

Komiterade:  Generaldirektören C. J. Ekströmer, statskommissa-
rien I. Tauvon, med. doktor C. U. Sondén. 

Bilaga. Sondén, C. U., Om de svenska hospitalens ståndpunkt 
i förhållande  till de i senare tid utomlands upprättade kurativ-
anstalter för  sinnessjuke. 

K. m:t förordnade  komiterade den 27 augusti 1844 att afgifva  full-
ständig utredning samt förslag  till de förändringar  i afseende  på hospitalens 
och hospitalsfondcns  styrelse och förvaltning,  hvilka dels ansåges kunna leda 



1 8 . 197 
till hospitalens fullkoinnande,  så vidt sig göra läte utan statens vidare be-
tungande, dels stode i sammanhang med andra, till en allmän reglering af 
den offentliga  sjukvärden hörande ämneu. 

Betänkandet afgafs  den 14 oktober 1844. 
Ingår i Hygiaea band VII sid. 113—128. Serafimerordensgillets  utlå-

tande af  den 3 december 1844 är intaget i ofvannämda baiid af  Hygiaea 
sid. 182 o. f. 

K. m:t beslöt den 3 december 1847 proposition n:r 37 angående sär-
skilda åtgärders vidtagande till hospitalsfondcns  understödjande och blef 
framställningen  af  rikets ständer bifallen  (se deras skrifvelse  n:r 95 den 2 
juni 1848). 

Förslag  till frigifna  kronoarbetskarlars sysselsättning. hronöarbet&-
lavs sysselsätt-

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  justitie- ning. 
ärenden den 2G mars 1845. 

Komiterade:  Chefen  för  ingeniörkåren generalmajoren J. P. 
Lefrén,  justitiekansleren Arvid Faxe, ordföranden  i styrelsen öfver 
fängelserna  och arbetsinrättningarna, P. J. Netzel, öfverdirektören 
vid styrelsen för  allmänna väg- och vattenbyggnader A. E. von 
Sydow. 

Sekreterare:  E. A. F. Lindencrona. 
Bilagor.  Tablå, utvisande dels huru många af  de vid krono-

arbetskåren och vid korrektionsinrättningarna befintliga  mansper-
soner samt till fästningsarbete  på viss tid dömde fångar  äro födde 
i hvarje stad eller socken och dels det antal häraf  som före  fän-
gelsetiden tillhört samma stad eller socken. 

Tablå, utvisande kronoarbetskårens sammansättning i kompa-
nier och afdelningar  och om tidpunkten för  arbetstidens upphörande. 

Komitén tillförordnades  i anledning af  skrifvelse  den 15 november 1843 
från  styrelsen öfver  rikets fängelser  och arbetsinrättningar om kronoarbets-
kårens användande under samma år. Betänkandet afgafs  den 15 oktober 

.1844. Utlåtande af  styrelsen för  rikets fängelser  och arbetsinrättningar af 
den 10 februari  1845 är bifogadt.  Ärendet föredrogs  den 26 mars 1845. 

Förstärkta lagberedningen: 

1. Förslag  till straffbalk.  Ang. ny draff-

Stockholm 1844. 85 sid. 4:o. 

2. Lag om verkställighet, af  fängelsestraff.  rtmgiwuw 
Stockholm 1844. 8 sid. 4 o. tande' 

3. Förslag  till författning  om nya strafflagens  införande An?- »va.straff-
J  j j j o .4/ o j lagens tnfo-

och hvad, i afseende  dera, iakttagas skall. rande' 



198 1844. 

A/o>:ändringår*'Underdånig  anmälan om grundlagsförändringar  och för-
slag dertill. 

Stockholm 1845. 23 sid. 4:o. 
Motiver. 

Stockholm 1845. G4 sid. 4:o. 
Protokoll ocli reservationer. 

Stockholm 1845. 204 sid. 4:o. 
Ledamöter.- Förslagen äro afgifna  af  samme personer som lagbe-

redningens utlåtanden 1842 sid. 190, med undantag af  ordföranden, 
men dessutom af  professorerna  C. J. Schlyter och P. E. Bergfalk  samt 
expeditionssekreteraren J. G. Richert, med hvilka tre sistnämda 
k. m:t den 20 maj 1844 förstärkt  lagberedningen. 

Reservationer vid straffbalken  af:  Spens, sid. 3—43; Bergfalk, 
sid. 44—54; Schlyter, sid. 55—70; Theorell, sid. 76—108; Wretman, 
sid. 108—145; Richert, sid. 146—155; Netzel, sid. 155—161; Dahl-
ström, sid. 161—168; Faxe, sid. 168—170; Landin, sid. 171—183. 

Vid fängelselagen  af:  Spens, sid. 184—185; Schlyter, sid. 186 
—187; Theorell, sid. 187—191; Wretman, sid. 191—192. 

Vid författningen  om lagens införande  af:  Spens sid. 193; 
Schlyter, sid. 193—195; Theorell, sid. 196—198; Wretman, sid. 198; 
—199; Dahlström, sid. 199—200. 

Vid förslaget  till grundlagsförändringar  af:  Schlyter, sid. 
201—203. 

Historik.  Den 20 maj 1844 förklarade  k. m:t konung Oskar 1 i stats-
rådet, att dä en ny allmän kriminallag vore af  högsta behof  påkallad och 
k. m:t önskade att under den snart tillstundande riksdagen aflåta  proposition 
till rikets ständer i ämnet, det vore hans afsigt  att för  påskyndande af 
granskningen af  förslaget  till ny kriminallag förstärka  den är 1841 tillför-
ordnade lagberedningen med tre nya ledamöter. (Jemför  Naumanns tidskrift 
1870 sid. 667). I anledning deraf  föl-ordnades  ofvannämde  Richert, Schlyter 
och Bergfalk.  Ofvannämda granskade förslag  till straffbalk  afgafs  den 25 
november 1844; anmälan om grundlagsförändringarna  är daterad den 31 
december 1844. Under tillkännagifvande  af  sitt nådiga välbehag med det 
sätt hvarpå lagberedningen fullgjort  sitt åliggande förklarade  k. m:t den 31 
januari 1845 beredningen upplöst, hvarjämte k. m:t beslöt tillförordnande  af 
en ny lagberedning i och för  vidtagande af  de förberedande  åtgärder, som 
återstode för  slutlig pröfning  af  förslagen  till förbättrad  civillag och rätte-
gångsordning. Se vidare sid. 213 år 1847 under förslagen  till giftermälsbalk 
m. fl. 

. Till riksdagen aflätos  kungl. propositioner n:r 69 och 70 af  den 17 och 
19 december 1844 om ny strafflag  och om verkställighet af  fängelsestraff  med 
bifogande  af  högsta domstolens utlåtanden den 6 och 13 december 1844 öfver 
dessa lagberedningens förslag.  I skrifvelse  den 22 maj 1845 anmälte rikets 
ständer, att de ej medhunnit granska förslagen,  men antagit förslagens  liuf-
vudgrunder, som innefattades  i förslaget  till ny strafflag  samt den särskilda 
fängelselagen.  _ Till följande  riksdag afläts  k. propositionen n:r 18 af  den 
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17 september 1847 om antagande af  ny strafflag  m. fl.  lagbestämmelser 
ocb af  förordningen  om strafflagens  införande.  Högsta domstolens utlåtande 
•öfver  denna senare bifogades.  Genom ständernas skiljaktiga beslut förföll 
ärendet denna riksdag. 

Tillförordnade  komiterades berättelse i anledning af  det ao?mäabS-
artilleriförsök  med den Wahrendorffska  bombkanonen, k""' :"" :"-
som blifvit  verkstäldt å linieskeppet Manligheten  på 
Karlskrona  redd i augusti—september månader år 1844. 

Sammandrag af  denna berättelse ingår i Krigsvetenskapsakademiens 
tidskrift  för  1845 sid. 247 o. f. 

Komiterade:  Kommendörkaptenen F. M. af  Puke, tygmästaren 
J. F. Ebrenstam. 

Andra Samuels bok. Ny  prof-öfversättning  af  nuvarande BnenkpT$$* l£ 
kongl. b ibel-eommissionen. 

Upsala 1844. 86 sid. 4:o. 

\ 
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Aska inmliäi Berättelse af  komiterade för  undersökning af  teknologiska 
institutet. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 2!> 
oktober 1845. 

Komiterade:  Öfversten  August Anckarsvärd, kabinettskammar-
herren friherre  Fabian Wrede, professorn  N. G. Sefström. 

Sekreterare: J. P. Theorell. 
Bilaga: Utgifter  vid teknologiska institutet 1826—43. 
Komiterade tillförordnades  den 28 november 1844 för  att undersöka 

institutets tillstånd och afgifva  yttrande om medlen till betryggande af  dess 
nytta oeh anseende för  framtiden.  Betänkandet afgafs  den 14 juni 1845; 
anmältes den 29 oktober samma år. Utlåtande af  styrelsen för  institutet 
af  den 11 september samma år förvaras  sammanstädes. K. m:t stadfäste 
de föreslagna  grunderna. 

Se vidare 1846 sid. 203. 

tioner T/anor  Betänkande af  komiterade till granskning af  de från  rege-
menten och kårer inkomna uppgifter  med förslag  till 
prydande af  fanor  och standarer med namn å de fält-
slag och träffningar,  der regemente eller kår med ut-
märkelse deltagit. 

Förvaras jämte inkomna uppgifter  och andra handlingar i krigsarkivet. 
Tryckt i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift  för  är 1846 sid. 97—118. 

Komiterade:  Generallöjtnanten J. P. Lefrén,  generallöjtnanten 
Carl Akrell och majoren Joh. Aug. Hazelius. 

Betänkandet afgafs  den 15 juli, komiterades förslag  faststäldes  genom 
generalorder. 

national-
museum. 

Anpiatsyfo™tt'  Underdånigt  utlåtande af  comiterade för  undersökning af 
tjenlig byggnadsplals för  ett nationalmuseum. 

Stockholm 1845. 11 sid. 4:o. 
Förvaras i original bland handlingar till protokollet öfver  ecklesia-
stikärenden den 4 augusti 1845. 

Komiterade:  Öfverståthållaren  friherre  J. V. Sprengtporten, 
öfverintendenten  M. G. Anckarsvärd, byråchefen  majoren Otto Modig, 
professorn  Th. Axel Nyström. 
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Bilagor. Litt. A—H. Diverse planritningar etc.; icke bifogade 
det tryckta betänkandet. 

I anledning af  rikets ständers skrifvelse  (n:r 185) den 15 maj 1845 i 
fråga  om bildande of  ett nationalmuseum förordnades  komiterade den 27 
maj 1845 och betänkandet afgafs  den 10 juli samma år. 

Förslag  till ändringar och tillägg i cavalleri-reglementet. An0°ch ?märgig'3iar 

Pä kongl. maj:ts nådiga befallning  och enligt dess nå- kav<Set9le' 
diga föreskrifter  utarbetadt af  dertill förordnade  com-
mitterade. 

Stockholm 1845. 65 sid. 12:o. 
Komiterade  : Generallöjtnanten. friherre  G. A. Hierta, ordf., 

öfversten  D. L. Silfverstolpe,  öfverstlöjtnanten  G. F. von der Lancken, 
ryttmästaren U. F. Sandels. 

Komiterade tillförordnades  genom generalorder den 4 och 17 januari 
1845. Öfverstlöjtnanten  O. R. Löwenborg tillhörde ursprungligen komiterade. 

Komiterades förslag  skulle (se generalorder n:r 331 den 30 april samma 
år) tjena till efterrättelse  vid årets vapenöfningar,  hvarefter  regementsche-
ferna  hade att inkomma med förslag  till erforderliga  ändringar i nämda förslag, 
hvarefter  åter komiterade skulle inkomma med nytt utlåtande. Genom general-
order n:r 299 den 24 april 1846 faststäldcs  tills vidare ett kavalleriexcreisregle-
mente; anmärkningar skulle insändas till den 1 december samma år. Genom 
generalorder n:r 830Va af  den 23 december 1846 tillförordnades  en komité 
till granskning af  de insända anmärkningarna. Den 18 maj 1847 faststäldcs 
exercisreglemente för  kavalleriet. 

Projekt till nytt exercisreqlemente för  infanteriet. Ano: «vt{»'/«« 
J  J  J 4 J  J  tenexercisregle-

Komiterade:  Generalmajoren friherre  A. A. Lowisin, ordf., 
majoren P. Chr. Loven, kaptenerna C. H. Möllersvärd, A. F. Z. 
Reutersköld och G. M. Stjernsvärd (tjenstgjorde äfven  som sekre-
terare). 

Ofvannämdc  komiterade förordnades  genom generalorder n:r 25 den 9 
januari 1845. Enligt generalorder n:r 482 den 11 juni samma år skulle 
komiterades förslag  tillsvidare tillämpas på prof.  Komiténs sammansättning 
undergick med tiden vissa förändringar  genom entledigande af  Möllersvärd, 
Loven, Stjernsvärd, Reutersköld och förordnande  af  majoren J. H. Schtitzer-
crantz, öfverstlöjtnant  J. A. Hazelius och kaptenen O. A. Bruncrona. 
Genom generalorder n:r 255 den 11 april 1846 faststäldes  tillsvidare Förslag 
till exercisreglemente för  regementena till fots  (se 1846 sid. 203). Genom 
generalorder n:r 824 den 21 december samma år tillsattes en komité att 
granska de inkomna anmärkningarna (se 1847 sid. 214). 



184. 

1 8 4 6 . 

ss&de"ia!m>o  Betänkande och förslag  till förändrade  stadganden i afse-
mål. ende a tid och sätt för  ändrings sökande uti ritslag i 

ekonomie- och politimål. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 14 
december 1866 

Komiterade:  Presidenten friherre  J. Cederström ordf.,  presiden-
terna P. Westerstrand, D. von Schulzenheim, C. D. Skogman och 
A. von liartmansdorff,  generallöjtnanten J. P. Lefrén,  chefen  för 
förvaltningen  för  sjöärenden konteramiralen J. Ii. Kreuger, ord-
föranden  i sundhetskollegium E. af  Edholm, statskommissarien L. 
G. af  Sillen, krigsrådet F. F. Seippel, bergsrådet F. A. Berndes, 
generaldirektören C. J. Ekströmer, kammarrättsrådet O. A. Tauvon, 
advokatfiskalen  J. Falkman, sekreteraren i kommerskollegiet Rob. 
Eugelcke. 

Sekreterare: A. V. Kock, sekreterare i statskontoret. 
Reservationer af:  Cederström och liartmansdorff. 
Historik.  Genom k. bref  den 25 febr.  1843 tillförordnades  t. f.  presidenten 

i krigskollegium, chefen  för  förvaltningen  af  sjöärenden, presidenterna i kam-
markollegium, statskontoret, bergskollegium, kommerskollcgium och kammar-
rätten, ocli ordföranden  i sundhetskollegium att med biträde af  en för  livart 
oeh ett af  dessa embetsverk utsedd ledamot granska gällande författningar 
i ämnet. Förutom ofvannämda komiterade, hvilka undertecknat betänkandet, 
tillhörde t. f.  presidenten friherre  Peyron, kammarrättsrådet A. Levin och 
amiralitetskammarrådet J. C. Widén till en början komitén. Till grund för 
komiténs öfverläggningar  låg ett af  en s. k. mindre komité (Seippel, Tauvon 
och Engelcke) utarbetadt förslag,  hvilket jämte en del protokoll förvaras  på 
ofvan  angifna  ställe. Komitén sammanträdde den 28 juni 1843. Betän-
kandet afgafs  den 17 januari 1846 och anmältes den 14 december 1866 i 
sammanhang med rikets ständers skrifvelse  n:r 110 den 20 juni samma år 
angående förändring  i gällande föreskrifter  om tid för  fullföljande  af  besvär 
i ekonomiska och administrativa mål. Se för  öfrigt.  1836 sid. 155—56 vid 
betänkandet i samma ämne. 

Åt!ona/Tdm-'  1- Förslag  angående organisation af  stamholländerier i riket. 
hollämierier i 

riket. Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civilären-
den den 22 april 1846. 

Komiterade:  Förste hofstallmästaren  F. Braunerhjelm, ordf., 
landshöfdingen  friherre  Rob. Fredrik von Krsemer, professorn  Anders 
Retzius, sekreteraren vid landtbruksstvrelsen J. T. Nathorst, bruks-
egaren Lars von Celsing, godsegaren Axel Odelberg, 
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Sekreterare: Joli. Arrhenius. 
Bilagor. A—C. Inlagor etc. rörande förläggniugsorten  för 

vissa stamholländerier. 
D. Komiterades förslag  fill  reglemente. 
Komiterade tillförordnades  den 19 juni 1845 för  att afgifva  fullständig 

plan för  organisation af  stamholländerier i riket. Förslaget afgafs  den 20 
februari  1S46. 

2. Den 2 april 1846.  Utlåtande  angående frågan  om 
stamholländeris inrättande inom Örebro län. 

Förvaras på samma ställe 
Bida ärendena föredrogos  den 22 april 1845. 

Förslag  till stadga för  teknologiska institutet. A y - stadga för 
•J  o j  o teknol. institutet. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 29 
oktober 1845. 

Komiterade:  se 1845 sid. 200;oi stället för  Säfström förestånda-
ren för  Falu bergsskola Joachim Åkerman. 

Komiterade hade erhållit detta uppdrag genom k. skrifvelse  den 29 
oktober 1845. 

Betänkandet afgafs  den 6 mars 184ö; anmältes den 8 maj samma år. 

Förslag  till exercisreglemente för  regementerne till fots. AeL"iIngiT 
mente. 

Del 1—3. Stockholm 1846. 12:0. 
Se 1845 sid. 201 samt 1847 sid. 214. Betänkande och förslag  till sockenstämmo förordning  för  Stock- An'J-  s^ken~ 

O J  J  J  stammoforord-
holms stad, "Z£ rsfad ck-

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  ecklesiastikärenden 
den 16 mars 1847. 

Komiterade:  Öfverståthållaren  friherre  Jakob Vilhelm Sprengt-
porten, ordf.,  pastor primarius Abr. Z. Pettersson, fältprosten  C. O. 
Gravallius, kyrkoherden Josef  Wallin, justitieborgmästaren G. Ilolm, 
rådmannen J. F. Eklund, förste  expeditionssekreteraren Carl Mag-
nus Arrhenius, hofrättsrådet  Carl Henr. Pfeffer,  departementschefen 
J. F. Fåhrseus, grosshandlaren A. Kreszman, justitieombudsmannen 
C. L. Landin, expeditionschefen  Nils af  Zellén, garfvareåldermannen 
Jak. Westin, förste  expeditionssekreteraren C. F. Meinander, (kyrko-
herden C. M. Bergvall), förste  expeditionssekreteraren Gust. Brandel, 
justitierådet N. V. Stråle, kammarjunkaren A. Fr. Lilienstolpe, 

C 
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kaptenen E. M. Rosenblad, skvadronspredikanten N. G. Zetter-
berg, kaptenerna Ad. Schutzercrantz och Carl A. Westman, kamre-
raren C. J. Trolle. 

Sekreterare: J. G. Brodin. 
Reservationer af:  1) Eklund, Pfeffer,  Landin, Lilienstolpe, Zet-

terberg, Westman. 2) Landin. 3) Stråle. 4) Kreszman, Gravallius, 
Lilienstolpe, Meinander, Rosenblad, Zetterberg, Schutzercrantz, West-
man, Trolle. 5) Arrhenius. 6) Meinander. 7) Brandel, Westin. 

Bilagor. Protokollen vid komiterades sammanträden. 
Med bifall  till en af  öfverståthållaren  i ämnet gjord hemställan till-

förordnades  komiterade genom k. bref  af  den 30 oktober 1845 med upp-
drag att i hufvudsaklig  öfverensstämmelse  med k. förordningen  om socken-
stämmor i riket af  den 29 augusti 1843 utarbeta förslag  till sockenstämmo-
förordning  för  Stockholm, som tillika innefattade  fullständigt  stadgande huru 
förfaras  skulle för  tillvägabringande af  gemensamt beslut af  församlingarne 
emellan i förekommande  kommunala ärenden, som rörde hufvudstaden  i 
allmänhet. 

Betänkandet afgafs  den 17 oktober 1846. Föredragningsdagen se ofvan. 

1 nräitntng°för  Betänkande med förslag  till en pensionsinrättning för  eccle-
TaiTmkor e'ock siastikstatens enkor oeh barn. 

barn. 
Stockholm 1847. 60 sid.+8 tab. 

Komiterade:  Biskopen G. Nibelius, ordf.,  professorn  Elias Fries, 
prostarne Chr. Stenhammar, C. G. Odelberg och A. Lignell, lektorn 
Jon. Lundstedt, komministern Er. Delin, prostarne Nils Lindgren 
och L. Grönvall, lektorn Isr. Bergman. 

Sekreterare: Gustaf  Törnstrand, konsistorienotarie i Vesterås 
stift. 

Reservation af:  Stenhammar, bil. B. 
Bilagor: bil. A. Förslag till reglemente för  bildande inom 

rikets särskilda stift  af  en sådan pensionsinrättning för  ecklesiastika 
tjenstemäns enkor och barn, att extra nådår må i en framtid  kunna 
upphöra. 

Tab. n:r 1, utvisande antalet ordinarie ecklesiastiktjenster, extra 
ordinarier, de vid ordinarie ecklesiastiktjenster under 40 års tid 
inträffade  ledigheter, ordinarie ecklesiastiktjenstemäns under samma 
tid efterlemnade  enkor och barn etc. 

Tab. 2—3. Kalkyler öfver  den egentliga pensionsfondens  in-
komster och utgifter  i Vesterås stift. 

Tab. 4. Ordinariers och extraordinariers enkor i Karlstads 
stift  1805—44. 

Tab. 5—7. Diverse kalkvler. 
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Tab. 8. Åtnjutna extra nådår under åren 1825—44. 
Komiterade tillförordnades  den 26 mars och 3 sept. 1846. Betänkandet 

afgafs  den 11 december samma år, anmältes den 11 februari  1847. För-
slaget befans  emellertid icke lämpligt att utföra.  Se vidare historiken 
under 1873 års betänkande med förslag  till pensionering af  enkor och barn 
efter  prestmän och lärare. 

I.  Förslag  till kyrkolag och särskilde lagar rörande kyrlco- An<iw 

väsendet samt kyrkostadgar. 
Stockholm 1851. 119 sid. 4:o. 

Komiterade:  F. d. statsrådet C. I. Heurlin, ordf.,  pastor prima-
rius A. Z. Petterson, professorerna  A. E. Knös, Johan Henrik Tho-
inander och P. E. Bergfalk,  prosten L. G. Mittag. 

Sekreterare: Protokollsekreteraren N. A. Heurlin. 
Reservationer af:  Bergfalk,  Thomander, Knös, Mittag. 
Ur  innehållet: Tablå öfver  de uti den af  komitén ombesörjda 

samling intagna lagrum, författningar  ocb stadganden, som ansetts 
ligga inom kyrkolagstiftningens  område,-sid. 1—90. 

Komiterade afgåfvo  förslag  till: I kyrkolag, II särskilda lagar 
rörande kyrkoväsendet: A) lag om tillsättande af  kyrkoherdelägenhet 
eller kapellanslägenbet vid vissa stadsförsamlingar  i riket; B) lag 
om tillsättande af  kyrkolägenheterna i Annerstad, Vessige samt 
Ahus, Rinkaby och Viby, eller numera Gustaf  Adolfs  gäll; C) lag 
om hvad i tyska evangeliska församlingarna  i Stockholm, Göteborg 
och Norrköping vid kyrkolagens tillämpning, i akt tagas skall; 
D) lag om finska  församlingen  i Stockholm; E) lag om vård af 
kyrka ocb kyrkoegendom samt af  medel, som under domkapitlets 
inseende äro. III kyrkostadgar: 1) om garnisonsförsamlings  med-
lemmar; 2) om ringning med kyrkklockor; 3) om prestbevis; 4) om 
rätt att utan förslag  söka regalt pastorat; 5) om krigspresterskapet; 
6) om amiralitetspresterskapet i Karlskrona; 7) om sjukhusprester-
skapet; 8) om fångpredikants  tillsättning och skyldigheter: 9) om 
tillsättande af  prest i svensk församling  utom riket; 10) kungörel-
sers afkunnande  och vård; 11) om delgifvande  af  utslag eller re-
solution, som rörer menighet; 12) formulär  för  prestbref,  ecklesia-
stika embetseder m. m. 

Dessutom: Förslag till förordning  om sockenstämma i borger-
liga mål. 

Historik.  Se historiken sid. 103 vid 1828 års förslag  till ny kyrkolag 
samt sid. 179 vid kvrkolagskomiténs utlåtanden 1839. 

Ofvanstäende  förslag  till kyrkolag och kyrkostadgar afgåfvos  den 29 
december 1846. Öfver  desamma afgåfvos  utlåtanden af  samtliga domkapitel. 
Förslaget i hvad det rörde besättande af  kyrkoherde- oeh kaplanslägenheter 
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remitterades till Stockholms stads konsistorium, Linköpings, Vesterås, Växjö, 
Lunds och Göteborgs domkapitel för  hörande af  vissa församlingar. 

Betänkandet anmältes den 18 januari 1853 och beslöts upprättande af 
en jemförande  tablå. Se vidare under år 1854 och den af  A. J. Cnattin-
gius uppgjorda jemförelsen. 

firande  Utlåtande  öfver  rikets ständers skrifvelse  den 11 januari 
1845  angående skärpta kontroller i afseende  på kyrko-
böckers förande. 

A"agen lmeiian Betänkande af  komiterade för  granskning af  bestämmelserna 
s'xo%e° d' rörande handels- och sjöfartsförhållandena  mellan Sverige 

och Norge. 
Komiterade:  Expeditionssekreteraren P. Brändström, tullförval-

taren advokatfiskalen  C. A. Bodman, grosshandlaren, ordf.  i Göte-
borgs handelssocietet L. Bergman. 

Historik.  I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 15 februari 
1845 blefvo  komiterade tillförordnade  den 18 augusti 1845 med uppdrag att 
undersöka hvilka förändringar  i gällande bestämmelser kunde för  rörelsens 
ändamålsenliga underlättande vara af  behofvet  påkallade samt afgifva  förslag 
till ny författning.  Komiterade skulle sammanträda i Kristiania och i 
Göteborg. Betänkandet afgafs  den 14 december 1846. 

I anseende till de skiljaktiga meningar, som yppade sig dels inom 
komitén och dels vid behandlingen af  dess betänkande i svensk-norska stats-
rådet, blef  enda resultatet k. kungörelsen den 4 maj 1852 angående rätt för 
norska fartyg,  som naturaliserats efter  den 24 maj 1825, att i afseende  å 
skeppsumgälder i Sverige behandlas som inhemska. 

Se vidare k. skrifvelscn  n:r 41 den 10 december 1847 och historiken 
vid 1856 års utlåtande samt den k. propositionen n:r 32 den 30 januari 1874 
angående Svcrges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållauden. 
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Sjö-lag s-kommitténs förslag  till sjölag och reglemente för A""- n y ®olag-
handels-sjöfarten.  På kongl. maj:ts nådiga befallning 
till trycket befordrade. 

Stockholm 1847. 149 sid. 4:o. 
Komiterade:  Konteramiralen J. H. Kreuger, ordf.,  lagmannen 

C. G. Cassel, lotsdirektören G. E. Lundstedt, grosshandlaren C. D. 
Arfvedson  och kofferdikaptenen  Jonas A. Nord vall. 

Bilagor till handelsreglementet: Litt. A—I. Diverse formulär. 
Historik.  Sc historiken angående 1836 års sjölagsförslag  1836 (sid. 157). 

Ofvanstående  förslag  inlemuades den 16 april, remitterades den 27 samma 
månad till högsta domstolen, men föredragningen  af  förslaget  blef  af  mellan-
kommandc omständigheter tid efter  annan förhindrad.  Sedan rikets ständer 
i skrifvelse  den 25 augusti 1860 anhållit att få  från  k. m:t till nästa riks-
dag motse ett efter  dåvarande förhållanden  lämpadt förslag  till ny sjölag 
och stadganden i dermed sammanhängande ämnen, blef  1847 års förslag 
företaget  att beredas till föredragning  i högsta domstolen. Vid denna be-
redning befaus  dock förslaget,  i anseende till den långa tid som förflutit 
sedan dess utarbetande, icke stå i önskvärd öfverensstämmelse  med tidens 
fordringar,  hvarför  en omarbetning blef  nödig. Resultatet häraf  blef  k. m:ts 
proposition n:r 81 af  den 17 februari  1863 med förslag  till ny sjölag. 

Komiterade för  b e s k a t t n i n g s v ä s e n d e t s förenklande : 

1. Utlåtande  den 30 april 1847  angående väckt fråga  om A,fcn'tZna° 3ile 

bergsfogdetjenstemas  indragning. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 14 
oktober 1853 angående bergslagsstatens befattningar. 

Utlåtandet infordrades  i anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 22 
februari  1845 angående indragning af  nämda tjenster. 

2. Utlåtande  samma dag angående ifrågastäld  indragning af^f  puubcrgT 
de till Falu  bergslag upplåtna räntekol m. m, 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  iinansärenden den 22 
oktober 1847. 

Anmältes nämda dag i sammanhang med betänkandet (å sid. 195) den 
25 juni 1844 angående reglering af  kolprestationerna till Stora Kopparbergs 
bergslag. K. proposition n:r 9 den 12 november samma år angående ned-
sättning uti den af  Stora Kopparbergs bergslag utgående kopparränta etc. 
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lande a/°beskau-3. Underdånigt  betänkande till kongl. maj:t angående förenk-
saml uppbörds- lande af  beskattninqsväsendet samt uppbörds- och reclo-
oeh redogörelse-

verket. görelseverket, afgifvet  den 30 april 1847  af  serskildt i 
nåder utsedde comiterade. 

Stockholm 1847. 282 sid. + 520 sid. tabellbilagor. 4:o. 
Ingår i 1840—48 bihang 1 saml. 1 afd.  2 bandet. 

Komiterade:  Landshöfdingen  A. P. Sandström, ordf.,  kammarrådet 
J. Falkman, sekreteraren C. G. Stuart, landskamreraren F. H. 
Gasslander, kamreraren Nils Aug. Fredin. 

Sekreterare: Carl Sandberg, kamrerare. 
Reservationer af:  Fredin, sid. 209—214; Stuart, sid. 214—224; 

Gasslander, Falkman och Sandström, sid. 224—226. 
Bilagor: Litt. A. 1—3. Sammandrag öfver  hemmantalet i riket 

år 1844 jämte specifikation  öfver  hemmanens disposition. 
Litt. B. Beräkning öfver  de under åborätt upplåtna krono-

hemman. 
Litt. C. Uppgift  å skatteköpeskillingar influtna  åren 1837—1846. 
Litt. D. Undervisning huru hemmansräntorna utgå i hvarje län. 
Litt. E. Generalsammandrag öfver  ordinarie räntor jämte sam-

mandrag utvisande hvad deraf  och af  presternas utlagor utgår i 
spanmåi och kontanta pengar. 

Litt. F. Utdrag af  specialräkning öfver  kronouppbörden uti 
Osternerikes fögderi  för  år 1844. 

Litt. G. 1—3 Statsverkets behållna afrads-  och tiondespanmål, 
hästvakans- och ständig rotevakans-spanmål, arrendespanmål. 

Litt. H. Beräkning utvisande hvad af  ordinarie räntan är be-
roende af  förvandling  enligt markegång. 

Litt. I. Sammandrag af  länens markegångstaxor 1824—43. 
Litt. K. Förvandlingsuträkningar öfver  räntan af  ett hemman 

i hvarje län. 
Litt. L. Förslag till beräknande af  en skatteriksdaler. 
Litt. M. Uppgift  angående Falu kungsgårdshjelp. 
Litt. N. Uppbörd af  krono- och kyrkotionden år 1844. 
Litt. O. Uppgift  å halmstädjepengarna år 1821—1843. 
Litt. P. Sammandrag öfver  de i 1844 års räkenskaper upp-

tagna afkortniugar. 
Litt. Q. Summarisk uppgift  tillika med sammandrag öfver  an-

ordningen å ordinarie räntan och kronotionden. 
Litt. R. Förslag till förordning  om markegångssättningen. 
Litt. S. Uppgift  å persedeljordeböcker, upprättade för  åren 

1790—1825. 
Litt. T. Förslag till förordning  om upprättande af  en ny jor-

debok med tillhörande formulär. 
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Litt. U. Uppgift  å rnantalsskrifningsprovisionen  åren 1835 
—1844. 

Ur  innehållet: På skilda ställen redogörelser för  de olika skatte-
titlarna och förut  väckta ändringsförslag  m. m. • ' 

Historik.  K. m:t förordnade  den 6 februari  1846 en komité med uppdrag 
att inkomma med betänkande och förslag  rörande de förändringar  uti stadgan-
dcna angående sättet och ordningen för  grundskatternas utgörande samt dessas 
jämte öfriga  utskylders debitering, uppbörd och redovisning m. m., som för 
beredande af  möjligaste förenkling  uti beskattningen samt uppbörds och 
redogörelseverket af  behofvet  påkallades. 

Betänkandet anmältes den 21 oktober 1847. K. m:ts proposition n:r 66, 
vid hvilken protokollet för  sagda dag är bilagdt, afgafs  den 20 december 
1847 angående beskattningsväsendet samt uppbörds- och redogörelseverkets 
förenkling.  Biksdagens beslut se rikets ständers skrifvelse  n:r 236 den 27 okt. 
1848. Jemför  k. m:ts proposition n:r 59 den 1 februari  1851 angående de 
i ordinarie räntan ingående persedlars omsättning och förenkling  m. m. 

4. Betänkanden och förslag  den 26  maj 1847  angående nll'Jö"Zm'it 
förändrad  lönereglering för  landstaten i riket. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 9 110 
vember 1853. 

Bilagor: Se Tillägg. 

Uti det statsverkspropositionen till 1847—48 årens riksdag bifogade 
protokollet öfver  civilärenden den 9 november 1847 redogöres för  huvud-
grunderna uti komiterades ofvannämda  till följd  af  k. m:ts den 26 januari 
samma år meddelade befallning  afgifna  betänkande och förslag.  K. m:ts 
förslag  till lönereglering blef  icke bifallet  vid nämda riksdag. Se vidare 
statsverkspropositionen till 1853—54 årens riksdag. 

5—7. Se Tillägg. 

Betänkande af  komiterade till granskning af  1845  års för-  Ang. granskning 
slag till kavalleriexercisreglemente. kavaiuriexereu-

af  förslag  till 
' ivalUriexercit 

reglemente. 

Komiterade:  Generallöjtnanten friherre  G. A. Hierta, ordf., 
•öfverstlöjtnanterna  D. L. Silfverstolpe  och O. R. Löwenborg. 

Komiterade tillförordnades  genom generalorder n:r 830Vi den 23 de-
cember 1846. Se vidare sid. 201 vid 1845. Den 18 maj 1847 faststäldes 
•exercisreglemente för  kavalleriet (tryckt i Stockholm samma år 8:o). 

Betänkande, förslag  och protokoll från  den af  kongl. maj:t An<> national-
' J  <7  r J  o o rcprcsentalio-

i nåder förordnade  kommité för  behandling af  frågan  " emn!°%bl' ( l' 
om nationalrepresentationens ombildning. 

Stockholm 1847. 385 sid. 4;o. 
Komiterade:  Justitierådet Erik Vilhelm Bredberg, justitieom-

budsmannen Carl Ludvig Landin, biskopen Hans Olof  Holmström, 
Förteckn.  öfver  Komitébet.  14 
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kammarherren friherre  Carl Alcerhjelm, kammarherren grefve  Hen-
ning Ludvig Hugo Hamilton, expeditionssekreteraren, departements-
chefen  i generaltullstyrelsen Johan Fredrik Fåbrseus, professoren 
A. E. Knös, ryttmästaren friherre  Vilhelm Fredrik Tersmeden, pro-
fessoren  Olof  Wingqvist, handels och politieborgmästaren i Göteborg 
Carl Henrik Ewert, grosshandlaren bankofullmäktigen  Frans Schartau,. 
brukspatronen Mauritz Sahlin, förre  talmannen i bondeståndet riks-
gäldsfullmäktigen  Hans Jansson, förre  talmannen i bondeståndet 
Anders Ericsson och förre  riksdagsfullmäktigen  Pehr Sahlström. 

Sekreterare: Carl Henrik Pfeffer. 
Reservationer af:  (bil. litt. K—T): Sahlström, Ericsson och 

Jansson, sid. 83—90; Schartau, sid. 90-^93, Wingqvist, sid. 93—100;. 
Knös,osid. 100—114; Fålmeus, sid. 114—116; Hamilton, sid. 116— 
150; Akerhjelm, sid. 150—156; Landin, sid. 156—160; Ewert, Ter-
smeden, Bredberg och Holmström, sid. 161. 

Bilagor. Litt. A. Generalsammandrag af  statistiska tabeller 
upprättade enligt mantals och taxeringslängderna för  år 1845. 

Särskildt tryckt; se nedan. 
Litt. B. Tablå till utvisande af  de valberättigades antal jämte 

fastighetsvärdet  m. m. inom de särskilda val kategorien) a på landet 
enligt komiténs förslag. 

Litt. C. Förslag angående antalet af  på landet omedelbart och 
medelbart-valde ledamöter inom riksförsamlingens  andra kammare, 
länsvis. 

Litt. D. Förslag till distriktsindelning för  rikets städer och 
fördelning  på distrikten af  deras antal representanter inom andra 
kammaren. 

Litt. E. Förslag till fördelning  på länsdistrikten och Stockholms 
stad af  det antal ledamöter i första  kammaren, som skulle tillsättas 
genom val. 

Litt. F. Förslag till riksdagsordning. 
Litt. G. Särskild artikel till iakttagande vid det riksmöte då 

den föreslagna  riksdagsordningen varder slutligen antagen och der-
efter  intill nästa riksdag. 

Litt. H. Förslag till regeringsform. 
Litt. I. Af  den nya riksdagsordningen föranledda  ändringar i 

successionsordningen och tryckfrihetsförordningen. 
Litt. K.—T. Reservationer. Se ofvan. 
Litt. U. Protokoll hos komitén under tiden från  den 30 mars 

1846 till den 5 juni 1847. 
Historik.  Sedan rikets ständer i skrifvelse  n:r 240 den 24 maj 1845, anhållit 

det k. m:t täcktes på sätt lämpligast syntes låta till näststundande riksdag 
bereda en ytterligare utveckling af  frågan  om förändrad  nationalrepresenta-
tion, tillsatte k. m:t den 3 februari  1846 en komité med uppdrag att jämte 
samlandet af  statistiska och andra erforderliga  upplysningar i ämnet full-
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ständigt utveckla grunderna för  nationalrepresentationens ändamälscnliga om-
bildning samt yttra sig angående de grundlagsförändringar,  som deraf  kunde 
föranledas.  Komiténs ursprungliga sammansättning undergick förändringar, 
derigenom att handlanden i Malmö C. J. Kock erhöll entledigande före 
komiténs sammanträdande och efterträddes  af  Ewert samt derigenom att 
kontraktsprosten Pehr Gustaf  Svedclius afled  sommaren 1846, hvarefter  Knös 
förordnades  i stället. Justitiestatsministern grefve  Arvid Posse hade erhållit 
k. m:ts uppdrag att då hans embetsgöromäl det medgåfve  öfvervara  komiténs 
öfverläggningar  och då föra  ordet dock utan att i besluten deltaga. 

Betänkandet afgafs  den 5 juni 1847; öfverlemnades  till rikets ständers 
kännedom medelst k. skrifvelse  n:r 34 den 12 november 1847. Jemför  äfven 
k. skrifvelsen  n:r 83 den 1 maj 1848 med förslag  till ny riksdagsordning. 

General-sammandrag af  statistiska tabeller som, till följd  af 
kongl. maj:ts nådiga förordnande,  blifvit,  genom härads-
skrifvarnes  och vederbörande stadstjenstemäns försorg 
enligt mantals- och taxering s-längderna för  år 1845  upp-
rättade efter  formulärer,  meddelade af  komitén för  be-
handling af  frågan  om national-representationens om-
bildning. 

Stockholm 1847. 88 sid. tvärfolio. 
A. General-sammandrag etc. etc. länsvis för  landet. 
N:r 1. Ålderstabell. Män från  och med fylda  21 år, ståndsvis. 
N:r 2. Hemmanstabell. Egare eller med ständig åborätt inne-

hafvare  af  hemman ståndsvis. Boställsinnehafvare.  Arrendatorer 
och brukare af  jord. 

N:r 3. Taxeringsvärdestabell. Egare eller med ständig åborätt 
innehafvare  af  fast  egendom. Egare af  bergsbruk. Boställsinne-
hafvare.  Arrendatorer eller brukare af  jord. 

N:r 4. Bevillningstabell. Taxerade till bevillning af  förmö 
genhet eller inkomst. 

N:r 5. Inkomsttabell. Embets- och tjenstemän med lönein-
komst. D:o afskedade  med pension. Näringsidkare med uppskattad 
behållen inkomst. 

N:r 6. Antal män som fylt  30 år och innehafva  fastighet 
taxerad till 10,000 riksdaler och deröfver  eller erlägga bevillning 
af  inkomst uppskattad till 500 riksdaler och deröfver. 

Bil. till tab. n:r 3. Taxeringsvärden å ett hemman länsvis. 
B. Generalsammandrag för  Stockholm samt länsvis för  öfriga 

städer och köpingar. 
N:r 1. Ålderstabell. Män från  och med fylda  21 år. 
N:r 2. Taxeringsvärdestabell. Egare af  hus oeh tomt. Egare 

af  stadsjord. Boställsinnehafvare.  Arrendatorer af  stadsjord. 
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N:r 3. Bevillningstabell. Taxerade till bevillning af  förmö-

genhet eller inkomst. 
N:r 4. Inkomsttabell. Embets- och tjenstemän med lönein-

komst. D:o afskedade  med pension. Näringsidkare med uppskattad 
behållen inkomst. 

N:r 5. Antal män som fylt  30 år och innehafva  fastighet 
taxerad till 10,000 riksdaler och deröfver  eller erlägga bevillning 
af  inkomst uppskattad till 500 riksdaler och deröfver. 

Åochfölläijniwj  Förslag  till förordning  rörande tillverkning och försäljning 
af  bränrin. r 7 
1 af  branvm. 

Komiterade:  Presidenten C. D. Skogman, ordf.,  kammarherren 
frih.  A. Chr. Raab, kammarrättsrådet J. A. Södergren, professorn 
A. E. Pascli, f.  d. riksdagsfullmäktigen  Erik Norberg. 

Komiterade tillförordnades  den 19 juni 1845 i anledning af  rikets stän-
ders skrifvelse  n:r 144 den 26 mars samma år. Lagmannen E. S. Boström 
ursprungligen komiterad efterträddes  af  Södergren. 

Betänkandet afgafs  den 21 juli 1847. Anmältes den 9 november 1847. 
K. proposition n:r 26 den 18 november 1847 angående grunder för  bränvins 
tillverkning och försäljning. 

Ang. ny tulltaxa. Förslag  till ny tulltaxa. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  finansärenden  den 
23 oktober 1847. 

Komiterade:  Statsråden 01. Ira. Fåhrseus, ordf.,  och S. A. 
Munthe, presidenten C. D. Skogman, generaltulldirektören frih.  Carl 
Gyllenhaal, departementschefen  J. F. Fåhrseus. 

Sekreterare: Erik Ljungstedt. 
Bilagor. Diverse tabeller angående värdet å de åren 1843—45 

införda  och utförda  kvantiteter af  vissa varor föreslagna  till tull-
frihet  samt de derför  belöpande införsels-  och utförselstullar,  äfven-
som angående beräknad minskning i tullinkomster. 

Komiterade tillförordnades  den 23 mars 1847 för  att uppgöra förslag 
till förnyad  tulltaxa i syfte  att bereda handeln större frihet  i öfverensstäm-
melse med grundsatserna för  den förändrade  näringsförfattningen.  K. skrif-
velse n:r 40 den 7 december 1847 med förslag  till förnyad  tulltaxa (ofvan-
nämda protokoll bifogadt). 

inordnings- 1- Utkast  till särskild strafflag  för  krigsmakten af  den år 
8ladma{Zii k" gs 1846  i nåder tillför01  dnade komitén. 

2. Utkast  till ordningsstadga för  krigsmakten af  den år 
1846  i nåder tillförordnade  komitén. 

Tryckta uti Juridiska föreningens  tidskrift  liäft.  XXI, sid. 48—119. 
Stockholm 1860. 
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Komiterade:  Revisionssekreteraren F. Iggeström, kommendör-
kaptenen P. G. Hjelm, öfversten  friherre  C. Akerhjelm, kaptenen 
C. A. P. Ström, auditören C. A. Carlsson. 

Sekreterare: Krigsfiskalen  N. A. Bennich. 

Historik.  Vid föredragning  den 23 januari 1846 af  rikets stunders 
skrifvelse  n:r 134 den 1 mars 1845 om förändrade  föreskrifter  angående vissa 
militära bestraffningssätt  fann  k. m:t för  godt att, då ledamöterna i den för-
stärkta krigsbofrätt,  hvilken genom beslut den 10 januari 1828 fått  till sin 
bandläggning 1826 års förslag  till krigslag (se sid. 92), antingen aflidit  eller 
i anseende till nya befattningar  upphört att kunna biträda krigshofrätten, 
förordna  en ny komité för  utarbetande af  förslag  till krigslag. 

Komiterades samarbete upphörde med 1847 års utgång, hvarförinnan 
lagberedningen icke hunnit afsluta  sitt förslag  till rättegångsbalk, i följd 
hvaraf  komiterade blifvit  hindrade att under tiden lägga hand vid en sär-
skild rättegångsordning för  krigsmakten. De af  komiterade uppgjorda för-
slagen förblefvo  hvilande under afvaktan  på en ny allmän strafflag.  Men 
de under tiden i brottmålslagstiftningen  emellertid vidtagna vigtiga förän-
dringar, gjorde förändringar  i krigslagarna nödiga, hvarför  k. m:t den 28 
mars 1856 upplöste denna komité oeh förordnade  en ny. Se vidare betän-
kandet af  den 4 maj 1857 om ordningsstadga för  krigsmakten etc. 

Lagberedningen: 

Förslag  till giftermålsbalk,  ärfdabalk,  jorda-balk och bygg- 'f r/d'{[ 
mimnn-hnllr jorda- och bygg-
ninga-oaiic. ningabalk. 

Stockholm 1847. 44-186 + 146 + 183 sid. 4:o. 
Ledamöter: T. f.  justitiekansleren N. S. von Koch, expeditions-

sekreteraren J. G. Richert, revisionssekreteraren C. E. Gimther, 
professorerna  C. J. Schlyter och P. E. Bergfalk. 

Sekreterare: J. S. Jacobson. 
Skiljaktiga meningar: se protokollen sid. 3—183. 
Afgafs  den 27 nov. 1847. 
Historik  se 1844 sid. 198. K. m:t förklarade  den 31 januari 1845, att 

en ny lagberedning skulle träda i verksamhet oeh utgöras af  justitiestatsmini-
stern som ordförande,  justitieråden Isberg och grefve  G. A. Sparre, justi-
tiekansleren, justitieombudsmannen, revisionssekreteraren A. Alexandersson, 
expeditionssekreteraren Richert, hofrättsrådet  Sehmidt, advokatfiskalen  Staaff, 
professorerna  Schlyter och Bergfalk,  af  hvilka de fem sistnämda skulle 
utgöra ständige ledamöter och de förre  deltaga i öfverläggningarna  i den 
mån deras öfriga  ämbetsgöromål tilläte. (Se vidare Naumanns tidskrift  1870 
sid. 681 o. f.  samt för  1871). 
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AZ i%Zd&n Betänkande angående förändringar  uti 1846  års förslag  till 
'Xnteriaerde-  exercisreglemente för  regementena till fot. 

reglemente. 
Komiterade:  Generalmajoren friherre  A. Lovisin, ordf,  öfverst-

löjtnanterna J. A. Hazelius och E. V. Nordenfelt,  kaptenen O. A. 
Bruncrona samt norske öfversten  J. Chr. Blich och kaptenen J. 
Chr. Schröder. 

Genom generalorder n:r 824 den 21 december 1846 förordnades  en 
komité till granskning af  de mot 1846 års förslag  insända anmärkningar. 
Se vidare sid. 201 vid år 1845. Antagligt synes, att det i Stockholm 1847 
tryckta »Förändringar uti 1846 års förslag  till exercis reglemente för  rege-
menterne till fot»  är utarbetadt af  ofvannämde  komiterade. Den 24 mars 
1848 genom generalorder n:r 146 faststäldcs  exercis-reglementc för  regemen-
tena till fot  (tryckt Stockholm samma år afd.  1—2. 12:o.) 
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Underdånigt  betänkande med dertill hörande handlingar i 
anledning af  rikets ständers anhållan om utarbetande l'-""""""" talfe r-
af  förslag  till ränteförsäkrings-  och Ufränteanstalter 
m. m., afgifvet  den 20 januari 1848 af  särskildt i nå-
der utsedde komiterade. 

Stockholm 1848. 104 sid. 4:o. 
Komiterade:  Kabinettskammarherren friherre  Fab. Wrede, Fr. 

Ström, förste  expeditionssekreteraren Carl Magnus Arrhenius, löjt-
nanten J. M. Flygare. 

Bilagor: N:r 1 — 9. Kalkyler, formulär  och anvisningar etc. 
Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) grundstadgar för  en försä-

kringsanstalt till beredande af  lifräntor  och kapitaler för  framtiden; 
2) stadgar för  en lifförsäkringsanstalt  i Stockholm. 

I anledning af  rikets ständers framställning  i fråga  om vidtagande af 
åtgärder för  att i Sverige befordra  inrättande af  ränteförsäkrings-,  lifför-
säkrings- och lifränteanstalter  uppdrog k. m:t den 17 juni 1845 åt komite-
rade att utarbeta förslag  till bildande inom riket af  ändamålsenliga dylika 
inrättningar äfvensom till de för  samma inrättningars verksamhet och för-
valtning erforderliga  reglementariska föreskrifter.  Revisionssekreteraren Fr. 
Iggeström ursprungligen komiterad. 

Underdånigt  betänkande angående Dylta svafvelbruk. 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  landtför-
svarsärenden den 1 mars 1859 

Komiterade:  Generalmajoren J. P. Lefrén  ordf.,  bergsrådet F. 
A. Berndes, notarien i kammarkollegium grefve  Tönnes Hellmut 
Wrangel. 

Sekreterare: Notarien i kammarkollegium M. D. T. Algren. 
Bilagor: Litt. A. En af  Berndes upprättad relation angående 

Dylta svafvelbruk. 
Litt. B.— C. Promemoria innefattande  vissa frågor  till besva-

rande af  bruksegarne. 
Litt. D. Bref  till konungens befallningshafvande  i Örebro län 

om undersöknings anställande. 
Litt. E. Protokoll vid komiterades sammanträde på Dylta den 

22 september och följande  dagar 1846. 
Litt. F. Uppgift  å privilegier och resolutioner angående sock-

narnes tjenstbarheter till svafvelbruket. 
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Litt. G. Uppgift  å köpt laggvirke till Dylta bruk 183(5—45. 
Litt. H. Afskrift  af  drottning Kristinas salubref  den 31 januari 

1654 å åtskilliga hemmansräntor. 
Litt. I. Redogörelse för  undersökning af  två till bruket an-

slagna allmänningar. 
Litt. K.—Q. Promemoria angående värdet af  vissa af  bruks-

egarne åtnjutna förmåner  och förslag  till ersättning för  desamma 
samt skriftvexling  mellan komiterade och bruksegarne i ämnet. 

Litt. R. Uppgift  å af  bruket erlagda särskilda bevillningar 
1835—44. 

Litt. S. Svafveltillverkningen  vid Ervalla bruk 1844—46. 
Litt. T. Priserna å kronans svafvelinköp  1839—46. 
Litt. U.—X. Diverse rese- och traktamentsräkningar. 
Historik.  Vid föredragning  den 18 december 1845 af  betänkandet af  den 2 

oktober 1830 (se sid. 121) om reglering af  förhållandena  mellan kronan och Dylta 
svafvelbruk  samt af  kollegiernas deröfver  afgifna  utlåtande tillförordnade 
k. m:t en ny komité att- företaga  en ytterligare oeh mera fullständig  under-
sökning och utredning af  ämnet och inkomma med förslag  till reglering i 
fråga  om tjenstbarhetcrnas framtida  upphörande. En af  de ursprunglige 
komiterade kammarrådet J. Falkman entledigades i mars 1846 och efter-
träddes af  Wrangel. Betänkandet afgafs  den 9 mars 1848, remitterades den 
14 november 1854 till gemensamt utlåtande af  krigs-, kammar- oeh bergskolle-
gium, hvilket afgafs  den 29 april 1857. Ärendet föredrogs  å landtförsvars-
departementets föredragning  den 1 mars 1859. Se vidare k. m:ts skrifvelse 
till rikets ständer n:r 40 af  den 27 oktober 1859 angående ifrågasatt  upp-
hörande af  de s. k. frisocknarnes  tjenstbarheter till Dylta svafvelbruk. 

Utlåtande  af  komiterade för  granskning af  täflingsskrifter 
ter titt andakt*- ..,, 77,77/-..  ro 
bok för  /ångar. till andaktsbok for  jangar. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  justitie-
ärenden den 11 juni 1848. 

Komiterade:  Justitierådet Ad. Alexandersson, ordföranden  i 
styrelsen öfver  fängelsenia  E. von Troil, kyrkoherden A. Fröst, fän-
gelsepredikanten P. M. Wallinder. 

Genom beslut den 20 maj 1846 utsatte k. m:t en premie af  200—300 
riksdaler banko för  en för  fångar  lämpad andaktsbok. Till granskning af 
ingifna  täflingsskrifter  förordnades  komiterade den 10 augusti 1847. Komi-
terades utlåtande inkom den 6 juli 1848. Komiterade förordade  missions-
predikanten Fjcllstedt till erhållande af  premie för  det af  honom ingifna 
Förslag till en andaktsbok för  fångar. 
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1. Förslår/  till författningar  rörande ångfartyg  som föra An9ä/tXaf' 
passage rareång-

passagerare. fartyg. 

2. Samma dag. Betänkande i afseende  på sättet att dana afMmgalt 
skickliga befälhafvare,  styrmän och maskinister. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 26 
april 1850. 

Komiterade:  Kominersrådet A. P. von Sydow, ordf.,  t. f.  sekund-
chefen  vid flottans  konstruktionskår kapten C. Lundqvist, löjtnan-
ten vid flottans  mekaniska kår B. J. Jonzon och grosshandlaren 
P. M. Lovén. 

Komiterade tillförordnades  den 30 november 1848. Den ursprunglige 
förordnade  komitéledamoten grosshandlaren J. C. Bohnstedt blef  senare ent-
ledigad och efterträddes  af  Lovén. Betänkandena afgåfvos  den 20 oktober 
1849 och anmältes den 16 november 1849, då förordning  utfärdades. 

Utlåtande  den 13 april 1849 af  komiterade för  granskning omånZnamner 
af  en utarbetad lärokurs om ångmaskiner. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
30 mars 1849. 

Komiterade:  Kommersrådet A. P. von Sydow, ordf.,  kapten-
löjtnanten A. V. Laven, löjtnanten R. v. Feilitzen. 

Komiterade erhöllo den 26 oktober 1848 i uppdrag att granska en af 
kaptenlöjtnanten C. B. Lilliehöök och löjtnanten B. J. Jonzon utarbetad 
lärokurs i kunskapen om ångmaskiners sammansättning och skötande på 
ångfartyg. 

Lärokursen trycktes med iakttagande af  de förändringar  och tillägg 
som på komiterades framställning  blifvit  af  författarne  gjorda, under titeln: 
Kort afhandling  om ångmaskiner och ångfartyg.  Karlskrona 1849. (För-
ordet undertecknadt af  förf.) 

Förslag  till rättegångsbalk. jSS^mSZ 
gångs-balk. 

Stockholm 1849. 302 sid. 4:o. 

Ledamöter: Justitiekansleren N. S. von Koch, expeditionssekre-
teraren J. G. Richert, revisionssekreteraren J. A. C. Quensel, hof-
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rättsrådet Carl Henr. Pfeffer,  häradshöfdingen  Axel Gyllenhammar, 
professorn  J. Lundeli. 

Sekreterare: J. S. Jacobson. 
Skiljaktiga meningar se prot. sid. 3—38. 
Förslaget afgafs  den 30 november 1849. Professorerna  Schlyter och 

Bergfalk  deltogo en tid i förslagets  utarbetande; deras skiljaktiga meningar 
se ofvannämda protokoll. (Jcmför  Naumanns tidskrift  1871 sid. 717 o. f.) 



219 

1 8 . 

Betänkande af  komiterade till afgifvande  af  förslag  till för-JWför-
fattningar  rörande passagerareångfartyg.  geranångfartyg. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civilären-
dena den 26 april 1850. 

Komiterade:  Se 1849 sid. 217. 
Betänkandet afgafs  den 19 april 1850 med anledning af  åtskilliga 

rederiers anhållan om ändring och förklaring  af  kungl. kungörelsen den 16 
november 1849. 

Ärendet anmältes den 26 april 1850. 

Komiterades  för  uppgörande af  förslag  till organisation af Ängarf h™$na 

allmänna barnhuset afgifna  underdåniga betänkande af 
den 31 maj 1850  med ty åtföljande  förslag  till regle-
mente för  styrelsen och förvaltningen. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  eckle-
siastikärenden den 28 december 1850 angående barnhuset. 

Komiterade:  Justitiekansleren N. S. von Koch, ordf.,  professorn 
Magnus Huss, kyrkoherden A. Fröst, landskamreraren F. H. Gass 
länder, konsuln C. D. Arfvedson. 

Ur  innehållet. Redogörelse för  barnhusets uppkomst och fort-
gång, sid. 8—15. 

Redogörelse för  barnhusets inkomster och utgifter  1722. 
Redogörelse för  förhållandet  mellan inkomster och utgifter  åren 

1838—49, sid. 23—28. 
Redogörelse för  antalet barn och underhållskostnaden för  hvarje 

barn åren 1838—47, sid. 29—32. 
Redogörelse för  ampersonalen i afseende  på årligt antal, ut-

skrifning,  dagligt medeltal och årlig proportion mellan ammor och 
barn 1838—47, sid. 75. 

Beräkning rörande barnhusets ekonomi för  framtiden,  sid. 
92—94. 

Bilagor. 1) Förteckning på gåfvor  och testamenten till all-
männa barnhuset. 

2) F. d. grosshandlaren J. G. Wennerquists donationsbref. 
3) Uppgift  på allmänna barnhusets fasta  egendomar och af-

kastningen deraf. 
Historik.  Bikets ständer anhöllo i skrifvelse  n:r 46 den 24 mars 1848, att 

k. m:t måtte utse några erfarna  män att anställa noggrann undersökning 
rörande tillståndet inom Stockholms allmänna barnhus med åliggande der-
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jämte att i underdånighet föreslå  de förändringar,  hvilka kunde vara af 
behofvet  påkallade för  att ändamålsenligt och i öfverensstäinmelse  med. tidens 
fordringar  ordna förvaltningen  af  nämda inrättning i alla dess delar, samt 
att k. m:t måtte, sedan ett sådant förslag  inkommit och undergått behörig 
granskning och erhållit nödig fastställelse,  detsamma till verkställighet befordra. 

Komiterade förordnades  den 26 oktober 1849, sammanträdde den 26 
november samma år. 

inomVårimeriéi"  Artilleri-committéens betänkande. 
Officerskårer.  Stockholm 1850. 23 sid. liten 8:o. 

Komiterade:  T. f.  fälttygmästaren  N. G. Thestrup, majoren 
friherre  Fab. Wrede, majoren friherre  C. Akerhjelm, kaptenerna 
C. H. von Sivers och Folke Trägårdh. 

Sekreterare: H. E. v. Normann, kapten, artilleristabsofficer. 
Bilaga. Uppgift  på besparingar som blefve  en följd  af  de före-

slagna förändringarna  i exercistiden och den ökade permitteringen. 
Med anledning af  de många vakanserna inom officerskårerna  vid artil-

leriet och svårigheterna att få  dem återbesatta, hade h. k. b. kronprinsen 
såsom generalfälttygmästare  befalt  komitén att afgifva  utlåtande, innefattande 
såväl uppgift  på de enligt komiterades tanke verkande orsakerna till sagda 
förhållanden  som förslag  till deras afbjelpande.  Betänkandet afgafs  den 1 
juni 1850. I protokollet öfver  landtförsvarsärenden  af  den 13 november 1850, 
som är bilagdt statsverkspropositionen till 1850—51 årens riksdag, hänvisas 
till detta betänkande. 

ga?'Ji rhoritaUnderdånigt  betänkande om erforderlige  förbättningar  uti 
hospitals-väsendet i riket. Afgifvet  af  den för  ändamålet 
i nåder förordnade  komité, jemte kongl. serafimer-ordens-
gillets och kongl. öfver-intendents-embetets  i anledning 
deraf  afgifna  underdåniga utlåtanden samt komiterades 
af  dessa utlåtanden föranledda  underd. yttrande. 

, Stockholm 1851. 136 sid. 4:o. 
Komiterade:  Generaldirektören C. J. Ekströmer ordf.,  kammar-

rådet J. Falkman, statskommissarien A. V. Kock, öfverläkaren  C. 
U. Sondén, professorn  F. V. Scholander. 

Bilagor. A—C. Icke här tryckta. 
D—F. Sammandrag af  de från  hospitalen i riket inkomna 

rapporter 1843—1849. 
K. Hjertstedt L. M., beskrifning  öfver  Vadstena centralhospital. 
O. Förslag till utredning för  hospitalen. 
P. Spisordning vid Vadstena central hospital. 
Q. Förslag till aflöningsstat  vid hospitalen i riket. 
R 1 och R 4. Allmänna hospitals- och barnhusfondens  in-

komster och utgifter  1847. 
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Historik.  I skrifvelse  n:r 172 den 14 augusti 1848 anhöllo rikets ständer, 
att k. m:t måtte låta genom sakkunnige män upprätta förslag  till de förbätt-
ringar af  hospitalsväsendet i Sverge så i medicinskt som administrativt hän-
seende, hvilka utan statsverkets stora betungande kunde utföras  och befinnas 
nödiga, samt derefter  aflåta  k. proposition i ämnet till rikets ständer. K. 
m:t förordnade  den 6 juli 1*849 komitén att inkomma med betänkande och 
förslag  i ämnet, hvarefter  sedermera Scholander förordnades  att inträda som 
ledamot i komitén för  deltagande i öfverläggningarna  rörande förekommande 
byggnadsfrågor. 

Komiterades betänkande, som utom bilagor upptager sid. 1—59, afgafs 
den 31 juli 1850. Öfver  detsamma afgåfvos  de i samma häfte  tryckta ut-
låtanden af  serafimerordensgillet  den 10 september 1850 oeh af  öfverinten-
dentsembetet den 26 november samma år. Med anledning af  dessa utlå-
tanden afgåfvo  komiterade ett nytt yttrande år 1851. 

K. proposition den 22 april 1851 (n:r 63) angående hospitalcrnas för-
bättring och underhåll. 

Underdånigt  förslag  till tvänne nya årgångar prediko-texter Ad%o!extJ" 
pa kongl maj ds nådiga befallning  afgifvet  af  serskildl 
i nåder förordnade  comiterade. 

Stockholm 1850. 37 sid, 4:o. 
Komiterade:  Biskopen J. A. Butscb, professorerna  A. E. Knös 

och E. G. Bring, kyrkoherden T. Annerstedt. 
Sekreterare: N. E. Modin, konsistorieamanuens i Skara stift. 
Bilagor. A—C. Förslag till predikotexter och kollektor; tablå 

öfver  nya predikotexter. 
I anledning af  rikets ständers skrifvelse  n:r 223 den 18 oktober 1848 

tillförordnades  komiterade den 6 juli 1849; förslaget  afgafs  den 3 augusti 
1850. En remiss till presteståndet besvarades i skrifvelse  den 11 augusti 1851. 

Förslag  till handels-balk och utsöknings-balk m. m. 
Stockholm 1850. 4 + 1234-252 sid. 4:o 

Ledamöter: Se lagberedningen 1849 sid. 217. 
Skiljaktiga "meningar:  Se prot. sid. 3—22. 
Förslaget afgafs  den 28 oktober 1850. 

Lagberedningen, 
förslag  till han-
dels- och idsök-

ningsbalk. 
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Laf£™ag"tm en' Förslag  till lag för  inrikes och utrikes vexlar. 
v e x e U a S- Stockholm 1851. 49 sid. 4:o. 

Finnes äfven  tryckt som bil. A. till motiven till 1878 års utkast till 
växellag. 

Reservation af:  Quehsel, sid. 24—26. 
Genom skrifvelse  den 17 juli 1850 anbefaltes  lagberedningen att med 

ledning såväl af  rikets ständer den 5 oktober 1848 i skrifvelse  n:r 213 afgifna 
förslag  till lag för  utrikes vexlar samt den redan gällande lagen för  inrikes 
vexlar äfvensom af  främmande  lagstiftningar,  särdeles de länders med hvilka 
Sverige hade största vexelhandeln, upprätta och afgifva  förslag  till allmän 
vexelordning. 

Förslaget afgafs  den 16 januari 1851 och är undertecknadt af  Richert, 
Quensel,' Pfeffer  och Lundell samt kontrasigneradt af  Jacobson. 

Högsta domstolens utlåtande den 14 februari  1851 finnes  bifogadt  k. 
propositionen n:r 69 af  den 22 april 1851 om antagande af  ny vexellag. 

\ 

terV^miverH-  Underdåniga  förslag  och betänkanden angående nya statu-
ter för  universiteteima och embets-examina, afgifna  till 
kongl maj:t i april 1851. 

Stockholm 1852. 234 sid. 8:o. 
Komiterade:  .Professorn  Elias Fries, domprosten och profes-

sorn Henrik Reuterdahl, kanslerssekreterarne Adolf  Alexandersson 
och Fredrik Järta. 

Sekreterare: J. J. Nordström, 

inrätinl^arna Betänkande och förslag  till reglering af  veterinärinrättnin-
garna i riket. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  ecklesiastikärenden den 
20 juli 1855. 

Komiterade:  Förste hofstallmästaren,  chefen  för  stuteriöfversty-
relsen Ferd. Braunerhjelm, ordf.,  medicinalrådet Dan. Ekelund, de-
partementschefen  i generaltullstyrelsen Isr. Tauvon, öfverdirektören 
S. A. Norling, professorn  Carl Henrik Boheman. 

Sekreterare: C. G. Brusevitz. 
Bilagor: Förslag till reglemente, undervisningsplan och stat 

samt gällande stat för  veterinärinrättningen i Stockholm. 
Förslag till reglemente och stat för  veterinärinrättningen i Skara. 
Komiterade tillförordnades  den 13 december 1850 i anledning af  rikets 

ständers skrifvelse  den 12 september 1850. Sundhetskollegiets utlåtande 
den 21 juni 1852. 

i riket. 
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Betänkande af  komiterade för  granskning af  de såsom 
lingsskrifter  inkomna läroböcker för  folkskolor.  ker för  folksko-

lan. 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  ecklesia-
stikärenden den 17 december 1851. 

Komiterade:  Professorn  Carl J.* Sundevall, rektorerna P. E. 
Svedbom och Joh. Söderlind. 

Komiterade tillförordnades  den 19 juli 1850 att företaga  granskning af 
de täflingsskrifter,  hvilka inkommit till ecklesiastikdepartementet med anled-
ning af  k. m:ts den 10 mars 1849 kungjorda beslut om belöningar för  för-
fattandet  af  lämpliga läroböcker i historia, geografi  och naturlära för  folk-
skolor och skollärrreseminarier äfvensom af  läseböcker för  allmogen i de 
ämnen, hvaruti folkskolan  meddelat förberedande  undervisning. Betänkandet 
afgafs  den 30 juni 1851. Pristagaren blef  professor  N. J. Berlin för  »För-
sök till lärobok i naturläran för  folkskolor»  och »Försök till läsebok i 
naturlära för  Sveriges allmoge». Ärendet föredrogs  den 17 december 1851. 

Komiterade  för  uppgörande af  förslag  till reorganisation af Ang• hogP Ua,e n-
hospitalsväsendet i riket: yttrande i anledning af  kongl. 
Serafimer  ordens-gillets samt öfver-intendents-embetets  un-
derdåniga utlåtanden ifråga  om hospitals-väsendets för-
bättrande och hospitalens utvidgning. 

Ingår å sid. 121—136 uti komiterades botänkande m, fl.  utlåtanden. 
Stockholm 1851. (Se sid. 221 vid samme komiterades betänkande 
den 31 juli 1850). 
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inStan"töping  Underdånigt  betänkande i fråga  om anläggandet af  en jern-
väg mellan Köping  och Hxdt.  Afgifvet  af  särskildt i 
nåder förordnade  komiterade. På kongl. maj:ts nådiga 
befallning  till trycket befordradt. 

Stockholm 1852. 147 + 3 sid. karta 8. 8:o. 

Komiterade:  Förre statsrådet J. Wsern ordf.,  majoren C. A. 
Olivecrona, kaptenen i flottans  mekaniska kår C. E. Nordström, 
advokatfiskalen  C. M. Rydqvist, bruksegaren C. G. Indebetou. 

Sekreterare: V. Th. Strokirk. 

Reservationer och särskilda yttranden. Litt. A.—K. af  J. Wsern, 
C. A. Olivecrona, C. M. Rydqvist (jemför  nedan) anförda  i de å 
sid. 119—147 upptagna protokollsutdrag. 

Särskild reservationsskrift  af  advokatfiskalen  Carl Rydqvist, så-
som ledamot i komitén för  afgifvande  af  underdånigt utlåtande i 
fråga  om en jernväg mellan Köping och Hult. På kongl. maj.ts 
nådiga befallning  till trycket befordrad. 

Stockholm 1852. 59 sid. jämte en tabell vid sid. 23. 8:o. 

Vid det tryckta betänkandet är fogad  en karta öfver  tilläinnad jernväg 
mellan Köping och Hult. 

Historik.  Med anmälan af  sitt beslut angående utsträckning till staden 
Köping af  ifrågasatt  jernväg mellan Örebro och Hult anhöllo rikets ständer i 
skrifvelse  n:r 232 den 2 september 1851, att k. m:t måtte meddela de ytterligare 
föreskrifter,  som vore nödiga för  vinnande af  de i skrifvelsen  närmare om-
förmälda  ändamål. Efter  mottagandet af  denna hemställan och åtskilliga 
andra framställningar  rörande förändringar  i Köping—Örebro—Ilult-jern-
banans sträckning uppdrog k. m:t den 21 oktober 1851 åt komiterade att, 
efter  föregången  utredning i hvad mån fördel  af  den lättade kommunikatio-
nen med hänsigt till landets hufvudnäringar  och industriella rörelse kunde 
beräknas, inkomma med utlåtande, huruvida den i rikets ständers beslut 
afsedda  vägsträckning kunde anses fullt  ändamålsenlig för  en jernvägsan-
läggning och huruvida intägten af  denna jernväg borde kunna antagas till 
fullo  betäcka underhållskostnad och löpande utgifter  eller om företräde  borde 
tillerkännas en jernbana i mer eller mindre förändrad  riktning; till grund 
för  hvilket yttrande borde anföras  icke allenast de skäl, som kunde hemtas 
från  lokalens eller jordytans mer eller mindre förmånliga  beskaffenhet,  utan 
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jemväl sådana statistiska beräkningar i afseende  på möjlig trafik,  som kunde 
lemna ledning för  omdömet beträffande  ena eller andra riktningens större 
eller mindre afkastning. 

Komiténs betänkande är dateradt den 30 april 1852, remitterades jemte 
Rydqvists senare inkomna reservation till styrelsen för  väg- och vattenbygg-
nader, som besvarade remissen i utlåtande den 17 maj. 

Fårteckn.  öfver  Komitébet. 15 
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Ä»Sf« rj Underdånigt  betänkande till kongl. maj:t angående kredit-
låneanstallcrnas ... 7 0 77 7 z 7 ° , 7, 7 7 . . . , 

ordnande. jorhallandernes och tane-anstalternes ordnande, afgifvet 
den 8 april 1853  af  särskildt i nåder utsedde comi-
terade. 

Stockholm 1853. 163 sid. 4:o. 
Ingår äfven  som bilaga till nedannämda k. skrifvelse  den 16 november 
1853. 

Komiterade:  Presidenten Carl David Skognian, ordf.,  general-
direktören öfver  rikets fängelser  och arbetsinrättningar Georg Ga-
briel Emil von Troil, grosshandlaren i Stockholm Gust. Beskow, 
klädesfabrikören  i Norrköping Jean Adolf  Arnberg, handlanden i 
Göteborg konsul Michael S. Warburg. 

Bilagor. Litt. A. J. A. Arnberg, Om personal- eller handels-
kreditlagstiftningen,  sid. 45—68; S. Warburg, särskildt yttrande i 
ämnet, sid. 68; franska  konkurslagen af  1838 och åtskilliga titlar 
ur handelslagboken af  år 1807, sid. 69—108. 

Litt. B. J. A. Arnberg, Anmärkningar vid franska  konkurs-
lagstiftningen,  sid. 108—111. 

N:r 1—15. Statistiska uppgifter,  sid. 112—130, angående di-
skontutlåningen på reverser med borgen 1852, utförseln  af  silfver 
i myntad form och om myntningen samt de af  rikets ständers 
bank 1847—52 utgifna  skillingssedlar, hypoteksföreningarnas  utlå-
ningar från  åtskilliga kassor i Stockholm och Göteborg, tillökningen 
i utsäde och i antalet af  underhållna kreatur i hela riket och sär-
skildt i Skåne 1832—1850, beräknadt värde å införseln  och utförseln 
1844—1851, införseln  och utförseln  af  spanmål 1841—1851, antalet 
bränvinspannor i Sverige och inkomsten af  bränvinsbevillningen 
1834—1850, bränvinsbränningen i Norge, privatbankerna 1834—1852. 

N:r 16—17. Förslag till lag för  sedelutgifvande  enskilda ban-
ker och till förordning  i ämnet, sid. 131—138. 

N:r 18—19. Anteckningar om sedelutgifvande  banker i sta-
terna New-York och New-Jersey, sid. 139—140. 

N:r 20. Anteckning om icke sedelutgifvande  banker i England 
och Skotland, sid. 142—143. 

N:r 21. Ofversigt  af  penningställningen i Sverige 1844—1852. 
Litt. C.—F. Särskilda yttranden af  von Troil, sid. 144—157; 

Beskow, sid. 157—159; Arnberg, sid. 159—162; Warburg, sid. 162. 
Då k. m:t ansett angeläget att i tid vara betänkt på vidtagande af 

sådana åtgärder, som skulle kunna förekomma stockning i allmänna penning-
rörelsen, i händelse de befintliga  enskilda bankerna skulle vid oktrojtidernas 
utgång upphöra och icke deras verksamhet blefve  öfverflyttad  på andra 



185. 
anstalter, som innebure trygghet för  de allmänna kreditförhållandena  och 
beredde behöfliga  af  jordbrukets, industriens och folkmängdens  utveckling 
påkallade hjelpkällor, uppdrog k. m:t genom k. bref  den 9 juli 1852 åt en 
komité att inkomma med betänkande i ämnet. 

Bland de ursprungligen utsedde komiterade var äfven  grosshandlaren i 
Göteborg Carl Fredrik Wasrn j:or, som på begäran entledigades och efter-
träddes af  Warburg. 

Betänkandet öfverlemnades  till rikets ständer medelst k. skrifvelse  n:r 
10 den 16 november 1853. 
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ningen3'  Betänkande och förslag  till ändringar i kredit-lagstiftningen, 
Februari  1854. 

Stockholm 1854. 214 sid/ 8:0. 
Komiterade:  Riksarkivarien J. J. Nordström, borgmästaren P. 

J. Lagergren, assessorn A. von Feilitzen. 
Förslagen afgåfvos  den 13 februari  1854 ocb omfattade:  1) 

förordning  om handelsböcker och handelsräkningar; 2) konkurslag; 
3) förordning  om boskillnad; 4) förordning  om urarfvagörelse;  5) 
förordning  om årsstämniug; G) förordning  om löpande skuldebref 
och invisningar; 7) förordning  om adjunktion i vissa fall  af  hand-
lande såsom ledamot i rådstufvurätt;  8) förordning  om bolag. 

Högsta domstolens utlåtande af  den 17 mars 1854 finnes  tryckt i Juri-
diska föreningens  tidskrift  häfte  XII, sid. 45 o. f.,  och ingår äfven  som 
bil. till k. propositionen n:r 97 den 11 augusti 1854 med förslag  till för-
ordning angående handelsböcker och handelsräkningar. 

Falsterbos  be-
skattning. 

Ånfér  Sernaa Komiterade  till undersökning om grunderna för  städernas 
Aborg",'yfta<u g beskattning: Berättelser angående städerna Arboga, 

Helsingborg,  Ystad,  Skanör och Falsterbo. 
Förvaras i Statistiska centralbyrån. 

Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  Gustaf  Lagerbjelke, ordf., 
kammarrättsrådet L. Kininansson, advokatfiskalen  Carl Rydqvist, 
kamreraren Carl Sandberg, borgmästaren C., J. Stolpe. 

Sekreterare: G. Höglund. 
Berättelserna afgåfvos  den 24 februari  1854. 

betänkande med förslag  af  komiterade för  omarbetning af 
denngar. reglementet för  beräkning af  sjö-ajlöning under kommen-

deringar. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
18 april 1854. 

Komiterade:  Konteramiralen S. M. von Krusenstierna, ordf., 
kommendörkaptenen C. M. Ehnemark, kaptenen i flottan  S. L. 
Hasselberg. 

Komiterade förordnades  den 29 november • ] 853 med uppdrag att om-
arbeta reglementet af  den 8 april 1843. Komiterades förslag  afgafs  den 6 
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mars 1854. Deröfver  afgafs  den 28 samma månad utlåtande af  förvaltningen 
af  sjöärenden. 

Ärendet föredrogs  den 18 april 1854. Reglemente utfärdades  samma dag. 

Underdånigt  yttrande öfver  några med sjökrigsundervisnin-
gen sammanhang egande frågor. 

Ingår i Tidskrift  i sjöväsendet för  1854 sid. 245—259. 
Komiterade:  Konteramiralen S. M. v. Krusenstierna, ordf., 

kommendörkaptenen i kung], flottan  h. k. h. arffursten  Oscar Fre-
drik, kommendörkaptenen F. Engelhart, kaptenen i k. m:ts flotta 
C. B. Lilliehöök, kaptenen vid k. m:ts flotta  A. V. Lavén. 

• Genom generalorder den 22 december 1853 erhöllo komiterade i upp-
drag att taga i öfvervägande  och afgifva  yttrande öfver  några med sjökrigs-
undervisningen i samband stående frågor.  Komiterade följde  i sitt arbete 
en af  guvernören vid krigsakademien till chefen  för  sjöförsvarsdepartementet 
inlemnad promemoria. 

Betänkandet afgafs  den 8 mars 1854. 

Gnattinqius, A. J.,  Jemförelse  emellan nu qällande kyrko- cnatttngUu.  a . 

° •> J 3 J.,  jemförelse 

stadganden och k. kyrkolag-comiténs 1846  afgifna  förslag  ^fiZadgaMm 
till kyrkolag, serskilda lagar rörande kyrkoväsendet samt komitén» 1846 

kyrkostadgar. Tillika  upptagande de anmärkningar, 
som vid k. comiténs förslag  blifvit  framstälda.  Enligt 
kongl. maj:ts nådigste förordnande  utarbetad. 

Stockholm 1854. 575 sid. 4:o. 

Vid föredragning  den 18 januari 1853 af  kyrkolagskomiténs förslag  till 
ny kyrkolag af  den 29 december 1846 (se sid. 205) uppdrog k. m:t åt kyrko-
herden A. J. Cnattingius att till lättnad vid öfversigten  och behandlingen 
af  det omfattande  oeh vigtiga ärendet upprätta en jämförelse  mellan gäl-
lande och föreslagna  stadganden. Ofvanstäende  jämförelse  aflemnades  den 
15 april 1854. 

Kyrko-handbok,  hvaruti stadgas, huru gudstjensten i svenska '^ZatM^ 1,0' 
församlingar  skall förrättas.  Underdånigt  förslag,  upp-
gjordt af  dertill i nåder utsedde committerade. 

Stockholm 1854. XV + 192 sid. 8:o. 
Komiterade:  Biskoparne G. A. Butsch, och T. Annerstedt, 

domprostarne A. E. Knös och C. O. Björling, professorn  E. G. 
Bring, hofpredikanten  T. AVensjoe. 



184. 

Sekreterare: H. J. Ofverberg. 
Se vidare 1855 sid. 232. 

Äummtej1 • Förslag  till exercisreglemente för  kanonslupar, jollar och 
nonshipar m. m. .. r , 

morsarejartyg. 
AumeruT}itrflot  2- Förslag  till exercisreglemente för  flottans  landstigning s-

tans landstig- , 
ningstrupper. trupper. 

AocheZuS-'  3. Förslag  till signal- och evolutionsbok, 
Komiterade:  Se 1855 under försinget  till reglemente för  vapen-

föring  vid flottan. 
Det första  af  ofvanstäende  förslag  utarbetades af  Feilitzen, det andra 

af  Funck och det tredje af  Warberg. 
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Komiterade  till undersökning om grunderna för  städernas Anff r Sm"™ 
beskattning: Berättelser om städerna Malmö,  Lund och Landskronas ' 

7 7  beskattning. 
Landskrona. 

Förvaras i Statistiska centralbyrån. 
Komiterade  m. ra. se sid. 228 vid 1854. Kinmansson ej un-

dertecknat berättelserna. 
Berättelserna afgåfvos  den 10 maj 1855. 

Förslag  till allmänna grunder för  stiftsvis  inrättade pen-
. 7, /... j. 77 7 7 7 .. sionsansta/ter 

sionsanstalter jor folkskolelärare.  för  /Mskoie-
Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  ecklesia-
stikärenden den 17 september 1856. 

Komiterade:  Expeditionschefen  Tb. Munck af  Rosensköld, bi-
skopen Th. Anuerstedt, lektorn E. G. Björling. 

Chefen  för  ecklesiastikdepartementet hade lemnat komiterade i upp-
drag att utarbeta förslaget,  hvilket afgafs  den 25 maj 1855. Föredrogs i 
sammanhang med en rikets ständers skrifvelse  i ämnet samt deröfver  in-
komna utlåtanden från  domkapitlen den 23 februari  1856, då cirkulärbref 
utfärdades  till domkapitlen. Föredrogs ånyo den 17 september samma år. 

Sjelfva  de allmänna grunderna finnas  tryckta Stockholm 1856. 7 s. 4:o. 

Betänkande och förslag  till förnyad  expeditionstaxa. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 30 
november 1855. 

Komiterade:  Hofrättrådet  J. R. Geijer, t. f.  expeditionschefen 
friherre  J. Oscar Alströmer, borgmästaren Carl Stolpe. 

Bilagor. Författningsförslaget  och taxor. 
Hänvisning till författningar  rörande expeditionslösen. 
I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 1 december 1854 tillför-

ordnades komiterade den 12 januari 1855. Utlåtandet afgafs  den 25 maj 
samma år. Förslaget till författning  är tryckt i Juridiska föreningens  tid-
skrift  häftet  XIII sid. 4 o. f. 

Ang. förnyad 
expeditions-

taxa. 

Förslag  till förbättrad  lagstiftning  rörande sinnessjukes vård A"° e vtrToch 
777  jt  behandling. 

och behandling. 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  ecklesia-
stikärenden den 5 mars 1858. Förslaget till stadga är tryckt i Hygi:ea 
band. XVIII sid. 885 o. f.  1856 samt i särtryck derur (i en upplaga 
af  150 exemplar). 
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Komiterade:  Generaldirektören C. J. Ekströmer, ordf.,  professorn 

Magnus Huss, hofrättsassessorn  G. Fr. Almqvist, öfverläkaren  C. 
U. Sondén, kyrkoherden J. V. Sandmark. 

Sekreterare: Gustaf  Böttiger. 
Bilagor. Litt. A.—B. Frågor att besvara vid undersökning 

af  sinnessjuke. 
Litt C. Formulär till ansvarsförbindelser. 
Ur  innehållet: Öfversigt  af  de äldre och hufvudsakligaste  bland 

gällande författningar  i afseende  å hospitalens bestämmelse samt 
vilkoren för  sjukes intagande och vård. 

Historik.  Med anledning af  rikets ständers skrifvelse  n:r 146 den 14 oktober 
1854, hvari rikets ständer anhöllo att k. m:t måtte låta genom sakkunnige 
personer med ledning såväl af  Sverges som andra länders författningar  i 
ämnet samt med hänsyn till landets egenheter och behof  uppgöra förslag 
till stadga angående sinnessjukes behandling och. vård samt derefter  utfärda 
förordning,  utsåg k. m:t den 16 november samma år komiterade. Betän-
kandet afgafs  den 18 oktober 1855. Serafimerordensgillets  utlåtande af  den 
14 augusti 1857 förvaras  vid akten. Ärendet föredrogs  den 5 mars 1858. 

jör vapmjörineFörslag  till reglemente för  vapenföring  vid kongl. maj:ts 
„en vid flottan.  ^ Q t t a 

Komiterade:  Kommendören C. S. Annerstedt, ordf.,  kommen-
dörkaptenerna h. k. h. hertigen af  Östergötland och Johan Lillie-
höök, kaptenlöjtnanterne C. C:son Warberg och R. von Feilitzen, 
kaptenen vid andra lifgardet  Oskar Funck. 

Sekreterare: Löjtnanten vid flottan  Heilborn. 
Komiterade tillförordnades  genom generalorder den 23 mars 1852. 

Memorialet af  den 4 maj 1855, som åtföljde  förslagets  öfverlemnande,  för-
varas bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 24 maj 
1855. Reglemente för  vapenföring  vid k. m:ts flotta  trycktes Stockholm 1855. 

An9handbok.ko' Kyrko-handbok,  hvaruti stadgas huru gudstjensten i svenska 
församlingar  skall förrättas.  Underdånigt  förslag  ånyo 
öfversedt  af  dertill i nåder utsedde committerade. 

Stockholm. 1856. XVIII + 153 sid.. 4:o. 
Komiterade:  Se 1854 sid. 230. 

Afgafs  den 1 november 1855; remitterades till, presteståndet, besva-
rades den 10 oktober 1857; anmältes den 21 oktober 1859 och öfverlemnades 
till rikets ständer genom k. skrifvelse  n:r 5. 

/ 
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Underdånigt  betänkande jemte tabeller till kongl. maj:t an- fifåi/Su?. 
gående uppgjord jemförelse  emellan svenska folkets  skat-
ter samt stats- och riksgälds-verkens utgifter  vid början 
af  1809 och 1810 års riksdag samt enahanda skatter 
och utgifter  vid 1850  års slut, afgifvet  den 4 juni 1855. 

Stockholm 1855. 163 sid. 4:o. 
Tabeller. 

Stockholm 1855. Stor tvärfolio-
Komiterad:  Kanslisten i kammarkollegium Christoffer  Nata-

nael Rathsman. 
Grenom skrifvelse  n:r 129 den 6 augusti 1851 anhöllo rikets ständer hos 

k. m:t om uppgörande dels af  en tillförlitlig  utredning af  svenska folkets  alla 
skattebördor och öfriga  utskylder jemte stats- oeh riksgäldsverkens samtliga 
utgifter  Vid början af  1809—10 års riksdag, dels af  ett sammandrag af  alla 
med hänsigt till berörda skattebidrag och utgifter  sedermera verkstälda för-
ändringar dels ock af  en fullständig  jämförelse  mellan skatterna och stats-
utgifterna  då och vid 1850 års slut. För detta ändamål förordnade  k. m:t 
kommersrådet Bernhard Rosenblad att under inseende af  chefen  för  finans-
departementet och med biträde af  Rathsman som sekreterare utföra  arbetet. 
I följd  af  försvagad  hälsa erhöll Rosenblad entledigande den 2 novem-
ber 1853. 
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timmMtaujör  Underdånigt  förslag  till kongl. maj:ts nådiga reglemente för 
nK m!MtaT. deh~ en pensionsanstalt för  svenska handelsflottans  skeppare, 

styrmän och öfrigt  sjöfolk. 
Förvaras hos direktionen för  handelsflottans  pensionsanstalt. 

Komiterade:  Förre statsrådet grefve  B. von Plåten, ordf.,  hof-
råttsrådet friherre  Lars Stiernstedt, grosshandlaren P. M. Lovén. 

Sekreterare:  G. E. Noring. 
Bilagor.  Litt. A. Antalet på sjömanshus år 1855 inskrifne. 
Litt. B.—C. Antalet af  dessa som voro i behof  af  pension. 
Litt. D. Beloppet af  influtna  läste- och plåtafgifter  1845—54. 
Historik.  I anledning af  rikets ständör vid 1853—54 årens riksdag 

gjorda framställning  huruvida i hufvudsaklig  öfverensstämmelse  de däruti 
uppgifna  grunder en pensionsanstalt för  svenska handelsflottans  skeppare, 
styrmän och sjöfolk  kunde åstadkommas, uppdrog k. m:t den 5 juli 1855 
åt en komité att utreda de förhållanden  som vore en följd  af  eller egde 
sammanhang med gällande stadganden om hemkommande skeppsbesättningars 
rättighet att åtnjuta s. k. föring,  dels och att uppgöra och till k. m:t 
öfverlemna  förslag  till inrättande af  en pensionsanstalt för  ålderstigne eller 
bräcklige sjömäns understöd, som förenämda  skrifvelse  afsåg. 

Betänkandet afgafs  den 2 februari  1856, remitterades till kommers-
kollegium (besvarades den 14 februari  1862). Komiterade afgåfvo  nytt för-
slag den 26 oktober 1857, se sid. 244. 

Mh aveJt^'ås°be-Berättelser  angående grunderna för  städerna Skeninge och 
skattning. rr • o 7 7 , , • 

Vesteras  beskattning. 
'Förvaras i Statistiska centralbyrån. 

Komiterade:  de samma som 1855 (jfr  sid. 231) samt kammar-
herren friherre  Rudolf  Cederström. 

Berättelsen angående Skeninge afgafs  den 14 februari  1856 och an-
gående Vesterås den 19 juli. Detta senare ej undertecknadt af  Lagerbjelke. 

Aj&g™omte»u  1 • Underdånigt  utlåtande och förslag,  rörande ändringar 
dtgasjöfall 1. °ch och tillägg i nu befintliga  stadganden. beträffande  Sve-

riges och Norriges  ömsesidiga handel och sjöfart,  af-
gifvet  den 6 mars 1856  af  den dertill i nåder för  ord-
nade komité. 

Stockholm 1856. 82 sid. 4:o. 



1 8 5 . 

Komiterade:  Tulldistriktschefen  V. Karström, grosshandlaren 
J. G. Schwan, höjesteretsassessorn Otto Lövenskiold, konsuln F. 
Lorck, grosshandlaren Jörgen B. Faije. 

Sekreterare:  Krigsfiskalen  N. A. G:son Bennich. 
Historik.  (Jemför  historiken under 1846 års betänkande sid. 206). 

Genom resolution den 3 oktober 1855 uppdrog k. in:t åt en komité af  tre 
svenske oeh tre norske män att afgifva  utlåtande angående de förändringar 
och tillägg i nu befintliga  stadganden, som kunde anses nyttiga .och ända-
målsenliga för  beredande af  ytterligare lättnader i Sveriges och Norges öm-
sesidiga handel och sjöfart.  Komitéledamötcrna förordnades  den 26 oktober 
och 10 november 1855. Innan komitébetänkandet var fullständigt  utarbetadt, 
afled  komiténs svenske ordförande,  presidenten i kommerskollegium friherre 
Skogman. Betänkandet, hvaröfver  utlåtande afgafs  af  den 27 november af 
norska regeringen, är dateradt den 5 mars 1856, anmältes den 9 december 
samma år, k. proposition n:r 57 till rikets ständer samma dag om Sveriges 
och Norges ömsesidiga handel och sjöfart.  Förslaget antogs af  svenska 
riksdagen men godkändes icke af  norska stortinget, hvarigenom förslaget 
förföll.  Se vidare k m:ts proposition n:r 32 den 30 januari 1874 ined 
förslag  till ny förordning  angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels-
och sjöfartsförhållanden. 

2. Svenske komitémedlemmarne: Förslag  till ändringar 
i Sverige gällande tulltaxebestämmelser i afseende  på Ulicb ef£ mwa-
handeln mellan de förenade  rikena. 

Stockholm 1856. 31 sid. + l opag. tabell. 8:o. 
Tariff. 

50 sid. 
Motiver. 

52 sid. 
Bilaga.  Sammandrag öfver  beloppen af  influtna  tullmedel samt 

af  tolagsmedel, som tillfallit  stapelstäderna 1853—1854. 
Betänkandet afgafs  den 2 maj 1856. 
En remiss liäraf  besvarades af  generaltullstyrelsen den 8 september 

1856 i afseende  på frågan  om ersättning till dragare i tullpackhusen, af 
kommerskollegium den 5 november samma år angående upphörande af  han-
dels- och sjöfartsafgifter,  tolags- med flera  afgifter  samt den 24 september 
af  kommerskollegium oeh generaltullstyrelsen i gemensamt utlåtande angående 
ändringar i tulltaxan. K. proposition n:r 51 af  den 13 februari  1857 an-
gående förändringar  i tullagstiftningen. 

Betänkande med förslag  till ny arbetsordning m. m. för  mbem°}ör 
7  /...,, hofrätterna. 
hojratterna. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  justitie-
ärenden den 14 september 1858. 
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236 1856. 

Komiterade:  Presidenterna J. Berg von Linde, Carl E. Isberg 
och friherre  Louis de Geer, hofrättsråden  G. Bergenstråhle, J. H. 
Lemchen och O. A. Montelius. 

Bilagor.  Förslag till arbetsordning. 
Förslag till lönestater för  hofrätternas  tjenstemän och betjening. 
Beräkning öfver  de belopp af  sportler, som enligt komiterades 

förslag  skulle tillfalla  tjenstemän och vaktbetjening i hofrätterna. 
Komiterade tillförordnades  den 19 januari 1856, betänkandet afgafs  den 

18 april samma år. Öfver  detsamma afgåfvos  utlåtanden af  svea hofrätt 
den 29 maj och af  göta och skånska hofrätten  respektive den 27 och 13 
samma månad; dessa utlåtanden förvaras  vid akten. 

Om betänkandet se vidare det vid statsverkspropositionen till 1856 — 58 
årens riksdag fogade  justitieprotokollet, hvari föreslås  nya lönestater för 
hofrätterna. 

AZ%ka™n*°i cJ'  Underdånigt  betänkande angående svenska och norska con-
suls-väsendet jemte förslag  till förnyad  consulsstadga, 
af  dertill i nåder Jörordnade  comiterade afgifvet  den 
20 maj 1856. 

Stockholm 1857. 69 sid. + l opag. tab. 4:o. 
Komiterade:  Kommersrådet Teodor Willerding, grosshandlaren 

James Dickson, byråchefen  Martin Lambreehts, grosshandlaren 
Jörgen B. Faije. 

Bilagor.  1—4 b. Diverse formulär. 
Historik.  K. m:t beslöt den 30 november 1855 att en komité bestående 

af  fyra  sakkunnige män, två från  Sverge och två frän  Norge, skulle i 
Stockholm sammanträda, för  att, i ett sammanhang, behandla frågorna  rö-
rande ordnandet af  de förenade  rikenas konsulsväsende samt utarbeta för-
slag, så väl till ny konsulsstadga med expeditionstaxa, som till fördelning 
af  konsulsdistrikten, äfvensom till fastställande  af  hvartdera rikets bidrag 
till den gemensamma konsulsfonden  samt till administration och redovisning 
af  nämda medel. Om betänkandet se det vid statsverkspropositionen till 
1856—58 årens riksdag fogade  protokollet öfver  utrikesdepartementets ärenden. 

Ang. ny katekes, förklaring  öfver  doctor Mårten  Luthers lilla cateches. Un-
derdånigt förslag  uppgjordt af  dertill i nåder utsedde 
committerade. 

Stockholm 1856. XXIV + 118 sid. 8:o. 
Komiterade:  samme som kyrkohandbokskomiterade (se 1854 

sid. 230). 
Förslag afgafs  den 5 juni 1856, domkapitlen hördes; remitterades till 

presteståndet i januari 1857, återkom derifrån  i december samma år; öfver-
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lemnades till komitén i januari 1858, som svarade i juni 1859, öfverlemna-
des i oktober till presteståndet. 

Underdånigt  betänkande och förslag  rörande inrättandet af 
ett statistiskt embetsverk, afgifvet  den 18 juni 1856  af 
den dertill i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1856. 278 sid. 4:o. 
Komiterade:  Generaltulldirektören Johan Fredrik Fåhrseus, ordf., 

t. f.  medicinalrådet Fr. Th. Berg, professorn  F. F. Carlson, amanu-
ensen C. G. Styffe. 

Sekreterare:  C. E. Ljungberg. 
Ur  innehållet.  Om Sveriges administrativa indelning, sid. 5—10. 
Om landets klimatologi, sid. 10—14. 
Utvecklingen af  den svenska officiella  statistikens olika hufvud-

grenar, sid. 14—156. 
Historisk öfversigt  öfver  förslag  och åtgärder för  en fullstän-

dig bearbetning af  Sveriges officiella  statistik, sid. 156—166. 
Sammanfattning  af  hufvuddragen  för  den svenska officiella 

statistikens innehåll och bearbetning, sid. 181 — 184. 
Bihang,  Fr. Th. Berg, Berättelse till statistiska komitén om 

statistiska embetsverk och deras arbetssätt m. m. i utlandet, 66 sid. 
Berättelsen omfattar  Preussen, Sachsen, Österrike, Bayern, Wiirttem-

berg, Baden, Frankrike, Belgien, Holland, England, Hamburg, Lubeck, Norge 
och Danmark. 

Historik.  Genom skrifvelse  n;r 161 den 18 oktober 1854 anhöllo rikets 
ständer, det k. m:t täcktes, på det rikets officiella  statistik måtte blifva  på ett 
fullständigt  och sammanhängande sätt ordnad, låta utarbeta och för  rikets 
ständer framlägga  plan och förslag  till inrättande af  ett statistiskt ämbets-
verk, tillika omfattande  dåvarande tabellkommissionen. Komitén tillsattes 
den 7 december 1854. Betänkandet anmältes den 26 juli 1856. Se stats-
verkspropositionen oeh k. propositionen u:r 25. 

Underdånigt  betänkande och förslag  angående åtgärder för 
befrämjande  af  en förbättrad  skogshushållning, afgifvet ning-
den 28 juni 1856  af  den dertill i nåder förordnade 
komité. 

Stockholm 1856. 252 sid. 4:o. 
Komiterade:  Förre statsrådet J. Wsern, ordf.,  häradshöfdingen 

Ludv. Almquist, presidenten F. Åkerman, öfverdirektören  Ludvig B. 
Falkman, förste  hofjägmäståren  J. A. af  Ström, t. f.  chefen  för  skogs-
institutet, öfverjägmästaren  G. Segerdahl, bruksegaren B. de Maré. 



1 8 . 

Sekreterare:  Assessorn C. J. Rabe. 
Ur  innehållet.  Upplysningar om skogarne i landet, sid. 8—37. 
Svensk skogslagstiftning,  sid. 37—52. 
Utländsk skogslagstiftning,  sid. 53—77. 
Bilagor.  Litt. A. Kalkyl öfver  brukens och bergverkens behof 

af  skog, sid. 125—129. 
Litt. B. Tabell öfver  Sveriges trävaruexport 1834—54, sid. 

130—133. 
Litt. C. Elias  Fries,  utlåtande angående skogarnes inflytande 

på ett lands klimat, sundhetsförhållanden  etc., sid. 134—136. 
Litt. D. C.  G.  Mosatider,  utlåtande angående samma frågor, 

sid. 137—144. 
Reservationer  af:  J. Wsern, sid. 145—153; Ludv. Almqvist, sid. 

154—155; F. Åkerman, sid. 156—162; Falkman, sid. 163—211; J. 
af  Ström, sid. 212—215; G. Segerdahl, sid. 216—228; betänkande 
af  samma person, sid. 229—248; B. de Maré, sid. 249—252. 

I anledning af  hvad vid 1853 års sjette allmänna svenska landtbrukare-
möte och vid riksdagen förekommit  i fråga  om möjlighet att förebygga 
ödeläggelse af  enskild skogsegendom etc., beslöt k. m:t den 20 juni 1855" 
tillsätta en komité att afgifva  utlåtande om och hvilka åtgärder, som från 
lagstiftande  eller verkställande maktens sida vore att vidtaga i ändamål att 
förekomma förödelse  af  skogarne i landet samt att i allmänhet främja  en 
förbättrad  skogshushållning. Komitén började sina sammanträden den 26 
november 1855. Högsta domstolens utlåtande afgafs  den 14 november 1856. 
Betänkandet anmältes den 30 maj 1857. Genom skrifvelse  samma dag till 
rikets ständer förklarade  k. m:t med hänsigt till betänkandet sig gilla den 
deri uttalade åsigten om en förbättrad  skogshushållning, men anse den slut-
liga pröfningen  af  det uppgjorda förslagets  bestämmelser i dess särskilda 
delar böra anstå. Genom skrifvelse  n;r 107 den 16 februari  1858 begärde 
k. m:t kreditiv och anslag. Den nyinrättade skogsstyrelsen afgaf  den 9 
maj 1858 förslag  till k. förordning  om skogarne i riket. (Se vidare hand-
lingar till protokollet öfver  finansärenden  den 29 juni 1866). 

J)ZlaTdomm-i  1. Underdånigt  betänkande af  svenska och norska comitéen 
kieNo%e.' h för  utarbetande af  förslag  till förordningar  om verk-

ställighet i det ena af  de förenade  rikena af  domar, 
meddelade i det andra, jemte dermed gemenskap egande 
ämnen. 

Stockholm 1857. 39 sid. 4:o. 
Komiterade:  Riksarkivarien J. J. Nordström, häradshöfdingen 

G. Lagerstråle, assessorn grefve  Eric Josias Sparre, professorn  A. 
M. Schweigaard, byfogden  N. A. Thrap, assessorn A. Thomle. 

Reservationer  af:  Nordström, sid. 30—35; A. Schweigaard, 
sid. 36. 
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2. De svenske medlemmarne: Skrifvelse  af  den 30 augusti 
o o 7 • a i ° 7 slagna förord-

samma ar angaende vissa Sverige ensamt angaende mngar. 
åtgärder till befordrande  af  en rätt tillämpning af  ofvan 
föreslagna  förordningar. 

Ingår på sid. 37—39 af  ofvannämda betänkande. 
Historik.  Komiterade förordnades  den 29 augusti och 16 oktober 1855 

för  att afgifva  betänkande och afgifva  förslag  till stadganden angående ej 
mindre skyldigheten för  inbyggarne i hvartdera af,  de förenade  rikena, 
äfvensom för  de personer, hvilka uppehålla sig i ettdera af  dessa riken, 
att hörsamma kallelse, utfärdad  af  embetsmyndighet i det andra riket, än 
ock om den exekutiva kraften  af  ömsesidiga domar och utslag, tillhörande 
den allmänna och enskilda rättens område, äfvensom att upptaga och utreda 
frågan  om de ändringar och tillägg, hvilka kunde vara erforderliga  i de 
föreskrifter,  som blifvit  meddelade genom k. m:ts den 11 september 1818 
för  Norge och den 1 juni 1819 för  Sverige utfärdade  förordningar,  huru 
förfaras  skall med sådana personers anhållande och tilltalande, hvilka begå 
förbrytelse  i det ena af  de förenade  rikena och dcrefter  till det andra afvika. 

Högsta domstolens utlåtande den den 26 november 1856 är bilagdt k. 
propositionen n:r 109 af  den 22 juni 1857. 

Underdåniqt  betänkande och förslag  anqående de jernväqar, Ang jemvågs-
J  J  J  j o ' anlaggmngar 

som för  statens räkning böra anläggas, afgifvet  den 30 /orräl 

september IS56  af  den dertill i nåder förordnade  komité. 
Stockholm 1856. 40 sid. 4:o. 

Komiterade:  Generallöjtnanten Carl Akrell, ordf.,  öfverdirek-
tören A. E. von Sydow, öfversten  grefve  A. E. von Rosen. 

Sekreterare: Georg Swederus. 
. Ur  innehållet: Tabell, sid. 37—39, utgörande sammandrag af 

kostnaderna och lutningarna för  de af  komitén undersökta jern-
vägslinierna. Åtskilliga jern vägsritningar och kostnadsförslag  åt-
följde  utlåtandet, se förteckningen  sid. 40. 

Genom skrifvelse  n:r 183 den 18 november 1854 stälde rikets ständer 
på grund af  k. m:ts proposition n:r 4 om om statens medverkan för  an-
läggande af  järnvägar inom landet jemte anmälande af  sitt beslut om stam-
jernbanornas utförande  till k. m:ts disposition ett särskildt anslag för  att 
sätta k. m:t i tillfälle  att genom erfarne  och sakkunnige personer låta efter 
noggranna undersökningar och utredningar i både statsekonomiskt och topo-
grafiskt  afseende  samt med hänsigt till kommunikationsväsendet i allmänhet 
uppgöra och utarbeta förslag  till jernvägars riktning, anläggningssätt och 
beskaffenhet  etc. äfvensom att till nästkommande riksdag kunna aflåta  nådig 
proposition angående verkställande af  de större jernvägsanläggningar, hvilka 
derefter  borde af  allmänna medel bekostas. Genom nådigt bref  den 22 
januari 1855 uppdrogs åt komitén att med biträde af  tillgängliga officerare 
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tära ridskolor. Förslag  till organisation af  tvenne militära ridskolor. 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  landtfor-
svarsärenden den 14 oktober 1856. 

Komiterade:  Generalmajoren D. L. Silfverstolpe,  ordf.,  öfversten 
F. Sandels, cheferna  för  Strömsholms och Ottenby stuterier C. 
Silfverskiöld  och J. V. Beijer, protokollssekreteraren J. A. Toreustedt. 

Bilagor. A.—B. Förslag till stater för  en ridskola vid Ströms-
holm och i Malmö. 

Historik.  Grenom beslut den 22 augusti 1856 lät k. nr.t med afseende 
på befunnet  behof  af  ridskolor, der icke endast de vid kavalleriet, artille-
riet och generalstaben inträdande officerare  erhölle undervisning i ridning, 
utan äfven  stallmästarämnen kunde utbildas, gifva  i uppdrag åt komiterade 
såsom tillförordnad  kommission att afgifva  förslag  till organiserande af  två 
årliga ridskolor, den ena vid Strömsholm och den andra i Malmö, på de 
grunder som af  chefen  för  landtförsvarsdepartementet  komme att meddelas. 
Betänkandet afgafs  den 7 oktober 1856, föredrogs  den 14 samma månad. 
Se statsverkspropositionen till 1856—58 årens riksdag och dervid fogade 
protokoll öfver  landtförsvarsärenden. 

tets'förflyttande.  Utlåtande  med förslag  öfver  kostnaderna för  k. hofstallets 
förflyttande. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfvor  finansärenden  den 11 
februari  1859. 

Komiterade:  Öfverståthållaren  grefve  J. Hamilton, ordf.,  m. fl. 
Betänkandet afgafs  den 9 oktober 1856 af  komiterade för  Helgeands-

holmens planerande. 

s' 

vid väg- och vattenbyggnadskåren låta verkställa topografiska  undersökningar 
och upprätta för  ändamålet nödiga planer samt på. grund deraf  jemte be-
höfliga  statistiska undersökningar uppgöra samt utarbeta sådant förslag  till jern-
vägars riktning, anläggningssätt och beskaffenhet  m. m. hvarpå kunde grundas 
riksdagspropositiou angående verkställighet på statens bekostnad af  de större 
jernvägsanläggningarna. En af  de ursprunglige komiterade f.  d. premierlöjt-
nanten H. Yult v. Steijern entledigades och efterträddes  af  Boscn. Betän-
kandet remitterades till chefen  för  statens jernvägstrafik,  som den 18 
november 1856 afgaf  följande  utlåtande: 

Ericson N.,  Betänkande rörande statens jernvägsbyggnader 
afgifvet  till chefen  för  kongl. civil-departementet. 

Stockholm 1856. 36 sid. + l karta. 4:0. 
Kartan utvisar föreslagna  och påbörjade jernvägar samt vattendragen 

och vattenkommunikationerna i södra Sverige. 
Ärendet anmältes den 28 november 1856. K. propositionen n:r 26 

angående utförandet  af  de större jernvägsanläggningar inom riket, hvilka böra 
af  allmänna medel bekostas. 
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Förslag  till författning  angående stängselskyldighet. 

Komiterade:  Revisionssekreterarne J. A. Södergren och K. J. 
Berg. 

I anledning af  rikets ständers skrifvelse  n:r 156 den 17 november 1854 
tillförordnades  komiterade. Betänkandet afgafs  den 10 oktober 1856. Högsta 
domstolens utlåtande den 20 maj 1857. Anmältes den 22 juni 1857. K. 
proposition n:r 123 den 25 aug. 1857 med förslag  till ny stängselförordning. 

•Underdånigt  betänkande af  svenska och norr ska kommissio- a/%en&™och 
nen för  utarbetande af  förslag  till ordnande af  Sveriges  samma strids-

• och Norriges  gemensamma stridskrafter. 
Stockholm 1857. 66 sid. 4:o. 

I utförligt  utdrag i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift  för  1858 sid. 
1 o. f. 

Komiterade:  H. k. h. kronprinsen, ordf.,  f.  d. statsrådet Jonas 
Wsern, öfversten  C. M. Thulstrup, krigsrådet Carl D. Forsberg, 
kommendörkaptenen A. F. Palander, vice talmannen i bondeståndet 
Ad. Vilh. Svartling, öfversten  H. Wergeland, majoren M. Ch. Irgens, 
premierlöjtnanten C. T. H. Geelinuyden, bankadministratorn Adolf 
B. Stabeli, länsmannen Arne Baggerud. 

Bilaga, innehållande utkast och upplysningar, meddelade kom-
missionen. 

Uti sammansatt svenskt och norskt statsråd den 2 augusti 1856 
förklarade  k. m:t sin afsigt  vara att bereda åstadkommandet af  en lag, 
som bestämde de förenade  rikenas bidrag till upprätthållande af  gemensam 
sjelfständighet  och ära, hvarefter  k. m:t den 8 derpå följande  september 
beslöt, att en kommission skulle uppgöra förslag  till en för  de förenade 
rikena gemensam lag angående livartderas bidrag till det samfälda  försvaret, 
hvilken lag skulle innehålla bestämmelser icke allenast om Sveriges och 
Norges bidrag till bildande af  unionsförsvaret,  så väl af  landtmakt som 
sjömakt och deras reserver i krigstid, utan äfven  om minimum af  så väl 
arméns som marinens vapenöfningår,  förrådernas  förseende  med vapen, be-
klädnad och öfriga  förnödenheter  i fält,  kreditivs anvisning till begagnande 
vid utomordentliga tillfällen  och grunder för  fördelningen  af  krigskostnaderna 
begge rikena emellan. 

Komiterade förordnades  samma dag. Bland ursprungliga komiterade 
voro äfven  svenske handlanden Carl Johan Kock och norske kyrkoherden 
Georg Prahl Harbitz. Komiterade sammanträdde den 25 september 1856 
och afgåfvo  sitt betänkande den 24 december samma år. 

Utlåtanden afgåfvos  af  högsta domstolen och krigshofrätten.  Anmältes 
den 29 mars 1859. 

Förteckn.  öfver  Komitébet. 16 
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u'ona'} rs"e',!ska  Förslag  till organisation af  svenska arméns generalstab, 
armcns^gcnerai- upprättadt 1856  af  den för  sådant ändamål nedsatta 

komitén. 
Ing&r i Krigavetenskapsakademiens tidskrift  1857 sid. 77—92, 129—153. 
Tryckt Stockholm 1857. 41 sid. 8. 

Betänkandet anmältes den 14 oktober 1850. K. m:ts förslag  till för-
ändrad organisation för  generalstaben: se statsverkspropositionen till 1856—58 
årens riksdag och dervid fogade  protokoll öfver  landtförsvarsärenden. 
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Utlåtande  angående försvaret  af  Stockholms avenuer från  ̂ uJuhSnoch 
landssidan och af  Målaredalen. 
Komiterade:  H. k. h. kronprinsen, ordf.,  generallöjtnanten J. P. 

Lefrén,  generalmajoren C. Meijer, öfversten  C. M. Thulstrup, öfverst-
löjtnanten J. Kleen, fälttygmästaren  0. Nordensvan, kommendören 
C. Annerstedt, kaptenen vid flottan  A. Lavén. 

Sekreterare: Majoren friherre  R. Klinckowström, biträdd af 
kapten F. Wrangel. 

Komiterade tillförordnades  den 14 februari  185G; betänkandet afgafs 
den 7 januari 1857. 

Berättelse angående grunderna för  städerna Vadstena,  ^äb^och^l' 
Visby  och Köpings  beskattning. ning. 

Förvaras i Statistiska centralbyrån. 
Komiterade:  Advokatfiskalen  C. Rydqvist, ordf.,  kammarherren 

friherre  R. Cederström, kamreraren C. Sandberg, borgmästaren 
C. Stolpe. 

Referent:  Pastorsadjunkten Axel Emanuel Holmberg. 
De två första  berättelserna afgåfvos  den 20 februari  och den tredje 

den 18 maj 1857. 

1. Förslag  till ordningsstadga för  krigsmakten. AnåiJga nJåf s 

krigsmakten. 

2. Förslag  till författning  till ansvar för  olofligt  tillgrepp-fäfc™™^ 
begånget af  dem. som till krigsmakten höra. 
Komiterade:  Expeditionschefen  C. J. Thyselius, kommendör-

kaptenen S. L. Hasselberg, öfverstlöjtnanten  E. G. Lilliehöök, majo-
ren C. H. Mörner och auditören E. V. Montan. 

K. m:t, som den 28 mars 1856 upplöste den krigslagskomité, hvilken 
förordnats  den 23 januari 1846 (se sid. 212 vid 1847), fann  samma dag för 
godt att nedsätta en ny komité för  att dels utarbeta förslag  till disciplinär-
och ordningsstadga för  krigsmakten dels att bringa bestämmelserna i gällande 
krigslagar i öfverensstämmelse  med förordningen  den 4 maj 1855 beträffande 
rån samt stöld och snatteri dels ock afgifva  utlåtanden i anledning af  åt-
skilliga af  den förra  komitén icke besvarade remisser. Ofvannämda förslag 
afgåfvos  den 4 maj 1857. 

Krigshofrättens  utlåtande den 9 oktober, högsta domstolens den 20 
november samma år. Anmältes å justitiedepartementets föredragning  den 
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29 mars 1859, då förordningar  beslötos 1) angående cxtrajudiciella bestraff-
ningar för  manskapet vid krigsmakten; 2) om uppliäfvande  af  10 kap. 19 § 
krigsartiklarne och ändringar i 8 kap. 10 § ; 3) om ansvar för  stöld och 
snatteri begånget af  den som till' krigsmakten hörer. Se vidare sid. 278 vid 
1864 års betänkande om strafflag  för  krigsmakten. 

*foZåmtau%-  Förnyadt  förslag  till reglemente för  en pensionsanstalt för 
svenska handels- ? 7  i i n n i , •• i ..r • 

flottan.  svenska handelsflottans  skeppare, styrman och ofriga 
sjöfolk. 
Komiterade  m. m. se 1856 sid. 234. 
Betänkandet afgafs  den 26 oktober 1857, öfver  detsamma inkom kom-

merskollegiet med utlåtande den 14 februari  1862. K. proposition n:r 113 
af  den 15 maj 1863 angående en pensionsanstalt för  befälhafvare  och sjö-
folk  å svenska å utrikes ort gående fartyg.  Protokollet öfver  finansärenden 
den 8 maj 1863 är bifogadt. 

Artillerikomitén: 

mfniTföy  rfdav-1  • Exercis-reglemente för  ridande artilleriet. Föreslaget  af 
de artilleriet. ,.77  . 7 

artilleri-komiteen. 
Del. 1. V11 + 315 sid. Del. II. VII + 148 sid. Del. III. V + 56 
sid.+ 8 musikbil. 

Stockholm 1857. 12:o. 

Exercisregle-
mente "ör Cakän- 2- Exercis-reglemente för  åkande artilleriet. Föreslaget  af 

de artilleriet. ,.77  . 7  . . . 
artilleri-komiteen. 

Del. 1. VII + 254 sid. Del. II. VIII+160 sid. Del. III. V + 50 
sid.+ 8 musikbil. 

Stockholm 1857, 12:o. 
Komiterade:  Öfverstlöjtnanten  A. V. Ebrenpol, kaptenerna C. 

H. Hägerflycht  och C. E. af  Chaprnan. 
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Berättelser angående grunderna för  3Iarstrands,  Strömstads, stmmL/ström-
n... i ' i sy' j i • stads, Göteborgs 
(jroteoorqs  och (Jrennas  beskattninq. och Grcnnas 

o ° beskattning. 
Berättelsen angående Göteborg tryckt: Historisk statistisk beskrifning 
öfver  Göteborg från  dess anläggning till närvarande tid. Göteborg 
1860. 32 sid.+ 6 opag. tabeller. De öfriga  förvaras  i Statistiska cen-
tralbyrån. 

Komiterade:  se vid år 1857. Holmberg nu ledamot, G. Hög-
lund antecknad som sekreterare. 

Berättelserna angående Marstrand och Strömstad afgåfvos  den 15 fe-
bruari, angående Göteborg den 25 september och angående Grenna den 29 
september 1858. 

1. Förslag  till grunder för  ordnandet af  den militära lielso- 'SSi-
vården; afgifvet  af  dertill i nåder förordnade  kommitte-
rade. 

Stockholm 1859. 76 sid.+ 11 opag. tabeller. 
Komiterade:  Öfversten  Ludvig Wästfelt,  ordf.,  kommendörkap-

tenen C. B. Lilliehöök, fältläkarne  N. J. Ljungberg, J. Engholin 
och Sam. Mörck. 

Sekreterare: N. A. Varenius. 
Bilagor. Litt. A. Uträkning å fältläkarekårens  aflöning  m. m. 

enligt komiterades förslag. 
Litt. B. Erforderliga  antalet läkare och sjukvårdssoldater vid 

aktiva delen af  svenska armén, mobiliserad enligt projektet den 12 
december 1855. 

Litt. C. Tabell utvisande dels behofvet  af  sjukvårdspersedlar 
för  svenska armén enligt mobiliseringsförslaget  den 12 december 
1855 samt de i k. förordningen  den 13 juni samma år fastställda 
grunder, dels den i kronans förråd  befintliga  materielen, dels den 
behöfliga  nyanskaffningen. 

Litt. D. Uppgift  å sjukvårdspersedlar för  200 officerare. 
Litt. E. Förslag till stat för  flottans  läkare. 
Litt. F. Förslag öfver  behållningen af  persedel- och material-

uppbörden i flottans  Karlskrona stations sjukhus den 16 oktober 1858. 
Litt. G. Förslag öfver  behållningen den 26 oktober 1858 vid 

k. flottans  Stockholms stations sjukhusförråd. 
Litt. H. Förslag öfver  instrumental och medicinal utredning 

tillhörande k. m:ts flotta  Stockholms station den 27 oktober 1858. 
Litt. I. Förteckning öfver  erforderliga  persedlar vid ett stående 

sjukhus för  2,000 sjuksängar. 
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Litt. K. Förteckning öfver  erforderlig  sjukvårdsutredning vid 
ett sjukhus för  30 officerare. 

Ur  innehållet: Det militära sjukvårdsväsendets utveckling inom 
Sverge, sid. 6—10. 

Historik.  Sedan k. m:t uti statsverkspropositionen till 1858 års riksdag 
gjort framställning  om förbättrade  aflöningsvilkor  för  arméns och flottans  läkare 
m. m., anvisade rikets ständer medel till en provisorisk förbättringaf  nämda 
läkarepersonals aflöning,  men förklarade  i skrifvelse  n:r 194 den 24 fe-
bruari 1858 sig anse att en definitiv  reglering af  lönerna vare sig för  denna 
personal eller för  provinsialläkarne icke böra företagas  utan ett föregående 
fullständigt  ordnande af  både den militära och civila helsovården, samt an-
höllo om förslag  härtill. Med anledning häraf  uppdrog k. m;t den 19 juni 
samma år åt komiterade att upprätta och afgifva  det af  rikets ständer be-
gärda förslag  rörande den militära helsovården. Betänkandet afgafs  deu 6 
november 1858. Öfver  detsamma afgaf  sundhetskollegium utlåtande den 12 
maj 1859, hvilket utlåtande finnes  tryckt i sammanhang med betänkandet 
äfvensom tryckt i Hygiaea för  1860 sid. 92 o. f.  Krigskollegiet afgaf  ut-
låtande den 18 augusti 1859. 

Ärendet föredrogs  den 31 december 1868; samma dag föredrogs  sund-
hetskollegiets utlåtande den 26 februari  1866 angående de delar i landtför-
svarskomiténs betänkande, som rörde sjukvården. 

Ä Ä m i Utlåtande  rörande dels förändrad  benämning och värdig-
het för  förste  läkaren vid Karlskrona  station och dels 
bestämmande af  extra läkarnes vid flottan  grad och 
aflöning. 

Förvara? bland handlingar till protokollet öfver  sjöforsvarsärenden  den 
10 juli 1861. 

Utlåtandet afgafs  i anledning af  befälhafvande  amiralens i Karlskrona 
memorial den 1 december 1857. Sundhetskollegiets utlåtande af  den 22 
april 1861 förvaras  på ofvan  angifvet  ställe. 

S k o l k o m i t é n : 

^»ITÄh*!-  Underdånigt  betänkande och förslag  afgifvet  den 17  de-
cember 1858  af  den för  granskning af  1856  års skol-
stadga i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1859. 82 tid. 4:o. 
Komiterade:  Professoren  F. F. Carlson, ordf.,  professorn  Erik 

Edlund, rektorerna Gust. Reinhold Rabe och F. E Borg, lektorerna 
C. F. Lindman och C. V. Callerholm. 

Sekreterare: Komministern F. V. Öfverström. 
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Historik.  Sedan rikets ständer i skrifvelse  n:r 200 den 27 januari 1858 

anhållit att innan den läseordning, som innehölls i k. stadgan för  elementar-
läroverken i riket, till fullo  tillämpades, stadgan måtte, sedan den undergått 
granskning af  en dertill förordnad  komité, så förändras  att dels de s. k. 
liniernas antal behörigen inskränktes dels läroämnena inom hvarje klass icke 
blefve  flera  eller lärokursen större än som af  lärjungarna utan skada för 
deras fysiska  och intellektuella utveckling kunde medhinnas, hade k. m:t 
den 17 juni samma år förordnat  komitén till företagande  af  den begärda 
granskningen. Betänkandet afgafs  den 17 december 1858. K. m:ts förnyade 
stadga för  rikets allmänna elementarläroverk den 29 januari 1858. 

2. Utlåtande  a.ngående bildningsanstalter för  lärare vid AamMit"%f s' 
7  . j.. 7  elementarlärare. 

elementartarov er ken. 
Stockholm 1859. 8 sid. 4:o. 

Utlåtandet afgafs  den 21 december 1858. Remitterades till universi-
tetens och läroverksstyrelscrs och lärarekollegiers utlåtanden. Se vidare 
komiterades utlåtande i ämnet den 18 november 1859. 

S. Samma dag. Utlåtande  med förslag  till stadga för  af-
o r o 7  .. 7  i i - i högre elementar-

gangsexamen jran högre elementarläroverk. läroverit. 
Stockholm 1859. 17 sid. 4:o. 

Komitén erhöll den 29 september samma år detta speciella uppdrag. 
Betänkandet remitterades till utlåtanden af  domkapitel och kanslers-

ämbetet. 
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Ii'  Berättelser angående grunderna för  städerna Kungelfs r 

Jönköpings,  Vexjö  och Mariestads  beskattning. 
Förvaras i Statistiska centralbyrån. Berättelsen angående Jönköping 
tryckt: Historiskstatistisk beskrifning  öfver  Jönköping från  äldre till 
närvarande tid. Jönköping 1861. 144 sid.4-3 tab. 

Komiterade:  se 1857 och 1858. 
Berättelsen angående Kungelf  afgafs  den 18 februari,  angående Vexjö 

och Jönköping den 12 inars och angående Mariestad den 4 juni 1859. 
I Statistiska centralbyrån förvaras  äfven  de ej fullt  afslutade  berättel-

serna angående Linköping, Norrköping och Uddevalla samt koncept angående 
Enköping äfvensom komiterades protokoll och de af  komiterade samlade 
handlingar rörande samtliga dåvarande städer. 

jui  J\  niiyiys, 
Jönköpings, 

Vexjö  och Marie-
sla<ls beskatt-

ning. 

?- och/örvM-  Underdånigt  betänkande angående förändrad  organisation 
af  rikets styrelse och förvaltning,  afgifvet  den 26  maj 
1859  af  dertill i nåder förordnade  komitterade. 

Stockholm 1859. 272 sid. 4:o. 

Komiterade:  Generaltulldirektören J. F. Fåhrseus, ordf.,  lands-
höfdingen  G. L. Munthe, f.  d. krigsrådet Carl D. Forsberg, f.  d. 
statskommissarien Th. Nyström, kammarrättsrådet C. L. Kinmanson, 
borgmästaren G. F. Asker, aktuarien R. M. Bovallius. 

Sekreterare: F. Th. Billbergh. 
Ur  innehållet: Historik öfver  rikskollegiernas uppkomst och 

utbildning, sid. 5—15. 
Hufvuddragen  af  de officiella  reformförslagen  angående stats-

förvaltningens  ombildning efter  det nya statsskickets införande,  sid. 
15—27. 

Resultat af  föregående  komité- och utskottsarbeten (reformer  i 
lagstiftning  och beskattningsväsende, organisationsreformer,  inskränk-
ning i antalet af  statens embets- och tjenstemän), sid. 27—38. 

Reservationer af:  C. D. Forsberg, sid. 2—18; Th. Nyström, 
sid. 18—25; C. L. Kinmanson, sid. 25—61; R. M. Bovallius, sid. 
61—63; G. L. Munthe, sid. 64. 

Historik.  Genom skrifvelse  n:r 65 den 25 april 1857 anhöllo rikets ständer 
hos k. m:t om förordnande  af  en komité för  att afgifva  yttrande och för-
slag om åstadkommande af  en sådan förändring  i styrelseverkens och för-



t 

185. 249 
valtningsmyndigheternas organisation, som i öfverensstämmelse  med grun-
derna för  den 8. k. departementsstyrelsen beredde en dylik organisation 
närmare samband med statsdepartementen äfvensom möjligaste enkelhet i 
ärendenas behandling i förening  med nödig säkerhet. Genom skrifvelser  den 
19 januari och 17 september 1858 tillsattes komitén. Ursprungligen tillför-
ordnade komitéledamotcn professor  F. F. Carlson erhöll entledigande och 
efterträddes  af  Bovallius. 

Sammanträdena började den 23 september 1858. 
Öfver  betänkandet afgåfvos  under årets lopp utlåtanden af:  krigs-

kollegium, förvaltningen  af  sjöärendena, kammarkollegium, statskontoret, 
kommcrskollegium, sundhetskollegium (utlåtandet är tryckt i Ilygiaja för 
1860 sid. 92) serafimerordensgillet,  direktionen öfver  Danvikens hospital och 
dårhus samt den 4 april 1862 af  kammarrätten. Ärendet anmältes den 4 
maj 1862, då de afgifna  utlåtandena blefvo  till handläggning fördelade  på 
vederbörande statsdepartement. 

Underdånigt  betänkande angående lämpligaste sättet för  ^"f^^f^f/" 
b ev ärings skyldighetens fullgörande,  samt om ordnande af  J""' J"'"" (l c-
dilhörande frågor;  afgifvet  af  dertill i nåder förordnade 
komiterade. 

Stockholm 1859. 163 sid.-fl3  opag. 4:o. 
Ingår i 1859—60 bihang, 1 saml. 1 afd.  bilagor. 

Komiterade:  Landshöfdingen  friherre  Knut Erik Sköldebrand, 
ordf.,  öfversten  Axel Ludv. Rappe, öfversten  Erik Gust. Lilliehöök, 
kommendörkaptenen Joh. Bernh. Kleman, bruksegarne Baltzar de 
Maré och Carl Gust. Indebetou, majoren grefve  Fredr. Wrangel, t. 
f.  landssekreteraren Carl Oskar Brorström, f.  riksdagsfullmäktigen 
från  Halland And. Gudmundsson, f.  riksdagsfullmäktigen  från  Öster-
götland Magnus Månsson. 

Sekreterare: Adolf  Wallenberg, notarie i öfverståthållarembetet 
för  polisärenden, vice häradshöfding. 

Reservationer af:  Rappe, sid. 1—3; Indebetou, sid. 3; Gud-
mundsson, sid. 4—6; Månsson, sid. 6 — 7. 

Bilagor. N:r 1. Se ofvannämda reservationer. 
N:r 2. Beräkningar öfver  tillgångar och kostnader för  bevä-

ringsmanskapets vapenöfningar  i enlighet med komiterades förslag. 
N:r 3. Fördelning på länen af  den beväringsstyrka, som skulle 

uttagas till vapenöfning  särskildt för  landt- och sjöbeväringsdistrik-
ten i förhållande  till folkmängden. 

N:r 4. Förslag till lag angående utskrifningen  och inrättnin-
gen af  allmänna beväringsmanskapet, jemte fyra  bilagor, af  hvilka 
en innehåller uppgift  å de län, fögderier,  socknar samt sjöstäder 
hvilkas beväringsskyldige höra till flottan. 
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N:r 5. Förslag till förordning  angående beväringsmanskapets 

mönstringar samt öfriga  verkställighetsåtgärder, jemte åtta dithö-
rande formulärbilagor. 

Historik.  Då rikets ständer vid 1858 års riksdag i följd  af  en k. 
proposition beviljat anslag för  en mera utsträckt vapenöfning  med allmänna 
beväringsmanskapet, påkallades bäraf  åtskilliga nya föreskrifter  i förordnin-
gen den 13 februari  1849 angående allmänna beväringsmanskapets mön-
stringar och öfningsmöten,  hvilken förordning  dessutom tarfvade  omarbetning 
i åtskilliga delar. Med anledning deraf  uppdrog k. m:t genom k. bref  den 
19 juni 1858 åt en komité att utarbeta underdåniga förslag  till lämpligaste 
sättet för  beväringsskyldighetens fullgörande  Komiterade sammanträdde den 
18 oktober samma år. Betänkandet afgafs  den 30 maj 1859. Komiterades 
protokoll och koncept till betänkandet förvaras  i riksarkivet. Krigskollegiets 
utlåtande inkom den 22 december 1859. 

K. proposition n:r 67 af  den 20 december 1859 angående förnyad  författ-
ning om utskrifuingssättet  och inrättningen af  allmänna beväringsmanskapet. 

jörhåZndenas Förslag  till lag angående sundhetsförhållandenas  ordnande 
'riket.'  ' i riket, i underdånighet afgifvet  den 17  juni 1859  af 

den för  ändamålet i nåder förordnade  kommitté. 
Stockholm 1859. 95 sid. 4:0. 

Komiterade:  Medicinalrådet Ax. Gabr. Carlson, ordf.,  f.  d. rytt-
mästaren J. F. Hultenheim, provinsialläkaren Sv. Er. Sköldberg, 
häradshöfdingen  L. Norin. 

Sekreterare: J. P. Theorell. 
Reservation af  L. Norin, sid. 80—85. 
Bilaga. Angående på vissa ställen i Belgien vidtagna sanitära 

åtgärder, sid. 86—95 
Ur  innehållet: Dödlighetsförhållandena  i Sveriges städer och på 

landsbygden samt dermed sammanhang egande omständigheter äfven-
som motsvarande förhållanden  etc. i utlandet, sid. 27 och följande. 

Komiterades förslag  innefattar:  lag om sundhetsförhållandenas 
ordnande i riket och ändringar i k. förordningen  den 30 december 
1857 angående hvad till förekommande  och hämmande af  farsoter 
och sjukdomar bland rikets invånare iakttagas bör. 

^mderHmingfZ  Underdånigt  betänkande angående medicinska undervisnin-
gens ordnande inom riket, afgifvet  af  dertill i nåder 
förordnade  komiterade. 

Stockholm 1859. 178 sid. 4:o. 
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Komiterade:  Professorerna  P. E. Gellerstedt, C. B. Mesterton 

och P. Ii. Malmsten, medicine doktorerna stadsläkaren L. M. Altin 
och brunnsintendenten Gustaf  Bottiger. 

Sekreterare:  Medicine d:r S. G. Troilius. 
Reservation  af:  C. B. Mesterton, sid. 20—58. 
Bilagor. N:r 1. Förslag till stadgar för  mediko-praktiska aka-

demien i Stockholm. 
N:r 2. Reservation af  Mesterton (se ofvan). 
Ur  innehållet:  Historisk öfversigt  öfver  den medicinska under-

visningens utveckling i Sverige, sid. 2—15. 
De dåvarande medicinska läroverken samt studiekurserna, sid. 

16-24. 
Med anledning af  rikets ständers skrifvelse  n:r 163 den 10 december 185" 

fann  k. m:t för  godt att den 4 februari  1859 tillsätta en komité för  utar-
betande af  underdånigt förslag  till ändamålsenligt ordnande af  den medicin-
ska undervisningen inom riket, äfvensom för  att afgifva  utlåtande rörande 
befordringsrätt  för  de läkare, som genomgått alla vid kungl. karolinska 
mediko-kirurgiska institutet föreskrifna  examina. Komiténs sammanträden 
började den 2 mars 1859. Betänkandet är afgifvet  den 30 juni 1859. 

Öfver  betänkandet afgafs: 
Underdånigt utlåtande af  karolinska mediko-kirurgiska institu-

tets professorer  öfver  komiterades betänkande angående medicinska 
undervisningens ordnande inom riket. 

Stockholm 1859. 30 sid. 4:o. 
Betänkandet remitterades dessutom till universitetskansleren och till 

sundhetskollegiet. 

Komiténs  för  upprättande af  förslag  till ny författning  an- nings/örmJ-
ning. 

gående utgörande af  allmänna bevillningen till kongl. 
maj:t afgifna  underdåniga betänkande m. m. 

Stockholm 1859. 224 sid.+18 opng. tabellbilagor. 4:o. 
Ingår i 1859—60 bihang, 1 saml. 1 afd.  bilagor. 

Komiterade:  Justitiekansleren Nils Samuel von Kocli, ordf., 
sekreteraren hos riksgäldsfullmäktige  C. G. Stuart, landskamreraren 
Uno Norinelli, f.  d. ryttmästaren Peter Möller, prosten Chr. G. 
Berlin, fabrikören  Erik Swartz. 

Sekreterare:  Arkivarien E. G. Björkman. 
Särskilda  meningar  af  ledamöterna, sid. 163—180. 
Ur  innehållet:  Redogörelse för  den äldre svenska lagstiftningen 

i ämnet, sid. 2—66. 
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Bilagor. Litt. A. Bevillningsafgifter  påförda  för  åren 1813—57. 
Litt. B. Den fasta  egendomens i riket uppskattade värden 

1813—1857. 
Litt. C. Möller P., Redogörelse för  skattelagarna i Frankrike, 

Nordamerikas förenta  stater, Österrike, Saehsen, Preussen, Bayern, 
Baden, Hessen-Darmstadt, England med specielt hänseende till in-
komstskatten. 

Litt, D. Köpeskillingar för  sålda och till lagfart  under 1849 
och 1857 uppbjudna egendomar. 

Litt. E. Uppgifter  å de värden, hvartill hos hypoteksförenin-
garna belånade egendomar blifvit  uppskattade vid värderingar un-
der 1850—57, jemte samma egendomars för  år 1856 åsatta bevill-
ningstaxerings värden. 

Litt. F. Bevillningen påförd  vissa enskilda banker åren 1855 
• —1857. 

Litt. G. Enskilda bankernas ställning den 31 december 1858. 
Litt. H. Den danska förordningen  den 8 juni 1839 angående 

fremmedes  Handelsberettigelse. 
Litt. K. Möller, P., Förslag angående bevillning af  fideikom-

misser och aktiebolags m. ni. fast  egendom. 
Jemförelsetabell  mellan 1858 års bevillningsförordning  och 

komiterades förslag. 
Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) författning  angående allmänna 

bevillningens utgörande; 2) instruktion för  taxeringsförrättningarna; 
3) förordning  angående mantals- och skattskrifningars  förrättande. 

Historik.  Rikets ständer anhöllo i skrifvelse  n:r261 den 8 mars 1858 med 
öfverlemnande  af  bevillningsstadga för  följande  år, att k. m:t måtte låta 
upprätta oeh förelägga  rikets näst sammanträdande ständer förslag  till grun-
der för  bevillningens fördelning  samt sättet för  deras tillämpning, efter 
hvilka den af  rikets ständer faststälda  bevillningssuinma kunde på ett lämp-
ligare och rättvisare sätt än efter  gällande bevillningsförordning  utgöras. 
Den 19 juni samma år uppdrog k. m:t åt komiterade jemte riksdagsfull-
mäktigen Ola Månsson från  Kristianstads län att uppgöra och inkomma 
med fullständigt  förslag  till förnyad  författning  angående allmänna bevill-
ningens utgörande. 

Komiterade sammanträdde den 15 september samma år. Betänkandet 
afgafs  den 2 juli 1859. I riksarkivet förvaras  som bilagor till detsamma: 
uppgifter  angående hyror i Stockholm; uppgifter  från  städernas magistrater 
om beräkningsgrunder för  uttaxering af  kommunala afgifter;  uppgifter  å 
vissa inom de särskilda hofrätternas  domvärjo belägna fastigheters  värden 
enligt de åren 1849 och 1857 utfärdade  fastebrefven. 

Öfver  betänkandet afgafs  följande  utlåtande: 
Kongl. maj:ts och rikets kammarrätts underdåniga utlåtande 

angående kommitterades förslag  till rikets ständers bevillningsstadga. 
Stockholm 1860. 47 sid. 4:o. 
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Betänkandet öfverlemnades  till rikets ständer medelst kungl. skrifvelse 
n:r 82 den 10 januari 1860. 

Underdåniga  förslag  till konkurslag samt förändrad  lag- £miagym°m 
stiftning  i andra dermed sammanhang ägande ämnen. 

Stockholm 1859. 97 sid. 4:o. 
Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  Eric Sparre, häradshöfdin-

gen B. V. Hessle, advokatfiskalen  J. N. Söllscher. 
Sekreterare: C. G. Strandberg. 
Reservationer af:  Sparre, sid. 53—54; Ilessle, sid. 54 och sid. 

56; Söllscher sid. 54—56. 
Komiterades förslag  omfatta:  1) konkurslag; 2) förordning  om 

boskilnad och undanskiftande  af  egendom i makas bo; 3) förordning 
om huru gäld vid dödsfall  betalas skall och om urarfvagörelse  så 
ock angående undanskiftande  af  egendom i död makes bo; 4) för-
ordning om tioårig preskription och om årsstänming; 5) förordning 
angående ändring i vissa delar af  17 kap. handelsbalken och andra 
författningar  rörande borgenärers rätt och företräde  för  hvarannan 
till gäldenärs egendom; 6) förordning  angående tillsyn å förmyndares 
förvaltning  af  omyndigs egendom; 7) förordning  angående vård 
af  död mans bo, då efterlefvande  make eller närmaste arfvinge 
ej när är. 

Historik.  Rikets ständer, som ansågo att gällande konkurslag borde 
bringas till närmare öfverensstämmelse  med angifna  i flera  främmande  län-
ders lagar antagna grundsatser, anhöllo i skrifvelse  n:r 244 den 1 mars 1858 
att k m:t måtte låta utarbeta och för  rikets ständer framlägga  förslag  till ny 
konkurslag äfvensom till de delar af  lagstiftningen  i öfrigt  som dermed 
stode i oskiljaktigt sammanhang. I anledning häraf  gaf  k. m:t komiterade 
i uppdrag att med ledning af  ett inom justitiedepartementet upprättadt för-
slag till konkurslag m. m. och med iakttagande af  de mot detta förslag  uti 
högsta domstolen framstälda  anmärkningar utarbeta i den af  rikets ständer 
åsyftade  riktning förslag  till ny lag om konkurs, boskilnad och urarfva-
görelse samt dermed oskiljaktigt sammanhängande stadganden. 

Komiterades betänkande afgafs  i juli 1859. Om de tre första  försla-
gen afgafs  högsta domstolens utlåtande den 8 november 1861, om det fjerde 
<len 16 december och om sjettc och sjunde den 24 september samma år. 

Underdånigt  betänkande och förslag  angående en ordnings- Ä"fSgammt 
stadga för  rikets städer, samt underdånigt betänkande brand-och hamn-

angående städernas byggnads-, brand- och hamnordnin- rikets städer, 
gar, afgifna  af  nådigst förordnade  komiterade. 

Stockholm 1860. 56 sid. 4:o. 
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Komiterade:  Justitiekansleren N. S. von Kock, ordf.,  justitie-
ombudsmannen Carl Wester, underståtbållaren S. de Maré, borg-
mästaren R. Trägårdb, rådmannen Job. E. Uppling. 

Sekreterare: Rådmannen Caii J. Scböning. 

Reservationer af:  Uppling, sid. 19—23, ocb de Maré, sid. 23—24. 

Sedan k. m:t, efter  inhemtande att en stor del af  de stadgar som i 
städerna utom Stockholm uti ekonomi och polismål tillämpades utfärdats  af 
städernas magistrater, hvilka dervid icke sällan öfverskridit  gränserna för 
sina rättigheter särskildt vid bestämmande af  viten och andra ansvarspå-
följder,  genom cirkulär den 26 september 1840 anbefalt  samtliga konungens 
befallningshafvande  att från  vederbörande magistrater eller stadsstyrelser in-
fordra  och jemte egna utiåtanden afgifva  förslag  till behöfliga  ordnings-
stadgar att af  k. m:t fastställas  samt till erforderliga  jemkningar i de af 
k. m:t meddelade reglementariska stadganden rörande städernas ekonomi och 
polismål, så hade k. m:t slutligen den 19 oktober 1855 förordnat  en komité 
med uppdrag att uti frågan  afgifva  utlåtanden och förslag  i det omfång 
ofvannämda cirkulär angåfve. 

Betänkandet med förslag  rörande ordningsstadgan afgafs  den 29 augusti 
1859 samt betänkandet angående städernas byggnads-, brand-, och hamn-
ordningar afgafs  den 31 december samma år. 

Remitterades till utlåtande af  styrelsen för  städernas brandstodsbolag 
(besvarades den 24 maj 1862) och öfverintendentsembetet  (besvarades den 17 
december 1861) och konungens befallningshafvande  i länet, 

Förslaget rörande ordningsstadgan anmältes den 24 mars 1868; rörande 
byggnads- m. fl.  ordningar den 8 maj 1874. 

Underdånigt  betänkande och förslag  angående skjutsnings-
besvärets ordnande, afgifvet  den 31 augusti 1859  af 
den dertill i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1859. 166 sid.+ 9 tabellbilagor. 
Ingår i 1859—60 bihang 1 saml. 1 afd.  bilagor. 

Komiterade:  Landshöfdingen  Olof  af  Geijerstam, ordf.,  expe- . 
ditionssekreteraren friherre  C. J. Oscar Alströmer, häradshöfdingen 
P. U. Stenberg, advokatfiskalen  Carl Rydqvist, kamreraren P. F. 
Th. Winroth, riksdagsfullmäktigen  Petter Jönsson. 

Sekreterare: E. A. F. Lindencrona. 
Reservationer af:  Stenberg, sid. 76—77; Rydqvist, sid. 77—85; 

Petter Jönsson, sid. 85—87. 
Bilagor. 1). Upplysningar angående post- och skjutsväsendet i 

åtskilliga främmande  länder (Norge, Danmark, Preussen, Hannover, 
Frankrike, Schweiz.) 
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2). Tabell rörande svenska städernas skjutsförbållanden. 
3). Tabell rörande skjutsningsbesväret 1855. 
4). Tabell rörande värdet af  gästgifvaregårdarnes  af  kronan 

beviljade förmåner. 
5). Tabell rörande antalet hemman befriade  från  gästgifveri-

skjuts etc. 
6). Tabell rörande postverkets inkomster och utgifter  1851—58. 
7—10). Tabeller med diverse kalkyler med anledning af  komi-

téns förslag. 
Uti skrifvelser  n:r 144, 167 och 201 den 28 oktober och 14 december 1857 

samt den 30 januari 1858 anhöllo rikets ständer hos k. m:t om förordnande  af 
en komité för  utredning oeh förslag  om, huruvida och på hvad sätt skjutsnings-
besväret skulle kunna från  jordbruket skiljas och denna angelägenhet för  öfrigt 
i framtiden  lämpligast ordnas, dels ock att åt samma komité uppdrag skulle 
lemnas att taga i öfvervägande  frågan  om kungs- och kronoskjutsens utgö-
rande och huruvida och på hvilket sätt postföringsskyldighctcn  måtte kunna 
skiljas från  jordbruket. Med anledning häraf  förordnade  k. m:t genom 
skrifvelser  den 19 juni oeh 17 september 1858 komiterade för  att fullgöra 
det i nämde rikets ständers skrifvelser  omförmälda  särskilda uppdrag i af-
seende å utredning och förslag  till reglering af  frågorna  rörande gästgifveri-, 
håll- och reserv- samt kungs- och kronskjutsningsbesvären äfvensom angående 
postföringen. 

Anmältes den 13 januari 1860. Kgl. proposition n:r 83 af  samma dag. 

Betänkande angående räntans frigifvande.  Ä S r 
Stockholm 1860. 28 sid. 4:o. 

Komiterade:  Se sid. 261 vid betänkandet den 2 februari  1860 om 
bypoteksinrättningarna. 

Reservationer af:  Nordström, sid. 16—28; Mannerskantz, 
sid. 28. 

Ur  innehållet: Historik rörande räntelagstiftningen,  sid. 2—5. 

1 skrifvelse  den 3 mars 1858 anhöll borgarståndet, att k. m:t måtte 
täckas till nästföljande  riksdag aflåta  proposition om räntans frigifvande  till 
den utsträckning, sådant funnes  med landets bästa mest öfverensstämmande. 
K. m:t lät öfvcrlemna  skrifvelsen  till komiterade för  att tagas i öfvervä-
gande vid utarbetandet af  komitcrades betänkanden rörande penning- och 
kreditväsendet. 

Betänkandet afgafs  den 1 oktober 1859, föredrogs  den 4 februari 
1860. Högsta domstolens utlåtande af  den 23 februari  1860 är bifogadt 
k. propositionen n:r 105 af  den 13 mars samma år om antagande af  en 
författning  angående ränta vid försträckning  på viss kort tid. K. m:ts pro-
position afslogs. 
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Underdånigt  betänkande afgifvet  den 14 oktober 1859  af 
ningen i riket. den för  utarbetande af  förslag  till ordnande af  den 

gymnastiska undervisningen i riket i nåder förordnade 
komité. 

Stockholm 1860. 58 sid. 4:o. 
Förvaras i original bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvars-
ärenden den 8 oktober 1859. 

Komiterade:  Öfversten  C. M. Thulstrup, ordf.,  medicinalrådet 
C. U. Sondén, professorn  N. H. Selander, öfverläraren  kapten Fr. 
Wahlfelt,  majoren Georg Adlersparre. 

Sekreterare: Notarien i krigskollegium N. A. Varenius. 
Bilagor. Förslag till stat för  gymnastiska centralinstitutet. 
Kostnadsförslag  til) diverse nybyggnader och förändringar 

vid dito. 
Historik.  I anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 20 februari 

1858 tillförordnade  k. rart komiterade den 17 juli samma år att utarbeta 
förslag  till nytt reglemente för  gymnastiska centralinstitutet samt till den 
gymnastiska undervisningens ordnande i riket. En af  de ursprungligen ut-
sedde komiterade föreståndaren  för  centralinstitutet professor  Branting ent-
ledigades i följd  af  sjukdom före  komiténs sammanträde och ersattes af 
Wahlfelt.  Öfver  betänkandet afgåfvos  utlåtanden af  sundhetskollegium och 
kanslersembetet för  universiteten äfvensom af  öfverintendentsembetet  rörande 
de aflemnade  ritnings- och kostnadsförslagen.  Då emellertid mot förslaget, 
synnerligast i hvad det afsåg  den medikala gymnastiken, åtskilliga anmärk-
ningar blifvit  framstälda  och en fullständigare  utredning af  ärendet syntes 
k. m:t erforderlig,  lät k. m:t genom skrifvelse  den 16 maj 1862 öfverlemna 
till en väsentligen förändrad  komité handlingarna i frågan  om ordnandet af 
den gymnastiska undervisningen i riket och om nybyggnad vid gymn. cen-
tralinstitutet med befallning  att taga dessa frågor  i hela deras vidd under 

i förnyad  ompröfning  och inkomma med dc ytterligare utlåtanden och förslag 
som deraf  föranleddes.  Se vidare 1862 sid. 

FZunåiJär/atT  Underdåniga  betänkanden och förslag  till: 1J  Förordning 
om kommunalstyrelse på landet. 2) Förordning  om 
kommunalstyrelse i stad. 3) Förordning  om kyrko-
stämma samt kyrko- och skolråd. 4) Förordning  om 
landsting. Afgifna  den 31 oktober 1859  af  den dertill 
i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1859. LXI + 238 sid.+ 3 opag. formulärbilagor. 
Ingår i 1859—60 bihang 1 saml. 1 afd.  bilagor. 

Komiterade-.  Landshöfdingen  S. G. von Troil, ordf.,  riksarki-
varien J. J. Nordström, justitieborgmästaren C. J. Stolpe, kontrakts-
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prosten G. V. Gumselius, brukspatronen C. H. Ekstrand, hemmans-
ägaren Nils Larsson i Tullus. 

Sekreterare: L. Möller, vice häradshöfding. 
Reservationer af:  von Troil, sid. 111—118; Ekstrand, sid. 119 

—124; Stolpe, sid. 123—228 jemte tvenne bilagor; Nordström, sid. 
231—237. 

Bilagor. Tabeller n:r 1—24 utvisande det antal ledamöter från 
hvarje stad och härad eller tingslag hvaraf  enligt den föreslagna 
förordningen  först  sammanträdande landsting skulle komma att 
utgöras efter  hvarje läns folkmängd  den 31 december 1855, sid. 87 
och följande. 

Litt. A—B. Formulär. 
Historik.  I skrifvelse  n:r 211 af  den 12 februari  1858 anböllo rikets ständer, 

att k. m:t måtte låta genom sakkunnige män ej mindre utarbeta förslag  till 
förordning  om landsting eller en länen omfattande  kommunalrepresentation 
än oek i sammanhang deruied öfverse  de angående menighetsstyrelse såväl 
på landet som isynnerhet i städerna gällande författningar  samt derefter 
till rikets ständers pröfning  framlägga  de utarbetade förslagen.  I anledning 
häraf  utsåg k. m:t den 19 juni samma år komiterade. 

Komiterades förslag  meddelades riksdagen medelst k. skrifvelse  n:r 73 af 
den 30 december 1859. I skrifvelse  n:r 186 den 26 oktober 1860 afgåfvo  rikets 
ständer utlåtande öfver  de tre första  af  de framstälda  förslagen  oeh i skrifvelse 
n:r 207 den 29 samma månad öfver  förslaget  angående landsting. K. m:t för-
ordnade den 22 februari  1861 vid anmälningen af  rikets ständers skrifvelser, 
att k. befallningshafvande  och öfverstäthållarcembetet  i Stockholm skulle 
efter  infordrande  af  yttranden från  vederbörande magistrater, stadsstyrelser 
och städernas äldste inkomma med eget yttrande. 1 anledning af  det genom 
öfverståthållarembetets  skrifvelse  den 15 mars 1861 begärda yttrandet ned-
satte Stockholms äldste till ärendets förberedande  en komité, som afgaf: 
»Betänkande och förslag  i fråga  om kommunalförfattningar  för  Stockholm, 
xifgifne  af  dertill utsedde komiterade.» Stockholm 1861. 24 sid. 4:o. 
Öfverståthållarembetets  utlåtande är följande:  »Öfverståthållarembetets  under-
dåniga betänkande i kommunalfrågan,  afgifvet  den 30 december 1861.» 
Stockholm 1862. 4:o. 

Underdånigt  betänkande af  den för  undersökningar angå-
ende stambanornas lämpligaste sträckning i nåder till- ttrackttinn-
förordnade  kommitté. 

Stockholm 1859. 132 sid.+ 2 tabeller. 4:o. 
Ingår jemte bihänget uti 1859—60 bih. 1 saml. 1 afd.  bil. 

Komiterade:  Öfversten  N. Ericson, ordf.,  öfverstlöjtnanten  C. G. 
Beijer, bergmästaren C. O. Troilius. 

Sekreterare: J. L. von Sydow. 
Förteckn.  öf  ver Komilébet.  17 
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Ur  innehållet: Sammanfattning  af  erhållna upplysningar beträf-
fande  befolkningens  fördelning,  landtbruket, skogsnäringar, berg-
verken, fabrikerna  och binäringarna, varahandeln, kommunikationer 
och transportkostnader i de orter, som beröras af  de ifrågasatta 
banlinierna, sid. 15—30. (Specifika  upplysningar i berörda ämnen, 
återfinnas  i nedannämda bihang.) 

Bilagor. Tabeller litt. A—B, utvisande längd, totalkostnad,, 
lutningar, distanser i fråga  om föreslagna  jernvägssträckningar. 

Bihang. Bihang till jernvägs-undersöknings-kommittéens under-
dåniga utlåtande af  den 25 oktober 1859. 

Stockholm 1859. 119 sid. 4:o. 
Innehåll:  Uppgift  å folkmängden  omkring jernvägslinierna. 
Tabell öfver  folkmängdens  proccntiska tillväxt 1831—1855. 
Sammandrag af  uppgifter  rörande landtbruket. 
Tabell öfver  arealens af  den fasta  marken ocli odlade jorden förhållande-

till folkmängden  och öfver  spanmålsproduktioncns förhållande  till kon-
sumtionen. 

Sammandrag af  uppgifter  rörande skogstillgångarna. 
Sammandrag af  uppgifter  rörande bergsbruk, fabriker  och binäringar. 
Tabell öfver  jerntillverkningen 1855—57. 
Sammandrag öfver  vågfördt  stång- och manufakturjern  1855—57. 
Tabell öfver  crlagda tullafgifter  och beloppet af  en del vigtigare im-

port- och exportartiklar i stapelstäderna 1855—57. 
Tabell öfver  det. antal personer, hvilkas årliga konsumtion af  vissa ut-

ländska förnödenhetsvaror  vissa uppgifna  stapelstäders medelimport af  samma 
varor 1855—57 kan anses hafva  ungefärligen  motsvarat. 

Sammandrag af  uppgifter  rörande forlöner  för  varutransporter med. 
dragare pr centner mellan vissa angifna  platser. 

Sammandrag af  transportkostnader 1855—57 för  vissa varor i vissa 
angifna  riktningar. 

Sammandrag rörande trafik  i vissa angifna  kommunikationslinier. 
Förteckning öfver  förslag  till bibanor och andra kommunikationsför-

bättringar, som framstälts  vid komiténs i landsorten hållna sammanträden." 
Historik.  I anledning af  k. m:ts proposition n:r 26 vid 1856 års riks-

dag och med afseende  på angelägenheten af,  att innan några andra jern-
vägsarbeten för  statens räkning företogos  än de då beslutade, noggranna 
och fullständiga  tekniska och topografiska  samt statistiska, landets industri 
och rörelse isynnerhet omfattande  undersökningar blefve  anstälda, stälde rikets 
ständer enligt skrifvelse  n:r 124 den 16 september 1857 till k. m:ts disposition 
ett särskildt anslag till sådana undersökningars anställande. Genom nådig 
skrifvelse  den 20 mars 1858 tillsattes komitén med föreskrift  att efter  för-
beredande tekniska och topografiska  undersökningar genom sammanträden 
med k. m:ts befallningshafvande,  magistrater, hushållningssällskap och andra 
sakkunnige personer inhemta alla sådana upplysuingar i afseende  på de 
särskilda orternas industri och rörelse, produkter, odlingslägeuhcter, befolk-
ningsförhållanden,  behof  af  lättade kommunikationer m. ni., som erfordrades-
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för  att på ett ändamålsenligt sätt kunna bestämma banornas riktning och 
anläggningssätt samt att undersökningarna borde i mån tid och tillgångar 
medgåfve  omfatta  vissa af  k. m:t bestämda banlinier. 

Betänkandet är dateradt den 8 november 1859. 
K. proposition n:r 52 den 17 november 1859 angående statens jern-

vägsbyggnader samt n:r 53 samma dag om anskaffande  af  medel för  fort-
sättning af  statens jernvägsbyggnader. 

1. Underdånigt  utlåtande i fråga  om upprättande af  bild-
, i, r- i i • r 7 7 i 7- « v i 7 blifvande  elemen-

ningsanstalter for  blifvande  elementar lar are afgifvet  den tariurare. 
18 november 1859,  af  den för  granskning af  1856  års 
slcolstadga i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1860. 16 sid. 4:o. 
Komiterade  etc. se 1858 sid.,'.240. 
K. proposition n:r 74 af  den 30 december 1859 angående anslag för 

inrättande af  bildningsanstalter för  lärare vid elementarläroverken. 

2. Underdåniqt  betänkande och förslaq  i fråqa  om afqånqs- An,.i- a/gångs-
"  •> j j o j examen vid ele-

examen vid rikets allmänna elementar-läroverk; afgifvet 
den 30 november 1859  af  den för  granskning af  1856 
års skol-stadga i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1860. 44 sid. 4:o. 
Bilaga. Beräkning öfver  kostnaderna för  den af  komitén före-

slagna kontroll vid afgångspröfningarna. 
Remitterades till universitetskansleren, besvarades den 16 februari  1861. 
K. m:ts stadga den 11 april 1862 angående examen vid rikets högre 

elementarläroverk. 

Förslag  till nytt skeppsmätningsreglemente. Åmåningmgie-
mente. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
16 december 1862. 

Komiterade:  Sekundchefen  vid flottans  konstruktionskår öfverste 
C. Lundqvist, ordf.,  premierlöjtnanterna G. C. Witt och H. Fornell. 

Öfver  handelssjöfartskomiténs  betänkande af  den 15 mars 1839 (se sid. 
168) i hvad det rörde mätarbref  afgafs  af  förvaltningen  af  sjöärenden och 
kommcrskollegium gemensamt utlåtande den 17 mars 1840 med förslag  till 
nytt skcppsmätarereglcmcnte (förvaras  bland handlingar till protokollet öfver 
sjöförsvarsärenden  den 19 oktober 1858). Kgl. reglemente angående skepps-
mätning utfärdades  den 20 augusti 1840. Sekundchefen  för  flottans  kon-
struktionskår hemstälde till kommerskollegium rörande en omarbetning af 
detsamma; kollegiet hemstälde i skrifvelse  den 23 september 1858 om en 
komité för  förslags  utarbetande. 
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Genom skrifvelse  den' 19 oktober 1858 fick  slutligen L. i uppdrag att 

med biträde af  sakkunnige, dem han sjelf  egde utse, utarbeta och till k. 
m:t afgifva  förslag  till ett efter  förändrade  förhållanden  lämpligt nytt regle-
mente för  mätning af  handelsfartyg.  Förslaget afgafs  den 10 december 1859. 

Öfver  förslaget  afgafs  utlåtande af  förvaltningen  af  sjöärenden den 4 
juli 1862. Vid föredragningen  den 16 december samma år samt den 17 
februari  1863 beslöt k. m:t att förslaget  skulle öfverlemnas  till granskning 
af  en komité. Se vidare skeppsmätningskomitens betänkande den 12 
mars 1864. 

Vid akten förvaras  generaltullstyrelsens utlåtande den 27 april 1861, 
Lundqvists yttrande den 17 april 1862 med anledning af  gjorda anmärkningar 
samt ofvannämda utlåtande af  förvaltningen  för  sjöärenden. 

Se vidare sid. 277. 
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Finanskomitén: 

1. Underdånigt  betänkande och förslag  angående förändrad 
organisation af  hypotheksinrättningarna i riket, afgifvet  ^nmiS. 
af  dertill förordnade  komiterade. 

Stockholm 1860. 90 sid. 4:0. 
Tabeller. 

Stockholm 1860. 28 opag. sid. 4:0. 
Ingår i 1859—60 års bihang 1 saml. 1 afd.  bil. 

Komiterade:  Bruksegaren V. F. Tersmeden, ordf.,  krigsfiskalen 
A. G:son Bennich, riksarkivarien J. J. Nordström, godsegaren Carl 
Axel Mannerskantz, grosshandlarne Sam. Warburg och Gustaf 
Lallerstedt. 

Sekreterare: G. Fr. Almqvist. 
.Reservation af  Lallerstedt, sid. 86—88. 

Bilagor. Litt. A. Vilkor för  öfverfiyttning  till hypoteksbanken 
af  riksbankens fond  för  utlåning mot pant af  fast  egendom på 
landet. 

Litt. B. Förslag till förordning  angående en allmän hvpoteks-
bank för  riket. 

Litt. C. Förslag till förordning  angående de allmänna grunder 
som vid hypoteksföreningars  bildande och framtida  verksamhet 
skola till efterrättelse  gälla. 

Beräkning af  den vid 1858 års slut i svenska jorden inteck-
nade skuld. 

Ur  innehållet: Redogörelse för  främmande  länders lagstiftning 
i ämnet, sid. 9—12. 

Redogörelse för  förhållandena  i Sverige, sid. 12—33. 

Tabellbilagor.  I. Hypoteksföreningarnas  ställning vid slutet af 
räkenskapsåret 1858. 

II. Bruksegares hypotekskassas ställning den 31 december 1858. 
III. Sammandrag utvisande dels värdet af  den fasta  egendom 

för  hvilken delaktighet i hypoteksföreningarne  vunnits, dels den 
säkerhet i intecknade fastigheter  och andra tillgångar, som hypo-
tekskassan och föreningarna  vid 1858 års slut innehade för  sina 
förbindelser. 

t 
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IV. Delegames i livpoteksföreningarna  förhållande  till förenin-

garna 1836—1858. 
V. Icke-låntagande delegares hos hypoteksföreningarna  årliga 

inbetalningar samt deras kapitalbehållning vid hvarje års slut, 
.1836—1858. 

VI. Låntagarnes i bruksegares hypotekskassa förhållande  till 
kassan vid hvarje kalenderårs slut 1834—1858. 

VII—XIV. Bruksegares hypotekskassas, skånska, östgöta, Små-
lands, Örebro läns särskilda, Veradands, Elfsborgs  och Mälareprovin-
sernas hypoteksföreningars  obligationsrörelse intill 1858 års slut. 

XV. Af  bruksegares hypotekskassa och föreningarna  årligen 
utgifna  obligationer i utländska myntslag. 

XVI. Af  hypoteksföreningarna  årligen utgifna  å svenskt mynt-
slag stälda amorteringsobligationer. 

XVII. Af  hypoteksföreningarna  årligen utgifna  och inlösta, i 
svenskt myntslag och på uppsägning stälda obligationer. 

XVIII. Sammanräknade beloppet af  hypotekskassans och 
hvarje förenings  utelöpande svenska och utländska obligationer. 

XIX—XXI. Hypotekskassans och föreningarnas  vid årssluten 
utelöpande svenska obligationer. 

XXH. Sammanräknade beloppet af  hypotekskassans och för-
eningarnas obligationsskuld vid hvarje årsslut. 

XXIII. Sammanräknade beloppet af  de medel, som årligeu till 
riket influtit  och derifrån  till utlandet utgått till följd  af  hypoteks-
kassans och föreningarnas  obligationsrörelse. 

XXIV. De belopp, hvilka till följd  af  hypotekskassans och 
hvarje särskild förenings  obligationsrörelse årligen från  utlandet 
till riket influtit  och derifrån  till utlandet utgått. 

XXV. Hypoteksinrättningarnas in- och utrikes begagnade 
kreditiv. 

XXVI. Af  dito upptagna andra lån än mot utgifna  obliga-
tioner. 

XXVII. Hypoteksinrättningarnas utlåning på uppsägning eller 
kortare tid. 

Historik.  Komitén tillförordnades  den 26 oktober 1858 med uppdrag dels 
att åstadkomma en utredning angående landets ekonomiska och finansiella  ställ-
ning och dels att afgifva  utlåtande och förslag  angående de förändringar, 
som kunde anses behöfliga  såväl i organisationen och sammanhanget af  de 
anstalter hvilka med penninge- och kreditväsendet hade gemenskap, som i 
de lagar, hvilka dermed stode i förbindelse.  Komiterade fullgjorde  sina 
uppdrag genom betänkandena om räntans frigifvande  den 1 oktober 1859, 
om förändrad  organisation af  hypoteksinrättningarna (se ofvan),  om landets 
bankväsende den 30 juni 1860 (se nedan) samt angående Sveriges ekonomiska 
och finansiella  utveckling under åren 1834—1860 af  den 9 februari  1863. 
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Ofvanstäende  betänkande afgafs  den 2 februari  1S60. K. skrifvelse 

Ti:r 113 den 13 april 1860 ined förslag  angående förändrad  organisation af 
Jiypoteksinrättningarna i riket. 

:2. Underdånigt  betänkande angående bankväsendet i riket '"f,;,/"""^ 
och förändrad  organisation af  bankanstalterna, afgifvet 
den 30 juni 1860  af  särskildt i nåder förordnade  komi-
terade. 

Stockholm 1860. 67 sid. st. 4:o. 
Ingär i 1859—60 bih. 1 saml. 1 afd.  bil. 

Särskilda yttranden af:  J. J. Nordström, sid. 52—59; Sam. 
Warburg, sid. 60—64, Gust. Lallerstedt, sid. 65. 

Bihang. Utredning af  de svenska bank-anstalternas ställning 
•och verksamhet åren 1834—59. Bihang till underdånigt betänkande 
angående bankväsendet i riket. 

Stockholm 1860. l + L X X I V + 2 opag. tab. st. 4:o. 

Tabeller.  I—I litt. b. Rikets ständers banks ställning 1834—59. 
II—III. Enskilda bankernas ställning 1850—59. 
IV. Stockholms enskilda banks ställning 1856—59. 
V—litt, b. Filialbankernas ställning etc. 1852—59. 
VI litt. A. Bankernas upp- och utlåning den 31 december 

1834—59. 
VI litt. B. Upp- och utlåningsrörelsen hos bankodiskontverket 

och dess lånekontor 1834—59. 
VI litt. C. Fördelning på olika orter och näringar af  de från 

bankodiskontverket och lånekontoren 1834—59 utgifna  omsättnings-
lån mot namnsäkerhet. 

VI litt. I). Månatliga rörelsen på depositions-, upp- och af-
skrifnings-  samt kassakreditivräkningarna äfvensom beloppet af  ut-
låningen vid hvarje kvartals slut hos bankodiskontverket och de 
•enskilda bankinrättningarna 1850—59. 

VII. Riksbankens inkomster och utgifter  1835—59. 
VIII. Enskilda bankernas inkomster och utgifter. 
IN. Filialbankernas inkomster och utgifter. 
X. Redogörelse för  antalet konkurser och lagsökningar, be-

loppet af  bevakade och utsökta fordringar  samt huru mycket genom 
lagsökningar influtit  hos hvarje bankkategori, 1834—58. 

XI. Riksbankens utelöpande sedlar i olika valörer, 1834—59. 
XI litt. B. Enskilda bankernas sedlar af  olika valörer. 
XII—XII litt. A—C. Riksbankens och öfriga  bankers mynt-

och sedelcirkulation från  och med 1834. 
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XIII. Enskilda bankernas teckningssumma, aktier, aktieegare 
af  olika samhällsklasser, grundfondens  beståndsdelar af  kontant 
tillskott och särskilda slags hypotek, efter  de åren 1850 och 1857 
erhållna oktrojer, aktier, grundfond  och aktieegare i enskilda ban-
kerna, oktrojtiderna 1830—40, 1847—56. 

XIV. Filialbankernas teckningssumma., aktier, aktieegare af 
olika samhällsklasser, grundfondens  beståndsdelar af  kontant till-
skott och särskilda slags hypotek äfvensom den mot hypoteken 
beviljade försträckning  från  riksbanken 1859. 

irfd  själavård Betänkande och förslag  angående en förbättrad  själavård 
knatade, {  } m f v u d s t a d e n _ 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  ecklesiastikärenden 
den 1 december 1882. 

Komiterade:  Underståthållaren S. de Maré, ordf.,  justitierådet 
J. A. Quensel, grosshandlaren A, T. Starck, kyrkoherdarne P. Lind-
sten och J. Nordlund, tullförvaltaren  L. Ahlsell, med. doktorn A. 
G. Carlsson. 

Sekreterare: Alb. Johansson. 
I anledning af  rikets ständers skrifvelse  n:r 60 den 26 april 1851' 

beslöt k. m:t den 13 juni 1856 att tillsätta en komité, bestående af  en af 
k. m:t utsedd ordförande  och af  ledamöter utsedde af  öfvcrståthållarämbetet, 
Stockholms konsistorium, Stockholms sockenstämmonämd. — två af  hvar-
dera — för  utarbetande af  förslag  till hufvudstadens  församlingars  indel-
ning i enskilda distrikt. Bland de ursprunglige komiterade var den seder-
mera aflidne  pastor primarias A. Z. Pettersson, hvilken efterträddes  af 
Lindstén. 

Betänkandet afgafs  i december 1860, anmältes den 9 februari  1861 och 
å nyo den 1 december 1882. 
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18 61. 

Underdånigt  utlåtande af  flottundersökningscommissionen  i äTflouans 
Carlskrona. 

Ingår i Tidskrift  i sjöväsendet för  1801 sid. 137—154. 
Komiterade:  Vice amiralen-friherre  G. R. Nordenskjöld, ordf., 

kommendörkaptenen G. Indebetou, kaptenen Carl Kleman, kapten-
löjtnanten S. A. C. Lagerberg, kaptenen i flottans  konstruktionskår 
A. Ljungstedt, grosshandlarne i Göteborg Carl Fredrik Waern och 
Carl O. Kjellberg, grosshandlaren i Malmö C. J. Kock och gross-
handlaren i Karlshamn Ed. Fr. Meijer. > 

Reservation af  Nordenskjöld, sid. 151—154. 
I skrifvelse  den 28 oktober 1860 anhöllo rikets ständer, att k. m:t 

täcktes läta anställa noggrann utredning huruvida flottans  samtliga segellinie-
skepp fortfarande  vore till krigsbruk användbara samt, om de ej så ansåges, 
huruvida det ej vore med god hushållning förenligt  att de utrangerades och 
möjligen uppkommande besparingar på anslaget till underhåll af  flottans 
materiel i stället användes till nya fartygs  byggande. Med anledning häraf 
beslöt k. m:t den 29 januari 1861 att förordna  tvänne förberedande  under-
sökningskommissioner, en vid hvardera af  flottans  stationer i Karlskrona 
och Stockholm, hvilka kommissioners yttranden sedan skulle öfverlemnas 
till en särskild komité. 

Till ledamot i kommissionen i Karlskrona var ursprungligen förordnad 
kommendörkaptenen S. A. Lagerstråle i stället för  ofvannämde  Indebetou. 

Utlåtandet af  ofvannämda kommission i Karlskrona afgafs  den 27 maj 1861. 
Kommissionernas utlåtanden föredrogos  den 5 juli samma år, då k. m:t 

beslöt tillsättande af  en komité (se sid. 268). 
Uti här ofvan  citerade tidskrift  finnas  intagna åtskilliga handlingar 

rörande kommissionernas tillsättande (sid. 97 och följande)  samt (å sid 177 
och följande)  om komitén. 

Underdånigt-  utlåtande af  flottundersökningscommissionen  i kAndi Z/jMtZ\« 
Oj  111 ' fartyg  i Stock-
Stockholm. Mm. 1 

Ingår i Tidskrift  i sjöväsendet för  1861 sid. 155—159. 
Komiterade:  Kommendören Johan Lilliehöök, ordf.,  kommen-

dörkaptenen A. R. V. Egerström, kaptenen B. L. Ullrich, kapten-
löjtnanten J. R, Dahlström, kaptenlöjtnanten vid konstruktionskåren 
J. Jeansson, grosshandlarne Samuel Godenius, Johan Erik Fröberg 
och Fredrik Adolf  Rinman samt sjökaptenen Olof  Lindström. 

• Bilagor. Litt. A—C (ej tryckta). 
Utlåtandet afgafs  den 8 juni 1861. Sc för  öfrigt  under näst före-

gående utlåtande. 
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c/% S Ä Sjöförsvarskomitén:  Utlåtande  den 22 november 1861  an-
gående det vid sista riksdagen beviljade anslag till ny-
byggnad af  en ångfregatt. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
3 december 1861. 

Komiterade  se 1862 sid. 268. 
Reservationer af  Sundin och Ljungstedt. 

Af7re"ierl'käpch  ordnande af  presterskapets aflöning.  Till  kongl. 
ajioning. maj:t afgifna  underdåniga utlåtanden den 6 december 

1861  af  särskildt i nåder utsedde komiterade och den 
15 mars 1862  af  kongl. maj:ts och rikets kammar-
collegium. 

Stockholm 1862. 104 sid. 4:o. 
Komiterade:  Kammarrådet Tönnes Helm. Wrangel, domprosten 

Isac Samuel Widebeck, landskamreraren A. F. Lychou, kontrakts-
prosten L. P. Holmberg, possessionaten Pehr Ehrenheim. 

Sekreterare: K. G. Metzén. 
Reservationer af:  Wrangel, sid. 52—54; Widebeck, sid. 54; 

Holmberg, sid. 54—61. 
Med anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 6 juli 1857, hvari an 

tydts den riktning i hvilken ordnandet af  presterskapets aflöning  borde för-
siggå, och sedan, efter  det att frågan  i följd  af  kgl. proposition n:r 46 af 
den 4 november 1859 kommit under förnyadt  öfvervägandc  hos rikets ständer, 
såväl dessa som presteståndet särskildt inkommit med skrifvelser  till kgl. 
maj:t, faststälde  k. m:t den 15 juni 1861 vissa grunder för  reglering af 
presterskapets aflöning  och uppdrog åt komiterade att med ledning häraf 
uppgöra förslag  till allmänt ordnande af  presterskapets aflöning  och till för-
fattning  i ämnet. K. förordning  den 11 juni 1869 angående ordnandet af 
presterskapets löneinkomster. 

^en^pm/ö/ver- Bet nya testamentet. Ny  proföfversättning,  xdgifven  åf 
*"u"tamenui.''"  kongl. svenska bibel-commissionen. 

Andra öfversedda  upplagan. Upsala 1861. 645 sid. 8:o. 
Ledamöter: Erkebiskopen H. Reuterdahl, ordf.,  domprosten A. 

E. Knös, professorerna  C. A. Tören och IL M. Melin. 
Första upplagan utgafs  1853, se Tillägg. 
Öfver  ofvanstående  öfversättning  afgåfvos  utlåtanden af  teologiska fakulte-

tenia och konsistorierna; öfverlemnades  till 1868 års kyrkomöte, som i skrifvelse 
n:r 9 den 28 september 1868 godkände de af  kommissionen uttalade grunder, 
men begärde en förnyad  bearbetning af  öfversättningen.  Jemför  sid. 312. 
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1862. 

Komiterade  till utarbetande af  förslag  till nya författningar  ̂ "/åmZ/må 
om passagerarångfartyg:  utlåtande om utsträckning af ang*" par-
rättigheten att föra  befäl  å öppna eller halfdäckade  s. 
k. ångslupar. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 25 
april 1862. 

Komiterade:  Ofverdirektören  Knut Styffe,  ordf.,  kaptenlöjtnan-
ten C. A. Pettersson, kaptenen B. Joh. Jonzon, ingeniören V. Lind-
berg, ångfartygsbefälhafvaren  Fing. von Sydow. 

o 

Sekreterare: John Åkerblom. 
Komiterade, som voro förordnadc  genom k. bref  den 14 februari  1862, 

afgåfvo  ofvannämda utlåtande den 17 april samma år ocb anmältes det den 
25 i samma månad. Se vidare sid. 275. 

1. Förslaq  till den allmänna medborqerliqa kriqsbildninqens i-andt/örmars-
J  J  J  o o komitén; ser. 

ordnande. MMtan. 

2. Förslag  till officersbildningens  lämpligaste ordnande. 

3. Förslag  till uppsättande af  ingeniörtrupper. 

4. Förslag  till Vestgöta  regementes uppsättande och Smålands 
husarregementes afsittande. 

5. Förslag  till inrättande af  ridskolor. 

6. Förslag  till krigsförvaltningens  organisation. 
Af  ofvanståendp  utlåtanden förvaras  n:r 3 bland handlingar till proto-
kollet öfver  landtförsvarsärenden  den 13 oktober 1865, n:r 4 oeh n:r 
6 bland handlingar till protokollet den 31 mars 1863. 

Reservation till n:r 6 af  Klint. 
Komiterade,  historik m. ra. se vid 1865 års betänkande. För-

slagen lv.r 1—2, 5—6 äro intagna i samma betänkande. 
Ofvanstäende  utlåtanden afgåfvos  den 30 april 1862. Krigskollegiets 

utlåtande af  den 7 februari  1863 angående n:r 4 och af  den 30 december 
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1862 angående n:r 6 förvaras  på bär ofvan  angifvet  ställe, der äfven  förvaras 
krigskollegiets utlåtande af  den 26 november 1859 angående 1859 års betänkande 
rörande reglering af  styrelseverken. I anledning af  kollegiets utlåtande den 
30 december 1862 afgåfvo  komiterade år 1863 påminnelser (se sid. 275). 
K. proposition n:r 105 den 21 april 1863 angående krigskollegiets ombild-
ning till arméförvaltning;  der bilagdt protokollet för  den 31 mars 1863. 

I det statsverkspropositionen till 1862—63 års riksdag bilagda proto-
kollet öfver  landtförsvarsärenden  hänvisas till komiterades förslag  angående 
krigsskolan pä Karlberg. 

Förslag  till förnyade  stadgar för  kongl. musikaliska aka-
demien. 

Stockholm 1862. 15 sid. 8:o. 
Komiterade:  Friherre Knut Bonde, ordf.,  lärarne vid musika-

liska akademien Karl Ehrenreich, Vilhelm Bauck, Johan van Boom 
och J. P. Cronhamn samt sångläraren Isidor Dannström. 

Underdånigt  betänkande angående ett tidsenligt ordnande 
*w- af  rikets sjöförsvar,  afgifvet  den 23 maj 1862  af  i 

nåder förordnade  kommiterade. 
Stockholm 1862. 98 sid. 4:o. 

Komiterade:  Statsrådet grefve  B. von Plåten, ordf.,  kommen-
dörkaptenerna P. E. Ahlgren och C. B. Lilliehöök, kaptenerna C. 
A. Sundin, R. von Feilitzen och A. Ljungstedt, grosshandlaren J. 
G. Schwan, grosshandlaren P. Muren, rådmannen A. W. Björck. 

Sekreterare: P. O. Bäckström, amiralitetskammarråd. 
Reservationer af:  Lilliehöök, sid. 51—52, 60—61; Sundin, 

sid. 52; Feilitzen, sid. 52—53; Ahlgren, sid. 53; Ljungstedt, sid. 
53; Björck, sid. 53—60; von Plåten, sid. 61—66. 

Bilagor: N:r 1—2. (Ej tryckta). Rörande dels några i Frankrike 
bygda italienska pansarfregatter  och dels ångkorvetten Gefles  repa-
ration. 

N:r 3. Förslag utvisande den af  komitén tillstyrkta sjöför-
svarsmateriels beskaffenhet  och kostnad etc. 

N:r 4—6. Beräkning af  användbara förråd  till nybyggnad etc. 
N:r 7. Uppgift  på tillgång och erforderligt  anslag till nybygg-

nad 1864—1872. 
N:r 8. Byggnadsplan för  åren 1864—1872. 
N:r 9. Beräkning rörande tillgång för  nybyggnad från  riks-

statens anslag till flottans  underhåll. 
N:r 10. Förslag öfver  flottans  bevärade segelfartyg,  beskaffen-

heten jemte det erforderliga  underhållet 1864—72. 
N:r 11—13. Motsvarande rörande flottans  bevärade ångfartyg 

och roddfartyg  samt bevärade fartyg. 
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N:r 14. Förslag öfver  kostnaden för  flottans  fartygs  samt hus 
och byggnaders underhåll 1864, 1865 och 1866. 

N:r 15. Approximativt årsunderhåll af  den nya flottan,  dess 
förnyelse  deruti inbegripen. 

N:r 16—19. (Ej tryckta). Rörande Karlskronas befästande,  årliga 
underhållet af  byggnaderna vid flottans  station i Karlskrona, statio-
nernas förrådsbehållningar  och utrymmet i stationernas kaserner 
och sjukhus. 

N:r 20 A—B. Förslag utvisande behofvet  af  befäl,  underbefäl 
och gemenskap för  år 1867 befintliga  ång-, segel och rodd-fartvg. 

N:r 21 A—C. Förslag till fördelning  af  manskapet samt på 
tillgång af  befäl  och underbefäl. 

N:r 22. Approximativ beräkning öfver  årliga kostnaden för 
kanonierkåren. 

N:r 23. Uppgift  på båtsmänuens ålder vid antagandet. 
N:r 24. Förslag till öfningsexpeditioner  med flottans  fartyg, 

utvisande tillika den årliga öfningstiden  för  hvarje individ samt år-
liga expeditionskostnaden m. ra. 

N:r 25. Från handels- och sjöfartsfondeu  för  sjöexpeditioner 
med flottans  fartyg  utbetalda medel 1840 — 1860. 

N:r 26. Af  komitén föreslagna  anslag å riksstatens femte 
liufvudtitel  1864—1866. 

N:r 27. (Icke tryckt). Utgjorde förteckning  öfver  inkomna 
handlingar. 

Ur  innehållet: Ofversigt  af  förändringar  och förbättringar  inom 
andra länders mariner, sid. 4—9. 

Historik.  Med anledning af  rikets ständers anhållan om undersökning 
af  befintliga  segellinieskepps användbarhet för  krigsbruk beslöt k. m:t den 
29 januari 1861 att efter  föregångna  noggranna undersökningar af  flottans 
samtliga fartygs  tillstånd och användbarhet (se sid. 265 vid utlåtandena af 
flottundcrsökningskommissionerna  i Karlskrona och Stockholm år 1861) åt 
en särskild komité uppdraga att utarbeta och afgifva  utförligt  underdånigt 
betänkande jemte förslag  öfver  förenämda  fartygs  vidare brukbarhet och 
underhåll samt lämpligaste sättet för  ordnande af  rikets sjöförsvar  efter 
tidens fordringar.  Komiterade tillförordnades  genom k. bref  den 5 juli 
samma år. Betänkandet föredrogs  den 14 oktober 1862; se protokollet öfver 
sjöförsvarsärenden  samma dag, bilagdt statsverksprupositionen till 1862—63 
årens riksdag. 

Underdånigt  betänkande angående lämpligaste rigtningenp&nt 
/ >.. • .. , / - o i j* 7 / 7 t • j* ± vudstaden. 

or en jernvag norrut jran hujvudstaden m. m., ajgijvet 
den 17  juni 1862  af  den dertill i nåder förordnade 
komitté,. 

Stockholm 1862. 132 sid. oeh 1 karta. 
Ingår i 1862—63 bihang 1 saml. 1 afd.  2 band. 

i 
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Komiterade:  Landshöfdingen  A. G:son Bennieh, ordf.,  gene-

ralmajoren Joh. Aug. Hazelius, grosshandlaren A. W. Frestadius, 
kammarjunkaren grefve  Fr. Cronstedt, landssekreteraren J. Sjöberg, 
förste  landtmätaren grefve  Henning A. Taube, grosshandlaren A. 
Th. Starck. 

Sekreterare: J. L. von Sydow. 
Ur  innehållet: Återblick på behandlingen af  frågor  om jern-

vägs anläggande i Sverige, sid. 6—30. 
Skiljaktiga meningar inom komitén, sid. 30—34. 
Reservationer af:  Bennieh, sid. 1—10; Hazelius, sid. 10—11-

Cronstedt, sid. 11—15; Taube, sid. 15—31. 
Bilagor: En tabell utgörande sammanställning af  vissa norr om 

Mälaren ifrågasatta  jernvägsliniers längd och anläggningskostnad. 
En karta upprättad 1862 af  komitéledamoten Taube och utvi-

sande beräknade banrayoner på vissa af  dessa sträckningar. 
Historik.  Med anledning af  en underdånig anhållan från  styrelsen för 

ett bolag, bildadt för  byggande af  en jernväg mellan Stockholm och Upsala 
öster om Sigtunafjärden,  fann  k. m:t den 7 mars 1862 för  godt att för-
ordna en komité för  ytterligare utredning af  de statistiska och ekonomiska 
förhållanden  m. fl.,  som kunde bestämma företrädet  mellan de båda ifråga-
satta sträckningarna för  en jernväg från  Stockholm norrut, äfvensom för 
utredande af  frågorna  rörande om den lämpligaste anslutningspunkten till 
(lefle—Dala  jernväg oeh om fördelarna  och olägenheterna af  att norra jern-
banan förenades  i Stockholm med den å Södermalm anlagda bangården eller 
ock utan dylik förening  finge  sin utgångspunkt å Norrmalm. 

Anmältes den 21 november 1862. K. proposition n:r 47 den 25 
samma månad angående statens jernvägsbyggnader. 

pcMiomvfaniir:  Underdånigt  betänkande och förslag  till förordning  angående 
civilstatens pensionsväsende, afgifna  af  den dertill i 
nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1863. 68 sid. 4:o. 

Komiterade:  Presidenten grefve  Carl G. Mörner. ordf.,  byråchefens 
B. O. Nycander, kommersrådet L. Åkerberg, sekreteraren C. G. 
Stuart, assessorn G. Fr. Almqvist, sekreteraren J. H. Dumrath. 

Sekreterare: Clas Livijn. 
Reservationer af:  Åkerberg, sid. 57—64; Stuart, sid. 65—67.. 

. Bilaga. Uppgift  öfver  antalet af  och lönebelopp för  embets- och 
tjenstemän samt betjente vid tullverket. 
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Ur  innehållet: Redogörelse för  utvecklingen af  i Sverige be-
fintliga  anstalter till pensionerande af  statens tjensteinnehafvare, 
sid. 7—20. 

Historik.  1 skrifvelse  n:r 229 af  den 27 februari  1858 angående regleringen 
af  utgifterna  under riksstatens nionde hufvudtitel  anhöllo rikets ständer, att 
en revision af  gällande pensionsförfattningar  måtte företagas  och förslag  till 
ändamålsenligt ordnande af  pensionsväsendet uppgöras och för  rikets ständer 
framläggas.  1 anledning deraf  förordnade  k. m:t den 19 juni 1858 en 
komité med uppdrag att efter  granskning af  de stadganden, som låge till 
grund för  pensions erhållande af  allmänna medel eller af  särskilda utaf  sta-
ten understödda pensionsinrättningar, uppgöra och till k. m:t aflemna  förslag 
till ett ändamålsenligt ordnande af  pensionsväsendet i allmänhet. Betän-
kandet afgafs  den 27 september 1862. Öfver  detsamma afgafs  utlåtande 
den 31 januari 1863 af  direktionen för  civilstatens pensionsinrättning; an-
mältes den 20 februari  1863 och den 26 maj 1865. En embetsskrifvelse 
den 29 september 1865 till civilstatens fullmäktige  besvarades 1866; anmältes 
den 5 juni 1885 ut in prot. Se vidare sid. 284. 

Förnyadt  utlåtande af  Icommiterade  för  utarbetande af  för-
slag till ordnande af  den gymnastiska undervisningen ae" s ord""" de-
i riket m. m., afgifvet  den 18 november 1862. 

Stockholm 1863. 32 sid: 4:o. 

Komiterade:  Professorn  N. H. Selander, ordf.,  kaptenen G. 
Adlersparre, professorn  H. A. Abelin, kaptenen G. Nyblseus, före-
ståndaren för  gymnastiskt ortopediska institutet med. d:r Herm. 
Sätherberg, läraren vid gymnastiska centralinstitutet med. d:r T. J. 
Hartelius. 

Sekreterare: J. Stenmark. 

Bilaga. Förslag till stat för  gymnastiska centralinstitutet. 
Historik:  Komiterade tillförordnades  den 16 maj 1862. Se vidare 

historiken under 1859 års betänkande. K. propositionen n:r 112 den 15 
maj 1863 angående anslag till gymnastiska centralinstitutet. 

Betänkande oeh förslag  angående nationalmuseets inredning. 
ning. 

Komiterade:  Ofverintendenten  G. Söderberg, ordf.,  riksantikva-
rien B. E. Hildebrand, professorn  J. C. Boklund, vice biblioteka-
rien G. E. Kleming, lektorn G. Wennerberg. 

I anledning af  rikets ständers skrifvelse  n:r 198 af  den 28 oktober 
1860 förordnade  k. m:t komiterade den 12 april 1861. Betänkandet afgafs 
den 18 december 1862. K. proposition n:r 117 den 3 juli 1863 angående 
nationalmuseibyggnadens inredning. 
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för 0iot?-e!S!7^-  Förnyadt  underdånigt förslag  till lcongl. reglemente angående 
lots- och fyrinrättningen  i riket. 

Stockholm 1862. 24 sid. 4:o. 

rör?iot* '-°odifyr-  Förnyadt  underdånigt förslag  till kongl. förordning  angående 
m>att,ungen, lots- och fyrinrättningen  i riket. 

Stockholm 1862. 19 sid. 4:o. 
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Underdånigt  betänkande angående Sveriges ekonomiska och eZno>»Ma 9och 
finansiela  utveckling under åren 1834—1860.  Afgifvet  veclatng "årm 
den 9 februari  1863  af  särskildt i nåder förordnade 
komiterade. 

Stockholm 1863. 158 + CXXIII sid. (tabeller). st. 8:0. 

Komiterade:  Se 1860 sid. 261 angående finanskomitén  med 
undantag af  Lallerstedt. 

Särskildt yttrande af  C. A. Mannerskantz, sid. 137—157. 
Tabeller.  I. Folkmängden 1830—1860. 
II. Egorymden af  olika slag samt tillökningen efter  år 1834 

i åker och äng. 
III. Kronans och andra allmänna skogar. 
IV. Antalet hästar hornboskap m. fl.  husdjur och tillväxten i 

kreatursantalet åren 1834—1858. 
V. Jordens beskaffenhet  och brukningssätt samt verkstälda 

jordförbättringar. 
VI. In- och utförseln  af  spanmål åren 1834—1860. 
VII A—H. Markegångspriset i hvarje läu samt medelpriset 

för  riket å hvete, råg, korn, hafre,  ärter, smör samt på mans- och 
ökedagsverken 1834—1860. 

VIII. Sågverken deras värde och tillverkning 1858. 
IX A—F. Värdet å grufvor  med tillhörande byggnader, mas-

ugnar, gjuterier och mekaniska verkstäder, stångjerns-, stål- och 
gröfre  jernförädlingsverk  m. m. 

X—XI. Bergs- och brukshandteringens olika produkter 1834 
— 1860. 

XII. Fabriker och manufakturinrättningar  i riket. 
XIII—XIV. Antal fabriker,  stolar, egare och arbetare samt 

tillverkningsvärde 1834—1860. 
XV. Diverse mindre fabriker. 
XVI. Antal och lästetal af  städers, köpingars och landtmäns 

mätta fartyg  samt ångfartygens  antal och maskinkraft  1830—1860. 
XVII A—D. De förnämsta  varuartiklar som transporterats 

på Hjelmare, Strömsholms, Göta och Trollhätte kanaler 1834 
— 1 8 6 0 . 

XVII E. De vid inrikes sjöfarten  begagnade fartygen  äfven-
som trafiken  och afgifterna  för  densamma å de större kanalerna 
1834—1860. 

Förtcckn.  öfver  Komitébet.  18 

( 
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XVIII. Varuinförseln  särat värdet och kvantiteten af  de för-

nämsta till riket införda  artiklar samma år. 
XIX. Varuexporten samt kvantiteten af  spantnåls-, trävara- och 

jern- och kopparexporten samma år. 
XX. Tullinkomsten inom de särskilda uppbördsdistrikten! 

samma år. 
XXI. Växelslut anmälda på Stockholms och Göteborgs börser 

1834—1860. 
XXII. Sparbankerna i riket, antalet delegare samt deras kapi-

taltillgång länsvis 1834, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1860. 
XXIII. Sparbankernas inom de särskilda länen ställning vid 

1860 års ingång. 
XXIV. Ofversigt  af  riksbankens samt de enskilda och filial-

bankernas utelöpande sedlar och invisningar samt förhållandet 
mellan sedlarna och metalliska kassan m. ra. vid slutet af  åren 
1834—1859. 

XXV. Svenska statsverkets samtliga inkomster och utgifter 
1834—1858. 

XXVI. Kostnaderna för  laga skiften  m. ra. 1834—1858. 
XXVII. Handlande, handtverkare och sjöfolk  i städerna och 

på landet 1834—1860. 
XXVIII. Vid handel och näringar sysselsatta personer. 
XXIX A—C. Arbetsvärdet åren 1834 och 1858; lefnadsvilko-

rens förbättring. 
XXX. Taxeringsvärdet å jordegendomen i riket år 1862. 
XXXI. Sammandrag af  jordbruksförhållandena  inom de sär-

skilda länen. 
Bland de uppdrag, hvilka den komité som förordnades  den 26 oktober 

1858 erhöll, hörde äfven  att anställa en omfattande  utredning af  landets 
ekonomiska och finansiella  tillstånd från  och efter  den tid det i följd  af 
de år 1834 genomförda  besluten rörande den s. k. realisationen ånyo erhöll 
ett fast  och stadgadt myntvärde för  sina transaktioner. 

Genom sina betänkandcn rörande jordhypotekskrediten (den 2 februari 
1860) och landets bankväsende (den 30 juni 1860) hade komitén full-
gjort en del af  sina uppdrag. Ofvanstående  betänkande anmältes den 3 
juli 1863. 

Ang. svenskt Betänkande af  komiterade för  undersökninq af  svenskt jerns 
jerns lämplighet - • -7  *' ' 

""materia 9'  lämplighet till jernvägsmateriel. 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden 
den 3 mars 1863. Tryckt  utom bil. A—C uti .lernkontorets annaler 
för  1864 sid. 17—30 samt förekommer  äfven  i särtryck. 

Komiterade:  Öfverdirektören  Knut Styffe,  direktörerna G. Ek-
man och Andreas Grill. 
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Bilagor. Litt. Ä. Komiterades skrifvelse  till chefen  för  statens 
jernvägsbyggnader den 10 juni 1861. 

Litt. B. Rapport från  stationsingeniören löjtnant Nathorst rö-
rande anstälda försök  öfver  rälers bärighet vid bantågs passerande. 

Litt C. C. G. Beijer och Styffe,  angående anstälda försök  med 
två axlar till jernvägsvagnar. 

Litt. D. Sammandrag af  de under 1861-—62 verkstälda svenska 
leveranser af  diverse till statens jernvägsbyggnader hörande effekter 
(tryckt). 

Sedan rikets ständer hos k. m:t anhållit att k. m:t mätte genom sak-
kunniga personer låta anställa de noggranna försök,  som kunde erfordras  för 
att grunda ett säkert omdöme om de företräden  som svenska räler i för-
hållande till priset kunde cga framför  utländska, och chefen  för  statens 
jernvägsbyggnader i skrifvelse  den 18 oktober 1860 hemstält att den före-
slagna undersökningen äfven  måtte omfatta  hjul och annan jernvägsmateriel 
samt äfven  frågan  om hvilka slag af  de till jernvägarne erforderliga  effek-
ter med sannolikhet skulle kunna påräkna export till andra länder, så upp-
drog k. m:t den 20 oktober 1860 åt ofvannämde  komiterade att verkställa 
de begärda utredningarna. Jemte komiterade hade äfven  chefen  för  statens 
jernvägsbyggnader friherre  N. Ericson utsetts att så vidt tid och öfriga  om-
ständigheter honom medgåfvc  att i komiténs arbete deltaga. 

Betänkandet afgafs  den 13 februari  1863, anmältes den 3 mars 
samma år. Se vidare sid. 301. 

Betänkande af  komiterade för  afqifvande  af  förslaa  till ny An'J-,  pattage-
j  j  j  u  j  j  j  «7 «/ r areangfartyg. 

författning  om hvad i afseende  å passagerareångfartygs 
byggande, utrustning och begagnande bör iakttagas. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civil-
ärenden den 12 februari  1864. 

Komiterade:  Se 1862 sid. 267 med undantag af  Pettersson 
som under tiden aflidit. 

Betänkandet afgafs  den 30 oktober 1863, anmältes den 12 februari  1864. 

Påminnelser af  landtförsvarskomitén  i anledning af  krigs- triJ$ ö£a 
kollegiets utlåtande den 30 december 1862  öfver  komi- bMntn g-
téns förslag  till krigsförvaltningens  ombildning. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  försvarsiirenden  den 
18 mars 1863" 

, Se 1862 sid. 267. 
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/frZuMa/Ma  Förslag  till förnyade  stadgar för  kongl. musikaliska aka-
akademten. j 

demien. Stockholm 1863. 8 sid. 8:o. 

Komiterade:  Prseses i musikaliska akademien friherre  Fabian 
Jakob Wrede, ordf.,  kommersrådet J. N. Borelius, lärarne vid musi-
kaliska akademien Vilhelm Bauck och J. P. Cronhamn. 

Reservation af  Bauck och Cronhamn, sid. ^ 
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Underdåniga  utlåtanden rörande vissa på inledda under- ™k°u>*ap& 
handlingar om en handels- och sjöfartstraktat  meduöm"a"hanMs-
Frankrike  beroende frågor,  afgifna  af  de för  uppgö-
rande af  förslag  till ny tulltaxa den 6 november 1863 s" wor-
i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1865. 79 sid. 4:o. 
Komiterade:  Landshöfdingen  N. A. G:son Bennich, ordf.,  di-

striktschefen  V. Karström, .kommersrådet C. F. af  Ström, gross-
handlaren P. Muren, fabriksidkaren  J. Lenning. 

Sekreterare: E. Ljungstedt. 
Reservationer mot första  utlåtandet af  J. Lenning, sid. 13; 

samt mot det andra af  V. Karström, sid. 70—72; P. Muren, sid. 
73—75, Lenning, sid. 73—83. 

Bilaga. Tabell upptagande för  vissa uppgifna  artiklar de i 
gällande svenska tulltaxa faststälda  tullsatser, de af  tull komitén i 
och för  en blifvande  handelstraktat med Frankrike tillstyrkta för-
ändrade tullbestämmelser äfvensom de af  tyska tullföreningen  i 
traktat med Frankrike betingade tullafgifter. 

Historik.  K. m:t uppdrog den 6 november 1863 åt komiterade att 
uppgöra förslag  till ny tulltaxa för  att underställas rikets ständers pröfning 
och ansåg k. m:t att arbetet borde i flera  delar ställas i sammanhang med 
de redan öppnade underhandlingarna om en handels- och sjöfartstraktat  med 
Frankrike och lät för  detta ändamål till komitén öfverlemna  åtskilliga trak-
tatsärendet rörande handlingar med befallning  att afgifva  utlåtande i anled-
ning af  deras innehåll. Komiterade afgåfvo  ett utlåtande den 12 januari 
1864 och deu 15 april samma år ett ytterligare. K. proposition n:r 39 den 
17 november 1865 angående med Frankrike afslutad  handels oeh sjöfartstraktat. 

Sfceppmätningskomiténs  underdåniga betänkande. Anv-
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
21 december 1865. 

Komiterade:  Byråchefen  B. O. Nycander, ordf  , kaptenen vid 
flottans  mekaniska kår Victor Ringheim, grosshandlaren i Göteborg 
Gustaf  Melin. 

Bilagor. Litt. A.—E. Diverse beräkningar. 
Historik.  Komiterade tillförordnades  den 17 februari  1863 att granska 

och om så funnes  behöfligt  omarbeta ett af  öfverste  C. Lundqvist med tre office-
rares biträde upprättadt förslag  till skeppniätningsreglemente (se 1859 sid. 259). 
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Komiterades betänkande afgafs  den 12 mars 1864. Öfver  detsamma 
afgafs  utlåtande af  generaltullstyrelsen den 11 juni 1864 samt af  förvaltningen 
af  sjöärenden ocli kommerskollegium ett gemensamt utlåtande öfver  komite-
rades förslag  dels till förordning  angående mätning af  handelsfartyg  och dels 
till instruktion för  skeppsmätare. Utlåtandena förvaras  på ofvan  angifvet 
ställe. 

if%uppl å,och Betänkande angående upplåtande till Stockholms stad af 
Kastellholmarnc  rij l rr i iti 7 nu Stockholm* okepps- och Kastellholmarne. 

stad. 
Komiterade:  Generalmajoren J. af  Kleen, ordf.,  kommendören 

C. J. von Diederichs, kommendörkaptenen A. G. R. von Feilitzen, 
kaptenen vid flottans  mekaniska kår B. J. Jonzon, majoren i väg-
och vattenbyggnadskåren C. A. Adelsköld, kaptenen friherre  Br. A. 
Leijonhufvud. 

Sekreterare: kanslisten i krigskollegium C. F. Engström. 
1 anledning af  en af  öfverståthållaren  gjord framställning  angående 

upplåtelse till Stockholms stad af  Skeppsholmen och Kastallholmen förord-
nades komiterade den 28 april 1864 att yttra sig deröfver  och i samman-
hang dermed afgifva  betänkande i frågan  angående förflyttning  af  flottans 
i Stockholm station. 

Betänkandet afgafs  den 26 februari  1864, föredrogs  på sjöförsvarsde-
partementets föredragning  den 10 maj samma år. 

A7er  för'iäm-°'Betänkande  och föv  slag till förändrade  instruktioner för 
direktionen och tjenstemän vid länslasarett och kurhus. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  ecklesiastikärenden 
den 21 oktober 1864. 

Komiterade:  Landshöfdingen  friherre  G. af  Ugglas, ordf.,  öfver-
läkaren vid Vadstena hospital L. M. Hjertstedt, landskamreraren i 
Hallands läu C. G. Lindgren.. 

Sekreterare: N. Fr. Sander, amanuens i ecklesiastikdeparte-
mentet. 

I anledning af  rikets ständers skrifvelse  n:r 24 den 4 februari  1863 
tillförordnades  komiterade den 11 september samma år. Betänkandet afgafs 
den 12 april 1864. Sundhetskollegium utgaf  utlåtande den 23 maj samma 
år. Vid akten förvaras  påminnelser af  komiterades ordf.  i anledning af 
detta kollegiets utlåtande, af  komitén infordrade  upplysningar från  lands-
höfdingämbetena  äfvensom sundhetskollegiets förslag  till instruktion för  lä-
karne vid länslasarett och kurhus den 25 november 1861. 

a,,g. strafflag  i. Förslaq  till särskild strafflaq  för  kriqsmakten. 
for  krigsmakten J  JJ  J  J  J 

Stockholm 1864. 40 sid. 4:o. 
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2. Förslag  till disciplinär-stadga för  IcHgsmagten.  Ä ^ a / l i -
krigsmakten. 

Stockholm 1864. 16 sid. 4:o. 

Utlåtande  i ämnet. 
Stockholm 1864. 57 sid. 4:o. 

Komiterade:  Krigshofrättsrådet  J Rhodin, ordf.,  öfverstlöjtnan-
terna Erik af  Edholm och R. Abelin, kaptenen Br. Ulrich, krigs-
fiskalen  Magnus Armfelt, 

Reservationer af:  Rhodin, sid. 35—37; Edholm, sid. 37—43; 
Ulrich, sid. 44—55; Armfelt,  sid. 55—57. 

Ur  innehållet: Ofversigt  af  de hufvudsakligaste  förändringar  i 
•svenska krigslagstiftningen  som blifvit  vidtagna eller föreslagna 
sedan 1809, sid. 2—9. 

Sid. 43. Tabell utvisande förhållandet  med bestraffningar 
ådömda eller extra judicialiter tilldelade underofficerare  och man-
skap inom svenska armén 1850 — 63 (bilaga till Edholms reservation). 

Historik.  Sedan ett efter  k. m:ts till 1862—63 årens riksdag aflåtna 
proposition till ny allmän strafflag  ocli de deruti af  rikets ständer beslutade 
förändringar  lämpadt förslag  till särskild strafflag  för  krigsmakten till lands 
ocli sjös blifvit  med ledning af  den år 1846 tillsatta krigslagskouiiténs för-
slag inom justitiedepartementet utarbetadt, förordnade  k. m:t den 13 oktober 
1863 en komité till granskning af  förslaget. 

Komiterades förslag  inkommo den 23 juli ]864, anmältes den 11 juni 
1868. Ilögsta domstolen afgaf  utlåtande den 22 november 1866. 

Den 11 juni 1868 utfärdades  nya krigslagar. 

Underdånigt  betänkande angående ordnandet af  pensions- ^/pal^ontiä' 
väsendet för  folkskolelärarne  samt deras enkor och barn, SS'krm/oeh 
jemte förslag  till pensions-reglementen, afgifna  den 19 bam. 
december 1864  af  dertill i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1865. 56 +XIII sid. 4:o. 
Komiterade:  Byråchefen  B. O. Nycander, ordf.,  lektorerna E. 

O. Björling och A. Rundbäck, kyrkoherden J. Otterström, kantorn 
S. Rosenberg. 

Sekreterare: J. H. Dumrath. 
Reservationer af:  Nycander, sid. 51—54; Otterström, sid. 54—56. 
Tabellbilagor.  Litt. A—B. Kalkyler öfver  de föreslagna  pen-

sionskassornas blifvande  inkomster och utgifter  etc. 
Ur  innehållet: Historik öfver  pensionsfrågans  utveckling, sid. 2—7. 
Historik.  1 anledning af  rikets ständers anliållan i skrifvelse  n:r 169 

den 16 november 1863 om undersökning af  på hvilka grunder pensioneringen för 
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folkskollärare  ändamålsenligast skulle kunua ordnas uppdrog k. m:t den 22 
april 1864 åt komiterade att företaga  ifrågavarande  undersökning samt efter 
det frågan  i hela dess vidd blifvit  tagen under ompröfning  inkomma med 
utlåtande och förslag  till de grunder för  folkskollärares  pensionering hvilka 
på lämpligaste sätt kunde betrygga det afsedda  ändamålets uppnående. 
Betänkandet remitterades till domkapitlens utlåtande. K. proposition n:r 49 
den. 1 december 1865 angående folkskolelärares  pensionering. 

ncnTpröjr^er'Bet  gamla testamentet: Ny  proföfversättning,  utgifven  af 
gamla testa- konql. svenska bibel-commissionen. 

mentet-
Band 1. Upsala 1864. 11+457 sid. 8:o. 
Band 2, Upsala 1865. 611 sid. 8:o. 
Band 3. Upsala 1867. 492 sid. 8:o. 
Band 4. Upsala 1868. 302 sid. 8:o. 
Band 5. Upsala 1869. 340 sid. 8:o. 

sätM  rldfmicili  Landtförsvarskomitén  angående förändring  i upp börds sättet 
armin• vid indelta armén. 

Se: Tillägg. 
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1865 . 

Komiterade för  granskning af  anstälda artilleriförsök: 

1. Utlåtande  den 28 januari 1865  angående ifrågasatt  i^iuafmr-
7 . f.  , 7 o , 77 7 r j kare kanoner. 

anvandmng aj en ny metod jor astaalcommanae aj star-
kare kanoner. 

2. Samma dag. Angående ifrågasatt  anskaffning  of  en tolf-  nonko^tmuian. 
pundig kanon efter  en af  J.  P. Frisk  uppgifven  ny kon-
struktion. 

3. Samma dag. Utlåtande  öfver  det af  premierlöjtnanten a^XÄSw. 
C. C. Engström gjorda förslag  till förbättrande  af  flot-
tans artillerimateriel och försök  med af  honom konstrue-
rade kanoner. 

4. Den 4 februari  1865:  Utlåtande  öfver  en af  mekanikus 
C. P. Iiamberg  konstruerad s. k. propellerprojektil. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
21 februari  1865. 

Komiterade:  General fälttygmästaren  friherre  Fabian Jakob Wrede, 
ordf.,  öfverstlöjtnanten  C. Ii. Hägerflycht,  majoren C. iM. Skytte. 

Komiterade tillförordnades  den genom k. bref  den 3(1 oktober 1863 
för  granskning af  resultaten af  de verkstälda försöken  med refflade  och 
slätborrade kanoner. 

Underdånigt  betänkande med förslag  till ordnande af  sjö-
officersbildningen,  afgifvet  den 9 februari  1865  af  i blMn m' jen-
nåder för  ordnade kommitterade, äfvensom  dermed ge-
menskap egande handlingar. 

Stockholm 1865. 98 sid. 8:0. 
IngAr äfven  i Tidskrift  för  sjöväsendet för  1865 sid. 83—160. 

Komiterade:  Kommendören Arv. Egerström ordf.,  kommendör-
kaptenen C.' A. Sundin, kommendörkaptenen A. Herkepé, kaptenen 
vid flottan  Carl Kleman, kaptenen vid flottan  S. A. C:son Lager-
berg, kaptenlöjtnanten Victor af  Klint, löjtnanten vid Vermlands 
regemente J. Mankell. 
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Sekreterare: A. Falkenstedt, notarie i sjöförvaltningen. 
Reservationer och särskilda yttranden af:  C. A. Sundin, Victor 

af  Klint, sid. 95—97; A. Herkepé och Carl Kleman, sid. 97—98. 
Betänkandet omfattar  dels förslag  till utbildning af  officerare 

vid det inre sjöförsvaret  och dels förslag  till bildande af  sjöoffice-
rare i allmänhet. 

Historik.  Med anledning af  rikets ständers skrifvelse  n:r 107 den 11 aug. 
1860 om vidtagande af  förändringar  i organisationen af  krigsskolan vid Karl-
berg förordnade  k. m:t den 14 oktober 1862 om vissa förändringar  af  ifråga-
varande krigsakademi. Då denna ombildning medförde  väsentliga rubbningar 
i dåvarande grunder för  sjökadetternas uppfostran,  hemstälde dåvarande che-
fen  för  sjöförsvarsdepartementet  statsrådet grefve  B. von Plåten den 20 
oktober 1864 om tillsättande af  en komité, hvilken skulle hafva  till uppgift 
att under hänsyn till ej mindre den högre utveckling sjökrigsväsendet i 
allmänhet uppnått än äfven  beskaffenheten  af  den materiel, hvilken i följd 
såväl häraf  som af  Sveriges finansiella  och egendomliga geografiska  förhål-
landen måste komma att för  dess sjöförsvar  anskaffas,  föreslå  de fordringar, 
som kunde finnas  böra för  sjöofficersbildningen  uppställas, äfvensom att un-
dersöka den anbefalda  ombildningens af  krigsskolan lämplighet för  sjökadet-
ternas utbildning till dugliga yrkesmän samt uppgifva  erforderliga  åtgärder 
för  åstadkommande af  en i berörda hänseende fullt  ändamålsenlig under-
visning. Komiterade tillförordnades  samma dag och sammanträdde den 12 
november samma år. Betänkandet afgafs  den 9 februari  1865, anmältes den 
28 februari  samma år. Såsom grundade delvis på sedan icke förverkligade 
förutsättningar  befunnos  komiterades förslag  icke utförbara.  (Se protokollet 
öfver  sjöförsvarsärenden  den 4 januari 1867, bilagdt statsverkspropositionen 
till 1867 års riksdag.) 

verkitäuandfa/  Underdånigt  betänkande angående väckt fråga  om vissa för-
wbe%rerken*e> ändringar i sättet för  verkställande af  de förvaltande 
Stockholm pen- 7 ,  , . , , , , 

ningeiikvider. embetsverkens ^ otockliolm penmngehqviaer m. m. aj-
gifvet  af  den dertill i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1865. 30 sid.+ 9 opag, tabellbilagor. 4:o. 
Komiterade:  Presidenten O. A. Tauvon ordf.,  departements-

chefen  Victor Ljungstedt, räntmästaren N. E. Muller, kamreraren 
J. H. Dumrath, kamreraren J. F. von Heidenstam. 

Sekreterare: M. Nordlindh. 
Reservation af:  V. Ljungstedt, sid. 19—30. 
Bilagor. 1—6. Uppgifter  å krigskollegiets, förvaltningens  af 

sjöärenden och fångvårdsstyrelsens  behållning i rikets ständers bank 
under år 1863 samt å de till nämda verks disposition af  statskon-
toret under 1863 på k. räntekammaren anordnade summor. 
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7. Uppgift  å beloppet af  de kontanta eller å depositionsräk-
ning i rikets ständers bank innestående medel, som å vissa upp-
gifna  dagar år 1862 funnits  hos de i Stockholm befintliga  förval-
tande verk. 

8. Angående k. räntekammarens bankoräkning etc. 
9. Uppgift  å de kontanta behållningarna vid 1861 och 1862 

årens slut hos vissa allmänna verk och inrättningar, för  hvilka 
medels förvaltning  redovisning meddelas uti rikshufvudboken. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 86 den 16 maj 1863 anhöllo rikets ständer att 
k. m:t måtte låta utarbeta förslag  till en sådan förändring  af  statskontorets 
organisation äfvensom af  arbetsordningarna för  öfriga  i Stockholm befintliga 
förvaltande  kollegiala cmbetsverk, hvilka hade till åliggande att verkställa 
utbetalning af  statsmedel, att dessa förvaltande  verk i allmänhet och med 
undantag af  expensmedel samt möjligen en mindre kassa för  smärre utbetal-
ningar icke behöfdc  hafva  några kontanta penningar om händer eller större 
summor innestående å verkets bankoräkning, men deremot erhölle rättighet 
att för  sina utgifter,  inom vissa för  hvarje embetsverk begränsade belopp, 
till livar oeh en, som af  det förvaltande  verket skulle uppbära penningar, 
utfärda  invisningar, stälde på k. räntekammaren och hvilka der genast blefve 
med kontanta penningar infriade;  äfvensom att för  de utbetalningar, som af 
statskontoret omedelbarligen ombesörjas, sådan förenkling  måtte tillvägabrin-
gas, att särskilda anordningar och assignationer icke behöfde  för  mindre 
summor utfärdas,  men medlen utan tidsutdrägt i kontanta penningar utbe-
talas af  räntekammaren. I anledning häraf  tillförordnade  k. m:t genom k. 
bref  den 16 påföljande  oktober komiterade med uppdrag att företaga  den 
begärda utredningen samt äfvensom att taga under öfvervägande  om icke 
rättigheten att på räntekammaren utfärda  invisningar kunde tilläggas äfven 
andra Stockholm befintliga  embetsverk som egde att för  statens räkning 
verkställa utbetalningar. 

Betänkandet afgafs  den 29 april 1865, anmältes den 19 maj samma år. 

Kavallerikomitén: 

1. Förslag  till kavalleriets beväpning. AnbJä^ k's 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden 
den 24 april 1866. 

Komiterade:  Generalmajoren G. Sandels, ordf.,  öfversten  Th. 
af  Wirsén, öfversten  friherre  C. A. B. Cederström, ryttmästaren 
Joh. Arsenius, ryttmästaren Carl Plåten. 

Sekreterare: Carl Nordenfalk. 
Komiterade tillförordnades  den 10 januari 1865 att afgifva  förslag  till 

kavalleriets lämpligaste utredning och beväpning. Utlåtanden af  generalfält-
tygmästaren den 10 april 1866 och af  arméförvaltningen  den 11 samma 
månad förvaras  vid akten. 
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um$3mcen- 2- Förslag  till organisation af  en centralridskola. 
trnlridskoia,. „ _ . 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden 
den 13 oktober 1865. 

Bilagor. Förslag till stat för  en centralridskola i Malmö, till 
dito för  dito vid Herrevadskloster, till dito för  dito å Drottningholm. 

Båda dessa förslag  afgåfvos  den 1 maj 1865. Vid detta sistnämda 
äro bifogade  skrifvelser  från  regementscheferna  för  husarregementet Carl XV 
och lifgardet  till häst samt utlåtande den 26 september 1866 af  riksmar-
skalksembetet. 

Pensionskomitén: 
Ar"nff  f,/'cnkör  l- Underdånigt  betänkande angående pensioneringen af  enkor 

och barn efter  civile tjenstinnehafvare  jemte förslag  till 
pensionsreglemente, afgifna  af  den dertill i nåder för-
ordnade komité. 

Stockholm 1865. 116 sid.-fl  graf.  tab. 4:o. 
Komiterade:  Se 1862 sid. 270. 
Särskilda yttranden af:  Åkerberg, sid. 39, Stuart, sid. 39—41. 
Bilagor. Litt. A. Tabell utvisande de belopp, som utöfver 

delegarnes afgifter  1827—1864 blifvit  af  civilstatens pensionsinrätt-
nings statsanslag använda till pensioneringen af  delegarnes enkor 
och barn. 

Litt. B. Tabell utvisande inträdes- och befordringsafgifterna 
för  vissa angifna  tjenstinnehafvare  dels enligt komiterades förslag 
och dels enligt gällande bestämmelser. 

Litt. C. Tabell utvisande pensionsbeloppen utgående enligt 
gällande bestämmelser samt de af  komiterade föreslagna. 

Litt. D. jämte bil. litt. a—ö. B. O. Nycander och J. H. Dum-
rath, Utredning i finansielt  hänseende af  frågan  rörande den före-
slagna pensionskassan för  enkor och barn efter  civila tjensteinne-
hafvare. 

Ur  innehållet: Redogörelse för  i Sverige varande anstalter till 
pensionering af  tjenstinnehafvares  enkor och barn, sid. 4—9. 

Historik.  Se sid. 271 under komiterades betänkande den 27 september 
1862. Ofvan  angifna  betänkande afgafs  den 5 maj 1865. Utlåtande af 
civilstatens fullmäktige  och direktionen för  civilstatens pensionsinrättning den 
29 december 1865; anmältes den 20 april 1866 och expedierades i vissa 
delar, anmältes den 5 juni 1885 ut in prot. 

cMiitJc™'enkc-~-  Komiténs  för  pensionsväsendets ordnande underdåniga be-
förcnad Ukapu'ai-  tänkande och förslag  angående en med civilstatens enke-

ocli pujyillkassa förenad  kapital- och lifränteförsäkrings-
anstalt. 

Stockholm 1865. 28 sid. 8:o. 

i 
* 
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Detta betänkande afgafs  den 6 juni 1865. Utlåtande af  fullmäktige 
föl-  civilstatens pensionskassa den 27 januari 1866. Ärendet anmältes den 
31 augusti 1866. 

Underdånigt  betänkande angående landtförsvaret,  afgifvet  "f /c"" 
den 12 maj 1865  af  dertill i nåder förordnade  komi-
terade. 

Stockholm 1865. I. 203 sid. II. 69 sid. III. 131 sid. IV. 74 sid. 
Ingår i 1865—66 bihang 1 saml. 1 afd.  bil. 

Komiterade:  Generalmajorerna friherre  Gillis Bildt, ordf.,  J. A. 
Hazelius och Erik af  Klint, f.  d. öfversten  grefve  Ludvig af  Ugglas, 
öfversten  J. H. Rosensvärd, öfverfältläkaren  P O. Liljevalch (för  sjuk-
vårdsärenden), majoren vid göta artilleriregemente L J. M. Reenstjerna 
(för  artilleriärenden), kaptenen vid ingeniörkåren friherre  Br. Abr. 
Leijonhufvud  (för  ingeniörärenden), kammarskrifvaren  i krigskolle-
gium G. N. Forssman (för  kamerala och räkeuskapsärenden). 

Sekreterare: Kaptenen G. Nyblseus. 
Komiténs ofvannämda utlåtande är fördeladt  i följande  be-

tänkanden ang.: 

1. Krigsstyrkan och befästningarna. 
Bil. A. Beräkning öfver  Rysslands stridskrafter  och sannolika 

anfallsstyrka  mot Sverige. 

2. Grunderna för  arméns organisation, beväringsinrätt-
ningen och landstormen. 

Bil. A. Jämförelse  mellan kostnaden för  de indelta trupperna 
och en deremot svarande styrka uppsatt genom allmän beväring, 
jämte ditbörande 11 tab. 

Bil. B. Approximativ beräkning öfver  ökad kostnad genom 
den föreslagna  organisationen af  beväringsmanskapet. 

3. Om infanteriet. 
Bil. A—B. Angående Vesternorrlands beväringsbataljon och 

Hallands bataljon. 
Bil. G. Uppgift  öfver  nya ordinarie roteringen inom soldat-

hållet. 
Bil. D. Angående Norr- och Vesterbottens kårer. 
Bil. E. Sammandrag af  vakansafgifterna  för  nya ordinarie 

roteringen efter  1856—1860 årens markegångstaxor. 
Bil. F—I. Angående Bohusläns regemente, första  ocb andra 

lifgrenadierregementena,  ett Vesterbottens regemente, oeh Helsinge 
regemente samt Vermlands, Nerikes och Vestmanlands regementen. 

Bil. J—K. Förslag till fördelning  af  rust- och rotehållsnummer 
vid indelta infanteriregementen  och kårer. 



286 1865. 
Bil. L. Jämförelse  mellan rust- och rotehållsnummers använ-

dande vid regementen och kårer enligt det dåvarande och det af 
komiterade föreslagna  förhållandet. 

Bil. M. Angående indelta arméns föreslagna  förstärkning  af 
rotar och statsverkets förlust  i vakansafgifter  från  nya ordinarie 
roteringen, 

Bil. N. Båtsmanshållets styrka. 
Bil. O. Förslag öfver  soldatnummer vid infanteriet  1864. 
Bil. P. Sammandrag af  och redovisning för  nummerstyrkan 

vid infanteriet,  enligt komiterades förslag. 
Bil. Q. Beräkning öfver  förstärkningen  till infanteriets  stam-

trupper med verkliga soldatnummer, enligt komiterades förslag. 
Bil. R—S. Förslag till befälspersonal,  spel och gevärshandt-

verkare vid ett infanteriregemente  och vid en infanterikår. 
Bil. T:—U.~ Jämförelse  mellan antalet af  befäl  och civilstat vid 

infanteriet  enligt dåvarande och det af  komiterade föreslagna  för-
hållandet. 

Bil. V. Fördelning af  befäl  och spel vid ett regemente på 
krigsfot  med tre bataljoner. 

Bil. X. Beräkning öfver  styrka i ledet eller roteantalet vid en 
fältbataljon. 

Bil. Y. Förslag öfver  befäl  och manskap så stridande som 
icke stridande vid en bataljon på krigsfot  af  800 man. 

Bil. Z. Tabell öfver  tillgången på beväringssoldater inom sär-
skilda läno för  de der förlagda  stam bataljoner etc. 

Bil. A. Förslagsberäkning öfver  infanteriets  sammansättning 
och styrka på krigsfot. 

A. Tabell utvisande länsvis antalet extra soldat- och båtsmans-
rotar samt särskilda extra rotar förbundna  att anskaffa  hästar i 
stället för  karlar vid krig. 

Ö. Approximativ beräkning af  ökad kostnad genom den före-
slagna organisationen af  infanteriet. 

4. Om kavalleriet. 

Bil. A. Beräkning öfver  den vinst rusthållarue vid afsuttna 
kavalleriregementen ega uti de för  rustningen medgifna  förmåner. 

Bil. B. Årlig kostnad för  underhåll af  400 man nyvärfvadt 
kavalleri. 

Bil. C. Lönekostnaden vid hela det indelta kavalleriet för 
skvadronsbefäl,  underbefäl,  hästläkare och trumpetare. 

Bil. D. Redovisning för  nummerstyrkan å regemente. 
Bil. E. Tablå öfver  svenska kavalleriets effektiva  styrka. 

5. Om artilleriet. 
Tab. 1—6. Angående de olika afdelningarnas  styrka etc. 
Bil. A. Föreslagen organisation och fördelning  af  artilleriets 

personal och hästar vid arméns försättande  på krigsfot. 
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Bil. B. Uträkning å kostnaden för  den föreslagna  tillökningen 

i styrka under fred  af  personal och hästar. 
Bil. C. Förslag öfver  artilleriets personal. 
Bil. D. Förslag öfver  l:a—3:dje artilleribrigaderna. 

6. Om ingeniörtrupper. 

Bil. A. Förslag till uppsättande af  ingeniörtrupper; med tabell 
utvisande statsverkets årliga kostnad för  det befintliga  sappör-
kompaniet. 

(Utgör komiterades förslag  i ämnet af  den 30 april 1862). 
Bil. B. Förslag till uppsättning af  ett nytt kompani pon-

tonierer. 
Bil. C—D. Förslag till uppsättning af  en sappörbataljon. 
Bil. E. Förslag till erforderliga  hästar för  ingeniörtrupperna 

vid deras mobilisering 

7. Om generalstaben och generalitetet. 

Bil. A—B. Förslag till stater för  generalstaben ocb genera-
litetet. 

Samtliga ofvannämda betänkanden ingå i del. 1. 

8. Om krigsbildniDgen. 
omfattande  följande  delar: 

a) Den allmänna medborgerliga krigsbildningen. 

b) Vapenöfningarna. 

Bil. A. Approximativ beräkning af  årliga kostnaden för  in-
delta arméns vapenöfningar  samt korprals- och underbefälsskolor. 

Bil. B—C. Approximativ beräkning af  årliga kostnaden för 
Vermlands fältjägarekårs  samt beväringsmanskapets vapenöfningar. 

c) XJnderbefälsskolor. 

Bil. A. Förslag till föreskrifter  rörande undervisningen, kun-
skapsprof  m. m. vid indelta infanteriets  underbefälsskolor. 

Bil. B. Förslag till undervisningsämnen vid kavalleriets korp-
ralskolor. 

d) Skjutskol or. 

e) Ridskolor. 
Bil. A—B. Förslag till stat för  en ridskola vid Strömsholm 

och en uti Malmö. 



288 1865. 
f)  Kavalleriskolor. 

Bil. A. Kostnadsberäkning angående kavalleriskolorna i Stock-
holm och i Malmö. 

g) Undervisning i gymnastik och vapenföring. 

h) Officersbildningen, 
omfattande: 

1) krigsskolan, den allmänna offlcersbildningen; 
2) krigshögskolan, den högre officersbildningen; 
3) styrelsen för  krigsundervisningen. 
N:r 8 med dess underafdelningar  ingår i del. II. 

A 
9. Om arméns aflöning. 

a) Indelta armén. 
Ur  innehållet: Historik rörande indelta arméns aflöning,  sid. 

3—17. 
Bil. A. Sammandrag utvisande skilnaden inom indelta kaval-

leriregementena mellan antalet befäl  och underbefäl  med vederlikar 
samt spel vid indelningsverkets upprättande och i nuvarande tid. 

Bil. B. Sammandrag utvisande skilnaden inom indelta rote-
rade infanteriet  mellan antalet befäl  och underbefäl  med vederlikar 
samt spel vid indelningsverkets upprättande och i nuvarande tid. 

Bil. C. Sammandrag utvisande indelta arméns lönetillgångar 
enligt 1833 års lönereglering efter  beräkning af  1860 års värden 
samt för  boställena. 

Bil. D. Förteckning och uträkning å nummerlöner använda 
till underofficerares  med vederlikars aflöning  samt spelets underhåll 
vid indelta armén. 

Bil. E. Medelbeloppet af  behållen lön inom hvarje lönegrad 
vid indelta arméns särskilda regementen och kårer utaf  de genom 
1833 års lönereglering armén anvisade tillgångar. 

Bil. F. Högsta och lägsta beloppen af  behållen löneinkomst 
i hvarje tjenstegrad vid indelta kavalleriet och infanteriet  samt vid 
hvart och ett regemente för  det med boställen försedda  kompani-
befälet  och underbefälet,  utaf  de vid 1833 års lönereglering armén 
anvisade tillgångar. 

Bil. G. Formulär till redogörelse för  ett regementes aflönings-
tillgångar. 

Bil. H. Förslag till normalstat för  indelta arméns aflöning. 
Bil. I. Beloppet af  hvarje regementes och kårs aflöning  vid 

indelta kavalleriet enligt den föreslagna  nya normalstaten. 
Bil. K. Sammanlagda aflöningen  vid indelta kavalleriet enligt 

den föreslagna  nya normalstaten. 
Bil. L—M. Motsvarande uppgifter  angående indelta infanteriet. 
Bil. N. Uträkning å tillökningen uti indelta arméns lönebehof 

enligt komiterades förslag. 



t 

1865. 289 
Bil. O. Sammandrag af  de från  arméns kvarvarande rege-

menten och kårer till statsverket indragna boställens afkastning. 
Bil. P. Uppgift  å de från  indelta armén tid efter  annan till 

statsverket indragna indelta räntor samt kronotionde. 
Bil. Q,. Tillökning och minskning i indelta arméns personal 

af  befäl,  underbefäl  och spel samt deras löner och stat som upp-
kommit genom de efter  indelningsverkets ordnande skedda organi-
sationer inom armén. 

b) V ä r f v a d e  armén. 

Reservation af  B. A. Leijonhufvud. 
Bil. A. Lönerna vid värfvade  garnisonerade infanteri-  och 

kavalleriregementena för  befäl  och underbefäl  med vederlikar samt 
spel, enligt staterna för  1864—66. 

Bil. B. Löner och arvoden samt anslagen för  rekrytering 
och musikens underhållande vid Vermlands fältjägareregemente 
samma år. 

Bil. C. De vid artilleristaben, artilleriregementena och fyr-
verkarekåren för  statsregleringsperioden 1864—1866 bestämda lö-
ner ra. ra. 

Bil. D. Löner och arvoden för  befäl  och underbefäl  med veder-
likar vid ingeniörkåren enligt staten för  1864—1866. 

Bil. E. Förslag till löner för  befäl  och underbefäl  med veder-
likar samt spel vid lifgardesregementena  till fots. 

Bil. F. Förslag till löner för  befäl  och underbefäl  med veder-
likar samt jägare vid Vermlands fältjägarekår. 

Bil. G. Förslag till löner för  befäl  och underbefäl  samt spel 
vid lifgardet  till häst och husarregementet konung Carl den XV. 

1 Bil. H. Förslag till löner för  befäl  och underbefäl  med veder-
likar samt spel vid artilleriet etc. 

Bil. I. Förslag till löner för  befäl  oeh underbefäl  med veder-
likar samt spel vid ingeniörkåren. 

Bil. K—N. Uträkningar å aflöningen  för  befäl  och underbefäl 
etc. vid värfvade  garnisonerade infanteri-  och kavalleriregementena, 
vid Vermlands fältjägarekår,  vid artilleriet vid ingeniörkåren, enligt 
föreslagen  ny lönestat och organisation. 

Bil. O—Q. Uträkning å de nya och indragna löner, som skulle 
föranledas  af  komiterades organisationsförslag  vid lifgardesregemen-
tena till fots,  vid värfvade  kavalleriregementena och vid artilleriet. 

Bil. R, Uträkning å den tillökade aflöning  å ingeniörkårens 
stat, som skulle erfordras  enligt den föreslagna  nya organisationen 
och löneregleringen. 

Bil. S. Uträkning å de nya och indragna löner vid Vermlands 
fältjägarekår,  som skulle föranledas  af  komiterades organisations-
forslag. 

10. Pensioneringen. 
Bil. A. Förslag till pensionsstat för  arméns befäl. 

Förtecl'11.  Ö/eer Komitébd.  ' 
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Bil. B. Uppgift  å antalet officerare  och underofficerare  af  alla 

grader vid indelta och värfvade  armén samt Gotlands national-
beväring, hvilka enligt komiterades förslag  till pensionsgrunder 
skulle varit berättigade till full  pension under år 1863 samt uträk-
ning af  pensionsbeloppen. 

Bil. C. Tabell utvisande antalet af  det från  Vadstena krigs-
manshuskassa pensionerade manskapet af  armén samt pensions-
summan klassvis under åren 1855—04. 

N:r 9—10 ingå i del III. 

11. Intendentsväsendet. 

12. Sjukvården. 
Bil. A. Öfversigt  af  arméns läkarebehof  på krigsfot,  beräknadt 

enligt de i k. förordningen  den 13 juni 1855 bestämda grunder. 
Bil. B. Uppgifter  om sjukdomsförhållandet  bland trupper under 

svenska krigen samt under fälttåget  på Krim 1854—55. 
Bil. C. Förslag till löner för  fältläkarekåren  samt uträkning å 

kostnaden. 

13. Krigsförnödenheter. 

Bil. A. Beräkning öfver  kostnaden af  vissa uppgifna  persedlar 
för  en styrka af  15,000 man. 

14. Krigsförvaltningen 

Ur  innehållet: Historik, sid. 39—47. 
Reservation af  Erik af  Klint, sid. 67—69. 
N:r 11 —14 ingå jämte en sammanfattning  af  hufvudpunkterna  i komi-

terades förslag  uti del IV. 
Af  de i det föregående  upptagna betänkanden afgåfvos  redan den 30 

april 1862 de om ingeniörtrupperna, den allmänna medborgerliga krigsbild-
ningen, ridskolor, offieersbildningen  och om krigsförvaltningen,  jfr  sid. 267. 

Historik.  Då k. in:t på grund af  flera  i k. brefvet  af  den 16 juli 1861 
närmare utvecklade föreliggande  omständigheter ansåg nödigt att åtgärder 
vidtoges till åstadkommande af  en så omfattande  utredning af  allt hvad till 
försvarsverket  till lands hörde, att svenska folket  och dess riksdagsombud 
skulle kunna göra sig en rätt föreställning  om livad som funnes  att tillgå, 
om hvad som vidare erfordrades  för  att göra landets stridskrafter  använd-
bara och om sättet för  detta ändamåls vinnande, uppdrog k. m:t genom 
nämda bref  åt komitén att i ett sammanhang yttra sig öfver  vissa frågor  och 
i afseende  på dessa utarbeta ocli inkomma med ett fullständigt  betänkande 
äfvensom de fullständiga  oeh noggranna beräkningar öfver  kostnaderna, som 
föranleddes  af  landtförsvarets  ordnande enligt komiténs åsigter. 
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Komitén sammanbodde deu ] oktober 1801 samt afgaf  förutom de i 
det föregående  upptagna betänkanden den 30 april 1862 sex betänkanden. 
(Se sid. 267). 

Af  de ursprunglige komiterade afgingo  under komiténs fortvaro  den 23 
mars 1862 öfversten  A. F. Z. llcuterskiöld i följd  af  sin statsrådsutnämning, 
majoren i artilleriet C. Gr. V. Hjort genom dödsfall  samma år samt genom 
entledigande hösten 1863 lifmedikus  doktor D. V. Lundberg samt i januari 
1864 generalintendenten L. G. Sandels. Nvinträdande voro Forssman, Reen-
stjerna oeh Liljevalch. 

Den 13 oktober 1865 anmältes del 6 oeh utlåtandet den 4 augusti samma 
år af  chefen  för  ingeniörkåren; samma dag anmältes krigskollegiets utlä-
tande angående komiterades förslag  rörande krigsförnödenheter  och direktio-
nens för  arméns pensionskassa utlåtande den 20 september samma år an-
gående komiterades förslag  rörande reglering af  arméns pensionsväsende. 

Deu 31 december 1868 föredrogs  betänkandet i hvad det rörde pensio-
nering af  manskapet vid armén samt krigskollegiets betänkande däröfver. 
Samma dag sundhetskollegiets utlätande af  den 26 februari  1866angående 
betänkandet i hvad det rörde sjukvården. Samma dag arméförvaltningens 
och förvaltningens  af  sjöärenden samt kammarkollegiets utlåtande den 30 
mars 1867 angående betänkandets förslag  rörande organisation af  infanteriet. 
Samma dag arméförvaltningens  utlåtande den 28 september 1867 angående 
dito dito rörande artilleriets organisation. Samma dag inspektörens för 
kavalleriet utlätande den 1 november 1867 angående dito dito för  kavalleriets 
organisation. Samma dag krigskollegiets utlåtande den 1 december 1865 
angående samma betänkande. Samma dag krigskollegiets utlåtande den l1.) 
december 1865 angaende dito dito rörande löneväsendet vid indelta och värf-
vade arméerna, samt chefsämbetet  vid ingeniörkåren den 1 december 1865 
angående dito dito i fråga  löneväsendet för  ingeniörkåren. 

Ofvannämda myndigheters utlåtanden med flera  handlingar förvaras 
bland samma dags handlingar. Den 19 januari 1869 afläts  k. proposition n:r 
11 angående landtförsvarets  organisation. 

Veterinärkomitén: 

1. Underdånigt  betänkande anqående ordnandet af  veterinär- An.p-
J  J  vunmart* om-

väsendet jämte dithörande forslar/  till instruktioner och n"'" ,e 

stadganden m. m., afgifna  den 24 maj 1805  af  dertill 
i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1865. 144 sid. 4:o. 
Ingår i 1867 bihang, 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  A. L. Hamilton ordf.,  rytt-
mästaren friherre  C. Th. E. Plåten, bruksegaren Carl IL Ekstrand, 
direktören Louische Hofman,  (Bang), bruksegaren N. G. Hero. 

Sekreterare: H. Husberg. 

* Tryckt i Hvgiica för  1866 sid. 157 o. f. 
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Bilagor. Förslag till stat för  veterinärväsendet, sid. 65—72. 
Förslag till instruktion för  veterinärstyrelsen, sid. 1—6. 
Förslag till stadgar för  veterinärinstitutet, sid. 1—32. 
Förslag till stadgar för  veterinärinrättningen i Skara, sid. 33—11. 
Förslag till instruktion för  öfverlandtveterinären,  sid. 42—45. 
Förslag till instruktion för  civilveterinärläkarne i riket, sid. 46—53. 
Förslag till instruktion för  reglementariska bestämmelser för 

militärveterinärkåren, sid. 54—56. 
Ur  innehållet: Historisk öfversigt  rörande veterinärväsendets 

utveckling i Sverige, sid. 3—9. 
Historik.  I skrifvelse  n:r 16 af  den 28 februari  1863 anhöllo rikets 

ständer, att k. nr.t täcktes låta utarbeta och för  rikets ständer framlägga 
förslag,  hvarigenom i öfverensstämmelse  med tidens fordringar  och landets 
behof  icke mindre undervisningen i veterinärkunskapen måtte höjas och 
utvidgas än äfven  djurläkarnes antal förökas  och dess vilkor förbättras. 
Komiterade tillförordnades  den 13 november samma är att afgifva  förslag  till 
fullständigt  ordnande af  veterinärväsendet i riket. Utlåtande af  sundhets-
kollegium den 17 maj 1866. K. proposition n:r 16 den 18 januari 1867 an-
gående ordnande af  veterinärväsendet i riket. 

Särskildt underdånigt betänkande angående de åtgärder, 
som böra iakttagas mot smittosamma sjukdomar bland 
husdjuren, jämte förslag  till förordningar  i detta ämne, 
afgifvet  den 24 maj 1865  af  den komité, som med afse-
ende å veterinärväsehdets ordnande varit i nåder tillsatt. 

Stockholm 1865. 22 sid. 4:o. 
Ingår i 1867 bihang, 2 saml. 2 afd. 

Bilagor. Förslag till förordning  till förekommande  och häm-
mande af  smittosamma sjukdomar bland husdjuren. 

Förslag till förordning  till förekommande  af  smittosamma krea-
turssjukdomars införande  i riket. 

Förslag till lag om återgångsfel  vid kreaturshandel. 
Genom remiss den 17 december 1863 fick  veterinärkomitén i uppdrag 

att afgifva  utlåtande i anledning af  sundhetskollegiets förslag  till förordning 
angående hvad till förekommande  oeh hämmande af  farsoter  och smitto-
samma sjukdomar bland husdjuren iakttagas bör. 

niZaf^na-  Utlåtande  öfver  ett af  lektor G. Wennerberg  uppgjordt för-
slag i afseende  å sadana oljemålningar, som böra i 
nationalmusenm inrymmas. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  ecklesiastikärenden 
den 21 juli 1865. 

Ang. åtgärder tj 
iiwt smittosam-
ma sjukdomar 
and husdjuren. 
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Komiterade:  Ofverintendenten  Fr. v. Dardel, ordf.,  grefve  A. 
Bielke, professorn  Joh. Chr. Boklund, vice professorerna  J. F. 
Iiöckert och G. U. Troili. 

Komiterade tillförordnades  den 21 april 1865; betänkandet afgafs  den 
13 juni samma år. 

Underdånigt  betänkande af  i nåder förordnade  komiterade A7aumräuen W 

för  utarbetande af  förslag  till ny lag rörande vatten-
rätten, afgifvet  den 15 juni 1865  och på kongl. maj:ts 
nådiga befallning  till trycket befordradt. 

Stockholm 1866. 177 sid. 4:o. 

Komiterade:  Kammarrådet grefve  Tönnes Helmuth "Wiaugel, 
ordf.,  intendenten Hj. Elworth, bruksegaren H. P. V. Gahn, kom-
missionslandtmätaren V. Dahlgren. 

Sekreterare: v. häradshöfdingen  friherre  O. V. Stael von 
Holstein. 

Reservationer af:  Wrangel, sid. 149—154; Elworth, sid. 155— 
162 Gahn sid. 163—176. ' 

Historik.  I skrifvelse  n:r 57 af  den 14 mars 1863 anhöllo rikets ständer, att 
k. m:t matte täckas låta utarbeta förslag  till en ny lag såväl för  afledande 
som tilledande af  vatten och hvari borde bestämmas jord- och strandegares 
rättigheter och skyldigheter i förhållande  till hvarandra och till innchafvarc 
af  .vattenverk eller annan egendom hvars rätt kunde vara deraf  beroende. 
K. m:t uppdrog den 5 maj samma år åt ofvannämde  komiterade järnte 
assessorn Axel Bergström oeh ryttmästaren P. von Möller att utarbeta för-
slag till en sådan lag. Komiterade sammanträdde den 27 oktober samma 
år. Bergström entledigades i mars och Möller i november 1864. 

Betänkandet remitterades till samtliga konungens befallningshafvande 
och hushållningssällskap, landtbruksakadeinien, landstingen i Värmlands, Kop-
parbergs, Gcfleborgs,  Yesternorrlands, Jämtlands, Vesterbottens och Norr-
bottens län, kammarkollegium, landtmäteristyrelsen, väg- och vattenbyggnads-
styrelsen. Anmältes den 29 januari 1869. Jemför  vidare sid. 320. 

Betänkanden angående kronans öfvertagande  af  bestyret 
med anskaffning  och underhåll af  båtsmännens kapp- 'S™n"m. 
säckar och småpersedlar. 
I.  Af  komiténs Karlskronaafdelning  den 3 juni 1865. 
II.  Af  komiténs Stockholmsafdelning  den 10 juli s. ä. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
21 december 1865. 

t 



Komiterade:  F. d. landshöfdingen  S. V. Gynther, ordf.,  kapten-
löjtnanten Adolf  Sebastian von Kmsenstjerna, och hemmansegaren 
Jöns Pehrsson (i Karlskronaafdelningen)  samt (i Stockholmsafdel-
ningen) kaptenlöjtnanten Gust. Kr. Martin och hemmansegaren M. 
Pehrsson. 

Bilagor. Till I : litt. A—B. Markegångs- och medelprisen å 
båtsmännens utrednings och beklädnadspersedlar. 

Litt C—D. Uträkning af  ersättningen från  rot- och rusthål-
lare m. m. 

Till II: litt. A—D. Motsvarande uppgifter. 
Historik.  I anledning af  rikets ständers .skrifvelse  n:r 144 den 31 oktober 

1863 om åtgärders vidtagande för  båtsmanshållets befriande  från  skyldigheten 
att anskaffa  och underhålla båtsmännens kappsäckar och småpersedlar tillför-
ordnade k. m:t den 9 maj 1865 komitén, som befaltes  att under gemensam 
ordförande  arbeta på två afdelningar.  Öfver  komiténs betänkanden afgåfvos 
utlåtanden af  förvaltningen  af  sjöärenden den 15 september 1865, af  hefäl-
hafvande  amiralen i Karlskrona den 28 augusti samma år och af  stations-
befälhafvaren  i Stockholm den 9 september samma år. Dessa utlåtanden 
jämte ett. af  komiténs ordförande  insändt sammandrag af  komiténs betän-
kanden förvaras  på ofvan  angifna  ställe. K. skrifvelse  n:r 53 den 21 de 
cember 1865 i ämnet. 

»IXom&th,i» g förslag  angående krigskollegiets ombildning till en armé-
förvaltning. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtforsvarsärenden 
den 26 september 1865 

Komiterade:  Generalmajorerna friherre  Fabian Wrede, ordf., 
J. af  Kleen och G. Sandels, expeditionschefen  C. G. Arman. 

Sekreterare: J. R. Öfverström,  sekreterare i krigskollegium. 
Reservation af  G. Sandels. 
Bilagor: Förslag till instruktion, aflöningsstat  tn. m. 
I anledning af  rikets ständers skrifvelse  n:r 191 den 4 december 1863 

till svar på k. m:ts proposition n:r 105 om krigskollegiets förändring  till en 
arméförvaltning  tillförordnades  ofvaunäwde  komiterade den 28 februari  J865 
jämte sedermera entledigade krigsrådet 0. D. Forsberg att inkomma med 
utlåtande öfver  de inför  k. m:t framlagda  och till kommissionen öfverlem-
nade förslag  till instruktion samt personal- och aflöningsstater  för  arméföiv 
valtningen jämte indragningsstat för  krigskollegium samt öfver  formulärför-
slageu angående ledamöternas auteekningslista, diarium, föredragningslista 
snmt protokoll inom arméförvaltningen. 

Kommissionens betänkande afgafs  den 15 juli 1865, föredrogs  den 26 
september 1865; protokollet bilagdt statsverkspropositionen till 1865—66 årens 
riksdag. 
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Utlåtande  öfver  ett af  lektor G. Wennerberg  uppgjordt för-
dag angående inköp af  gipsafgjidningar  efter  plastiska 
föremål. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  ecklesiastikärenden 
den 27 juni 1865. 

Komiterade:  Intendenten professorn  F. V. Scholander, ordl'., 
professorerna  C. G. Qvarnström och J. P. Molin, redaktören Aug. 
Sohlman. 

Komiterade tillförordnades  den 19 juni 1865, utlåtandet inkom den 26 
juni samma år. 

Förslag  till stadga för  folkskollärareseminarier. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  ecklesiastikärenden den 
1 december 1805. 

Komiterade:  Expeditionssekreteraren i ecklesiastikdepartementet 
A. Th. Bruhn, seminarieföreståndarne  Chr. L. Anjou och C. L. 
W&blin. 

Komiterade tillförordnades  den 30 december 1864 i anledning af  rikets 
ständers skrifvelse  n:r 169. 

Betänkandet afgafs  den 21 augusti 1865. 

.1 mj. xtiHlya  för 
.folkskollärare-
seminarierna. 

Utlåtande  af  komiterade för  granskning af  ett af  lektor G. aJbtunforna-
Wennerberg  uppgjordt förslag  till urval af  skulpturar- '"""<'""""  ""'• 
beten, hvilka böra i nationalmuseum inrymmas. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  ecklesiastikärenden 
den 20 oktober 1805. 

Komiterade:  Ofverintendenten  F. von Dardel, ordf.,  professo-
rerna C. G. Qvarnström och J. P. Molin, redaktören Aug. Sohlman, 
intendenten F. V. Scholander. 

Utlåtandet inkom den 5 oktober 1865. 

Underdånigt  betänkande afgifvet  af  de för  uppgörande af A""  "" t"""" ca-
förslag  till ny tulltaxa den 0 november 1863  i nåder 
tillförordnade  komiterade, 

Stockholm 1865. 161 + LXXXVIII sid. 4:o. 
Ingår i 1865—66 bihang bland bilagor till 1 saml. 1 afd. 
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Komiterade:  Landshöfdingen  A. G:son Bennieh, ordf.,  distrikts-

chefen  V. Karström, kommersrådet C. J. af  Ström, grosshand-
laren P. Muren, fabrikören  John Lenning. 

Sekreterare: Docenten S. J. Stenberg. 
Reservationer af:  C. J. af  Ström, sid. 33—34; John Lenning, 

sid. 34. 
Bilagor. Litt. A—Q. sid. II—LXXXVHI. Tabeller utvi-

sande tullbestämmelserna rörande införseln  af  vissa artiklar 1825— 
63, tillverkningsvärdet vid inhemska fabriker  och manufakturer 
under de olika tider de särskilda tulltaxorna mellan 1831—65 egt 
tillämpning, importen af  vissa artiklar under motsvarande perioder, 
hveteprisnoteringarna på Stockholms börs 1838—62, hveteprisnote-
ringarna på vissa handelsplatser vid Östersjön under 1838—62, 
skilnaden mellan dessa medelpriser; liknande tabeller rörande pris-
noteringarna å råg, korn, hafre;  beräknade förändringar  i tullin-
komsten som skulle blifva  föranledda  af  komiterades förslag. 

Historik,  Genom skrifvelse  den 6 november 1863 tillsattes komitén 
för  att uppgöra förslag  till ny tulltaxa att underställas rikets ständers pröf-
ning, med föreskrift  för  komiterade att under fortsatt  tillämpning af  han-
delsfrihetens  grundsatser iakttaga icke blott att författningen  vunne erforderlig 
enkelhet och tydlighet till lättnad och säkerhet vid tillämpningen, utan jäm-
väl att införseltullarne  för  fabriks-  och handtverksvaror, hvilka utgjorde före-
mal för  tillverkning inom landet, måtte i erforderliga  fall  så jämkas, att 
dessa förbrukningsartiklar  icke blefve  öfver  höfvan  fördyrade,  hvarjemte 
borde enligt rikets ständers uttryckta önskan särskildt tagas i betraktande, 
huruvida artikeln bränvin skulle kunna vid införtullandet  uppmätas och 
profvas  enligt samma grunder och pä samma sätt, som vore för  den in-
ländska tillverkningen stadgadt. 

På grund af  särskilda skrifvelser  afgåfvos  utlåtanden rörande vissa på 
inledda underhandlingar om en handels- och sjöfartstraktat  med Frankrike 
beroende frågor.  (Se 1804 sid. 277). 

Öfver  ofvanstående  betänkande, som afgafs  den 22 juli 1865, afgåfvo 
kommerskollegium och generaltullstyrelsen ett gemensamt utlåtande den 25 
november samma ar. Ärendet anmältes den 2 februari  1866. 

Bibelkommissionen: Proföfversättning  af  gamla testamentet. 
*mni""-  • . . . . R a n d 2 

Se 1864 sid. 280. 

Wmtamk.  Betänkande angående hufvudstadens  befästande. 
Komiterade:  H. k. h. hertigen af  Östergötland, ordf.,  general-

älttygmästaren friherre  F. Wrede, chefen  för  ingeniörkåren general-
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majoren J. af  Kléen, öfverste  Lagercrantz, kaptenen i flottan  fri-
herre C. Skogman, kaptenen vid ingeniörkåren friherre  B. A. Lei-
jonhnfvnd. 

Sekreterare: Kaptenen M. Brakel. 
Komiterade tillförordnades  den 22 november 1864 med uppdrag att taga 

1856 ars komités förslag  till hufvudstadens  befästande  under ompröfning  och 
inkomma med förslag.  Komitén inkom den 26 augusti 1865 med uppgift 
öfver  kostnaderna för  befästningarna  å södra försvarslinierna  (förvaras  bland 
handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden  den 13 oktober 1865.) 

Utlåtande  angående tiden för  de enskilda militära under-
. 7 .  j .. 7  ritning*-

vismngsanstalternas upphörande. <m*taiur. 
Se Tillägg. 
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Militärläroverkskommissionen: 

Betänkande angående krigshögskolans organisation oeh 
förläggning  i hufvudstaden.  < 

Förslag  till reglemente för  krigsskolan. 

Förslag  till instruktion för  militärläroverkens öfversty-
relse. 
Komiterade:  II. k. h. hertigen af  Östergötland, ordf.,  general-

fälttygmästaren  generalmajoren friherre  Fabian Wrede, chefen  för 
ingeniörkåren generalmajor J. af  Kleen, kavalleriinspektören gene-
ralmajor U. F. Sandels, öfversten  grefve  C. S. A. Lagerberg. 

Sekreterare: Kaptenen O. Th. Fåhrseus. 
Kommissionen tillförordnades  den 5 september 1865. Förstuämda ut* 

låtande inkom i februari  och de båda andra den 23 juli 1866, anmältes 
den 13 november samma år, då instruktion för  militärläroverkens öfversty-
relse oeh reglemente för  krigsskolan ntfärdados. 

A7/ J"atin7a"! le Förslag  till reglemente för  förevisande  af  nationalmuseum. 
museum. 

Förvaras bland handlingar Ull protokollet öfver  ecklesiastikärenden 
den 26 oktober 1866. 

Komiterade:  Öfverintendenten  F. von Dardel, ordf.,  intendenten 
F. V. Scholander, riksantikvarien B. E Hildebrand, t. f.  intendenten 
•T. Ghr. Boklund, föreståndaren  för  lifrustkaminaren  friherre  G. 
Fleetwood. 

Bilaga. Förslag till reglemente för  förvaltningen  af  national-
museum. 

Komiterade tillförordnades  den 27 oktober 1865, utlåtandet afgafs  den 
26 april 1866. 

A/Jrnas7"/lr"!'  Underdånigt  betänkande, afgifvet  af  de för  utredande af 
frågan  om grundskatternas inlösen den 30 december 
1804 i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1867. 368 sid. 4:o. 
IngAr i 1869 bihang $ saml. 2 afd. 

Ang. krigs/nig- i 

Aiiy. krigs- .) 
skoUm. 

Ang. militär- q 
läroverkens ' • 

öfrersfi/relse. 
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Komiterade:  Landshöfdingen  friherre  C. J. Oscar Alströmer, ordf., 

revisionssekreteraren friherre  C. Leijonhufvud,  kammarrådet Rein-
hold Charpentier, godsegaren Pehr Ehrenheim, godsegaren grefve 
Robert de la Gardie, hemmansegaren Erik Ersson. 

Sekreterare: J. G. Broomé. 
Reservationer af:  De la Gardie, sid. 38—50; Charpentier, sid. 

50—52; Leijonhufvud,  sid. 52. 
Ur  innehållet: Åtgärderna för  utjämnande eller aflyftande  af 

grundskatterna i Storbritannien, Preussen, Danmark och Norge, 
sid. 6—16. 

Bilagor. N:r 1. Uppgift  å hemmantal och antal lägenheter i 
riket år 18(52. 

N:r 2 Taxeringsvärdet å jordegendom 1862. 
N:r 3. Tabell upptagande fögderivis  de fem hemman af  krono-

eller kronoskattenatur, som draga högsta, och de fem hemman, som 
draga lägsta ränta, samt jämförelse  af  grundskatternas förhållande 
till mantalet och till hemmanens taxeringsvärden (omfattar  icke de 
sex nordligaste länen). 

N:r 4. Sammandrag öfver  kronans anordnade och behållna 
ränta efter  hufvudtitlarna,  enligt 1862 års räkenskaper. 

N:r 4 A. Sammandrag öfver  räntan af  mjöl- och sågkvarnar, 
upphörd med 1863 års utgång, 

N:r 4 B. Sammandrag öfver  presternas utlagor enligt 1862 
års räkenskaper. 

N:r 4 C. Sammandrag öfver  kronans anordnade och behållna 
ränta år 18(52 efter  afdrag  af  de i tab. 4 A och 4 B upptagna 
räntor ocb utlagor. 

N:r 4 D. Sammandrag af  räntan särskildt å krono- och krono-
skatte- samt särskildt å frälsehemman och lägenheter. 

N:r 5. Sammandrag öfver  anordnad och kronan behållen kro-' 
notionde, enligt 1862 års räkenskaper. 

N:r (i. Tabell utvisande de belopp hvanned räntan skulle 
minskas genom aflösning  af  hvad som öfverstiger  en half  procent 
af  hemmans och skattlagda lägenheters år 1862 åsatta taxerings-
värde. 

N:r 7. Tabell utvisande de belopp hvarmed räntan skulle 
minskas genom aflösning  af  hvad som öfverstiger  en procent af 
hemmans ocb skattlagda lägenheters år 1862 åsatta taxeringsvärde. 

Historik.  Genom skrifvelse  n:r 175 af  don 18 december 1857 anhöllo rikets 
ständer, i anledning af  väckta särskilda förslag  otn borttagande af  den a 
skattskyldig jord hvilande grundskatt medelst jordegarna lemnad rätt att 
derföre  erlägga lösen till staten med visst motsvarande kapital, hos k. m:t 
om vidtagande af  de åtgärder, som för  denna angelägenhet kunde finnas 
lämpliga. Efter  inhämtande af  kammarkollegii yttrande i ärendet ansäg k. m:t 
genom beslut den 6 november 1860 omförmälda  framställning  icke påkalla 
vidare åtgärd. I ytterligare skrifvelse  n:r 126 af  den 7 oktober 186i! förmälde 
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rikets ständer, att nya förslag  i ämnet förekommit  såväl vid då påstående 
som 1859—00 årens riksdag, och då, enligt rikets ständers äsigt, det vore 
af  vigt, att förevarande  fråga  erhöllo all den utredning, som deråt kunde 
beredas, hemstälde ständerna, att för  utredande icke allenast af  sjelfva  grund-
satsen, huruvida jordens frigörande  från  grundskatt genom kapitalisering eller 
på annat sätt kunde vara för  staten och den enskilde fördelaktigare  än 
nuvarande sätt att utgöra denna skatt, utan äfven  om, och under förutsätt-
ning att så vore, utförandet  deraf  kunde anses vara förknippadt  med så 
olösliga svårigheter eller på ett sä oroväckande sätt ingripa i nu bestående 
förhållanden  att endast derför  tanken på jordens befriande  frän  grundskatt 
borde öfvergifvas,  k. m:t täcktes förordna  en komité af  sakkunnige personer 
att taga frågan  i öfvervägande  och till rikets ständer låta öfverlemna  en sä 
beskaffad  undersökning jämte förslag  till de beslut som deraf  kunde föran-
ledas. -Med bifall  till denna framställning  tillsatte k. m:t enligt k. bref 
den 30 december 1864 en komité för  utredande af  frågan  om grundskatternas 
inlösen. Komiténs betänkande afgafs  den 18 juni 1866. Deröfver  afgafs  ut-
låtande af  kammarkollegium och statskontoret den 12 oktober 1867 (tryckt se 
nedan). Ärendet föredrogs  den 31 dec. 1868 och den 12 februari  1869. K. pro-
position n:r 11 afläts  deu 19 samma månad angaende landtförsvarets  organisation. 

Tryckt  utlåtande. Kammarkollegii och statskontorets under-
dåniga utlåtande, den 12 oktober 18(57 öfver  ett af  särskildt för-
ordnade komiterade den 18 juni 1806 afgifvet  betänkande, inne-
fattande  utredning af  frågan  om grundskatternas inlösen. 

Stockholm 1868. 171 sid. 4:o. 
Ingår i ofvannämda bihang. 

/»wfrtr"'  Sammandrag af  gällande författningar  angaende finansver-
ket, utarbetadt och utgifvet  af  den i nåder förordnade 
författning  skommiss ionen. 
Första delen. Författningarna  rörande rikets finansverk. 

Första häftet.  Stockholm 1866. IV + 672 sid. st. 4:o. 
Andra häftet.  Stockholm 1868. IX + 673—1481. st. 4:o. 

Komiterade:  Professorn  Per Erik Bergfalk,  ordf.,  landssekre-
teraren J. Sjöberg, häradshöfdingen  L. V. Henscheu, vice bibliote-
karien C. G. Stylfe,  (desse de ursprungligen tillförordnade)  samt 
senare notarien i kammarkollegium S. Borgström och efter  honom 
häradshöfdingen  G. Östberg. 

Författningskommissionen  tillförordnades  den 14 januari 1859. Första 
häftet  afgafs  den II juli 1866; det andra den 31 december 1868. Rörande 
fortgången  af  komiténs arbeten se rapporten den 30 augusti 1862 af  kom-
missionens ordförande,  hvilken rapport, förvaras  bland handlingar till proto-
kollet öfver  civilärenden den 19 september 1862 samt i utdrag tryckts i Post-
tidningen n:r 228 för  1862 och i Naumanns tidskrift  för  1864 sid. 732. 

Professor  Bergfalk  entledigades den 31 december 1868, då kommissio-
nens arbeten upphörde. 
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Ett register öfver  författningsverket  utarbetades pä ]880-talet pä upp-

drag af  k. m:t af  kungl. sekreteraren Skoglar Bergström ocli förvaras  i 
civildepartementet. 

Utlåtande  rörande svenskt jerns lämplighet till jernvägs- jc;},!^\am»ugl 
materiel. ' 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  c-ivil-
ärenden den 20 april 1867. En del af  utlåtandet är tryckt i .lern-
kontorets annaler för  år 1866 samt förekommer  som särtryck derur. 

Komiterade:  se 1863 sid. 274. 
Bilagor. Litt. A. K. Styffe,  Om jerns och ståls elasticitet. 

tänjbarhet och absoluta styrka. Redogörelse för  undersökningar 
som blifvit  anstälda på uppdrag af  den för  utrönande af  svenskt 
jerns lämplighet till jernvägsmateriel i nåder tillförordnade  komité. 
(Aftryck  ur Jernkontorets annaler för  år 1866). 

Stockholm 1 866. 185 sid.+ 10 tab. + 8 pl. 12:o. 
Litt. B. Rob. Thalén, Redogörelse för  afslitningsförsöken  med 

stål och jern under sommaren 1862. 
Litt. C. Rob. Thalén, Redogörelse för  elastieitetsförsöken  an-

stälda med stänger af  stål och jern under sommaren 1862. 
Litt. D. Uppgift  å kostnaden för  under 1863—65 genom k. 

styrelsen öfver  statens jernvägsbyggnader vid inhemska verkstäder 
anskaffade  lokomotiv och vagnar. 

Litt. E. Uppgift  å kostnader för  maskiner, broar, telegrafeffek-
ter, rälstillbehör etc. 

Litt. I)—E äro tryckta på ofvan  anfördt  ställe. 
Utlåtandet afgafs  den 17 september 18G0. Deröfver  afgafs  gemensamt 

utlåtande af  styrelserna för  statens jernvägsbyggnader och statens jernvägs-
trafik  den 28 februari  1807. 

A komiterades vägnar aflemnade  Styffe  den 5 mars 1807 redogörelse 
för  de vid Taberg i Vermland anstälda försöken;  redogörelsen remitterades 
till nämda styrelser, som afgåfvo  gemensamt utlåtande den 30 mars 1867. 
Utlåtandena och redogörelsen förvaras  vid akten. Ärendet föredrogs  den 
26 april 1867. 

Betänkande med förslag  till bestämmelser i fråga  om Falu  '^jy^^' 
bergsskolas förening  med teknologiska institutet. m't/u!Z'i. m' 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civil-
ärenden den 22 mars 1867. 

Komiterade:  Öfverdirektören  Joachim Åkerman ordf.,  förestån-
daren för  teknologiska institutet Knut Styffe,  föreståndaren  för  Falu 
bergsskola V. Eggertz, bruksegaren E. G. Danielson, bruksegaren 
H. P. V. Gahn. 

Sekreterare: G. Svedelins. 
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Historik.  Sodan med bifall  till k. m:ts proposition om förflyttande  af  den 

i Falun inrättade bergsskolan oeh dess förening  med teknologiska institutet 
i Stockholm rikets ständer beviljat anslag till en för  läroverket behöflig 
nybyggnad å institutets tomt m. ni., tillförordnade  k. m:t den 10 augusti 
1866 komiterade att afgifva  förslag  till de närmare bestämmelser i afseende 
pä lärokurserna och andra förhållanden,  som vore att meddela i sammanhang 
med blifvande  beslut om läroverkets organisation. Betänkandet afgafs  den 
30 november 1866, föredrogs  den 14 december samma år, då k. m:t medgaf, 
att den i betänkandet och i styrelsens förslag  till nya stadgar för  institutet 
föreslagna  förändring  i fordringarna  för  elevers antagande i institutets lägsta 
afdelning  skulle tjena till efterrättelse  från  och med nästkommande läsår, 
och dels anbefalte  styrelsen att afgifva  yttrande öfver  komiterades förslag 
samt uppdrog åt institutets föreståndare  att efter  samråd med föreståndaren 
för  bergsskolan i Falun oeh med biträde af  arkitekt upprätta ritningar och 
kostnadsförslag  till byggnad för  bergsskolan. 

Styrelsens utlatande af  31 januari 1867 jämte lärarnes bifogade  yttran-
den förvaras  vid akten. Ärendet föredrogs  anvo den 22 mars 1867. 

Ang. språk-
undervisningen 
rid elementar-

Uirorerkrn. 

Underdånigt  betänkande afgifvet  den 1 september 1866  af 
den i nåder tillsatte kommissionen för  behandling af 
åtskilliga till språkundervisningen inom elementarläro-
verken hörande frågor. 

Stockholm 1866. 179 sid. 8 o. 
Komiterade:  Professorn  C. H. Bottiger, domprosten C. V. Lin-

der, professorerna  C. A. Wahlberg och S. G. (Javallin, lektorerna 
Ragnar Törneblad b och Zacharias Göransson, rektorn J. O. Lcffler, 
lektor A. M. Petersson. 

I\. m:t uppdrog deu 12 maj 1865 at en kommission att granska för 
handen varande till elementarläroverkens tjenst utgifna  läroböcker inom 
språkundervisningens område samt att afgifva  utlätande rörande de grund-
satser, efter  hvilka sådana läroböcker lämpligen borde uppställas, äfvensom 
särskildt angående frågan  om likstämmig grammatikalisk behandling af  de 
inom skolan förekommande  språk. 

HngiMhtoåfd*-  Komiterade  för  uppgörande af  förslag  till normalritningar 
'  0'narierna."''  för  seminariebyggnader: utlatande i fr  aga om ordnad 

undervisning i trädgårdsskötsel vid seminarierna. 
Förvaras Mand handlingar till protokollet öfver  ecklesiastikärenden den 
4 januari 1867. 

Komiterade:  Seminarierektorerna Ch. L. Anjou, C. L. Wåhlin 
och Alfred  Steinmetz. 

Sekreterare: G. Arvidson. 
Betänkandet afgafs  den 20 december 1866. Se ofvannämda protokoll, 

som är bilagdt statsverkspropositionen till 1867 års riksdag. 
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mt ii (ja  rike na 
Srerige och 

Xorge. 

Utlåtande,  afgifvet  af  den, genom generalorder den 25  ok- ^ZZam 
tober 186(1  förordnade,  sammansatta svensk-norska Jcomi  • skjutande bak-

/• • r 7  r r i -77  7  ImMningtpcvär. 

ten för  afgifvande  af  förslag  till gemensam modell för 
snabbskjutande bakladdningsgevcir. 

Ingår på sid. :S8—67 uti: Komitéutlåtanden och reserapporter, inlem-
nadc till landtlorsvarsdepartementet. I. Stockholm 1870. 8.o. 

Komiterade:  Öfversten  vid skärgårdsartilleriet li. v. Feilitzen, 
öfverstlöjtuanten  K. Abelin, öfverstlöjtnanten  J. Landmark, majoren 
C. L. Fries, kaptenerna H. Gruner och P. Sommerschield. 

Utlåtandet afgafs  den 12 april 1867. 

Förslag  till förordning  rörande lapparne i de förenade 
konungarikena Sverige ocli Norge. 

Ingår i 1871 bihang 1 saml. I afd.  bilagor sid. 1 — 49. 4:o. 
Komiterade:  Landshöfdingen  S. P. Bergnian, ordf.,  byråchefen 

friherre  C. Leijonhufvud,  kronofogden  A. F. Wallin. 
Historik.  Sedan redan för  längre tid tillbaka åtskilliga tvistigheter 

uppkommit i anledning af  lapparnes i Sverige ocli Norge från  ålder utöf-
vade ocli genom särskild kodieill till gränstraktaten af  den '/is oktober 
1751 bekräftade  rättigheter att ärligen med sina renar efter  gammal sedvänja 
flytta  öfver  gränsen från  ena riket till det andra och der begagna land och 
strand till underhall för  sina djur och sig sjelfva,  hade k. m:t den 7 de-
cember 184M förordnat  en komité af  två svenska och två norska män, som 
skulle sammanträda i Piteå för  att taga i öfvervägande  och afgifva  förslag 
angående nödiga ändringar och tillägg till nämda kodieill. Denna komité, 
som höll sina sammanträden från  den 14 februari  till den 24 juni 1844, af-
gaf  den 2ö juni samma år förslag  till förordning  under benämning af  »åt-
skilliga stadganden rörande lapparne och fjällfinnarnc  i de förenade  rikeua 
Sverige och Norge». (Se 1844 sid. 196). Öfver  de delar af  detta förslag, 
som egde .sammanhang med allmän lag, infordrades  i anledning af  väckt 
fråga  0111 k. proposition, högsta domstolens och justiriekanslerens utlåtanden; 
men ämnet blef  dock icke sedermera aflcinnadt  till behandling livarken af 
rikets ständer eller statsradet, hvaremot norska regeringen den 18 juli 1862 
afgaf  nytt förslag  till författning  i ämnet. Då emellertid betänkligheter 
mötte a svensk sida, på sätt justitiestatsmiuistems skrifvelse  den 22 decem-
ber 1862 utvisar, och jämväl i Norge skiljaktiga meningar förspordes  i af-
seende på beskaffenheten  af  de åtgärder som borde vidtagas, väckte norska 
regeringen i skrifvelser  dels den 2 mars och dels den 9 maj 1866 förslag 
om förordnande  af  en ny komité af  tre män från  hvartdera riket, hvilka 



304 1867. 
skulle sammanträda i Tromsö oeh efter  il stället inhämtad kännedom om 
förhållandet  ined lapparne afgifva  förslag  till ordnande af  detsamma. Denna 
hemställan bifölls  af  k. m:t den 2'.) maj samma år och de svenska leda-
möterna tillförordnades  samma dag. Komitén sammanträdde den 8 juli; för-
slaget är dateradt den 31 augusti samma år, men skrifvelsen  till konungen 
den 23 mars 1867. 

Angående detta ärendes behandling se följande  handlingar, hvilka ingå 
tryckta bland bilagorna: Gjenpart af  norska regeringens Indstilling den 10 
oktober 1867, högsta domstolens utlåtande den 16 november 1868, Gjenpart af 
norska regeringens Indstilling den 2 februari  1869, statsrådsprotokollet uti 
ett justitiedepartementsärende i sammansatt svenskt och norskt statsråd deu 
22 september 1869, Gjenpart af  norska regeringens Indstilling den 12 augusti 
1870 samt protokollet i ett justitiedepartementets ärende i sammansatt svenskt 
oeh norskt statsråd den 23 december 1870. 

K. proposition n:r 8 afläts  den 14 januari 1871 om antagande af 
författning  \ rörande lapparne i de förenade  konungarikena Sverige oeh 
Norge. 

Seminariekomitén: 

Betänkande och fördag  rörande normalritningar för  folk-
skollärareseminarier. 
Bilaga. Antalet elever vid seminarierna 1860—65. 

Bilagan förvaras  bland ecklesiastikdepartementets handlingar den 3 
maj 1867. 

Öfverintendentsämbetets  utlåtande den 26 mars 1867. 

Utlåtande  om undervisningssättet vid seminarierna. 
Komiterade:  se 1866 sid. 302. 

Inkom 3 juni 1867; remitterades till öfverintendentsembetet. 

Förslag  till rättegångslag för  krigsmakten. 
Stockholm 1867. 49 sid, 4:o. 

Komiterade:  Krigshofrättsrådet  J. Rhodin, ordf.,  hofmarskalken 
öfverste  Erik af  Edholm, öfverstlöjtnanten  R. Abelin, kommendör-
kaptenen B. Ulrich, krigsfiskalen  friherre  Magnus Armfelt. 

Komiterade, som fått  sig uppdraget att granska ett af  krigshofrättsrådet 
J. Khodin utarbetadt förslag  till särskild strafflag  för  krigsmakten, erhöllo 
k. m:ts befallning  att jämväl granska tvänne inom justitiedepartementet utar-
betade alternativa förslag  till rättegångslag för  krigsmakten. Komiterades 
ofvanstäende  utlåtande afgafs  den 13 juni 1867. Den II juni 1868 utfärdades 
k. förordning  om krigsdomstolar och rättegången derstädes. 

Ang. normalrit- 1 ningar för  folk-  ' skolan. 

Any. undervis- O 
ningssället rid ^' 
seminarierna. 

Any. rättegångs-
lay för  krigs-

makten 
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Underdåniga  förslag  till förändrade  stadganden för  betryg- Af a°;t ^"nyti-
gande af  ägande-, pant- och nyttjande-rätt till fastighet,  fastighet, 

afgifna  den 10 juli 1867  af  dertill i nåder förordnade 
komiterade. 

Stockholm 186". 259 sid. 4:o. 
Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  Eric Sparre, häradshöfdin-

garne B. W. Hessle, P. U. Stenberg och Rich. Carlén, magistrats-
sekreteraren Joh. Uppling. 

Särskilda meningar af  Carlén, sid. 3—56; L>ppling, sid. 57—63. 
Ur  innehållet. Öfversigt  af  motsvarande lagstiftnings  utveck-

ling i Tyskland, Frankrike, England, Danmark och Norge (sid. 10 
—23) samt (sid. 23—26) i Sverge. 

Bilagor. Formulär till fastighetsböcker. 
Komiterades förslag  omfatta  förslag  till: 1) lag om inskrifning  i 

fastighetsbok,  2) förordning  angående vissa lagförändringar  i sam-
manhang med införandet  af  lagen om inskrifning  i fastighetsbok  3) 
förordning  om ändring af  11 och 17 § i k. förordningen  den 6 augusti 
1864 angående grunderna och vilkoren för  hemmansklyfning  och jord-
afsöndring  4) förordning  om expeditionslösen i iuskrifningsärenden. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 105 af  den 11 augusti 1860 anhöllo rikets ständer, 
att k. in:t täcktes låta utarbeta och för  rikets ständer framlägga  förslag  till de 
förändrade  stadganden, som kunde erfordras  till betryggande af  besittningsrätt 
till fast  egendom och inteckningssäkerhet, enär rikets ständer ansågo att 
cganderätten till sådan egendom icke vore af  gällande lagstiftning  fullt  be-
tryggad. Sedan i anledning deraf  häradshöfdingen  P. U. Stenberg på upp-
drag företagit  en resa till åtskilliga europeiska länder, der grund- och hypo-
teksböcker blifvit  införda,  samt derom afgifvit  berättelse, uppdrog k. m:t 
den 6 februari  1865 åt komiterade att utarbeta förslag  till stadganden i den 
af  rikets ständer angifna  syftning  äfvensom till öfriga  erforderliga  i oskilj-
aktigt sammanhang dermed stående föreskrifter. 

Högsta domstolens utlåtande afgafs  den 8 november 1870. 
Vid granskning af  komiterades förslag  faun  k. m:t i enlighet med högsta 

domstolens utlåtande ej deras förslag  lämpligt att läggas till grund för  fram-
ställning till riksdagen, utan i stället utarbetades inom lagbyrån förslag  till 
förordning  angående lagfart  å fång  till fast  egendom, hvarom afläts  k. pro-
position n:r 34 af  den 22 februari  1873. 

Underdånigt  betänkande angående revision af  föreningsak-
ten emellan Sverige och Norge,  afgifvet  af  den komité, 
kongl. maj:t den 6 februari  1865  i nåder förordnat, 
jemte komiténs förslag  och protokoll. På kongl. majäs 
nådiga befallning  utgifne. 

Stockholm 1867. 120 sid. 4:o. 
Ingår i 1869 bihang 2 saml. 2 afd. 

Föricckn.  öfver  Komitcbct.  20 



r-rr- '••-

306 1867. 

Komiterade:  Riksmarskalken grefve  G. A. Sparre, ordf.,  stifts-
amtmannen A. Vogt, ordf.  landshöfdingen  grefve  G. Lagerbjelke, 
öfverståthållaren  friherre  Gillis Bildt, justitierådet Karl Joh. Berg, 
professorn  V. E. Svedelius, rådmannen A. V. Björck, hemmans-
egaren Erik Ersson, höiesteretsassessoren E. Saxlund, amtmannen 
H. Th. Meinich, generalmajoren A. C. Irgens, professorn  T. H. 
Aschehoug, sorenskrivern Ch. Platou, gårdsbrukaren O. G. UelamL 

Sekreterare: C. G. Strandberg, revisionssekreterare. 
Historik.  Se sid. 193 historiken under unionskomiténs betänkande 1844. 

Öfver  justitiestatsministerns der omnämda hemställan om en ny komités tillsät-
tande afgaf  norska regeringen den 14 december 1861 betänkande. Vid ärendets 
förnyade  föredragning  i sammansatt statsråd den 18 februari  1862 afgaf 
konungen till protokollet ett yttrande, hvarpå han i trontalet till det 17:de 
lagtima stortinget fäste  stortingets uppmärksamhet. 1 anledning häraf  vid-
höll emellertid stortinget i beslut af  den 14 juni 1863 att en revision af 
föreningsfördraget  endast kunde ega rum på den i stortingets adress den. 
23 april 1860 omförmälda  grundval. Efter  framställning  af  justitiestatsmi-
nistern i sammansatt statsråd den 4 januari 1865, hvaröfver  betänkande af-
gafs  af  den norska regeringen den 28 samma månad, beslöt k. m:t i sam-
mansatt statsråd den 6 februari  samma år, att en komité af  svenska ocli' 
norska män skulle tillsättas med uppdrag att i öfvcrensstämmelse  med de 
af  konungen i statsrådet den 18 februari  1862 uttalade grunder utarbeta förslag 
till de förändrade  bestämmelser, som med afseende  på rikenas förening  funnes 
vara af  behofvet  påkallade och ändamålsenliga. Bland de ursprungligen för-
ordnade komiterade å norsk sida voro statsrådet O. V. Lange och sogne-
presten G. P. Ilarbitz, hvilka sedermera entledigades och efterträddes  af 
Platou och Meinich. Komitén sammanträdde den 29 april 1865, betänkandet 
afgafs  den 29 augusti 1867. Norska regeringens utlåtande inkom den 31 
1868. K. proposition n:r 6 den 5 januari 1869 om antagande af  en ny 
föreningsakt  emellan Sverige och Norge. 

Abymnafcr'%d  Underdånigt  betänkande angående planerna för  fästnings-
hSmhochKari>-  byggnaderna vid Carlsborg, Vaxholm  och i Carlskrona 

skärgård, afgifvet  den 7  december 1867  af  dertill i nå-
der förordnade  kommitterade. 

Stockholm 1868. 101 sid. med 3 kartor. 
Komiterade:  Förre statsrådet grefve  Henning Hamilton ordf.,, 

generallöjtnanterna J. M. Björnstjerna och Fab. Wrede, generalma-
joren J. af  Kléen, godsegaren Carl Axel Mannerskantz, öfverstlöjt-
nanten Carl IL Hägerflycht,  kommendörkaptenen A. A. Adlersparre, 
majoren vid skärgårdsartilleriet Fredr. Leonard Anderson, kaptenen 
friherre  Br. Abr. Leijonhufvud,  hemmansegaren Carl Ifvarsson. 

Sekreterare: Oscar Th. Fåhrseus, kapten. 
Reservation af:  Henning Hamilton, sid, 65—76, Björnstjerna, 

sid. 63, J. af  Kléen, sid. 78—101. 
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Ur  innehållet: Ofversigt  öfver  det nya artilleriets utveckling 
och gjorda ansträngningar till lands och sjös att bereda skydd mot 
kastkropparnes ökade förstörelseverkan  äfvensom öfver  några in-
träffade  krigshändelser, vid hvilka en vunnen erfarenhet  kunnat 
tjena vetenskapen och konstskickligheten till ledning vid nya upp-
finningar  i anfallets  eller försvarets  tjenst, sid. 5—14. 

Kartorna afsc  trakten kring ofvannämda fästningar. 
Med föranledande  af  riksdages i afseende  på fäst  n in ombyggnaderna vid 

Karlsborg, Vaxholm oeh Karlskrona tillkännagifna  beslut och önskningar (se 
riksdagens skrifvelse  n:r 61) tillsattes genom k. bref  den 20 juni 1867 en komité 
för  granskandet af  de planer, hvarefter  ofvan  nämda fästningsbyggnader  voro 
afsedda  att utföras,  och för  att deröfver  afgifva  utlåtande. Komiténs sam-
manträden började den 2 augusti. 

Öfver  betänkandet afgåfvos  utlåtanden den 2 december 1868 af  vapen-
och befästningskomitén  oeh af  chefen  för  fortifikationen  den 18 februari 
1*868. Ärendet föredrogs  delvis den 14 december samma år och den 5 
januari 1869. 

Bibelkommissionen: Proföfversättning  af  gamla testamentet. 

Se 1864 sid. 2S0. 

Bibelkommissio-
nen, prof  öfver-

Band. 3. " » » » • 
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1 8 6 8. 

Ang. organisa• Utlåtande  öfver  afqifna  förslaq  till orqanisation af  statens 
tion af  statens •' j J  j .< J  J 
3eförmuntng"  jernvägstrafiks  förvaltning. 

Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civilären-
den don 17 september 1860. 

Komiterade:  Öfversten  friherre  N. Ericson, grosshandlaren P. 
Muren, trafikchefen  Marcus Agrelius. 

Komiterade tillförordnades  den 31 december 1867 för  att granska tvenne 
särskilda till k. m:t från  styrelsen för  statens jern vägstrafik  ingifna  memorial 
af  den 23 samma månad rörande trafikförvaltningens  organisation. Komite-

' rades utlåtande afgafs  den 27 januari 1868. Angående detsamma afgåfvos  den 
15 februari  samma år af  chefen  för  statens jern vägstrafik  Troilius tvenife 
promemorior. 

Ang. lindring Underdånigt  betänkande afgifvet  af  de för  utredning af 
oÅ\"usZings-  fråqan  om roterinqs- och rustninqsbesväret den 8 okto-

besväret. * v _ J  _ 
ber 1867  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1869, 178 +XXIII sid.+ 38 tabellbilagor. 
Ingår i 1869 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Godsegaren Rob. Montgomery-Cederhjelm, vice 
ordf.,  grefve  Ludvig af  Ugglas, f.  d. kaptenen friherre  Carl Sal. von 
Otter, medlemmarne af  andra kammaren godsegaren E. Key, hem-
mansegarne Sven Nilsson oeh Balter Sven Ersson, kammarrådet 
Reinhold Charpeutier, regementsskrifvaren  J. A. Himmelman, rytt-
mästaren Gust. Lagerhjelm. 

Reservationer af:  C. von Otter, sid. 74; E. Key, sid. 75—103; 
Sven Nilsson och Sven Ersson, sid. 103—130; Lagerhjelm, sid. 
130—171 

Ur  innehållet: Historisk utredning angående uppkomsten och 
utvecklingen af  roterings- och rustningsbesväret, sid. 3—43. 

Ekonomisk utredning af  kostnaderna för  den skattdragande 
jorden genom roterings- och rustningsbesväret, sid. 43—58. 

Bilagor. Utdrag af  riksregistraturet, n:r 1—15, rörande utskrif-
ning etc. under 15- och 1000-talcn. 

Litt. A. 1—3. Jämförande  tabell öfver  i knektekontrakten be-
stämd städja, lega och årslön; torp och hemkall; beklädnad och 
arbetsskyldighet. 

Litt. B. 1—20. Tabell öfver  roteringskostnaden vid de olika 
roterade infanteriregementena  jämte sammandrag och underrättelser 
rörande dessa äfvensom uppgift  om gångbara pris och spannmål 
1680—1698. 
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Litt. C. Tabell utvisande högsta och lägsta kostnaden vid 
roterade infanteriet. 

Litt. D. Tabell öfver  de af  komiterade vid beräkningen af 
roterings- och rustningskostnaden följda  prisbestämmelser. 

Litt. E. Tabell utvisande kostnaden vid roterade infanteriet. 
Litt. F. Tabell utvisande kostnaden vid Jämtlands hästjä-

garekår. 
Litt. G. N:r 1. Sammandrag af  1691 års indelningsverk för 

lifregementet  till häst. 
Litt. G. N:r 2. Sammandrag af  1717 års indelningsverk för 

östgöta kavalleri. 
Litt. G. N:r 3. Sammandrag af  1693 års indelningsverk för 

vestgöta kavalleri. 
Litt. G. N:r 4. Sammandrag af  1695 års indelningsverk för 

Smålands kavalleri. 
Litt. G. N:r 5. Sammandrag af  1728 års indelningsverk för 

norra skånska kavalleriregementet. 
Litt. G. N:r 6. Sammandrag af  1730 års indelningsverk för 

södra skånska kavalleriregementet. 
Litt. H. Tabell utvisande högsta och lägsta, kostnaden vid rust-

hållskavalleriet, Jämtlands hästjägarekår samt rusthållsinfanteriet. 
Litt. I. Tabell utvisande kostnaden vid rusthållsregementen 

och kårer. 
Ilisloiik.  I skrifvelse  u:r 81 den 13 maj 1867 angående väckta förslag  om 

ändringar i landtförsvarets  organisation anhöll riksdagen hos k. m:t, att då 
för  ett fullständigt  ordnande af  rikets försvarsväsende  en väsentligt utsträckt 
allmän vämepligt, tvifvelsutan  vore af  behofvet  påkallad, men möjligen icke 
kunde genomföras  med bibehållande af  indelningsverket i dess dåvarande 
form,  k. m:t täcktes låta utreda och vid uppgörande af  förslag  till arméns 
organisation taga i öfvervägande,  om och pä hvilka vilkor det på rote- ocb 
rusthällare hvilande besväret måtte kunna lindras eller ock aflösas  samt 
jämväl pä öfriga  samhällsklasser fördelas.  I anledning häraf  förordnadc 
k. m:t den 8 oktober samma år komiterade att under ledning af  statsrådet 
och chefen  för  landtförsvarsdepartementet  G. R. Abelin rådpläga rörande 
riksdagens framställning  om lindring i det pä rote- och rusthällare hvilande 
besväret samt uppgöra förslag  till sådan lindring. Statsrådet lrindrades 
emellertid af  andra embetsgöromål att deltaga i komiterades arbeten. 

Komitén sammanträdde den 25 oktober samma år; betänkandet afgafs 
den 2̂7 maj 1868. K. m:ts proposition n:r 11 den 19 januari 1869 angående 
landtförsvarets  organisation. Se äfven  historiken å sid. 322. 

Förslaq  till stadga anqående allmänna underdomstolame å stadgarör. 
•7 J  J  (illm.  underdom• 

landet m. m. af  i nåder förordnade  leomitterade. ä™ 
ring af  domsa-

Stockholm 1868 103 sid. 4:o. qor och tingslag 
i riket. 

Ingår i 1872 bihang 1 saml. 1 afd.  ss bil. till nedannämda k. prop. 
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Komiterade:  Justitieombudsmannen N. A. Fröman, assessorn 

H. G. von Gegerfelt,  häradshöfdingarne  Rich. Carlén, C. V. Heden-
ström och J. L. Bååth. 

Särskild: mening af  J. L. Bååth, sid. 93—101. 
Komiterades utlåtande och förslag  omfatta:  1) stadga angående 

allmänna underdomstolarne å landet, 2) förordning  om vissa lag-
förändringar  i sammanhang med antagande af  nämnda stadga 3) 
förordning  angående ändring af  2 kap. 13 § kyrkolagen 4) förord-
ning om tillägg till 0 § i k. förordningen  om landsting, 5) förord-
ning om ändring af  1 § i k förordningen  den 18 februari  1804 om 
uppgifter  till domstolarne om timade dödsfall  6) förordning  om än-
dring af  138 § i k. skiftesstadgau,  7) förklaring  angående högsta 
antalet nämdemäu vid vissa syner, 8) förordning  om ändringar i 
k. förordningen  angående expeditionslösen samt 

betänkande angående reglering af  domsagor och tingslag i riket. 
Betänkandet afgafs  den 30 maj 1868. Högsta domstolens utlåtande den 

8 december 186'.) bilagdt nedannämda k. proposition. Chefen  för  justitie-
departementet ansåg nödigt, att, oberoende af  utförbarheten  af  de af  komiterade 
föreslagna  mera vidtgående åtgärder, i alla händelser häradsrätterna inom de 
domsagor der sådant läte sig göra blefve  oftare  tillgängliga för  de rätts-
sökande, och lät i följd  deraf  lagbyrån utarbeta förslag  i sådant syfte,  som 
framlades  för  riksdagen genom k. proposition (n:r 28) af  den 22 mars 1872 
om antagande af  en författning  angående ändring i vissa fall  af  gällande 
bestämmelser om häradsting. 

AownteaUoH  a'r Underdånigt  betänkande angående förändrad  organisation 
'ekonomiska af  sjöförsvarets  ekonomiska förvaltning  m. m., afgifvet 

af  dertill i nåder utsedde komiterade, jemte deröfver 
inkomna underdåniga utlåtanden. 

Stockholm 1870. 176 sid.+ 4 opaginerado tabellbilagor. 4:o. 
Ingftr  i 1871 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Förre landshöfdingen  S. V. Gynther, ordf.,  öfver-
' sten A. G. R. von Feilitzen, öfverkommissarien  C. J. Hubendick, 

kaptenlöjtnanten G. C. Witt, sekreteraren A. Östergren, kamreraren 
J. H. Dumrath, bruksegaren Henning Schale. 

Sekreterare: A. T. Granlund. 
Reservationer af:  von Feilitzen, sid. 49—52; Gynther, Huben-

dick och Witt, sid. 53—75. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  nederländska, danska, franska 

och engelska marinernas institutioner, sid. 4—17. 
Bilagor: Förslag till stater för  sjöförsvarsdepartementets  by-

råer, för  civilstaten vid flottans  station i Karlskrona och vid skär-
gårdsartilleriets station i Stockholm. 
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Utlåtandena, som förekomma å sid. 76—176, äro afgifna  af  stations-
"befälhafvaren  i Karlskrona C. A. Sundin, befälhafvaren  vid skärgårdsartil-
leriets station i Stockholm Jac. Lagercrantz och af  förvaltningen  för  sjö-
ärendena. Till detta sistnämda höra fyra  tabellbilagor och en reservation 
sid. 165—176 af  A. Adlersparre. 

K. m:t förordnade  den 30 oktober 1866 en komité för  att afgifva  be-
tänkande och förslag  dels huru, med hänsyn till sjövapnets antagliga behof 
af  sjökrigs- och annan materiel under den kommande tiden, anskaffning  och 
underhållet af  sådan materiel lämpligen skulle kunna fördelas  mellan å ena 
sidan sjövapnet och dess särskilda stationer oeh å den andra enskilda in-
dustriidkare, dels huru varfsanläggningarna  vid stationerna samt arbetenas 
bedrifvande  vid dem borde ordnas, dels om möjliga inskränkningar i statio-
nernas förvaltnings-,  arbets- och bevakningspersonal, dels om ett förenkladt 
anordnande af  uppbörden, bokföringen  och redovisningen af  de stationerna 
till förvaltning  anförtrodda  förrådseffekter  och medel, dels om stationsbefälcts 
ekonomiska öfverstyrelse  samt slutligen om eventuel öfverflyttning  till stations-
befälet  af  någon del af  denna förvaltnings  bestyr m. m. 

Komiténs arbeten började den 14 januari 1867, betänkandet afgafs  den 
15 juni 1868. 

K. proposition (n:r 12) af  den 26 januari 1871 angående ombildning af 
förvaltningen  af  sjöärenden. 

Vapen- och befästningskomitén: 
1. Utlåtande  den 10 juli 1868  ined anledning af  för  v alt- 1 6c 

ningens af  sjöärenden skrifvelse  med ritningar och 
förslag  till kanoner och lavettage för  pansarbatterierna 
vid Kungsholms  fästning. 

2. Utlåtande  den 15 juli 1868  i fråga  om bandning af 
9-tums gjutgodskanoner. 

3. Utlåtande  den 21 juli 1868  i fråga  om skjutförsök  med 
12,83 decimaltums slätborrade gjutna kanoner m. fl. 
frågor  i afseende  på försök. 
Reservationer af:  C. C. Engström och Carl Edv. af  Klercker. 

4. Utlåtande  den 24 juli 1868  i fråga  om skjidplåtar för 
skjidförsök  och skjutöfningar  med artilleripjeser. 

5. Utlåtande  samma dag öfver  förvaltningens  af  sjöärenden 
hemställan angående ytterligare skjutförsök  med upp-
refflade  24-pundiga kanoner. 

Ofvanstående  utlåtanden förvaras  bland handlingar till protokollet öfver 
sjöförsvarsärenden  den 31 december 1870. 
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Komiterade:  Generalmajoren J. H. Rosensvärd, ordf.,  kapten 
C. C. Engström, majoren Carl Ed v. af  Klercker. 

Sekreterare: Kapten Oskar Fåhrceus. 

Till  kongl. maj:t underdånig st af  svenska bibelkommissionen 
proföfversätt•  i anledning af  den på nådig befallning  verkstälda gransk-
ning af  nya 
testamentet. ningen af  dess pr oföfv  ersättning af  nya testamentet. 

Upsala 1808. 24 sid. 8:o. 
Ledamöter: Erkebiskopen H. Reuterdabl, ordf.,  domprosten C. 

A. Torén, professorn  H. G. Lindgren. 
I)c är 1867 öfver  kommissionens proföfversättning  af  är 1861 af 

nya testamentet afgifna  utlåtanden från  konsistorier oeh teologiska fakul-
teter hade till kommissionen öfverlemnats  och i ofvanstående  utlåtande af 
den 3 augusti 1868 yttrar sig kommissionen rörande gjorda anmärkningar. 
Se vidare sid. 266. 

ningen i historia Underdånigt  betänkande afgifvet  den 22 augusti 1868  af Ang. underris. 
lingen i historii 
oeh geografi 

inom elementar• den i nåder tillsatta kommissionen för  behandling af  åt-
luroverken. , , , , 

skilhga till undervisningen % historia och geografi  inom 
elementarläroverken hörande frågor. 

Stockholm 1868. 140 sid. 8:o. 
Komiterade:  Professorerna  Carl Gustaf  Malmström och C. T. 

Odhner, lektorerna G. V. Scbotte, och Carl E. J. Rogberg, rektorn 
Iv. U. Sörensson, adjunkten J. R. Pallin. 

Genom k. bref  den 14 december 1866 förordnades  komiterade att vara 
medlemmar i en kommission, som skulle granska för  handen varande till 
elementarläroverkens tjenst utgifna  läroböcker inom den historiska och geo-
grafiska  undervisningens område samt afgifva  utlåtande rörande de grund-
satser, efter  hvilka sådana läroböcker lämpligen borde uppställas. 

o/undemiming Underdånigt  betänkande, afgifvet  af  den i nåder tillsatta 
ungdom. kommissionen för  behandling af  frågor  rörande ordnan-

det of  undervisningen för  qvinlig ungdom. 
Stockholm 1870. 82 sid. 8:o. 

Komiterade:  Expeditionssekreteraren lektorn A. L. Nordvall, 
rektorn Gust. Reinh. Rabe, domprosten P. Sjöbring, lektorerna 
H. S. Cederschiöld och C. J. Bergman. 

Historik.  K. m:t anbefaltc  i anledning af  rikets ständers skrif-
velse n:r 81 den 16 juni 1866 den 7 december 1866 komiterade att ut-
reda och undersöka dels i hvad mån offentliga  läroanstalter för  kvinlig ung-



1868. 313 
dom kunde anses ytterligare böra på det allmännas bekostnad upprättas dels 
huru i sådan händelse dylika anstalter borde organiseras. Betänkandet af-
gafs  den 18 november 1868. Anmältes den 4 februari  1870. K. proposition 
n:r 30 af  den 30 januari 1873 angående inrättande af  elementarskolor för 
kvinlig ungdom. Grenoin skrifvelsen  af  den 22 maj 1873 förklarade  riksda-
gen sig icke kunna bifalla  k. m:ts proposition, men anhöll, att k. m:t ville 
för  näst sammanträdande riksdag framlägga  förslag  om i hvad mån och under 
hvilka vilkor staten borde understödja af  kommuner upprättade undervis-
ningsanstalter för  kvinlig ungdom och i sammanhang därmed om vidtagande 
af  de ytterligare åtgärder, som kunde erfordras  för  bildande af  lärarinnor. 
I anledning däraf  afgafs  k. m:ts proposition (n:r 39) den 20 februari  1874 an-
gående understöd åt elementarskolor för  flickor. 

Förslag  till författning  angående sparbanker. fffibavk''?. 
Ingir i 1871 bihang 1 saml. 1 afd.  bilagor sid. 2 — 14. 

Komiterade:  Landssekreteraren H. Abeliu, grosshandlaren J. 
G. Swartz, sekreteraren F. Iiichter. 

Sekreterare: Axel Adelgren. 
Komiterade tillförordnades  den 29 november 1867 för  att efter  samråd 

med och under ledning af  chefen  för  finansdepartementet  afgifva  förslag  till 
föreskrifter  för  främjande  af  svenska sparbanksväsendets utveckling och 
tidsenliga ordnande. Utlåtandet afgafs  den 19 december 1868. Ilögsta dom-
stolens utlåtande deröfver  af  den 17 februari  1869 finnes  tryckt bland ofvan-
nämda bilagor. Till 1871 års riksdag afläts  k. proposition n:r 3 af  den 27 
december 1870 om antagande af  en författning  angående sparbanker. Biks-
dagens beslut se skrifvelsen  n:r 24. 

Fprslag  till förändringar  och tillägg till flottans  reglemente förfwVf™'^™-
tjenstg öring en samt lmshållningen och redogörelsen un- /olliw"Jjönpe-
der sjöexpeditioner den 19 juli 1841. 

Förvaras bland handlingarna till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden 
den 19 februari  1875. 

Komiterade:  Krigshof  rättsrådet J. Rhodin, majoren R. M. Björn-
stjerna, kaptenen C. W. B. J. Forsell. 

Förslaget afgafs  den 7 december 1868 och var påkalladt af  den nya 
krigslagen. 

Bibelkommissionen: Proföfversättning  af  gamla testamentet, 
Band 4. 

Se 1864 sid. 280. 
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Zy M k7'>ua'l  Förslag  till rekrytbildning för  k. flottans  båtsmanshåll samt 
batsmanshäll. ,.77  • 77  /... . . 7 7  . .. » 7  . 

mt en i delar j or andrad organisation aj detsamma, 
afgifvet  den 16 mars 1860  af  dertill förordnade  komi-
terade. 

Ing&r i Tidskrift  i sjöväsendet 1869 sid. 39—82. 
Komiterade:  Kommendörkaptenen John Améen, ordf.,  kom-

mendörkaptenen friherre  C. G. von Otter, kaptenerna F. Ad:son 
Palander, C. af  Trolle och G. E. Ulff. 

Reservationer af  Otter och Améen. 
Komiterade voro beordrade att uppgöra förslag  till rekrytbildning för 

den del af  båtmanshållet, som tillhörde k. flottan,  oeh föreslå  sådana ändrin-
gar komiterade för  öfrigt  kunde finna  lämpliga för  tjänstens bästa vid hand-
hafvande  af  båtsmanshållet, dock med iakttagande af  att ändringarna icke 
komme att medföra  någon ökad börda för  rust- och rotehållarne. 

A<]ar /<k[ J%ujg-  Underdånigt  betänkande och förslag  af  komiterade för  ut-
vården och for•  7 , 7 /• /*.. r > t o 7 rit' 0 7 

svaniosa per• arbetande aj nya forfattningar  angaende fattigvården 
i riket samt om försvarslösa  och till allmänt arbete för-
fallna  personer, afgifvet  den 13 september 1869. 

(Ofvertryck),  folio. 
Komiterade:  Krigshofrättsrådet  J. Rhodin, häradshöfdingen  Carl 

Hasselrot, landssekreteraren H. Abelin. 
Reservation af  Hasselrot. 
Komiterades förslag  utgjordes af:  1) förslag  till ändringar i vissa 

punkter i riksdagens förslag  till grunder för  en författning  angående 
fattigvården  i riket, 2) förslag  till stadga angående försvarslösa  per-
soner och dem som till allmänt arbete äro förfallna. 

Historik.  I skrifvelse  den 13 maj 1869 anhöll riksdagen att k. m:t 
täcktes låta utarbeta nya författningar  angående fattigvården  i riket samt 
om försvarslöse  och till allmänt arbete förfallna  personer. K. m:t tillför-
ordnade komiterade den 25 maj samma år med uppdrag att med hufvud-
saklig ledning af  de i riksdagens skrifvelse  angifna  grunder uppgöra förslag 
till författningar  i omförmälda  ämnen. 

Kammarrätten och konungens befallningshafvande  befaltes  inkomma med 
yttrande och den 23 november 1869 öfverlcmnade  k. m:t ärendet till ytter-
ligare utredning åt en ny komité, som inkom med sitt betänkande den 5 
december 1870. (Se historiken angående detta sid. 319). 
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Underdånigt  betänkande angående stuteriväsendet, afgifvet A"fj, ljf e'ri' 
den 17  december 1869  af  dertill i nåder förordnade 
komiterade. 

Stockholm 1870. 149 sid. 4:o. 
Komiterade:  Hofstallmästaren  T. W. Beyer, ordf.,  kammarher-

ren friherre  Fr. von Essen, bruksegaren Robert Montgomery-Ceder-
hjelm, majoren John Arsenius. 

Sekreterare: Professorn  Fr. Lundberg. 
Ur  innehållet: Historisk öfversigt  öfver  stuteri väsen det, sid. 

7—43. 
Om Strömsholms stuteri, sid. 7—20. 
Om Ottenby stuteri, sid. 20—27. 
Om Flyinge stuteri, sid. 28—42. 
Åtgärder till landthästafvelns  förbättrande,  sid. 44. 
Ilästafvelns  tillstånd såväl i afseende  på remonteringen af  ka-

valleriet som behofvet  af  hästar för  landtbruket och öfriga  näringar 
sid. 03—75. 

Reservation af  John Arsenius, sid. 110—111. 
Tabeller  1—12. Om stuteriegendomarnes jordareal och taxe-

ringsvärde, stuteriernas inkomster och utgifter,  gällande och före-
slagna aflöningsstater  m. ra., sid. 111—120. 

Bilaga. Några underrättelser om stuteriväsen dets anordning 
i utlandet, sid. 127—148. 

Dessa underrättelser afse  Danmark, Preussen, Österrike, Ungern, Schweiz, 
Frankrike och Belgien. 

Genom k. m:ts bref  den 12 september 186S erhöll komitén i uppdrag 
att utarbeta förslag  till stuteriväsendets ändamålsenliga ordnande med sär-
skildt afseende  derpå om stuteriernas ändamål icke skulle kunna vinnas med 
ett mindre antal, men till afvel  uteslutande afsedda  djur, hvika raser vid 
de olika stuterierna borde vidmakthållas, och till lämpligaste sättet att för 
framtiden  afgöra  frågor  rörande rasförändring  samt om hvilka förändringar 
i afseende  på stuteriernas ekonomi ogh administrativa ordnande i öfrigt 
kunde vara af  tidsförhållandena  påkallade och leda till besparing af  kostnaderna. 

Komitén sammanträdde den 2 november 1868. 
Betänkandet remitterades till stuteriöfverstyrelsens  yttrande, besvarades 

i utlåtande äf  den 23 juli 1870. 

Bibelkommissionen: Proföfversättning  af  gamla testamentet. vibetkommjtHo-
. j j j nen, profojver-

Band 5. ' " t t n i n g -Se 1864 sid. 280. 
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>mrJtfn!Zj-  Underdånigt  betänkande afgifvet  den 21 januari 1870  af 
'tota"''  kongl. theaterkomitén. 

Stockholm 1870. 41 sid.4-4 sid. tabeller. 
Ingår i 1871 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  F. d. öfverhofstallmästaren  friherre  F. Brauner-
hjelm, bruksegaren C. F. Bergstedt, godsegaren C. A. V. Kallste-
nius, registratorn C. A. Westerstrand, protokollssekreteraren F. A. 
Dahlgren. 

Sekreterare: Gustaf  Fahnehjelm. 
Bilagor: Litt. A—B, utvisande kgl. teatrarnes inkomster och 

utgifter  1863—69. 
Plan för  amorteringen af  Dramatiska teaterns köpeskilling. 
Ur  innehållet: Uppgifter  rörande understöden till vissa främ-

mande länders teatrar, sid. 29 — 32. 

Historik.  Genom kgl. bref  den 7 maj 1869 erhöllo komiterade i upp-
drag att efter  utredning af  de kgl. teatrarnes ekonomiska och finansiella 
förhållanden  uppgöra förslag  till dessa förhållandes  ordnande på sådant sätt 
att, med behörigt iakttagande af  ifrågavarande  institutions väsentliga bestäm-
melse att vårda den fosterländska  dramatiska konsten samt väcka och under-
hålla smaken för  ädlare konstnjutningar, teaterns utgifter  kunde betäckas 
utan annat understöd från  statens och konungens sida än det dåvarande 
ordinarie anslaget på sjunde hufvudtiteln  samt det årliga bidrag, som k. 
m:t kunde finna  godt att af  sin hofhållningssumma anvisa, i sammanhang 
hvarmed komiterade hade att yttra sig om förhållandet  mellan Stora och 
Dramatiska teatern, särskildt med afseende  å hvarderas tillhörigheter af  de-
korationer och öfrig  materiel samt om vilkoren, hvarunder begagnandet af 
sistnämda teater skulle kunna åt Stora teatern upplåtas. 

Betänkandet anmältes den 9 januari 1871 i sammanhang med statsverkspro-
positionen. I denna föreslog  k. m:t riksdagen ått bevilja 270,000 kronor 
till inlösen för  statsverkets räkning af  Dramatiska teaterns hus. Förslaget 
bifölls  af  riksdagen med vissa vilkor (se skrifvelsen  n:r 48 af  den 10 maj 
1871 sid. 20). 

infkudajJ", r Underdånigt  betänkande angående plan för  enskilda jern-
vägsbyggnader, afgifvet  den 29 augusti 1870  af  dertill 
i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1870. 71 sid.+ 10 tabellbilagor och 1 karta, 4:o. 
Ingår i 1871 bihang 2 saml. 2 afdeln. 
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Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  G. Lagerbjelke, ordf.,  fri-
herre Fredrik Alexander Funek, intendenten Hj. Elworth, kaptenen 
grefve  A. Taube, hemmansegaren Carl Ifvarsson.  f.  d. kaptenen F. 
Brummer. 

Sekreterare: Adolf  Helander, förste  landtmätare. 
Reservation af:  Hj. Elworth, sid. 67—68; A. Taube, sid. 68—70. 
Tabellbilagor:  Litt. A—I, innehållande tekniska uppgifter, 

kostnadsberäkningar etc. beträffande  de af  komitén behandlade 
banorna. 

En karta upptagande befintliga,  beslutade och ifrågasatta  jern-
vägslinier. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 62 den 12 maj 1869 anhöll riksdagen, att k. m:t 
täcktes pröfva,  dels hvilka jernvägsanläggningar kunde anses vara för  utveckling 
af  landets industri mest af  behofvet  påkallade under den närmaste tiden af 
12—15 år och deras ungefärliga  anläggningskostnad dels lämpligaste sätt att 
befordra  deras utförande  genom ett eller flera  enskilda bolag. K. m:t fann 
den 20 augusti 1869 godt att förordna  en komité att granska inkomna fram-
ställningar om understöd till jernvägsanläggningar samt afgifva  utlåtande i 
ämnet och dervid särskildt yttra sig rörande de frågor,  i afseende  å hvilka 
pröfning  blifvit  af  riksdagen begärda. 

Ursprungligen till komitéledamot utsedde hr C. F. Waern afgiek  vid 
sin statsrådsutnämning. 

Komiténs sammanträden började den 29 september 1S69, betänkandet 
föredrogs  i sammanhang med statsverkspropositionen till 1871 års riksdag, 
livari k. m:t föreslog  riksdagen att för  understödjande af  enskilda jernvägs-
anläggningar ställa till k. m:ts disposition ett extra anslag för  fem år af 
sammanlagdt 5 millioner kronor. Riksdagen beviljade 10 millioner (se 
skrifvelsen  n:r 70 den 17 maj 1871.) 

Betänkande angående Sveriges öfvergång  till ett nytt mynt- i/vergångm 
system med gxdd såsom värdemätare, afgifvet  af  dertill '"  Tiiltm'" 1 

i nåder förordnade  kommitterade den 13 augusti 1870. 
Stockholm 1870. 352 sid. 4:o. 

Ingår i 1871 bihang 2 saml. 2 afdeln, 
Komiterade:  Landshöfdingen  C. J. Malmsten, ordf.,  öfverdirek-

tören Joach. Åkerman, hofrättsassessorn  Axel Bergström, friherre 
C. Skogman, grosshandlaren J. J. Ekman. 

Sekreterare: Docenten Hans Forssell. 
Särskilda yttranden af:  C. Skogman, sid. 233—247; Axel Berg-

ström, sid. 248—251. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  den internationella myntfrågans 

utveckling och behandling i de flesta  europeiska länderna och För-
enta staterna, sid. 1—41. 
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318 187. 
Framställning af  de ölägenheter af  svenska myntsystemet, hvilka 

oberoende af  frågan  om ett internationelt guld myntsystem påkalla 
en reform.  Skälen för  ett internationelt och på guld grundadt mynt-
systern, sid. 41—102. 

Framställning af  den dubbla värdemätarens uppkomst, grund-
fel  och betydelse etc., sid. 103—113. 

Redogörelse för  framlagda  olika förslag  till vinnande af  en in-
ternationel myntenhet, sid. 113—124, sid. 227—231. 

Bilagor. Litt. A. Förteckning öfver  litteratur i frågan  om 
reform af  myntväsendet och särskildt af  ett internationelt mynt-
system åren 1838—70 (april). 

Litt. B. Tabell för  riksmynts förvandling  till guldvaluta i 
francs  eller tvärtom. 

Litt. C. Tabell öfver  beloppet, som vid olika pris på silfver  i 
London skulle läggas till eller dragas ifrån  en efter  förhållandet 
emellan silfver  och guld af  1: 15,5 från  riksmynt till francs  konverte-
rad hufvudsumma. 

Litt. Da. Silfverpris  i London 1865—1870. 
Litt). Db. Guldpris i Hamburg 1865-1870. 
Litt. E L Grafisk  framställning  af  priset å »Standard silver» 

i London 1845—1870. 
Litt E 2. Grafisk  framställning  af  vexlingarna i silfverpriset  i 

London för  hvarje månad af  åren 1867—1869. 
Litt. F. Tabell öfver  norska och danska silfvermynts  värde i 

svenskt riksmynt enligt utfärdade  förordningar  och enligt vid på 
myntverket anstälda undersökningar å i allmänna rörelsen före-
kommande myntstycken. 

Litt. G. Tabell utvisande vigten i gram och värdet i guld-
francs  af  några de vigtigäste gällande guldmynt samt af  några under 
myntfrågans  behandling i senare tider föreslagna  myntstycken. 

Litt. H. Tabell utvisande de af  myntkomitén föreslagna  mynt-
styckenas rätta vigt samt den vigtminskning som skulle föranleda 
deras dragande ur rörelsen äfvensom deras upphörande att vara 
lagligt betalningsmedel. 

Litt. I. Tabell utvisande det för  den vesterläudska civilisatio-
nen tillgängliga förråd  utaf  guld och silfver  vid hvarje års början 
och slut 1849—1867. 

Litt. K. Tabell utvisande årliga utmyntningen af  guld och 
silfver  uti Frankrike, England och Förenta staterna 1821—1868. 

Litt. L. Tabell utvisande Sveriges handelsförbindelser  med 
länder med guldmyntsystem samt med länder med silfvermyntsv-
stem efter  värdet af  rdr rmt af  de införda  och utförda  varuartik-
larna 1864—1868. 

Litt. M. Sammanlagda beloppet af  de å Stockholms och Göte-
borgs börser anmälda vexelslut i främmande  myntsorter 1864—1868. 
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Litt. N. Heckscher, yttrande med anledning af  framstälda 
frågor  rörande utförseln  af  svenska silfvermynt. 

Litt. O. J. Åkerman, kalkyl öfver  export af  svenskt silfver-
mynt till värde af  100,000 rdr rmt, och detta mynts affinering  eller 
förvandling  till plantsar af  finsilfver  och den i myntet befintliga 
kopparns tillgodogörande genom försäljning. 

Litt. P. J. Åkerman, yttrande på grund af  anstälda försök 
öfver  slitning å guldmynt af  olika finhet. 

Litt. Q. Convention monétaire entre la France, la Belgique, 
1'Italie et la Suisse, (af  den 23 december 1865). 

Litt. R—V. Se nedan nämda förslag. 
Komitcrades betänkande omfattar  förslag  till: lagar angående 

rikets mynt, angående riksbanken, angående hvad med betalnings-
medel i särskilda fall  förstås,  samt till förordning  om att enskilda 
banker med rätt att utgifva  egna banksedlar jemväl finge  utgifva  så-
dana lydande å karolinstycken, och till förändringar  i k. kungörelsen 
af  den 30 maj 1804 angående enskilda banker med rätt att utgifva 
egna banksedlar. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 48 den 7 maj 1869 anhöll riksdagen, att enär en 
förändring  i landets dåvarande myntsystem från  silfver  till guld syntes 
önskvärd, k. m:t måtte taga frågan  i öfvervägande  och ifall  en sådan för-
ändring pröfvades  lämplig, till riksdagen afgifva  förslag  såväl till ny mynt-
ordning som till öfriga  erforderliga  af  k. m:ts och riksdagens gemensamma 
beslut beroende stadganden. Genom k. bref  den 7 sept. samma år tillsattes 
komitén, som sammanträdde den 30 samma månad. Betänkandet afgafs  den 
13 augusti 1870, föredrogs  den 25 november samma år. K. m:t aflät  till 
riksdagen k. proposition (n:r 4) af  den 29 december 1870 med förslag  till 
ändrad lydelse af  § 72 regeringsformen,  men propositionen blef  icke af 
riksdagen antagen. 

Jemför  äfven  k. propositionen n:r 37 den 28 februari  1873 om anta-
gande af  ett nytt myntsystem. 

Underdånigt  betänkande med förslag  till förordning  angå- rtJj^Jfi 
ende fattigvården  i riket m. m. afgifvet  den 5 december ' 
1870  af  dertill i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1871. 86 sid. 4:0. 
IngSr i 1871 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Presidenten C. J. Thyselius, ordf.,  med. d:r Charles 
Dickson, häradshöfdingen  Carl Hasselrot, godsegaren O. Hedengren, 
landssekreteraren C. A. Holmberg, prosten Oscar Erh. Rabe, krigs-
hofrättsrådet  J. Rhodin, ombudsmannen i riksbanken F. Richter, 
bruksegaren C. von Stockenström. 

Sekreterare: Juris docenten C. G. Hammarskjöld. 



320 187. 
Reservationer af:  Dickson, sirl. 21; Hasselrot, sid. 21—31; 

Rabe sid. 32—33. 
Historik.  Med anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 69 den 13 maj 1869 

om en omarbetning af  fattigvårdsförordningen  etc. tillförordnade  k. m:t den 
25 maj 1869 en komité att uppgöra förslag  till författningar  angående fattig-
vården i riket samt 0111 försvarslösa  och till allmänt arbete förfallne  per-
soner. Sedan komitén ingifvit  sitt förslag  (se 1869 sid. 314), uppdrog k. 
m:t den 23 november samma år åt här ofvan  nämda komiterade att verk-
ställa granskning af  de förra  förslagen  och inkomma med det utlåtande och 
ytterligare förslag  i ämnet, hvartill granskningen kunde föranleda,  hvarjemte 
till komitén sedermera remitterades rikets ständers skrifvelser  n:r 64 den 
26 mars 1863 och n:r 117 den 20 juni 1866 angående ändringar i fattigvårds-
förordningen  äfvensom högsta domstolens utlåtande i fråga  0111 behandlingen 
af  besvär i fattigvårdsmål  samt en framställning  af  fattigvårdsstyrelsen  i 
Malmö 0111 förlijelpandc  till nödigt underhåll etc. af  dit ankomna skepps-
brutna sjömän och svenskt tjenstfolk. 

I anledning af  betänkandet aflätos  k. propositionerna n:r 29 och 30 
» den 17 mars 1871 med förslag  till förordning  angående fattigvården  och 

angående understöd af  allm. fattigvårdsmedel  åt arbetsföra  svenske med-
borgare, hvilka i nödstäld belägenhet afleninas  åt svensk gränsort. Riks-
dagen biföll  de kgl. propositionerna, den förra  med vissa ändringar. (Se 
skrifvelsen  n:r 67 af  den 18 maj och n:r 71 af  den 17 maj samma år.) 

Anfättenr!wcn"'  Underdånigt  betänkande af  i nåder förordnade  komiterade 
för  utarbetande af  förslag  till lag rörande vattenrätten, 
afgifvet  den 5 november 1870  och på Icongl.  maj:ts 
nådiga befallning  till trycket befordradt. 

Stockholm 1870. 110 sid. 4:o. 
Ingår i 1879 bilmng 2 saml. 2 afdeln.  1 bandet. 

Komiterade:  Presidenten grefve  Carl G. Mörner, ordf.,  gods-
egaren friherre  C. G. Leijonhielm, häradshöfdingen  Joh. L. Bååth, 
landtbruksingeniören Philip Åkerman. 

Reservation af:  Bååth, sid. 99—110. 
Komiterades förslag  omfattade:  1) förordning  angående vatten-

rätten; 2) flottningsstadga. 
Historik.  Genom k. bref  den 29 januari 1869 uppdrog k. m:t åt 

ofvannämde  komiterade att med ledning af  inkomna anmärkningar mot ett 
af  en föregående  komité (se sid. 293 betänkandet den 15 juni 1865) utarbetadt för-
slag till lag angående vattenrätten verkställa omarbetning af  vissa delar utaf 
samma förslag  samt derjemte föreslå  stadganden rörande ängsvattning. 
Komiterade sammanträdde den 20 maj samma år. 

Högsta domstolens utlåtande den 10 november 1871. Nya lagbered-
ningen afgaf  den 20 december 1877 ett förslag  i ämnet. 
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Underdånigt  betänkande afgifvit  af  de för  utredning af  'SJ™ 
frågan  om lindring i båtsmans hållet den 4 december 
1868  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1871. 85 + XXV sid.+ 19 opaginorade tabellbilagor. 4:o. 
Ingftr  i 1871 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:.  Landshöfdingen  Reinhold Charpentier, kommen-
dören Axel Adlersparre, majoren Otto af  Klint. 

Sekreterare: O. E. Pauli. 
Ur  innehållet: Sammandrag af  svenska båtsmanshållets historia, 

sid. 3—18. 
Redogörelse för  båtsmans-, rust- och rotehållares rättigheter 

och skyldigheter, sid. 18—41. 
Redogörelse för  kostnaderna förorsakade  genom båtsmansrust-

ningen och roteringen, sid. 41—07. 
Utredning af  båtsmanshållets inverkan på fattigvården,  sid. 67—72. 
Bilagor. I—XII. Utdrag ur riksregistraturet från  16- och 

1700-talet. 
1—3. Jemförelsetabeller  öfver  den i båtsmanskontrakt och k. 

förordningar  bestämda lega och årslön, torp och hemkall, beklädnad, 
utredning och arbetsskyldighet. 

4—5. Generaltabeller öfver  båtsmansrustningen och roteringen. 
0. Tabell öfver  frälseroteringen. 
7. Jemförelsetabell  öfver  kostnaderna vid båtsmanshållet och 

knektehållet. 
8—9. Specialtabeller öfver  båtsmansrustningen och roteringen. 
10. Tabell öfver  naturaunderhållet i hemkallspersedlar, mul-

bete och vedbrand m. m. vid båtsmanskompanierna. 
11 a—b. Tabeller öfver  rustnings- och tillskottsräntor samt 

förhållandet  mellan rustningsersättningen och rustningskostnaden 
vid indelningskompanierna i Blekinge. 

12 a—b. Motsvarande förhållanden  vid indelningskompanierna 
i Södra Möre. 

13—14. Tabeller öfver  högsta och lägsta kostnaden för  båts-
mannens anskaffning  och underhåll vid indelnings- och roterings-
kompanierna. . 

15. Tabell öfver  nummertalet samt hemmantalet vid båts-
manskompanierna. 

16 a—r. Kostnaderna för  båtsmannens anskaffning  och under-
håll enligt stadgandena vid indelningstiden. 

17. Tabell öfver  de af  komiterade vid beräkningen af  nuva-
rende rustnings- och roteringskostnad följda  prisbestämmelser. 

Förteekn.  öfver  Komitébct.  21 
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18—19. Sammandrag af  de från  k. m:ts befallningshafvande 
inkomna uppgifter  samt jemförelsetabell  rörande båtsmanhållets in-
verkan på fattigvården. 

Historik.  Under åberopande af  de i riksdagens skrifvelse  n:r 81 den 13 
maj 1867 angående en förändrad  arméorganisation anförda  skäl för  lindring af 
rustnings- och roteringsbesväret i allmänhet och enär den utredning som verk-
stälts genom komitébetänkandet den 27 maj 1868 rörande samma besvär icke 
omfattade  båtsmanshållet, anhöll riksdagen i skrifvelse  n:r 51 den 6 maj 1868, 
att k. m:t måtte låta utreda, på hvilka vilkor det på rote- och rusthällare 
hvilande båtsmanshållet kunde lindras eller ock aflösas  samt jemväl på 
öfriga  samhällsklasser fördelas,  äfvensom föreslå  åtgärder, ledande till att 
likställighet med öfriga  rust- och rotehållare i detta hänseende de båtsmans-
hållsskyldiga bereddes. K. m:t, som emellertid ansåg att en utredning af 
ämnet icke borde för  tillfället  sträckas till frågan  om båtsmanshållets af-
lösning, tillsatte i anledning häraf  den 4 december samma år en komité 
med uppdrag att företaga  utredning i fråga  om lindring i båtsmanshålls-
skyldigheten och att uppgöra och ingifva  förslag  till sådan lindring. 

Betänkandet afgafs  den 10 december 1870, föredrogs  den 9 februari 
1872. Protokollet härom bilagdt k. m:ts proposition n:r 15 af  den 16 fe-
bruari 1872 angående försättande  på vakans tills vidare af  en del utaf  båts-
manshållet i Blekinge län och Södra Möre härad af  Kalmar län. 

Norrland. 

Norrländska s k o g s k o m i t é n : 

Ang. skognför-  l , Underdåniqt  betänkande och förslaq  anqående skoqsför-
hållandena i u J  u u j j 

hållandena i Norrland  och åtgärder för  åstadkommande 
af  en förbättrad  skogshushållning derstädes, afgifvet  den 
21 december 1870  af  dertill i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1871. 426 sid.+ 26 opaginerade tabeller. 4:o. 
IngAr i 1873 Ars bihang 2 saml. 

Komiterade:  Landshöfdingen  E. V. Almquist, ordf.,  försto  landt-
mätaren J. E...Nyström, bruksegaren Erik Häggström, skogsinspek-
tören A. M. Österdahl, landtmätaren Axel Fr. Kjellerstedt, v. hä-
radshöfdingen  J. A. Åstrand. 

Sekreterare: Chr. Ahlgren. 
Reservationer af:  E. V. Almquist, sid. 305—316; J. E. Nyström, 

sid. 316—330; E. Häggström. sid. 330—338; A. M. Österdahl, sid. 
3 3 9 - 3 5 3 ; A. Fr. Kjellerstedt, sid. 353—368; J. A. Åstrand, sid. 369 
—371. 

Ur  innehållet: Redogörelse för  svensk, företrädesvis  norrländsk 
skogslagstiftiiing,  sid. 8—32; 

Utländsk skogslagstiftning,  sid. 33—41; 
Beskrifning  öfver  Norrlands naturbildning, klimat, jordmån 

och kultur i allmänhet, sid. 42—46; 
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Beskrifning  öfver  de särskilda norrländska länen, sid. 46—93; 
Sammandrag i afseende  på hela Norrland, sid. 93—100; 
Den norrländska skogsförödelsen,  sid. 101—136; 
Vissa uppgifter  lemnade af  länsstyrelserna, sid. 372—391. 
Bilagor. Litt. B a—B f.  Sammandrag öfver  hemman, lägen-

heter och arealer inom de norrländska länen; 
Litt Ca—C f.  Beräkning öfver  den skogbärande markens 

grundmassa och årliga afkastning  samt det årliga skogsbehofvet  i 
de norrländska länen. 

Litt D a—D f.  Beräkning öfver  dels kronan då redan tillhöriga 
eller efter  slutad afvittring  öfverblifvande,  dels för  sågverken i ersätt-
ning ior beviljad skogfångst  erforderliga  skogbärande marker och 
samma markers årliga afkastning. 

Litt. E a—E f.  Beräkning öfver  boställenas skogbärande mar-
ker och dessa markers årliga afkastning. 

Litt. F. Beräkning öfver  antalet träd, som afverkats  och för-
brukats i de norrländska länen åren 18(53—68. 

Litt. G. Uppgift  öfver  afverkningen  i kronoskogarna i de norr-
ländska länen och statsverkets inkomst deraf  1863—68; 

Litt. II a. Inkomsterna från  och utgifterna  för  förvaltningen 
af  kronans skogar i samma län 1866—68; 

Litt. II b. Inkomsterna af  kronoparkerna m. m. 
Litt. I a—I b. Kvantitets- och värdebelopp af  trävaror och 

öfriga  skogsprodukter, afskeppade  från  norrländska länen 1864—68. 
Litt. K. Antalet sågverk i samma län, afsedda  dels uteslutande 

för  tillverkning af  trävaror till afsalu  och dels till försågning  af 
olika virkesorter såväl till afsalu  som till husbehof. 

Litt. L XII s. Privilegierade sågverk och dem beviljad stock-
fångst  från  norrländska kronoskogarne. 

Litt. M. Sid. 12—13. Tabell öfver  de i samma läns härads-
rätters inteckningsprotokoll år 1859—1868 intagna handlingar om 
upplåten rätt till skogsafverkning; 

Litt. N. Sid. 14—15. Antalet vid nämda läns häradsrätter 
ådömda skogsåverkansmål. 

Den i betänkandet omtalade karta finnes  blott ritad och ej mer än i 
elt exemplar, som aflemnats  till finansdepartementet. 

Historik.  Med anledning af  en i riksdagens skrifvelse  n:r 78 den 13 maj 
1868 framstäld  begäran lemnade k. m:t den 18 juni samma år åt en komité, 
hvari sedermera aflidne  förste  landtmätaren J. V. Pilo äfven  var medlem, i 
uppdrag att efter  en inhemtad noggrann kännedom om de norrländska skogs-
förhållandena  i allmänhet samt om -dem, hvilka anginge k. m:ts och kronans, 
äfvensom öfriga  under allmän vård och uppsigt i de norra provinserna 
varande skogar i synnerhet och efter  nogsamt öfvervägande  af  alla de om-
ständigheter, rätts- och lokalförhållanden  m. m., som på skogshushållningen 



324 1870. 
och deraf  beroende industriel verksamhet i dessa provinser kunde hafva  in-
flytande,  upprätta och till k m:t afgifva  ej mindre fullständigt  utlåtande 
öfver  omförmälda  och dermed i omedelbart sammanhang stående frågor  än 
ock förslag  såväl till lämpliga lagbestämmelser som till behöfliga  författnings-
stadganden för  åstadkommande af  en förbättrad  och efter  tidsförhållandena 
samt på vetenskapliga grunder ordnad skogshushållning i de norrländska 
provinserna, hufvudsakligast  beträffande  de under allmän vård stående, men 
ock i lämpliga fall  vidkommande de enskildas dervarande skogar; hvarför-
utom särskildt utlåtande borde af  komitén meddelas på hvilket sätt kronan 
kunde beredas all skälig inkomst af  dess ifrågavarande  skogar. 

Komiténs första  sammanträde egde rum den 18 juli 1868. 
Öfver  betänkandet afgåfvos: 

Kongl. skogsstyrelsens underdåniga utlåtande angående norr-
ländska skogskomiténs betänkande oeh förslag  rörande skogsväsen-
det i de norra länen. 

Stockholm 1872. 4:o. 
Ingår i ofvannämda bibang. 

Betänkandet föredrogs  den 30 januari 1874 i sammanhang med bl. a. 
landtbruksakademicns framställning  den 7 april 1870 angående nödvändigheten 
af  lagstiftningens  mellankomst för  åvägabringande af  ändamålsenlig skötsel å 
enskilda skogar. K. m:t ansåg sig icke kunna i dess helhet gilla det för-
slag till skogsordning för  Norrland, som komiterade föreslagit,  men ansåg, 
att många af  de af  komiterade förordade  bestämmelserna borde godkännas. 
K. m:ts proposition n:r 52 af  den 20 mars 1874 angående åtskilliga skogs-
väsendet rörande frågor. 

Underdåniga  betänkanden angående stockfångst  rn. fl.  pri-
vilegier i Norrland  och Vesterbottens  län, afgifna  dels 
af  kammar-kollegium och dels af  den år 1868  tillsatta 
skogskomité. 

Stockholm 1872. 124 sid. 4:o. 
Ingår i 1873 års bihang 2 saml. 2 afd.  Komiterades betänkande ut-' 
gör sid. 89—124. 

Reservation af:  J. E. Nyström, sid. 105—107. 
Bilaga. Litt. A. Tablå öfver  privilegierade sågverk och dem 

beviljad stockfångst  från  kronans skogar i Norrland, sid. 109—124. 
Historik.  Genom skrifvelse  n:r 143 den 5 oktober 1860 anhöllo rikets 

ständer om en pröfning  af  den gällande kraften  af  alla rörande jord, skogar och 
stockfångst  till sågverken inom Norrbottens län utfärdade  privilegier. Kam-
markollegium erhöll genom remiss deraf  26 oktober 1860 samt på hemställan 
af  skogsstyrelsen den 2 november 1866 befallning  att inkomma med utred-
ning i ämnet rörande Norrbottens och Vesterbottens län. Kollegiets utlå-
tanden afgåfvos  den 20 dec. 1864 oeh 30 maj 1870 samt inrymmas på sid. 
1—47, 48—88. De öfverlemnades  jemte i sammanhang dermed afgifna 
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yttranden genom remisser den 5 november 1869 oeh 30 juli 1870 till ofvan-
nämda komité. Komitén afgaf  sitt yttrande i denna del den 21 december 
1870. 

3. Kongl.  maj:ts och rikets kammarkollegii underdåniga ut- An9r^då9CS' 
låtande den 30 december 1864  angående nybyggesvä-
sendet jemte den af  kongl. maj:t år 1868  nedsatte 
skogskomités den 21 december 1870  deröfver  afgifna 
underdåniga yttrande med förslag  till förordning  i ämnet. 

Stockholm 1872. 127 sid- 4:o. 
Reservationer af:  Almquist, sid. 118—120; Nyström, sid. 120 

—125; Häggström, sid 125—127. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till förordning  om nybyggesväsendet. 
Litt. B. Beloppet af  den lösén för  måste- och storverksträd, 

som i och för  skatteomföring  af  nybyggen inom de norrländska 
länen blifvit  under åren 1805—09 till kronan erlagd. 

Betänkandet ingår å sid. 69—127. Öfver  betänkandet afgafs: 
Kongl. maj:ts och rikets kammarcollegii underd. utlåtande 

den 4 april 1873 ang. det af  norrländska skogskomitén afgifna  för-
slag till författning  om nybyggeväsendet i de norrländska länen. 

Stockholm 1873. 4:o. 

Underdånigt  förslag  till exercis-reglemente för  infanteriet. A'l^re% 
Del. 1. Inledning och rekrytskolan. wfanuna. 

Stockholm 1870. 54-119 sid. + l plansch. 12:o. 
Del. 2. Kompaniet. 

Stockholm 1870. 5 +sid. 120—228 + 3 planscher. 12:o. 
Del. 3. Bataljonen. 

Stockholm 1870. 5 +sid. 229—320 + 7 planscher. 12:o. 
Komiterade:  Generalmajoren grefve  C. S. A. Lagerberg, ordf., 

öfversten  G. R. Weidenhjelm, öfverstlöjtnanten  G. Nvblams, majoren 
O. F. Taube. 

Den 21 mars 1871 faststäldes  det samma år tryckta exercisreglementet 
(1—3; Stockholm.) 

Underdånigt  betänkande angående hospitalsväsendets för-
ändrade organisation, afgifvet  den 31 december 1870  af dm" et%°anim' 
dertill i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1871. 243 sid. 4:o. 
Ingår i 1876 års bihang 2 saml. 2 afdeln. 
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Komiterade:  Generaldirektören N. J. Berlin, ordf.,  bofrättsrådet 

C. A. Fehr, presidenten O. F. af  Sillen, advokatfiskalen  T. A. Bill-
bergh. 

Sekreterare: L. V. Rieben. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  tillkomsten af  vissa af  hospitals-

fondens  hufvudsakligaste  inkomstkällor, sid. 13—35. 
Bilagor. Litt. A—L. Innehållande redogörelse för  .hospitals-

fondens  inkomster af  arrenden, räntor, tionde m. m., utgifter  till 
aflöning  samt patienternas underhåll vid hospitalen åren 1865—66; 
pensioner och understöd till f.  d. betjening; årliga understöd från 
hospitalsfonden  till vanföre  eller sinnessvage personer utom hos-
pitalet, 186 sid. 

Historik.  Uti skrifvelsen  n:r 79 den 13 maj 1869 anhöll riksdagen att k. 
m:t måtte täckas låta undersöka behofvet  af  en förbättrad  organisation af 
hospitalens ekonomiska och administrativa förvaltning.  Den 17 december 
samma år uppdrog k. in:t åt en komité att verkställa denna utredning och 
dervid särskildt uppgöra förslag  angående indragning till statsverket af 
sådana hospitalsfondens  inkomster i jordeboksräntor, tionde och arrendemedel 
m. m., der sådant kunde ega rum, och dessa inkomsters ersättande med 
kontanta statsanslag samt om möjligheten af  en öfverflyttning  af  de åt sera-
fimerordensgillet  uppdragna göromäl till andra embetsverk. 

I ofvannämda bihang ingår: 
Underdåniga utlåtanden öfver  kommitterades betänkande angå-

ende hospitalsväsendets förändrade  organisation, afgifna  af  serafimer-
ordensgillet, sundhets-collegium, kammar-collegium oeh stats-kontoret 
samt justitie-kanslersembetet. 

Stockholm 1875. 32 sid. 
Ärendet föredrogs  den 12 november 1875. K. m:ts proposition n:r 4 

den 17 december 1875 angående förändrad  organisation af  öfverst.vrelscn  för 
hospitalen m. m. 
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Underdånigt  betänkande rörande de topografiska,  geologiska £«°\Jc°Åog"oci, 
och ekonomiska kartverken, afgifvet  den G februari  1871.  verken. 

Stockholm 1871. 208 sid. 4:o. 
Komiterade:  F. d. statsrådet generalmajoren M. Thulstrup, 

ordf.,  chefen  för  topografiska  kåren generalmajoren Joh. Aug. Ha-
zelius, generaldirektören Ludv. B. Falkman, chefen  för  statistiska 
centralbyrån F. Th. Berg, chefen  för  Sveriges geologiska undersök-
niug A. C. Törnebohm. 

Sekreterare: J. O. B. Stecksén. 
Ur  innehållet. Framställning af  de resp. olika kartarbetenas 

uppkomst, utveckling och nuvarande ståndpunkt, sid. 4—24. 
Bilagor. Bil. I—IX, XII, XV. Åtskilliga kartbilagor. (Finnas 

(se sid. 49) ej tryckta, för  innehållet af  de flesta  och vigtigaste 
redogöres i Falkmans reservation.) 

Bil. X. Sammandrag af  topografiska  kartverkets inkomster och 
utgifter  1860—69. 

Bil. XI. Antalet försålda  kartblad af  topografiska  kartverket 
vid 1869 års slut. , 

Bil XIII. Sammandrag af  geologiska kartverkets inkomster 
och utgifter  1858—69. 

Bil. XIV. Antalet försålda  kartblad af  geologiska kartverket 
vid 1869 års slut. 

Bil. XVI. Sammandrag af  ekonomiska kartverkets inkomster 
och utgifter  1860—70. 

Bil. XVII. Antalet etc. af  ekonomiska kartverket vid 1869 
- års slut. 

Bil. XVIII. Ekonomiska kartverkets utgifter  och inkomster 
för  utgifning  af  häradskartor och beskrifningar  under hvartdera af 
åren 1860—70. 

Reservationer af:  A. E. Törnebohm, sid. 3—28. 
F. T. Berg, sid. 29—43. 
Ludvig B. Falkman, (med särskildt titelblad): Upplysningarom 

de svenska hydografiska,  topografiska,  ekonomiska och geologiska 
karteverkens uppkomst och nuvarande ställning samt yttranden om 
nödiga förändringar  i deras organisationer m. m., sid. 45—145. 

Joh. Aug. Hazelius, sid. 146—148. 
T7ti skrifvelsen  n:r 37 den 9 maj 1870 anhöll riksdagen att k. m:t täcktes 

taga under ompröfning  möjligheten af  de topografiska,  ekonomiska och geologiska 
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kartverkens ställande i närmare inbördes sammanhang äfvensom frågan  om 
efter  hvilken plan i afseende  pä skalor, omfattning  och utgifning  kartverken 
framgent  borde fortgå  samt möjligheten af  inskränkning i kostnaderna. 
Genom kgl. bref  den 13 juli samma år tillsattes komitén med uppdrag att 
öfver  riksdagens framställning  afgifva  betänkande. 

Betänkandet föredrogs  den 15 december 1871. K. m:ts beslut se 
protokollet öfver  civilärenden samma dag, hvilket finnes  bilagdt statsverks-
propositionen till 1872 års riksdag. 

uuok- Underdåniga  förslag  till utsölcningslag samt i sammanhang 
dermed erforderliga  författningar,  afgifna  den 7  juni 
1871  af  dertill i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1871. 79 sid 4:o. 
Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  Eric Sparre, t. f.  justitiekans-

leren frih.  C. Leijonhufvud,  t. f.  presidenten J. A. Lemchen, bank-
direktören A. O. Wallenberg, landssekreteraren H. Abelin. 

Särskild mening af  Leijonhufvud  och Lemchen, sid. 7(S — 79. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  motsvarande lagstiftning  i Tysk-

land, Frankrike, Danmark och Norge, sid. 42—54. 
Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) utsökningslag; 2) förordning 

om nya utsökningslagens införande  och hvad i afseende  derpå iakt-
tagas skall; 3) förordning  angående stämningsmän. 

Komiterade tillförordnades  den 11 juni 1868. 

dringiftadgajör  Betänkande och förslag  till ny ordningsstadga för  bränvins-
tränrtnbränne. brännerierna i riket. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 5 januari 
1872. 

Komiterade:  Kanslirådet frih.  A. IL Fock, ordf.,  landskamrera-
ren O. Hammar, t. f.  presidenten J. A. Lemchen, godsegaren Ivar 
Lyttkens. 

Komiterade tillförordnades  den 25 maj 1871 dels för  att afgifva  förslag 
till ny ordningsstadga för  bränvinsbrännerierna i riket, dels ock med anled-
ning af  riksdagens framställning  inkomma med utlåtande angående ifråga-
satt användande vid bränvinstillverkningen af  ett instrument för  att uppmäta 
tillverkadt bränvinskannetal och angifva  dess styrka, dels ock föreslå  de 
särskilda vilkor, som utom de af  riksdagen föreslagna  kunna vara erforder-
liga för  beviljande af  tillstånd till bränviustillverkning i sammanhang med 
pressjästberedning under den tid, då sådan tillverkning i allmänhet är till-
låten. Uti ofvanstående  betänkande yttrade sig komiterade äfven  i frågan 
om ett kontrollinstrument. Betänkandet afgafs  den 20 juli samma år, an-
mältes (dagen se ofvan)  i sammanhang med riksdagens skrifvelse  n:r 82 den 
19 maj 1871 angående vilkoren för  tillverkning och försäljning  af  bränvin. 
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Underdånigt  betänkande, afgifvet  den 9 oktober 1871 
den i nåder tillsatta kommissionen för  behandling af  vetenskap inom 
o i • i,• -ii 7  . . . ' .7  7  ' elementarläro-

atskilliga till undervisningen 1 matematik och natur- verken, 
vetenskap inom elementarläroverken hörande frågor. 

Stockholm 1872. 210 sid. 8:0. 
Komiterade  : Professorerna  Er. Edlund, II. Th. Daug och Otto 

Torell, rektorn M. M. Floderus, lektorn Carl Hartnian, adjunkten 
Th. O. B. N. Krok. 

Sekreterare: Simon Nordström. 
Genom bref  den 29 april 1869 uppdrogs åt en kommission att granska 

de till elementarläroverkens tjenst utgifna  läroböcker inom den matematiska 
och naturvetenskapliga undervisningens område samt att afgifva  utlåtande 
rörande de grundsatser, efter  hvilka sädana läroböcker borde uppställas. 
Komiténs gemensamma arbeten började den 16 augusti 1869. Till medlem 
i kommissionen förordnades  den 12 maj 1871 lektor C. Hartman. 

Min k o m i t é n : 

1. Utlåtande  den 6 november 1871  angående inköp af  tor- j-,^ J"''sm°iyé 
pedos gemensamt för  Sveriges och Norges  räkning. . 

Komiterade:  Chefen  för  skärgårdsartilleriet generalmajoren J. R. 
Lagercrantz, ordf,  kaptenen vid fortifikationen  A. Berglund, öfverst-
löjtnanten vid skärgårdsartilleriet V. Zetlielius, löjtnanten C. Ekernian. 

Sekreterare: P. H. Hedenblad. 

2. Yttrande  anqående vissa fråqor  i afseende  å personalen A»« personalen 
J  J  r vui sjomtncvu-

vid sjömineväsendet. m'deL 

Ingår å sid. 61—65 af  betänkandet angående sjöförsvarets  militärper-
sonal (se nästa sida.) 

Yttrandet afgafs  den 25 november 1871. 

3. Utlåtande  den 21 december 1871  i anledning af  infor-  »""WJ-
dradt förslag  till ändamålsenliga minfartyg. 
Utlätande af  öfverdirektören  för  marinen den 11 januari 1872. Se 

vidare vid utlåtandet den 14 februari  1872. 
Af  ofvanstående  utlåtanden förvaras  det första  bland handlingar till 

protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 9 november 1871 och det andra 
bland handlingar den 5 april 1872. 



330 

1 8 7 2 . 

1,7'n  Underdånigt  betänkande angående organisation af  sjöför-
svarets militär- , -Ti-  l --r ' j j 

personal. svarets mititarpersonat, öjnmgarnes ordnande m. m., 
afgifvet  af  dertill i nåder utsedde komiterade. 

Stockholm 1872. 76 sid. 4:o. 
Ingår i 1873 bihang 2 saml. 2 afdelningen. 

Komiterade.  Kouteramiralen C. A. Sundin, ordf.,  öfverstlöjt-
nanten frih.  O. Stackelberg, kommendörkaptenen E. Odelstjerna, 
majoren Ph. Virgin, kommendörkaptenen John Améen. 

Sekreterare: Frih. F. V. von Otter, kapten vid. k. flottan. 
Reservationer af:  Stackelberg, sid. 08—70; Odelstjerna, sid. 

70—71. 
Tabeller.  N:r 1—5. Förslag om behofvet  af  underbefäl  och 

manskap etc. för  olika uppgifna  ändamål. 
N:r 6—7. Alternativa förslag  för  årliga öfuingar  med flottans 

fartyg  etc. 
,N:r 8. Förslag till aflöningsstater  för  militärpersonalen. 
N:r 9. Jemförelse  mellan de af  komiterade föreslagna  löne-

stater för  militärpersonalen ocb de i 1871 års stat upptagna löne-
~ belopp för  dåvarande personal. 

Bilagor: 1. Komiténs instruktion. 
2. Yttrande af  minkomitén den 25 november 1871 med tre 

dithörande bilagor. 

Historik.  Sedan anmält blifvit  att arbetena för  uppgörande af  förslag 
till ordnande af  styrelsen ocb förvaltningen  vid sjövapnets stationer så långt 
framskridit  att antalet af  den för  stationstjenstgöringen erforderliga  militär-
personal kunde med någon tillförlitlighet  bedömas, fann  k. m:t den 18 augusti 
1871 för  godt att anbefalla  tillsättande af  en komité för  behandlingen af 
frågan  om den lämpligaste organisationen af  sjöförsvarets  militärpersonal och 
i sammanhang dermed uppgörande af  plan till fortgående  öfningar  af  den-
samma. Komiterade, som tillförordnades  genom generalorder den 2 oktober 
samma år, sammanträdde nästföljande  1 november och afgåfvo  sitt betän-
kande dcri 27 januari 1872. 

Den 10 december 1878 anmältes af  chefen  för  sjöförsvarsdepartementet 
ett af  honom utarbetadt förslag  till förändrad  organisation af  sjöförsvarets 
militärpersonal och berördes i hans memorial äfven  de punkter af  komite-
rades betänkande som stodo i samband med sådana ämnen, hvilka blefvo 
föremål  för  k. m:ts framställning  till samma riksdag. Protokollet för  den 
10 december utgör bilaga till statsverkspropositionen till 1873 års riksdag. 
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Minkomiten:  Utlåtande  den 14 februari  1872:  Yttrande  iAng-
fråga  om beskaffenheten  af  minfartyg  och minbåtar. 

Förvaras bland handlingar till protokollet för  sjöförsvarsärenden  den 5 
april 1872. 

Komiterade:  Se 1871, sid. 329. 
Bilaga. En promemoria af  komitéledamoten löjtnant C. Eker-

man om iakttagelser i ämnet gjorda under en resa i England och 
Amerika. 

Öfvcrdirektören  vid mariningeniörstaten hade den 11 januari 1872 in-
gifvit  yttrande öfver  det af  komitén uppgjorda program för  minfartyg  och 
minbåtar (se sid. 329 vid utlåtandet den 21 december 1871) och handlingarna i 
ärendet öfverlemnades  till förnyad  behandling af  komitén. 

Af  militär-tekniska byrån afgafs  utlåtande den 25 mars 1872. 

Doctor Mårten  Luthers lilla katekes med kort utveckling. Amj- nyka,eke*-
(Underdånigt  förslag,  utarbetadt af  dertill i nåder ut-
sedde komiterade.) 

Linköping 1872. XXI + 68 sid. 8:o. 
Komiterade:  Biskopen E. G. Bring, ordf.,  professorn  C. A. 

Hultkrantz, kontraktsprosten S. Brandell, kyrkoherden C. V. Char-
leville, rektorn C. L. Wåhlin. 

Sekreterare: P. N. Kallander. 
Enskilda meningar af  Hultkrantz, Brandell och Wåhlin. 
Historik.  Kyrkomötet anhöll i skrifvelse  n:r 13 den 1 oktober 1868, att k. 

m:t täcktes vidtaga tjenliga åtgärder för  åstadkommande af  en ny lärobok 
för  den första  religionsundervisningen. K. m:t anbefalte  den 23 april 1869 
komiterade att inkomma med förslag  till en ny katekes. Komiterades för-
slag afgafs  den 20 april 1872. 1 anledning af  inkomna yttranden från 
domkapitlen m. fl.  inkom komitén följande  år (se sid. 337) ined ett i vissa 
delar omarbetadt förslag,  hvaröfver  kyrkomötets yttrande inhämtades. 

Underdånig  skrifvelse  'till lcongl. maj:t af  den för  missions- iy&an^inu-
verksamhetens ordnande tillsatta komité. 

Stockholm 1872. 24 sid. 8:o. 
Komiterade:  Biskopen A. F. Beckman, kyrkoherden Frith. 

Grafström,  professorn  Carl Gustaf  Malmström. 
I komiterades skrifvelse  ingår: Förslag till ordningsstadga för 

svenska kyrkans missionsverksamhet. 
Historik.  Med anledning af  kyrkomötets anhållan i skrifvelse  n:r 25 den 

6 oktober 1868 uppdrog k. m:t den 29 april 1869 åt komiterade att efter  in-

/ 
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ledd förbindelse  med den inom landet redan befintliga  missionsverksamheten 
före  niista kyrkomöte till kungl. maj:t inkomma med förslag  rörande en från 
den svenska kyrkan utgående verksamhet för  evangeliets spridning bland icke 
kristna folk.  Komiterades förslag  afgafs  den 24 april 1872, öfverlemnades  till 
kyrkomötet, som i skrifvelse  n:r 12 den 4 okt. 1873 afstyrkte  komiterades för-
slag och hemstälde om en författning  i ämnet ntarbetadt på vissa angifna  grunder. 

LkoZiul*~ Underdånigt  belänkande och förslag  afgifna  den 23 juli 
1872  af  den för  revision af  gällande läroverksstadga 
och de särskilda, tid efter  annan, meddelade föreskrifter 
rörande denna stadgas tillämpning i nåder förordnade 
komité. 

Stockholm 1872. sid. 
Ingftr  i 1873 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Universitetskansleren grefve  Henning Hamilton, 
ordf.,  generaldirektören N. J. Berlin, domprosten C. V. Linder, pro-
fessorerna  Sigurd Ribbing och C. A. Walberg, rektorerna Manfred 
M. Floderus och Ragnar Törnebladb, landtbrukaren G. Kolmodin. 

Sekreterare: J. E. Wahlström. 
Reservationer af:  Hamiton, sid. 1—3; Berlin, sid. 4—8.; Linder, 

sid. 9—22; Ribbing, sid. 23—67; Törnebladh, sid. 68—79: (Floderus, 
sid. 77); Kolmodin, sid. 80—97. 

Bilagor. Al—2. Antalet undervisningsämnen i läroverkets 
särskilda årsafdelningar  enligt föregående  k. förordningar  och komi-
terades förslag. 

Bl—4. Antalet läse- och öfningstimmar  i läroverkets särskilda 
årsafdelningar  enl. föregående  k. förordningar  och komiterades förslag. 

C 1—D. Förslag till arbetsordningar. 
E. Antalet obligatoriska skripta enligt föregående  k. förord-

ningar och komiterades förslag. 
Fl—0. Förslag till fördelning  af  undervisningsskyldigheten 

vid de olika slagen af  elementarläroverk. 
G 1—2. Lärjungeantalet vid elementarläroverken 1869—71. 
G 3. Antalet ynglingar, som undergått mogenbetspröfning  å 

reallinien 1864—09. 
H 1—4. Lärjungarne vid de olika slagen af  elementarläroverk 

vårterminen 1870 under, i eller öfver  normalåldern; efter  läroverken. 
11—4. Lärjungarne vid de olika slagen af  elementarläroverk 

vårterminen 1870 under, i eller öfver  normalåldern; klassvis. 
K. Lärjungarnes antal och medelålder i öfre  sjunde klassen 

vårterminen 1864—vårterminen 1870. 
L 1. Medium af  antalet lärjungar 1866—70 vid de fullständiga 

läroverken. 
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L 2. Folkmängd, läroanstalter, lärare och lärjungar i de olika 

stiften. 
L 3. Folkmängd i förhållande  till läroanstalter och lärare; 

stiftsvis. 
L4. Folkmängd i förhållande  till lärjungar. Lärjungar i för-

hållande till lärare; stiftsvis. 
L5. Areal i förhållande  till läroanstalter, lärare och lärjungar; 

stiftsvis. 
M—(i. Lärjungeantalet vid elementarläroverken och pedago-

gierna inom de särskilda stiften  18(59—71 jemfördt  med maximi-
antalet enligt komiterades förslag. 

N 1—2, O 1—2. Förslag till undervisningsplaner och läro-
kurser. 

Ur  innehållet: Öfversigt  af  svenska skogslagstiftningens  utveck-
ling från  år 1820, sid. (5—55. 

Om öfveransträngning  och mångläseri, sid. 55—90. 
Skolans uppgift  att grundlägga medborgerlig bildning samt för-

bereda för  akademiska och tekniska studier, sid. 90—141. 
Komiterades förslag  omfatta: 
Stadgar för  rikets allmänna läroverk, med 8 bil. omfattande 

undervisningsplan, lärokurser och diverse formulär; 
Stadga angående mogenhetspröfning  vid rikets högre elemen-

tarläroverk (jemte betygsformulär). 
Stadga angående profår  för  lärarebefattning  vid statens elemen-

tarläroverk (jemte betygsformulär). 
Historik.  I anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 64 af  den 13 maj 1870 

angående en revision af  gällande läroverksstadga tillförordnade  k. m:t den 
21 oktober 1870 komiterade med uppdrag att verkställa en revision af  gäl-
lande stadga för  rikets allmänna elementarläroverk och de särskilda tid efter 
annan meddelade föreskrifterna  rörande samma stadgas tillämpning. Till de 
ursprunglige komiterade hörde äfven  bruksegaren Ilj. Petrc, som emellertid 
erhöll entledigande den 14 februari  1871. Komiterade sammanträdde den 
15 november 1870. 

Betänkandet föredrogs  den 3 januari 1873. K. proposition n:r 29 af 
af  den 30 januari 1873 afläts  angående förändrade  anordningar i vissa delar 
af  rikets elementarläroverk. 

Betänkande afqifvet  af  den för  de tre nordiska konunqa- Ang. ettför  <?« 
• ' « / • ' • ' • '  <J  /,.,. nnrrliel-n 

rikena anordnade myntkommission. 
Stockholm 1873. 27 sid. 4:o. 

Ingår i 1873 bihang 2 saml. 2 afdeln.® 

* I samma bihang ingår det danska originalet, tryckt i Köbenhavn 1872. 
en del af  svenska upplagan står tillagdt ordet: »öfversättning.» 

rikena gemen-
samt guldmynt-

sy st em. 

På 
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Komiterade:  Konseljpresidenten grefve  V. C. E. Sponneck, 
ordf.,  professorn  J. G. Agardh, hypoteksbanksdirektören J. H. An-
dresen, professoren  T. H. Asehehoug, grosshandlaren J. J. Ekman, 
finansministern  C. E. Fenger, friherre  C. Skogman, etatsrådet C. 
F. Tietgen. 

Bilagor. 1. Förslag till öfverenskommelse  mellan de tre nor-
diska rikena om ett gemensamt på guld grundadt myntsystem 

II. För tillfället  brukliga silfver-,  brons- och kopparmynt i 
Sverige, Norge och Danmark. 

Mslorik.  Bankdirektören M. Getz var äfven  komiterad å Norges 
vägnar. Kommissionens betänkande afgafs  den 20 september 1872. Der-
öfver  afgaf  statskontoret utlåtande den 9 november samma år. Från 
norska oeh danska regeringarna framstäldes  förslag  om ett fåtal  ändringar. 
I norskt-svenskt statsråd den 20 samma månad i Kristiania beslöts vid 
ärendets föredragning  att mellan de förenade  rikena och Danmark skulle 
söka åstadkommas en konvention väsentligen grundad på kommissionens 
förslag.  Genom k. proposition n:r 37 om antagande af  ett nytt myntsystem 
den 28 februari  1873 framlades  till svenska riksdagens godkännande den vid 
en konferens  den 18 december samma år uppgjorda konvention. 

Ang. beskaunin- Underdåniqt  betänkande och förslaq  anqående beskattninqen 
gen af  hvubete• ' 
*" &ninga" k~ a f  hvitbetssockertillverkningen i riket afgifvet  den 28 

september 1872  af  dertill i nåder för  ordnad kommission. 
Stockholm 1872. 52 sid. 4:o. 

Ingår i 1873 bihang 2 saml. 2 afdeln. 
Komiterade-.  Ofverdirektören  Knut Styffe,  ordf.,  grosshandlaren 

J. Tranchell, professorn  Johan Lang. 
Ur  innehållet: Hufvuddragen  af  de i vissa främmande  länder 

för  beskattning af  hvitbetssockertillverkningen använda metoder, 
sid. 4—8. 

Komiterade tillförordnades  den 12 oktober 1871 för  att afgifva  utlå-
tande i fråga  om lämpligaste grunden för  beskattning af  hvitbetssockertill-
verkningen i riket tillika med förslag  till erforderliga  reglementariska före-
skrifter.  Öfver  betänkandet afgafs  utlåtande af  kommerskollegium den 13 
december 1872. Ärendet föredrogs  den 7 mars 1873. K. m:ts proposition n:r 
44 den 28 mars 1873 om antagande af  ett förslag  till förordning  om be-
skattning af  hvitbetssockertillverkningen i riket. 

m. m. 

Ang. ny förord-  Underdåniqt  förslaq  till förordninq  om mantalsskrifninqars 
ning om man- .j j .j j o o 
,a'förrattande n förrättande  m. m. afgifvet  den 7  december 1872  af 

dertill i nåder förordnade  komiterade. 
Stockholm 1872. 89 sid. 4:o. 

Komiterade:  Chefen  för  statistiska centralbyrån Fr. Th. Berg, 
ordf.,  hofrättsrådet  II. G. von Gegerfelt,  prosten H. A. Witt, vice 
häradshöfdingen  Th. Berger, häradsskrifvaren  F. Ekelund. 



1 8 . 335 

Sekreterare: Nils von Steyern. 
Särskildt yttrande af:  Fr. Th. Berg, innefattande  närmare ut-

veckling af  komiténs åsigter angående ändamålsenligaste sättet att 
kontrollera fullständigheten  och tillförlitligheten  af  de till mantals-
skrifning  lemnade uppgifterna  rörande personalförhållanden. 

Betänkandet innefattar  förslag  till: 1) ny förordning  om mantals-
skrifningars  förrättande;  2) ändring i k. förordningen  om fattigvården; 
3) ändringar i k förordningen  om kommunalstyrelse på landet; 
4) ändringar i k. förordningen  om kommunalstyrelse i stad; 5) än-
dringar i k. förordningen  om landsting; 6) ändringar i k. förord-
ningen om kommunalstyrelse i Stockholm; samt 7) ändringar i k. 
förordningen  om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm. 

Historik.  Riksdagen anhöll i skrifvelse  n:r 6 den 24 mars 1871, att k. m:t 
täcktes låta k. föl-ordningen  om mantals- och skattskrifningars  förrättande 
den 20 juli 1861 undergå sådau omarbetning, att dess särskilda föreskrifter 
erhölle nödig klarhet oc-h bestämdhet samt bragtes i öfverensstämmelse  såväl 
sins emellan som med de förordningen  berörande stadganden i författningarna 
angående dels kommunalstyrelse dels ock allmänna bevillningen, och derefter 
till riksdagen framlägga  förslag  till ny författning  i ämnet. Genom k. bref 
den 21 december 1871 uppdrog k. m:t åt komiterade att omarbeta mantals-
skrifningsförordningen  i den af  riksdagen angifna  syftning  äfvensom att af-
gifva  förslag  till de förändringar  i andra författningar,  som i sammanhang 
dermed kunde anses erforderliga. 

Öfver  betänkandet afgåfvos  utlåtanden af  kammarrätten den 11 decem-
ber 1873 och landstatslöneregleringskomitén den IS oktober 1875 samt ytterli-
gare af  kammarrätten år 1880. 

Betänkande om lämpligaste konstruktionsgrunder för  lavett 
och förställare  till fältkanoner. 

tinnen af 
lavett till fält-

kanoner. 

Ingår i sammandrag i bihang till Artilleritidskrift  för  1872 sid. 49 
ocli följande. 

Komiterade:  Majoren G. Odencrantz, ordf.,  kaptenerna P. Fries, 
A. Ryding och friherre  Hj. Palmstierna. 
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förekommande  Underdånig  berättelse öfver  hittills utförda  arbeten af  komi-
fosforsyrehaltiiiti  . 7 7 .  . . 
mineralier oéh tén f(j T  undersökning af  inom riket förekommande  fos-

bergarter. J  ' J  • 

forsyrehaltiga  mineralier och bergarter, afgifven  den 
22 april 1873,  jemte föregående  utlåtanden rörande 
denna undersökning af  O. Torell  och C. E. Bergstrand. 

Stockholm 1873. 54 sid.+ 3 kartor. 8:0. 
Komiterade:  Professorerna  Otto Torell, ordf.,  C. E. Bergstrand 

och G. Nordenström. 

Ur  innehållet. Skrifvelse  21 februari  1872 till chefen  för  civil-
departementet af  O. Torell (svar på en skrifvelse  11 januari 1872 
med anmodan att afgifva  utlåtande och förslag  angående hvad från 
statens sida borde göras för  att främja  tillgodogörandet af  inom 
riket och särskildt i Dalarne förekommande  fosforförande  lager), 
sid. 1—7. 

Skrifvelse  den 22 februari  1872 till densamma af  densamme 
(angående svenska jordens förlust  af  fosforsyra  genom export, med 
en af  geologen A. Lindström upprättad tabellbilaga, utvisande 
svenska jordens förlust  eller vinst genom öfverskjutande  export af 
vissa angifna  produkter åren 1861—70), sid. 8—9. 

Skrifvelse  den 7 februari  1872 till samme chef  frän  C. E. 
Bergstrand (i anledning af  remiss den 11 januari samma år med 
anhållan om yttrande angående förslag  till åtgärders vidtagande 
från  statens sida för  att främja  tillgodogörandet af  inom riket, och 
särskildt i Dalarne förekommande  fosforsyreförande  lager), sid. 10—13. 

Bilagor. Litt. A. G. Nauckhoff.  berättelse öfver  apatitunder-
sökningar vid Grängesbergs gruffält,  sid. 30—32. 

Litt. B. S. L. Törnquist, berättelse öfver  fosforitundersök-
ning i Dalarne, sid. 32—38. 

Litt. C. M. Stolpe, berättelse öfver  iakttagelser rörande fos-
for-konglomeratet  i Dalarne, sid. 39—40. 

Litt. D. J. A. Wallin, utdrag ur anteckningar under geo-
logisk resa i Vestergötland, Östergötland och Öland, sid. 40—41. 

Litt. E. Analyser å fosforsyrade  mineralier och bergarter in. 
m., sid. 42—54. 

Kartbilagor.  Öfversigtskarta  öfver  mellersta och södra Sverige, 
utvisande utbredningen af  fosforsyrehaltiga  bergarter samt färdiga 
eller under arbete varande jernvägar. 
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Geologisk kartskizz öfver  Boda-dalen, enligt S. L. Törnqvists 
och M. Stolpes iakttagelser 1872. 

Geologisk öfversigtskarta  öfver  Öland, grundad på J. A. Wal-
lins iakttagelser 1872. 

Till riksdagen afläts  med anledning af  Torells oeh Bergstrands ofvan-
nämda skrifvelser  k. propositionen n:r 21 af  den 1 mars 1872 angående 
anslag för  att befrämja  tillgodogörandet af  de inom riket förekommande 
fosforförande  lager. 

Betänkandet anmältes den 2 maj 1873. 

Värderingsinstrument  angående inlösen af  Köping—Hidts  a-.IpJ^-jmZ 
jernvägen. 

jernväg. 
Förvaras i riksarkivet bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden 
den 25 april 1873. 

Komiterade:  Majoren A. Grafström,  ordf.,  kaptenen Axel Lind-
gren, trafikchefen  Harald Asplund, norske ingeniören Jonas Wessel, 
kamreraren Andrew Hollingworth. 

Sekreterare: B. Tersmeden. 
Reservation af:  Hollingworth. 
Bilagor. Litt. A—V. Diverse kalkyler och uppgifter. 

Historik.  Direktionen för  Köpings—Hults jcrnvägsaktiebolag ingaf 
•den 17 januari 1870 till styrelsen för  statens jernvägstrafik  ett erbjudande att 
på arrende eller genom försäljning  öfverlåta  banan till svenska staten. Genom 
skrifvelse  den 22 juni 1870 förklarade  k. m:t, att frågan  under dåvarande 
förhållanden  icke kunde till någon k. nr.ts åtgärd föranleda.  L skrifvelse 
den 13 januari 1873 hemstälde styrelsen för  statens jernvägstrafik,  att k. 
m:t måtte föreslå  direktionen för  nämda jernväg att låta genom en komité 
uppskatta värdet af  densamma. K. m:t beslöt den 30 samma månad i en-
lighet dermed. Bland komiterade representerade Wessel och Hollingworth 
bolaget. Protokollen vid komiterades sammanträden den 21 mars—21 april 
samma år äfvensom utlåtande af  styrelsen för  statens jernvägstrafik  af  den 
24 april samma år förvaras  vid akten, som är daterad den 21 april samma 
år. Ärendet föredrogs  den 25 april 1873. K. proposition n:r 57 samma 
dag om anvisande af  medel till inlösen för  statens räkning af  sagda bana 
blef  icke af  riksdagen bifallen. 

JJoktor  Mårten  Luthers lilla katekes med kort utveckling.Ang-ny kaUke >-
(Underdånigt  förslag,  utarbetadt och öfversedt  af  dertill 
i nåder utsedde komiterade). 

Linköping 18G3, XLIV + 70 sid. 8;o. 
Komiterade  etc. se 1872 sid. 331. 

Förtcckn.  öfver  Komitcbet.  22 
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Bilaga. Litt. A. Ofversigt  öfver  de allmänna omdömen otri 

katekesförslaget,  som blifvit  uttalade i deröfver  afgifna  utlåtanden. 
Detta förslag  afgafs  den 5 maj 1S73. Kyrkomötets skrifvelse  n:r 15 

den 7 oktober 1873. 

Artillerikomitén: 

1"ingéiäKndei  1- Utlåtande  angående ifrågasatta  förändringar  af  undervis-
'"'  mentemC3C'  ningsväsendet vid artilleriregementena. 

Ingår i utdrag uti Artilleritidskrift  for  1873 sid. 212 oeh följande. 
Komiterade:  Majoren G. R. Silfversvärd,  ordf.,  kaptenerna O. 

C. Sylvan, T. H. M. A. Wennerholm och F. A. Ullén. 
Reservationer af:  Sylvan och Ullén. 
Utlåtandet afgafs  den 18 augusti 1873. 

Atnnde kanoner. Utlatande  angående ifrågasatta  ändringar i konstruktio-
nen af  pansarbrytände kanoner. 

Ingår i utdrag i Artilleritidskrift  för  1873 sid. 161 och följande. 
Komiterade:  Majoren C. Eo. af  Ivlercker, ordf.,  kaptenerna P. 

Fries, O. C. Sylvan och E. O. Åqvist. 

A lig. ny kyrko-
lag och nya 

kyrkotladgar. 
Förslag  till kyrkolag och kyrkostadgar jemte underdånigt 

betänkande och motiver, afgifna  den 2 oktober 1873  af 
den för  revision af  1686  års kyrkolag i nåder förord-
nade komité. 

Stockholm 1873. XXII + 321. 4:o. 
Ingår i 1879 bihang 2 saml. 2 afdeln  1 bandet. 

Komiterade:  F. d. statsrådet grefve  Henning Hamilton, ordf., 
erkebiskopen A. N. Sundberg, biskopen P. Genberg, biskopen W. 
Flensburg, riksarkivarien J. J. Nordström, kontraktsprosten P. J. 
Emanuelsson. 

Sekreterare: J. M. Sjögren. 
Reservationer af:  P. Genberg, sid. 211—212; J. J. Nordström, 

sid. 213—321. 
Ur  innehållet: Tabell öfver  de särskilda författningar  som borde 

upphäfvas,  derest komiterades förslag  till kyrkolag och kyrkostad-
gar blefve  antagna, sid. XIII—XXII. 

Komiterades förslag  utgjordes af:  I. Förslag till kyrkolag med 
dertill hörande särskilda lag angående kyrkostämma i Stockholm; 

II. Förslag till följande  kyrkostadgar rörande a) prestexamen, 
b) pastoralprof,  c) ansökningar till presterliga tjenster, d) p res t val, 

i 
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e) ansökningar till klockare-, organist- och kyrkosångaretjenster, f) 
garnisonsförsamlings  medlemmar, g) ringning med kyrkoklockor, 
h) edsformulär  för  ecklesiastike embets- och tjenstemän. 

Historik.  Genom skrifvelse  den 3 oktober 1868 (n:r 19) anhöll kyrko-
mötet med afseende  å behofvet  af  den gällande kyrkolagens omarbetning, 
att k. m:t måtte till en början låta ombesörja revision af  den ecklesiastika 
rättegångsordningen och de presterliga befordringslagarna.  K. m:t beslöt den 5 
januari 1869 att uppdraga åt en komité att ombesörja en revision af  1688 års 
kyrkolag dcrvid görande början med ofvan  nämda afdelningar  och så snart 
någon af  dessa vore färdig  inkomma med förslag  derom. Genom särskilda 
kungl. bref  den 5 januari 1869 och 1 oktober 1872 förordnades  komiterade. 
På skäl anförda  i komiterades skrifvelse  den 5 november 1869 ansåg komitén 
sig böra i ett sammanhang utarbeta förslagen  till dessa och öfriga  delar af 
kyrkolagen. 

Öfver  komiterades förslag  afgåfvos  utlåtanden från  domkapitlen och 
högsta domstolen. K. m:t öfverlemnade  till 1878 års kyrkomöte förslag  till 
förordningar  angående tillsättning af  presterliga tjenster samt angående för-
brytelse af  prest, och om laga domstol i sådana mål. Kyrkomötet godkände 
genom skrifvelse  den 30 september och 7 oktober författningsförslagen  med 
vissa ändringar. K. m:t hörde ytterligare högsta domstolen och godkände 
de af  kyrkomötet vidtagna förändringar  samt. framlade  derefter  för  riksdagen 
genom k. proposition n:r 2 af  den 30 december 1878 samma författnings-
förslag. 

Högsta domstolens utlåtanden afgåfvos  den 25 januari 1878 samt den 
26 — 27 november samma år samt äro bifogade  nyssnämda k. proposition. 
Ärendet föredrogs  på justitiedepartementets föredragning  den 12 juli oeh 
den 11 oktober 1878. 

Underdånigt  komitébetänkande med förslag  till vissa föran-^^fåtaSwMi-
dringar i formulären  för  folkskolestatistiken,  afgifvet  *tlken' 
den 11 oktober 1873. 

(Öfvertryck)  22 sid.-»-2 tab. folio. 

Komiterade:  Kontraktsprosten Elof  Qviding, folkskoleinspek-
tören lektor G. V. Schotte, seminarierektorn Chr. L. Anjou. 

Sekreterare: Revisorn Vilh. Bernhard Beskow. 

Bilagor. A—B. Uppgifter  angående folkskoleundervisningen 
i pedagogiskt och ekonomiskt hänseende med tillhörande erinringar. 

Komiterade förordnades  genom k. bref  den 26 september 1872 att 
uppgöra förslag  till möjligen erforderliga  förändringar  i de jemlikt cirkuläret 
den 24 februari  1865 faststälda  formulär  för  skolrådens berättelser samt till 
planen för  uppställningen af  den allmänna folkskolestatistiken.  Betänkandet 
remitterades till domkapitlen och folkskoleinspektörerna. 
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läroverks'för- 1 Underdånigt  betänkande och fördag  angående åtskilliga 
logiska institutet. läroverks förening  med. teknologiska institutet och bil-

dandet af  en teknisk högskola; afgifvet  den 4 november 
1873  af  dertill i nåder utsedde komiterade. 

Stockholm 1873. 204 sid. 
Ingår i 1874 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade  m. m. se 1874 sid. 350. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  utvecklingen och anledningen 

af  ifrågavarande  läroanstalter, sid. 8—41. 
Bilagor. Uppgifter  om organisation och undervisningsplan 

vid några polytekniska skolor i utlandet, sid. 3—05. 
Uti skrifvelsen  den 8 maj 1872 n:r 16 anhöll riksdagen, att k. m:t 

måtte utreda bchofvet  och möjligheten af  en ombildning och förening  af 
teknologiska institutet, krigshögskolan, skogsinstitutet, farmaccutiska  institutet 
och undervisningen för  landtmätare till en teknisk högskola. Komitén, som 
tillsattes den 7 juni 1872, började sina arbeten den 28 september 1872. 

Utlåtanden af  teknologiska institutet, sundhetskollegiet, styrelsen för 
farmaccutiska  institutet, apotekaresocieteten, landtmiiteristyrelsen, kgl. skogs-
styrelsen, skogsinstitutet, akademien för  de fria  konsterna, brukssocieteten, se: 

Afgifna  utlåtanden öfver  komiterades underdåniga betänkande 
och förslag  angående åtskilliga läroverks förening  med teknologiska 
institutet oeh bildande af  en teknisk högskola. 

Stockholm 1874. 
Ingår i 1875 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

nogtk underris-betänkande och förslag  till inrättande af  en pedagogisk 
™eme!iiarfämré.  undervisningsanstalt för  elementar-lärare, afgifvet  den 

13 december 1873  af  den dertill utsedde komité. 
Stockholm 1874. 81 sid. 4:o. 

Ingår i 1874 bihang 2 saml. 2 afdeln. 
Komiterade:  Professorn  C. T. Odhner, rektorerna G. F. Gill-

jam och M. M. Floderus, lektorerna Ernst G. Olbers, O. Svahn, 
och • E. F. Gustrin. 

Ur  innehållet: Ofversigt  och granskning af  dittills vidtagna åt-
gärder för  praktisk utbildning af  blifvande  elementarlärare uti 
Tyskland, Schweiz, England, Holland, Norge och Danmark, Frank-
rike och Belgien, Amerikas Förenta Stater, Ryssland, Finland samt 
Sverige, sid. 4—31. 

Bilagor. Litt. A—J. Tabeller etc. till belysande af  komiténs 
förslag. 

Historik.  Genom skrifvelse  den 12 juli 1873 kallade statsrådet och 
chefen  för  ecklesiastikdepartementet komiterade att deltaga i öfverläggning 
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rörande åtskilliga läroverksfrågor  oeh gaf  dem efter  afslutandet  af  denna 
öfverläggning  särskildt i uppdrag att utarbeta förslag  till inrättande af  en 
anstalt för  blifvande  elementarlärares praktiska utbildning. Komiterade 
sammanträdde den 11 juli samma år. 1 statsverkspropositionen till 1878 års 
riksdag begäres anslag till en pedagogisk undervisningsanstalt i enlighet med 
komiterades förslag. 

Underdånigt  betänkande med förslag  till reglering af  härads- ajhlmdswdm-
höfdingarnes  löneförmåner,  afgifvet  den 5 december 1873  samm&ner?°" 
af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1873. 46 sid. 
Ingår i 1874 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Justitieombudsmannen N. A. Fröman, revisions-
sekreteraren Aug. Östergren, häradshöfdingarne  Rich. Carlén och 
J. M. Lindgren, hemmansegaren Liss 01. Larsson. 

Särskilda meningar af:  A. Östergren, sid. 32—37; L. O. Larsson, 
sid. 37—38; två tabellbilagor till Östergrens reservation, sid. 39—44. 

Riksdagen anhöll 1868 genom skrifvelser  n:r 71 och 83 om undersökning 
angående möjligheten att afskafFa  aflöningssättet  medelst expeditionslösen eller 
andra sportler och att indraga de åt civile embets- och tjenstemän anslagna 
boställen. Komiterade förordnades  genom k. bref  den 19 augusti 1873" att 
utarbeta och afgifva  förslag  till ny reglering af  häradshöfdingarnes  löne-
förmåner.  Komiterade sammanträdde den 26 samma månad. K. m:ts pro-
position n:r 8 den 30 december samma år med förslag  till ny reglering af 
häradshöfdingarnes  löneförmåner. 

1. Underdånigt  betänkande angående pensionering af  enkor 
och barn efter  prestmän och elementarlärare jemte för-  "p!',.aZän  oca 
slag till pensionsreglementen, afgifvet  af  den dertill i 
nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1873. 90 sid. 4:o. 
Komiterade:  Domprosten A. F. Sondén, kontraktsprosten H. 

A. Witt, lektorn F. V. Hultman. 
Sekreterare: Adolf  Sondén, kateket. 
Bilagor. A—D. Diverse beräkningar. 
E. Reglementsförslag. 
Tab. I. Presterskapets löner sådana de blifvit  af  k. m:t vid 

löneregleringarnas fastställande  i pengar beräknade. 
Tab. II—V. Diverse kalkyler. 
Komiterades förslag  till reglementen utgöras af:  1) Förslag till 

reglemente för  svenska presterskapets enke- och pupillkassa; 2) 
Förslag till reglemente för  lärarnes vid elementarläroverken i riket 
enke- och pupillkassa. 
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Historik.  Det af  1846 års komiterade uppgjorda förslaget  (se sid. 204) 
om pensionsinrättningår inom hvarje stift  hade icke befunnits  lämpligt att 
utföra.  Vid 1862—63 årens riksdag uppgjordes af  presteståndet två alter-
nativa förslag.  Innan dessa emellertid hade hunnit pröfvas  af  k. m:t, hade 
tillämpningen af  den kungl. förordningen  af  den 11 juli 1862 angående reg-
lering af  presterskapets löneinkomster gjort en omarbetning nödig, hvarför 
k. m:t den 8 november 1872 uppdrog åt en komité att efter  tagen känne-
dom om de yttranden, hvilka afgifvits  angående presterskapets förslag,  taga 
denna angelägenhet, under ompröfning. 

Förnyadt  underdånigt betänkande angående pensionering 
af  enkor och barn efter  svenska ecklesiastikstaten jemte 
förslag  till pensionsreglementen, med anledning af  in-
komna anmärkningar afgifvet  af  den dertill i nåder 
förordnade  komité. 

Stockholm 1873. X I + 40 sid 4:o. 
Ingär i 1874 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Bilagor. Tab. I—V. Diverse beräkningar. 
Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) Reglemente för  svenska 

ecklesiastikstatens enke- och pupillkassa; 2) Reglemente för  prester-
skapets enke- och pupillkassa; 3) Reglemente för  elementarlärare-
statens i riket enke- och pupillkassa. 

Historik.  Från ecklesiastikdepartementet öfverlemnades  till komiterade 
de utlåtanden, hvilka afgifvits  såväl af  vederbörande presterskap ocli ele 
mentarlärare soui af  konsistorierna, Stockholms skoldirektion och direktio-
nerna för  nya elementarskolan och för  lärarinneseminariet i Stockholm öfver 
komiterades föregående  betänkande. Med anledning deraf  afgåfvo  komiterade 
ofvanstående  förnyade  betänkande. 

Båda förslagen  öfverlemnades  till kyrkomötet, som i skrifvelse  den 7 
oktober (bifogad  följande  kgl. prop.) godkände det första  alternativet. K. 
prop. (n:r 19) den 9 januari 1874 angående bidrag till en pensionsan-
stalt för  enkor och barn efter  preste och elementarlärare. 

P°ybyggcn  Tdc  Poignant,  E., Förslag  till författningar  angående nybyggen 
n0Tiänm* ka i de norrländska länen och åboombyten i krono-liemman 

och andra lägenheter. 
Stockholm 1873. 22 sid. 4:o. 

De af  revisionssekreteraren Poignant den 22 november 1873 
afgifna  författningsförslag  utgöras af:  1) Förslag till stadga angå-
ende nybyggen i de norrländska länen; 2) Förslag till förordning 
om åboombyten å kronohemman och andra lägenheter. 

Ang. pensionc- q 
ring af  enkor 
och barn efter 

svenska ecklesia-
stikstaten. 
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Betänkande angående frågan  om fyr-  och båkmedlens an-
vändande till beredande af  större lättnad i skyldigheten beredande af 

Större lättnad i att tan a lots. skyldigheten att 
J  taga lots. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
5 juni 1874. Tryckt  i transsumt som bil. B. & sid. 54 o. f.  uti Trans-
sumt af  lotsstyrelsens underdåniga betänkande den 22 december 1875 
angående lots och fyrinrättningens  ombildning. 

Stockholm 1876. 4:o. 
Komiterade:  Lotsdistriktscheferna  C. V. B. J. Forsell och fri-

herre C. von Otter, lotsfördelningschefen  Ad. Zielfelt. 
Bilagor. N:r 1. Jemförelse  mellan lotsbetjeningens nuvarande 

och af  komiterade föreslagna  underhåll och ställning. 
N:r 2. Jemförelse  mellan gällande lotstaxor och af  komiterade 

föreslagna  lokaltaxor. 
N:r 3. Förslag till lotstaxa för  Stockholms lotsfördelning. 
N:r 4. 1872 års lotsafgifter  beräknade dels efter  gällande taxor 

och förordningar  och dels efter  de af  komiterade föreslagna  lokal-
taxor. 

Historik.  Komiterade erhöllo den 21 juni 1872 i uppdrag att under 
ledning af  chefen  för  sjöförsvarsdepartementet  verkställa undersökning och 
uppgöra det förslag,  som blefve  erforderligt  för  bedömands af  frågan  huru-
vida icke en del af  öfverskotlet  å fyr-  och båkmedlen lämpligen borde an-
vändas för  bestridande af  de kostnader, hvilka kunde föranledas  af  medgif-
vandet af  större lättnad i skyldigheten att taga lots. Komiterades betän-
kande afgafs  den 20 januari 1874. 

1. Underdåniqt  yttrande öfver  inom generalstaben utarbe- grunder 
J  J  J  J  for  ny harord-

taclt förslag  till grunder för  ny härordning, afgifvet  den m" 9' 
14 april 1874  af  dertill i nåder för  ordnade komiterade. 

Stockholm 1874. 88 + XXXIII4-4 opaginerade sid. + l karta. 4:o. 
Utgör äfven  bilaga till nedannämda k. proposition. 

Komiterade:  Förre statsrådet generallöjtnanten J. M. Björn-
stjerna, ordf.,  generallöjtnanten G. 11. Abelin, generalmajorerna E. 
M. af  Klint och kavalleriinspektören grefve  C. M. Björnstjerna samt 
J. H. Rosensvärd och grefve  C. S. A. Lagerberg, t. f.  generalfälttyg-
mästaren öfversten  friherre  G. V. G:son Leijonhufvud,  öfversten  A. 
Th. Vijkander, öfverstlöjtnanten  E. Th. Morén. 

Sekreterare: Kaptenen friherre  Axel Rappe, med biträde af 
kaptenen A. A. Thorén. 
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Reservation af  R. Abelin, sid. 83—88. 
Bilagor. Litt. A—G. (Till största delen i tabellform)  utgöras 

af  förslag  beträffande  landets militära indelning, härens förläggning, 
personalen m. m.; kartan utvisar de föreslagna  fördelningarnas  och 
fotfolksregementenas  områden. 

Komitén förordnades  i anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 74 den 
24 maj 1873 genom k. bref  den 3 oktober 1873. Då öfverste  C. R. 
Ljungberg af  sjukdom hindrades deltaga i komiténs arbeten, ingick i 
lians ställe Morén. I komiténs arbeten skulle enligt ofvannämda bref  del-
taga dåvarande expeditionschefen  friherre  C. J. H. Raab och enligt ett 
senare .förordnande  expeditionschefen  kommendörkaptenen friherre  B. O. 
Stackelberg i frågor,  som egde sammanhang med sjövapnet ocli särskildt 
hvad anginge anskaffning  af  manskap för  flottans  behof.  Komitén samman-
trädde 14 oktober 1873. Betänkandet föredrogs  den 16 januari 1875. K. m:ts 
proposition samma dag n:r 18 uied förslag  till lagar angående allmänna värn-
pligten, härordningen etc. 

Innan k. m:t till riksdagens pröfning  öfverlemnade  det af  komiterade 
granskade förslaget  till ny härordning, fick  chefen  för  generalstaben i upp-
drag att uppgöra ett öfvergångsförslag.  Detta granskades af  komiterade, 
som ansåg sig böra uppgöra ett annat öfvergångsförslag  (se sid. 355 angående 
betänkandet af  den 2 mars 1875). K. m:t godkände emellertid intetdera, 
utan chefen  för  generalstaben befaltcs  utarbeta ett nytt, hvilket afgafs  den 
8 december 1877 och utgör bilaga till k. m:ts proposition n:r 15 vid 1877 
års riksdag. 

ivärn"JigMaoU 2. Betänkande angående granskning af  uppgjordt förslag 
till värnpligtslag. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden 
den 16 januari 1875. 

Reservation af  Stackelberg. 
Detta uppdrag meddelades komiterade genom skrifvelse  den 9 oktober 

1874. Betänkandet anmältes ofvannämda dag. 
K. proposition, se här ofvan. 

^grundande Underdånigt  betänkande angående ordnandet af  ett på all-
pa aU$igl v" r"~  mån värnepligt grundadt sjöförsvar;  afgifvet  af  dertill i nå-

der förordnade  komiterade. 
Stockholm 1874. 79 sid. 4:o. 

Utgör äfven  bilaga till nedannämda k. proposition. 
Komiterade:  Konteramiralen C. A. Sundin, ordf.,  öfverstlöjt-

nanten friherre  B. O. Stackelberg, kommendörkaptenerna C. G. Lind-
mark, J. Peyron och friherre  F. O. von Otter. 

Sekreterare: P. IL Heden blad. 
Reservation af:  von Otter, sid. 47—57. 
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Tabeller.  N:r 1—la. Utvisande behofvet  och fördelningen  af 
stambefäl  och förhandsmän vid flottan. 

N:r Ib. Besättningslista för  flottans  egande och under byggnad 
varande strids-fartyg  samt föreslagna  skolfartyg. 

N:r 2—3. Beräkningar angående flottans  öfningar. 
N:r 4. Personalens aflöning  och underhåll. 
N:r 5. Flottans årliga kostnad. 
Historik.  Sedan med anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 74 deu 24 

maj 1873 angående försvarsväsendets  ordnande k. m:t uppdragit åt chefen  för 
landtförsvarsdepartcmentet  att låta uppgöra nytt förslag  till härordning hvi-
lande på utsträckt allmän värnpligt och indelningsverkets successiva upphö-
rande och sedan ett dylikt förslag  blifvit  utarbetadt och öfverlemnadt  till 
granskning af  en komité, fann  k. m:t för  godt att genom k. bref  den 19 
december 1873 uppdraga åt en komité utarbetandet af  förslag  jämväl till 
sjöförsvarets  ordnande på hufvudsakligen  enahanda grunder med iakttagande 
af  de afvikelser,  som af  detta försvars  egendomligheter betingades. Komi-
terade sammanträdde den 17 januari 1874. Deras betänkande afgafs  den 
16 april samma år. K. m:ts proposition n:r 19 don 16 januari 1875 an-
gående grunder för  ordnandet af  flottans  personal m. m. 

Betänkande och förslag  till ny grufvestadga  afgifna  den 25  Ana-J' (j' dgaa" fv e~ 
april 1874  af  dertill i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1874. 148 sid. 4:o. 
Ingår i 1884 bihang 2 saml. 2 afd.  1 band. 

Komiterade:  Förre statsrådet Pehr von Ehrenheim, ordf.,  revisions-
sekreteraren A. V. Åbergsson, bergmästaren Anton Sjögren, pro-
fessorn  Th. Rabenius, vice häradshöfdingarne  J. A. Åstrand och 
Rob. Ödmansson, bruksegaren Nils Sundin. 

Sekreterare: J. A. Freding. 
Ur  innehållet: Ofversigt  af  svenska grufvelagstiftningens  ut-

veckling från  äldre tider, sid. 2—4. 
Framställning af  hulvuddragen i franska,  österrikiska, preussiska, 

sachsiska, engelska, norska och finska  grufvelagstiftningen,  sid. 4—14. 
Reservation af:  v. Ehrenheim, sid. 100—102; Sundin, sid. 

102; Ödmansson, sid. 102—147; Åstrand, sid. 147—148. 
Historik.  Sedan riksdagen i skrifvelse  n:r 74 den 13 maj 1872 anhållit 

att k. m:t täcktes dels taga i öfvervägande  möjligheten af  inmutningsrättens i 
fråga  om stenkol upphäfvande  eller begränsande och dels låta i öfrigt  om-
arbeta gällande grufstadga  af  den 12 januari 1855 i syfte  att förekomma 
missbruk af  inmutningsrätten till men så för  jordbruket som bergsbruket, 
utfärdade  k. m:t i anledning deraf  den 24 maj 1872 kungörelse angående 
förbud  tills vidare mot utfärdande  af  mutsedlar å stenkolsfyndigheter  samt 
uppdrog den 24 augusti samma år åt en komité att afgifva  förslag  till de 
nya eller förändrade  stadganden i ämnet som kunde finnas  tjenliga. 
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34G 1874. 
Ärendet anmältes den 4 januari 1882, hvarvid chefen  för  civildeparte-

mentet förklarade  sig på anförda  skäl icke kunna tillstyrka antagande af 
vare sig det af  komiterade uppgjorda eller annat förslag  till grufvestadga 
som grundade sig på inniutningsrättens bibehållande, utan hade derför  låtit 
uppgöra ett nytt förslag  till förordning  om grufvor  bygdt på grundsatsen att 
inmutning icke vidare skulle ega rum. Den 12 januari 1884 anmältes ett 
nytt förslag  till grufvestadga  uppgjordt med biträde af  särskildt tillkallade 
sakkunniga personer. Se vidare k. propositionen n:r 2 af  samma dag med 
förslag  till förnyad  grufvestadga. 

Öfver  betänkandet blefvo  följande  utlåtanden afgifna: 
Underdånigt utlåtande, afgifvet  af  kongl. maj:ts och rikets kom-

iners-kollegium den 30 december 1878, öfver  särskilde kommittera-
des underdåniga betänkande ocb förslag  till ny grufvestadga. 

Stockholm 1879. 108 sid. 4:o. 
Ingår i ofvannämda  bihang. . 

Hushållnings-sällskapens och kongl. maj:ts befallningshafvandes 
i Christianstads, Malmöhus och Hallands län utlåtanden öfver  det 
af  utsedde komiterade den 24 augusti 1874 afgifna  betänkande och 
förslag  till ny grufvestadga. 

Stockholm 1875. 
Högsta domstolens utlåtande af  den 13 maj 1881 är tryckt som bil. 

till ncdannämda k. proposition. 

angAgtun£''  Anderson, Albert, Betänkande angående sättet och vilkoren 
för  grundskatternas samt rustnings- och roterings-besvä-
rens afskrifning.  Efter  nådigste förordnande  afgifvet 
den 15 september 1874. 

Stockholm 1874 94 sid. + 30 tabellbilagor. 4:o. 
Ingår i 1887 bihang 2 saml. 2 afd. 

Bilagor. Tabell n:r 1. Sammandrag öfver  räntor, kronotionde 
och skatteköpeskillingar för  de jemlikt k. kungörelsen den 4 febru-
ari 1811 med flere  om rekognitionsskogar utfärdade  författningar 
skattlagde och emot erläggande af  6 års räntor efter  kronovärde 
till skatte försålda  rekognitions-skogshemman. 

Tabell n:r 2. Sammandrag öfver  räntor och skatteköpeskillin-
gar för  de med tillämpning af  rikets ständers skrifvelse  den 13 juni 
1818 skattlagda och till den högstbjudande försålda  kronoskogar. 

Tabell n:r 3. Sammandrag öfver  räntor och skatteköpeskillin-
gar för  de jemlikt k. bref  den 16 mars 1824 kungjordt genom 
kammarkollegii cirkulärbref  den 14 april samma år skattlagde ocb 
till den högstbjudande försålda  kronoskogar. 

Tabell n:r 4. Sammandrag öfver  räntorna å sådana öfverlopps-
marker i de norra länen, hvilka såsom icke användbara till krono-
parker blifvit  under skattemansrätt försålda  jämte erlagd köpe-
skilling. 
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Tabell n:r 5. Sammandrag öfver  sådana räntor å fisken  hvilka 
jämlikt k. bref  den 22 mars 1850 blifvit  under skattemannarätt för-
sålda jämte erlagd skatteköpeskilling. 

Tabell n:r G Sammandrag öfver  räntor oeh kronotionde å 
sådana staten förr  tillhöriga hemman oeh lägenheter, som på grund 
af  särskilda för  hvarje hemman eller lägenheter meddelade före-
skrifter  blifvit  försålda  med förbindelse  för  köparen att framgent 
utgöra ränta. 

Tabell n:r 7. Sammandrag öfver  skogsräntor åsatta mark som 
i ersättning för  stockfångst  tilldelats sågverk i de norra länen. 

Tabell n:r 8. Sammandrag öfver  räntor å sådana slåtter- och 
beteslägenheter samt strömfall  med tillhörande utmål, hvilka jämlikt 
k. förordningen  angående afvittring  i Jämtlands län af  den 8 de-
cember 1820 och i Vesternorrlands, Vesterbottens och Norrbottens 
län den 10 februari  1824 blifvit  till enskildes begagnande tills vidare 
upplåtna. 

Tabell n:r 9. Sammandrag öfver  räntan af  jord å landet enligt 
1872 års kronoräkenskaper. 

Tabell n:r 10. Sammandrag öfver  räntan af  städernas jord 
enligt dito. 

Tabell n:r 11—12. Sammandrag öfver  frälseräntor  af  hemman 
och lägenheter af  skattefrälse  samt frälseskatte  natur. « 

Tabell n:r 13—14. Sammandrag öfver  kronotionden af  jord å 
landet samt af  städernas jord enligt 1872 års kronoräkenskaper. 

Tabell n:r 15. Sammandrag öfver  ordinarie båtsmansroteriligen 
för  städerna och köpingarna äfvensom erlagda vakansafgifter 
1864—73. 

Tabell n:r IG. Sammandrag öfver  nya ordinarie roteringen i riket 
äfvensom derför  belöpande vakansafgift  enligt medeltalet af  1804—73 
årens markegångspris å vakansafgiften  för  soldat- eller båtsmansrote. 

Tabell n:r 17. Jemförelsetabell  öfver  rust- och rotehållares 
brukningskostnad för  en kvadratref  åker äfvensom öfver  behållen 
afkastning  af  en kvadratref  åker och af  en kvadratref  äng och hagmark. 

Tabell n:r 18. Tabell öfver  de vid beräkning af  rustnings och 
roteringskostnaderna antagna prisbestämmelser å en del prestationer. 

Tabell n:r 19. Sammandrag öfver  rustningskostnaderna vid 
rusthållskavalleriet äfvensom rusthållarnes åtnjutna understöd. 

Tabell n:r 20. Sammandrag öfver.  rustningskostnaderna vid 
rusthållsinfanteriet  äfvensom rusthållarnes åtnjutna understöd. 

Tabell n:r 21. Sammandrag öfver  roteringskostnaderna vid 
Jämtlands hästjägarekår äfvensom rusthållarnes åtnjutna understöd. 

Tabell n;r 22. Sammandrag öfver  roteringskostnaderna vid 
roterade infanteriet  äfvensom rusthållarnes åtnjutna understöd. 

Tabell n:r 23. Sammandrag öfver  kostnaderna för  båtsmans-
rustningen äfvensom rusthållarnes åtnjutna understöd. 
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Tabell n:r 24. Sammandrag öfver  kostnaderna för  båtsmans-

roteringen. 
Tabell n:r 25. Sammandrag öfver  presterskapets utlagor. 
Tabell n:r 26. Sammandrag öfver  1873 års taxeringslängder 

för  landet öfver  2:a artikelns bevillning för  fast  egendom samt för 
inkomst af  kapital och arb.ete äfvensom tredje artikelns bevillning 
för  frälseegendomar. 

Tabell n:r 27. Sammandrag öfver  1873 års taxeringslängder 
för  städerna öfver  2:a artikelns bevillning för  fast  egendom samt 
för  inkomst af  kapital och arbete. 

Tabell n:r 28. Sammandrag af  kammarkollegii 1864—73 fast-
stälda skatteläggningar å jord med undantag för  rekognitionsskogar 
samt mark till den högstbjudande försåld. 

Tabell n:r 29. Tabell utvisande kostnaden i medeltal för  hvarje 
rusthåll eller rote enligt vissa grunder. 

Tabell u:r 30. Uppgift  å medeltalet af  medelmarkcgångsvärde* 
å vissa persedlar i markegångstaxorna för  1864—73. 

Historik.  Riksdagen anhöll i skrifvelse  n:r 74 den 24 maj 1873, att k. m:t 
täcktes under förutsättning  att en ny organisation af  landets försvarsväsende, 
grundad pä en vidsträcktare tillämpning af  allmän värnpligt blefve  af  konung 
och riksdag antagen, i sammanhang med förslag  till sådan organisation före-
slå stadganden, genom hvilka efter  måttstock af  3 proc. i årlig afskrifning 
ej mindre rustnings- och roteringsbesvärcn med deraf  härflytande  kostnader 
komme att efter  hand minskas och slutligen försvinna,  än äfven  grundskat-
terna upphöra, mot det att jordbruksfastighet  åsattes bevillning efter  samma 
grunder som gälde för  annan fastighet.  Med anledning deraf  lemnade k. 
m:t den 26 september 1873 kammarrådet A. Anderson, hvilken under tiden 
den 12 juni—16 oktober 1874 hade förordnande  som expeditionschef  5 finans-
departementet, i uppdrag att afgifva  betänkande och förslag  ej mindre huru-
ledes grundskatter samt rustnings- och roteringsbesvärcn borde afskrifvas  än 
ock beträffande  de åtgärder i öfrigt  som genom en sådan afskrifning  föran-
leddes äfvensom att insamla och utarbeta de statistiska uppgifter  och öfver-
sigter som kunde tjena till frågans  belysning. 

I ofvannämda bihang ingår: 
Underdånigt utlåtande, afgifvet  den 22 februari  1875 af  armé-

förvaltningen,  förvaltningen  af  sjöärendena, kammarkollegium och 
statskontoret öfver  kammarrådet A. Andersons betänkande angående 
sättet och vilkoren för  grundskatternas samt rustnings- och roterings-
besvärens afskrifning. 

Stockholm 1875. 24 sid. 4:o. 

Förslag  till statuter för  universiteten i Upsala  och Lund 
1 LLund°c''  jemte underdånigt betänkande med motiver, afgifna  den 

12 oktober 1874  af  den under den 13 mars samma år 
i nåder förordnade  komité. 

Upsala 1875. 118 sid. 4:o. 
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Komiterade:  Erkebiskopen A. N. Sundberg, ordf.,  professorerna 
C. A. Cornelius, C. B. Mesterton, E. Walmstedt, C. J. Sahlin, E. 
V. Nordling, Axel Möller, C. F. Nauman, Gustaf  Ljunggren, grefve 
G. K. Hamilton och C. Olbers. 

Sekreterare: E. R. Henschen. 
Reservationer af:  Walmstedt, sid. 99—-100; Sahlin, sid. 101—-

104; grefve  Hamilton, sid. 105—117; Olbers, sid. 118. 
Komiterades förslag  afse:  1) statuter för  universiteten i Upsala 

och Lund 2) stadga rörande examina inför  filosofiska  fakulteten 
3) stadga rörande civila embetsexamina vid universiteten 4) stadga 
rörande prestbildningen vid universiteten 5) angående en praktisk 
tjenstgöringskurs oeh derpå följande  pröfning  utom universitetet för 
tillträde till domareembeten. 

Historik.  Genom k. bref  af  den 31 oktober 1873 anbefalde  k. m:t 
kanslersembctet för  universiteten i Upsala och Lund att inkomma med förslag 
till den ändring i universitetsstatuterna att vid tillsättandet af  lediga professurer 
sökandenas meriter skulle af  sakkunnige män bedömas. Uti sitt memorial 
den 5 februari  1874 med anledning deraf  hemstälde emellertid kanslersem-
bctet, att k. m:t täcktes förordna  en komité bestående af  personer tillhörande 
universitetens särskilda fakulteter  och med uppdrag att afgifva  utlåtande 
rörande af  behofvet  påkallade förändringar  i universitetsstatuterna och gäl-
lande examensstadgar. I anledning deraf  förordnade  ock k. m:t den 13 mars 
en komité bestående af  erkebiskopen och prokansleren för  universitetet i 
Upsala såsom af  k. m:t förordnad  ordförande  samt af  professorer  två från 
den filosofiska  och en från  hvardera af  de öfriga  fakulteterna  vid rikets 
bada universitet, utsedde af  universitetskansleren i samråd med komiténs ord-
förande.  Komitén erhöll i uppdrag att afgifva  de i ofvan  omförmälda  k. 
bref  infordrade  underdåniga förslag  rörande tillsättning af  professors-  och 
adjunktstjenster vid universiteten med tillåtelse att jämväl göra framställ-
ning rörande de ändringar i andra delar af  universitetsstatutcrna, hvilka 
komitén med anledning af  sina förslag  kunde finna  nödiga eller ändamålsenliga. 

Betänkandet remitterades till universitetets kansler och vederbörande 
samt till Stockholms konsistorium och domkapitlen (utom i Upsala och Lund) 
rörande prestbildningen. 

Förnyade statuter för  universiteten den 10 januari 1876. 

Förslag  till stadga för  rikets allmänna läroverk, afgifvet  den ^um^SnSwa^ 
22 december 1874  af  utsedde komiterade. 

Stockholm 1875. 114 sid. 4:o. 
Komiterade:  Professorerna  C. T. Odlmer och S. G. Cavallin, 

rektorerna G. F. Gilljam, J. A. Drysén och M. M. Floderus, lektorn 
O. Svahn, Ivar A. Lyttkens. 

Reservation af  Drysén, sid. 111—114. 
Komiterade tillförordnades  den 22 augusti 1874. Stadga för  allmänna 

läroverken den 1 november 1878. 
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letnitUnderdånigt  betänkande och förslag  angående den lägre 
tekniska undervisningen i riket afgifvet  den 21 novem-
ber 1874  af  dertill i nåder utsedde komiterade 

Stockholm 1874. 
Ingår i 1876 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Förre statsrådet F. F. Carlson, ordf.,  byråchefen 
friherre  A. H. Fock, professorerna  Er. Edlund, G. R. Dahlander 
oeb V. Eggertz, arkitekten E. A. Jacobson. 

Ur  innehållet: Redogörelse för  de svenska tekniska elementar-
skolornas uppkomst och utveckling, sid. 11—30; uppgifter  om tek-
niska elementarskolor i Preussen, Bajern, högre slöjdskolan i Chem-
nitz, slöjdskolan i Frankrike, sid. 07—88; redogörelse för  i Belgien, 
Wiirttemberg, Bayern och England vidtagna åtgärder för  befräm-
jande af  tekniska afton-  och söndagsskolorna, sid. 92—111; upp-
gifter  angående befintliga  tekniska arbetareskolorna i Sverige, sid. 
111—129; redogörelse för  tekniska afton-och  söndagsskolan i Eskils-
tuna, sid. 148 — 153; Chalmerska slöjdskolan i Göteborg, sid. 157— 
173; de lägre bergsskolorna i Filipstad och Falun, sid. 210—217, 
väfskolan  i Borås, sid. 227—228. 

1 skrifvelse  ilen 6 december 1872 gjorde kommerskollegium framställ-
ning till k. m:t om vidtagande af  åtgärd för  åstadkommande af  utredning 
i vissa hänseenden angående vissa tekniska undervisningsanstalter. Genom 

> beslut af  den 28 december 1872 gaf  k. m:t komitén för  afgifvande  af  föl-
slag angående åtskilliga läroverks förening  med teknologiska institutet och 
bildandet af  en teknisk högskola (se 1873 sid. 340) i uppdrag att verkställa 
utredning och afgifva  förslag  jämväl beträffande  dels de tekniska elementar-
skolorna och med dem förenade  söndags- oeh aftonskolor  äfvensom tekniska 
söndags- och aftonskolan  i Eskilstuna, dels Chalmerska slöjdskolan i Göte-
borg, dels slöjdskolan i Stockholm dels ock det eller de för  bergshandte-
ringen afsedde  lägre läroverk, som kunde erfordras  för  fyllande  af  de behof, 
som bergsskolorna i Filipstad och Falun hade att tillgodose. Sedan komitén 
den 4 november 1873 afgifvit  sitt betänkande i frågan  om en teknisk hög-
skola, började komitén sina arbeten den 22 i samma månad. I följd  af 
k. m:ts förordnande  inträdde i komitén professor  V. Eggertz vid behandling 
af  frågan  om läroverk, afsedda  för  den lägre bergsundervisningens och arki-
tekten E. A. Jacobson vid utredningen och förslag  beträffande  slöjdskolan 
i Stockholm och afton-  och söndagsskolorna i orterna. Afgifna  utlåtanden, 
se följande: 

Afgifna  utlåtanden öfver  komiterades underdåniga betänkande 
och förslag  angående den lägre tekniska undervisningen i riket. 

Stockholm 1876. I l l sid. 4o. 
Ingår i ofvannämda bihang. 

Uti statsverkspropositionerna till 1876 och 1877 årens riksdagar under 
8 hufvudtiteln  (1876 i punkt 16 samt 1877 i punkterna 25—27) gjorde k. 
m:t framställningar  i anledning af  komiterades förslag. 
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Underdåniga  betänkanden och förslag  angående inrättande 
af  en enke- och pupillkassa för  folkskollärare  samt rö- %SSurZ 
rande ändringar i reglementet för  folkskollärarnes  pen-
sionsinrättning, afgifna  den 30 november 1874  af  i 
nåder förordnade  komiterade, jemte de af  direktionen-
för  nämnda pensionsinrättning i ärendet afgifna  ut-
låtanden. 

Stockholm 1875. 78 sid. 4:o 
Ingår i 1875 bihang 2 saml. 2 afd 

Komiterade:  Generaldirektören N. J. Berlin, ordf.,  lektorerna 
A. Rundbäck och F. V. Hultman, bruksegaren Carl Ekman. 

Sekreterare: Hugo Rehbinder. 
Riksdagen anhöll i skrifvelse  n:r 73 den 19 maj 1874, att k. m:t måtte taga 

i förnyadt  öfvervägande  frågan  om beredandet af  pensionering för  folkskole-
lärares efterlemnade  enkor och oförsörjda  barn på den af  särskilda komi-
terade i betänkandet den 19 december 1864 föreslagna  af  k. m:t gillade och 
af  rikets ständer vid 1865—66 årens riksdag antagna grund att pensione-
ringen besörjdes af  folkskolelärarne  sjelfva  med understöd af  statsmedel. 
K. m:t uppdrog den 25 september samma år åt komitén att utarbeta och 
afgifva  utlåtande och förslag  angående bildande af  en pensionsanstalt för 
folkskolelärares  enkor och barn och i sammanhang dermed efter  granskning 
af  reglementet för  folkskolelärares  pensionsinrättning föreslå  de deri möjliga 
nödiga ändringar och dervid särskildt taga under öfvervägande,  huruvida 
pension borde beredas folkskolelärare  vid tidigare ålder än dittills, och be-
räkna det derför  erforderliga  årliga bidrag af  statsmedel. 

Komitén sammanträdde den 9 oktober 1874. Betänkandena omfatta 
sid. 1—74; utlåtandena sid. 75—78. 

Uti stataverkspropositionen till 1875 års riksdag gjordes framställning-
i ämnet. 

Underdånigt  betänkande och- förslag  angående veterinärvä-
sendels ordnande, afgifvet  den 5 december 1874  af  i 
nåder förordnade  komiterade jemte sundhets-kollegii i 
ärendet afgifna  utlåtande. 

Stockholm 1875. 65 + XIV. 
Ingår i 1875 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Generalmajoren grefve  C. M. Björnstjerna, ordf., 
ryttmästaren, godsegaren friherre  F. von Essen, godsegaren Axel 
Odelberg, professorerna  N. E. Forssell och C. A. Lindqvist. 

Sekreterare: Carl Schönmeyer. 
Ur  innehållet. Historisk öfversigt  af  veterinärväsendets upp-

komst och utveckling i landet, sid. 4 — 13. 

veterinär-
institutets ord-

nande. 
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K. ra:t förordnade  den 11 september 1874 komitén för  att uppgöra 
förslag  angående de åtgärder, hvilka komiterade kunde anse vara af  behofvet 
påkallade för  att bringa rikets veterinärväsende i ett ändamålsenligt och med 
tidens fordringar  öfverensstämmande  skick. 

Komitén sammanträdde den 5 oktober 1874. Betänkandet remitterades 
till sundhetskollegiet (se ofvan),  veterinärinstitutet och öfverintendents-
ämbetet. K. m:ts proposition n:r 40 den 2 mars 1875 angående ökadt an-
slag till länsveterinärer samt för  veterinärundervisningens behof. 

ring vidhoflät-  Underdånigt  betänkande och förslag  angående lönereglering 
ic'nhof°rtittm U J'"  ni. m. vid rikets hofrätter  och krigshofrätten,  afgifvet  den 

12 december 1874  af  de i nåder för  ordnade komiterade. 
Stockholm 1875.- 97 sid. 4:o. 

Ingår i 1876 bihang 2 saml. 2 afd. 
Komiterade:  Presidenten i kammarrätten H. V. Bredberg, ordf., 

presidenten O. F. af  Sillen, departementschefen  Erik Ljungstedt, 
v. häradshöfdingen  bankofullmäktigen  A. V. Dufva,  riksdagsman-
nen Liss 01. Larsson. 

Sekreterare: Kanslisten i arméförvaltningen  Anton Granlund. 
Särskilda meningar af  Sillén, sid. 82—83; Ljungstedt, sid. 

83—93, Dufva,  sid. 94—95; Larsson, sid. 95—97. 
Bilagor. Litt. A—C. Gällande stater för  hofrätterna. 
Litt. D—G. Föreslagna stater för  dito samt för  krigshofrätten. 
Historik.  Se sid. 355 vid betänkandet den 9 juni 1875. Öfver  be-

tänkaudet afgåfvos  utlåtanden af  hofrätterna  och krigshofrätten  under april 
och maj 1875, hvilka utlåtanden ingå som bilagor till protokollet för  justi-
tieärenden den 10 december 1875, hvilket är bilagdt statsverkspropositionen 
till 1876 års riksdag. Under andra hufvudtiteln  punkt 3 och 4 i sagda 
statsverksproposition afgaf  k. m:t till riksdagen förslag  om lönereglering för 
näinda domstolar. 

Ajo,stgöringt Betänkande och förslag  till nytt sjötjenstgöringsreglemente 
reglemente för  j... , 7  n ,, 

jtottan. for  kongl. flottan. 
Bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 19 ja-
nuari 1875. 

Komiterade:  Öfverstlöjtnanten  vid skärgårdsartilleriet friherre 
B. O. Stackelberg, ordf.,  kommendörkaptenerna John Améen, K. 
Peyron och friherre  F. V. von Otter. 

Sekreterare: Anton Granlund. 
Reservationer af:  Stackelberg, Améen. 
Bilagor. Förteckning på de §§ och mom. i 1841 års regle-

mente samt andra författningar,  hvilka motsvara stadganden i komi-
terades förslag. 
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Förteckning på de ur 1841 års reglemente uteslutna §§ och mom. 
Jemförelse  utvisande beloppet af  en dags sjöaflöuing  för  a) hela 

bemanningen å Sveriges dåvarande stridsfartyg  i hemlandsfarvatten 
samt för  b) Vanadis, Balder ocb Gefle  i aflägsnare  farvatten  dels 
•enligt 1871 års sjöaflöning  och dels enligt komiterades förslag. 

Historik.  Genom k. bref  den 18 januari 1874 beslöts tillsättande af 
en komité för  uppgörande af  förslag  till nytt reglemente för  tjenstgöringen 
samt bushållningen och redogörelsen under sjöexpeditioner. Komiterade till-
förordnades  genom generalorder den 25 samma månad och sammanträdde den 
27. Majoren vid skärgårdsartilleriet C. F. Virgin entledigades senare ur 
komitén. Betänkandet afgafs  den 23 juni samma år, föredrogs  den 19 
januari 1875. 

Förteckn.  öfver  Komitébct. 23 
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uuegi^indrag- Betänkande och förslag  i fråga  om kommer skollegii indrag-
ning eller förändrade  organisation, afgifna  den 13 
januari 1875  af  dertill i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1875. 90 sid. 4:o. 
Ingår i 1875 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Förre statsrådet Pehr von Ehrenheim, ordf.,  gene-
raltulldirektören A. G:son Bennieh, generaldirektören C. O. Troilius, 
revissionssekreteraren Aug. Östergren, generalkonsuln T. Willerding,. 
chefen  för  statistiska centralbyrån Fr. Th. Berg. 

Sekreterare: Otto Printzsköld. 
Särskildt yttrande af  Troilius rörande bergsärendena, sid. 

06—68. 

Bilagor: Litt. A. Särskildt inom komitén afgifvet  yttrande af 
chefen  för  statistiska centralbyrån F. Th. Berg beträffande  kollegiets 
statistiska arbeten, sid. 71—87. 

Reservation: Litt. B. Reservation af  Berg, sid. 88—90. 
Ur  innehållet: Återblick på hvad som åtgjorts efter  1809—10 

årens riksdag för  lösningen af  frågan  om kommerskollegiets indrag-
ning eller förändrade  organisation äfvensom för  åstadkommandet af 
en lämpligare organisation af  förvaltningen  i dess helhet, sid. 2—12. 

Detaljerad redogörelse för  kollegiets göromål, deribland förteck-
ning på kollegiets utlåtanden och på inkomna mål 1804 -73, sid. 
12—48. 

Sedan riksdagen i skrifvelsen  n:r 37 den 17 maj 1874 anhållit, att k. m:t 
täcktes taga frågan  om kommerskollegiets indragning eller förändrade  orga-
nisation under förnyad  ompröfning  och till nästkommande riksdag framlägga 
de förslag  i ämnet, till hvilka omständigheterna kunde föranleda,  så uppdrog 
k. m:t den 5 juni samma år åt en särskildt tillförordnad  komité att rörande 
denna fråga  efter  pröfning  af  alla på densammas lösning inverkade omstän-
digheter afgifva  utlåtande och förslag. 

Komitén sammanträdde den 30 juni samma år. Utlåtanden afgåfvos 
af:  kommerskollegium den '30 januari; af  statskontoret den 28 januari be-
träffande  förslaget  att förvaltningen  af  förlagslånefonden  och det i k. brefvet 
den 21 oktober 1871 åt kollegiet uppdragna bestyr med kortstämplingen skulle 
öfverflvttas  till statskontoret; af  landtbruksakademiens förvaltningskomité  den 
12 februari  angående förslaget  att den behandling af  fiskeriärenden  som tillhörde-
kommerskollegiet skulle uppdragas åt förvaltningskomitén. 



1 8 . 355 
K. proposition (n:r 31) af  den 2 mars 1875 afläts  till samma års riks-

dag angående indragning af  kommerskollegium och inrättande i dess ställe 
af  ett nytt embetsverk, k. styrelsen för  handeln och näringarna. Propo-
sitionen afslogs  (se riksdagens skrifvelse  n:r 27 af  den 21 maj samma år.) 

Förslag  till grunder för  öfver  g ang till ny härordning. för 9ö/Årg ån g 
tiä ny härord-

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden  ning. 
don 30 december 1876. 

Komiterade:  Se sid. 343 vid betänkandet den 14 april 1874, 
med undantag af  att ursprungligen förordnade  komitéledamoten 
öfversten  G. Ljungberg nu inträdt i stället för  öfverstlöjtnanten 
Tb. Morén. 

Bilagor. A—B. Landtförsvarets  kostnad 7:de, 9:de året. 
Komiterades förslag  omfattade:  1) grunder för  öfvergång  till 

den nya bärordningen, hvartill förslag  under den 14 april 1874 hade 
blifvit  öfverlemnadt;  2) grunder för  aHöniugsstat under öfvergången 
från  den varande till den nya härordningen. 

Betänkandet afgafs  den 2 mars 1875. Se vidare sid. 344 vid ofvan-
nämda betänkande. 

Löneregleringskomitén: 

1. Underdånigt  betänkande oeh förslag  angående löneregle-
/•.. 7 ; 7 7 - • /• . 7 markollegium. 

ring m. ra. jor kammarkollegium, afgifvet  den 9 juni 
1875  af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1875. 111 sid. 4:o. 
Ingår i 1879 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

i 
Komiterade  och Sekreterare: Se 1874 sid. 352. 
Särskilda meningar af:  H. W. Bredberg, sid. 103—104; O. F. 

af  Sillen, 104—105;*Erik Ljungstedt, 105—107; A. V. Dufva  och 
L. 01. Larsson, sid. 107—111. 

Ur  innehållet: Historik och återblick på gällande bestämmel-
ser i afseende  på de å de centrala embetsverkens stater uppförda 
löner, sid. 8—13. 

Redogörelse för  de af  embetsverken föreslagna  nya bestämmel-
ser, sid. 13—29. 

Redogörelse för  dittills bestämda lönebelopp, sid. 30—31. 
Tabellarisk ofversigt  öfver  de föreslagna  nya aflöningsbeloppen, 

sid. 32—35. 
Redogörelse för  aflöningarna  etc. inom riksbanken sid. 36—38. 
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.Redogörelse för  aflöningarna  etc. för  Stockholms stads embets-

och tjenstemän, sid. 38—39. 
Öfversigt  öfver  de till kommerskollegiet 1844, 1867 och 1874 

inkomna ärenden, sid. 48—50. 
Bilagor. Litt. A—B. Formulär angående protokollsföring  inom 

kollegiet. 
Litt. C. Kammarkollegiets stat 1873. 
Litt. D. Förslag till stat från  och med 1877. 
Historik.  K. m:t beslöt 19 december 1873 att uppdraga åt en komité 

att afge  utlåtande och förslag  rörande reglering af  de förvaltande  embets-
verkens och myndigheternas löneförhållanden  med rätt att dervid jemväl då 
omständigheterna så påkallade göra framställningar  om förändring  i organi-
sationen af  förvaltningspersonalen  och anordningen af  dess arbete. Ordfö-
rande och ledamöter förördnades  den 12 juni 1874. Se vidare yttrandet af 
finansministern  till statsrådsprotokollet för  den 19 december 1873, hvilket 
finnes  bilagdt statsverkspropositionen till 1874 års riksdag. 

Följande utlåtanden afgåfvos:  > 

Kammar-kollegii underdåniga utlåtande öfver  särskilda komi-
terades den 9 juni 1875 afgifna  underdåniga betänkande och för-
slag till lönereglering m. m. för  kammarkollegium. 

Stockholm 1877. 57 sid. 4:o. 

Kammarkollegii ytterligare utlåtande i fråga  om lönereglering 
m. m. för  kammarkollegium. 

Stockholm 1878. 29 sid. 4:o. 
Ingå i ofvannämda bihang. 

Uti statsvcrkspropositionen till 1879 års riksdag i punkt 1 under sjunde 
hufvudtiteln  föreslog  k. m:t riksdagen att godkänna det i bilagda statsråds-
protokollet intagna förslag  till stat för  kammarkollegium. 

Ang. lånercgie- 2. Underdåniqt  betänkande och förslaq  anqående lönereqlerinq 
ring for  siats• J  "  u .j u u 

kontoret. m m jfr.  statskontoret, afgifvet  den 11 november 1875 
af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1875. 
Ingår i 1876 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Förändringar i komiténs sammansättning, se nedan. 
Särskilda meningar af:  O. F. af  Sillén, sid. 83—95; Erik 

Ljungstedt, sid. 96—97; Liss 01. Larsson, sid. 97—100. 
Ur  innehållet: Öfversigt  af  statskontorets embetsverksamhet och 

deri gjorda förändringar,  sid. 4—6. 
Antalet inkomna ärenden och tjenstemannapersonal 1844, 1859 

och 1874, sid. 6—8. 
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Bilagor. Bil. litt. A—E. Formulär. 
Litt. F. Stat för  1875. 
Litt. G. Föreslagen stat från  och med 1877. 
Den 11 juni 1875| blefvo  Bredberg och Dufva  pä begäran entledi-

gade. Presidenten af  Sillen förordnades  till ordförande  och byråchefen  C. 
Gerle inträdde i komitén; deri inträdde äfven  landskamreraren O. It. Hammar. 

Öfver  betänkandet afgafs  följande  i ofvannämda bihang intagna ut-
låtande : 

Statskontorets underdåniga utlåtande öfver  särskilda komiterades 
den 11 november 1875 afgifna  underdåniga betänkande och förslag 
till lönereglering m. m. för  statskontoret. 

Stockholm 1876. 33 sid. 4:o. 

K. proposition (n:r 13) af  den 24 januari 1876 med förslag  till ny 
stat för  statskontoret. 

3. Underdåniqt  betänkande och förslaq  anqående lönereqlerinq -'."f-  wuregu-
J  J  J  O J J  ring Jur  mynt-

ni. m. för  mynt- och kontrollverken afgifvet  den 30 de- ocAl.*r^ro"' 
cember 1875  af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1876. 42 sid. 4:o. 
Ingår i 1876 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Departementschefen  E. Ljungstedt, öfverdirektören 
Knut Styffe,  civilingeniören E. A. Ollman, landskamreraren O. R. 
Hammar, myntproberaren Fredrik Wretman. 

Sekreterare: Anton Granlund. 
Särskilda meningar af:  Erik Ljungstedt, sid. 37—38; Knut 

Styffe,  sid. 38-41. 
Bilagor. Litt. A. Beräkningar angående pensionsbelopp. 
Litt. B. Aflöningsförmåner  för  mynt- och kontroll verken 1875. 
Litt. C. Föreslagen stat från  och med 1877. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  de reglementariska föreskrif-

terna för  mynt- och kontrollverken och föreslagna  ändringar, 
sid. 4—6. 

Betänkandet remitterades till öfverdirektören  för  mynt- och kontroll-
verken, som afgaf  utlåtande den 28 november 1876 angående komiténs för-
slag till reglemente för  myntverket. Detta utlåtande äfvensom öfverdirektö-
rens förslag  till instruktion för  kontrollverket förvaras  bland handlingar till 
protokollet öfver  finansärenden  den 8 december 1876. 

K. proposition (n:r 23) af  den 31 januari 1876 med förslag  till ny 
löncstat för  mynt- och kontrollverken. 
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wneregkring °/ör Underdånigt  betänkande och förslag  angående dels allmän 
landsstaten samt . . . 7 7 . . 7' • r- 1 7 < < 7 1 1 
ang. uppböyds- tienste- och tonereqlerinq for  landsstaten och dels upn-

och redovis- t • • 7 • 

ningsvåsendct börds- och redovisnmqsväsendet för  länen, afqifna  den 
for  länen. J  J  J  J  J 

13 oktober 1875  af  dertill i nåder förordnade  komiterade. 
I.  Betänkande och förslag  med bilagor. 

Stockholm 1875. 394 sid.+ 94 opag. bilagor. 4:o. 
II.  Formulär. 

Stockholm 1875. 4:o. 
Ingå i 1878 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Kammarrättsrådet B. A. Ekström, departements-
chefen  i fångvårdsstyrelsen  C. Gerle, landskamreraren 0. R. Ham-
mar, landssekreteraren C. E. Varenius, kronofogden  N. A. Wi-
marson. 

Sekreterare: vice häradshöfding  John Stuart. 
Reservationer af:  Wimarson, sid. 374—377; Varenius, sid. 

377—386; Hammar, sid. 387—389. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  löneregleringsfrågans  behandling 

sedan 1823, sid. 1—17. 
Organisationen af  landsstaten, sid. 18—22. 
Äldre och gällande stadganden angående uppbörds- och redo-

visningsväsendet, sid. 69—73. 
Bilagor. Litt. A. Summarisk uppgift  på mål och ärenden, 

som under åren 1862—1871 till handläggning förekommit  hos läns-
styrelserna i riket. 

Litt. B. Uppgift  å landstatstjenstemännens löneförmåner  1863 
—1872 jemte uppgift  å förändringar  i anslagen under åren 1873 
och 1874. 

Litt. C. Beräkning af  varande lönetillgångar för  landsstaten. 
Litt D—E. Sammandrag öfver  förslagen  till aflöningsstater. 
Litt. F. Uppgift  på skatter och öfriga  afgifter  jemte debets-

sedelslösen, som i fögderiernas  uppbördsböcker äro debiterade för 
1873. 

Litt. G. Uppgift  på debetsedelslösen i städerna för  år 1873 
jemte beräkning af  den af  komiterade föreslagna  ersättning för 
sådan lösen. 

Litt. H. Förteckning öfver  i tjenst varande landssekreterare, 
landskamrerare, landträntmästare, kronofogdar  och häradsskrifvare 
jemte uppgift  å deras fullmakters  eller konstitutorials innehåll. 

Litt. I—K. Redogörelser för  amtsförvaltningen  i Norge och 
Danmark. (Den förra  utarbetad af  Varenius, den senare af  Hammar 
och Gerle.) 
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' Formulär 67 stycken enligt särskildt register. 
Förutom förslag  till definitiva  lönestater och öfvergåugsstater 

afgåfvo  komiterade följande  författningsförslag: 
Förslag till: 1) instruktion för  länsstyrelserna i riket; 2) instruk-

tion för  kronofogdarne  och deras fullmäktige;  3) ny fögderi-indel-
ning i riket; 4) stadga angående fjerdingsmän;  5) kungörelse an-
gående vilkoren för  anställning i tjenst inom landsstaten; 6) för-
ordning angående sättet och ordningen för  genomförandet  af  den 
nya organisationen af  tjensterna inom landsstaten; 7) förordning 
angående grunderna för  arfvodesberäkning  vid tillfälliga  förord-
nanden inom landsstaten; 8) landsstatstjenstemäns och fjerdings-
inäns rätt till rese- och traktamentsersättning; 9) mantalsskrifningen 
i riket; 10) reglemente för  debitering, uppbörd, och redovisning 
af  de allmänna utskylder, hvilka vid kronouppbördsstämmorna 
skola erläggas; 11) förordning  angående indrifning  och redovisning 
af  sakören; 12) kungörelse angående länsräkenskapen och förvalt-
ningen af  länskassan; 13) ändringar i bevillningsstadgan och in-
struktionen för  taxeringsförrättningarna;  14) kungörelse angående 
gåfvo-,  testaments-, fideikomiss  och arfsbevillningens  erläggande; 
15) kungörelse angående upphörande af  landstatstjenstemans rätt 
till expeditionslösen, provisioner uppbördsprocent och andelar af 
sakören; 16) ändringar i kungörelsen angående stämpelpappers-
afgiften. 

Historik.  K. m:t uppdrog den 22 februari  1873 åt Hammar, Varenius och 
Wimarson att vara ledamöter i en den 17 nästkommande mars sammanträdande 
komité för  att under civilministerns ordförandeskap  afgifva  betänkande och 
förslag  i afseende  å slutlig lönereglering för  landsstaten. 1 anledning af 
bemälde komiterades framställning  om förstärkning  af  komitén i och för  ut-
arbetandet af  de förslag  till förändringar  i uppbörds- och redogörelseväsendet, 
som blefve  erforderliga  i följd  af  komiterades förslag  till ny tjensteorganisa-
tion inom landsstaten, förordnade  k. m:t den 19 september samma år Ek-
ström och Gerle att gemensamt med ofvannämda komiterade afgifva  betän-
kande och förslag  till reglemente för  debitering, uppbörd och redovisning af 
de allmänna utskylder, som vid de årliga uppbördsstäinmorua skola erläggas, 
till författning  angående indrifning  och redovisning af  böter samt till öfriga 
erforderliga  föreskrifter  för  ett ändamålsenligt ordnande af  uppbörds- och 
redovisningsväsendet. 

Afgifna  utlåtanden: 
Kongl. kammarkollegii och statskontorets den 10 oktober 1877 

afgifna  underdåniga utlåtande i fråga  om lönereglering för  vissa 
till landsstaten hörande tjenster. 

Stockholm 1877. 4:o. 
Ingår i ofvannämda bihang. 

Kongl. kammarkollegii, statskontorets och kammarrättens under-
dåniga utlåtande i fråga  om uppbörds- och redovisningsväsendet 
för  länen m. m. 

Stockholm 1879. 184 sid. 4:o. 
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Angående lönereglering för  landsstaten föredrogs  betänkandet den 24 
maj 1877 och 4 januari 1878. "I statsverkspropositionen till 1878 års riks-
dag framstäldes  förslag  om en sådan lönereglering. 

Anmältes den 31 maj 1878, den 9 januari 1880 och slutanmältes den 
- 22 juni 1883. / 

AniS'siodMm an Underdånigt  betänkande och förslag  angående slöjdskolan i 
Stockholm, afgifvet  den 11 november 1875  af  dertill i 
nåder utsedde komiterade. 

Stockholm 1875. 104 sid. 4:o. 
Ingår i 1878 bihang 2 saml. 2~afdeln. 

Komiterade:  Se 1874 sid. 350 och här nedan. 
Ur  innehållet: Ofversigt  af  slöjdskolans utveckling och nuva-

rande ställning, sid. 2—45. 
Historik.  Se historiken sid. 350 under betänkandet af  den 21 november 

1874 angående den lägre tekniska undervisningen. I följd  af  sin utnämning till 
chef  för  ecklesiastikdepartementet förklarade  sig komiténs ordförande  förhin-
drad att vidare deltaga i komiténs arbete, men någon ny ordförande  blef 
icke förordnad. 

Uti statsvcrkspropositionen till 1878 års riksdag under punkt 27 under 
åttonde hufvudtitcln  begärde k. m:t förökning  i skolans ordinarie anslag för 
tillämpning af  den i det bilagda statsrådsprotokollet föreslagna  organisationen. 

Betänkande med förslag  till reglemente för  rikets naviga-
gationsskolor. . 7 7 

tionsskolor. 
Förvaras jemte komiterades protokoll bland handlingar till protokollet 
öfver  sjöförsvarsärenden  den 8 januari 1877. 

Komiterade:  Kaptenen F. V. af  Klint, kaptenlöjtnanten D. G. 
Haverman, mariningeniören J. L. Frykholm. 

Sekreterare: H. Wijnbladh, sekreterare vid flottans  station i 
Stockholm. 

Komiterade sammanträdde den 16 augusti 1875. Betänkandet afgafs 
den 31 december samma år. Deröfver  afgafs  gemensamt utlätande den 21 
mars 1876 af  förvaltningen  af  sjöärenden oeh kommerskollegium. Se proto-
kollen öfver  sjöförsvarsärenden  den 10 januari och 8 december 1876 bilagda 
statsverkspropositionerna till riksdagarne 1876 och 1877. 

cntfontvälende.  Underdånigt  betänkande och förslag  angående flottans  pen-
sionsväsende af  i nåder förordnade  kommitterade. 

Stockholm 1876. 176 sid.+ 2 opag. tab. 4:o. 
Ingår i 1876 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Ofverkommissarien  A. K. Gasslander, ordf.,  kom-
mendörkaptenerna O. F. Kreiiger och Axel Lind af  Hageby. 
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Sekreterare: F. Lindbom. 
Ur  innehållet. Historik öfver  pensionsväsendets vid flottan  ut-

veckling, sid. 3—24. 
Utredning af  amiralitetskrigsmanskassans tillgångar och till-

komst, sid. 28—51. 
Bilagor. N:r 1. Jeinförelsetabell  utvisande understödsbeloppen 

af  amiralitetskrigsmanskassan från  dess stiftelse  intill nuvarande tid. 
N:r 2—3. Uppgifter  rörande samma kassas understödstagare 

år 1839—1874. 
N:r 4. Stater för  kungl. flottans  kårer från  och med 1783 till 

och med 1875. 
N:r 5. 1825 och 1834 årens pensionsstater. 

N:r 6. Pensionsbeloppen enligt 1838 års reglemente och k. 
cirkuläret den 20 november 1860 samt nuvarande enkegratialen och 
pensions- och gratialsafgifterna. 

N:r 7. Uppgift  rörande amiralitetskrigsmanskassans pensionärer 
1839—1874. 

N:r 8. Förteckning öfver  pensionsbeloppen särskildt till office-
rare och särskildt till underofficerare  1865—1874. 

N:r 9. Utdrag af  rullan å pensionärer inom embets- och 
tjenstemannaklassen vid 1874 års utgång. 

N:r 10. Förteckning på de pensionärer i nyssnämda kassa, 
som tillika åtnjöto pension från  allmänna indragningsstaten. 

N:r 12*. 1783 och 1825 årens samt gällande gratialstat. 
N:r 13. Utdrag af  rullan öfver  alla gratialstagande enkor och 

barn vid 1874 års slut. 
N:r 14. Förteckning öfver  gratialen till enkor och barn efter 

officerare  och underofficerare  1805—1874. 
N:r 15—16. Bokförda  inkomster och utgifter  för  amiralitets-

krigsmanskassan och dess pensionsfond  1687—1874. 
N:r 17. Gratialfondens  inkomster och utgifter  1826—1874. 
N:r 18. Redogörelse för  vissa i bil. 15—17 upptagna belopp. 
N:r 19. Krigsmanskassans stiftelseurkund  den 1 juni 1642. 
N:r 20. Förteckning på de i krigsmanskassans hufvudbok  för 

1687 upptagna utestående fordringar  som m. H. afskrifvits  i 1768 
års hufvudbok. 

N:r 21. 1875 års lönestat för  sjöförsvarsdepartementet,  med 
hänsyn till beräkning af  centonalen. 

N:r 22. Summarisk uppgift  angående lagfart  af  fast  egendom 
å landet inom Södra Möre härad samt Blekinge län åren 1858—1873 
jemte beräkning öfver  den derå belöpande afträdesafgiften. 

* Niigon bilaga n:r 11 finnes  ej. 
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N:r 23. Förteckning öfver  de amiralitetskrigsmanskassan till-

kommande pensions- och gratialsafgifter  af  officerare  och underoffice-
rare, år 1865—1874. 

N:r 24. Uppgift  öfver  kassans inkomster af  pensionsafgifter 
från  och med 1784 till och med 1873. 

N:r 25. Uppgift  angående pensioneringen till gemenskapen 
vid lots- och fyrstaten  1869—1874. 

N:r 26. Uppgift  utvisande de af  statsmedel utgående belopp 
dels till fyllnadspensioner  och dels- till betäckande af  brister i pen-
sioner enligt 1838 års reglemente, år 1861—1874. 

N:r 27 — 28. Förslag öfver  pensionskassans och enkekassans 
blifvande  tillstånd. 

N:r 29. Beräkning öfver  utgifterna  för  genomförande  af  komi-
terades förslag  rörande understödsväsendet för  flottans  och lots-
verkets gemenskap. 

N:r 30. Uppgift  å antalet delegare som under 1876—1909 
blefve  berättigade till pensioner enligt komitex-ades förslag. 

N:r 31. Beräkning af  pensionen från  kassan och fyllnadspen-
sionen från  statsverket enligt komiterades förslag. 

N:r 32. Beräkning öfver  kassans inkomst af  pensionsafgifter 
enligt komiterades förslag. 

N:r 33. Beräkning öfver  behofvet  af  erforderliga  medel för 
1876—1878 enligt komiterades förslag. 

N:r 34. Delning af  pensionsfondens  utgifter  och inkomster 
enligt medelberäkning för  tiden 1864—1873. 

N.r 35. Förslag till pensionsstat. 
N:r 36. Beräkning öfver  kassans inkomst af  pensionsafgifter 

efter  förslaget  i n:r 35. 
N:r 37. Beräkning öfver  erforderliga  medel för  pensionering 

under 1876—78 enligt samma förslag. 
Historik.  Genom k. bref  den 18 december 1874 erhöll komitén i 

uppdrag att afgifva  utlåtande och förslag  till ordnande af  flottans  pensions-
väsende och hade komitén dervid att tillse, om och på hvilket sätt pensio-
neringen af  officerare,  underofficerare  samt embets- och tjenstemän m. fl., 
som tillsattes genom fullmakter  och konstitutorial, lämpligen kunde skiljas 
från  flottans  och lotsverkets gemenskap och den på grund af  kontrakt vid 
kronovarfven  eller vid depoterna anstälda personal, och att yttra sig om 
huruvida gemenskap och daglönade lämpligen borde åläggas att med afgiftcr 
bidraga till peusioueringen, äfvensom i hvilken mån förbättrad  pensionering 
af  samtliga pensionsberättigade kunde ifrågakomma. 

Betänkandet afgafs  den 31 december 1875. K. m:ts proposition n:r 27 den 
31 januari 1876 angående pensioneringen af  flottans  befäl  och underbefäl  etc. 
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1 8 7 6 . 

Förslag  till ordnande af  meteorologiska observationer å ÄÄ-
, /• , /ifr  d svenska 

svenska jartyg. fartyg. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
8 januari 1877. 

Komiterade:  F. d. lotsdirektören Carl Bertil Lilliehöök, ordf., 
kommendörkaptenerna Victor af  Klint och Th. Arwidsson, profes-
sorn R. Rubcnson, hamnkaptenen Fingal von Sydow. 

Sekreterare:  L. A. Forssman, amanuens. 
Bilagor. A—E. Formulär ra. m. 
F. Ekman, F. L., utlåtande. 

/ 

Ur  innehållet: Historik och redogörelse för  åtgärder i andra 
länder. 

Pä grund af  framställning  från  vetenskapsakademien i ämnet tillför-
ordnades en komité den 29 oktober 1875. Komiterades förslag  afgafs  den 
11 januari 1876. Öfver  detsamma afgåfvos  utlåtanden den 9 februari  1876 
af  vetenskapsakademien och den 5 maj samma år af  lotsstyrelsen (förvaras 
vid akten). Uti statsverkspropositioneu till 1878 års riksdag framstälde  k. 
m:t förslag  om anslag till en nautisk-meteorologisk byrå. 

Underdånigt  belänkande och förslag  angående arméns pen• feåkowing. 
sionering afgifvet  den 27  januari 1876  af-i  nåder 
förordnade  komiterade. 

Stockholm 1876. 40 sid. 4:o. 
Ingår i 1876 bihang 2 saml. 2 afdeln.  • 

Komiterade:  Generalmajorerna J. H. Rosensvärd, ordf.,  och 
friherre  Bror Abr. Leijonhufvud,  generalkrigskommissarien N. A. 
Varenius, öfversten  P. S. V. Björkman, majoren grefve  G. O. F. 
Lagerberg. 

Sekreterare:  Axel von Heijne, auditör. 
Reservation af:  Rosensvärd, sid. 32. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  uppkomsten och utvecklingen 

af  arméns pensionsväsende, sid. 2—13. 
Bilagor. A—C, sid 34—40. Beräkningar rörande pensione-

ringen. 
K. m:t gaf  komiterade den 15 oktober 1875 i uppdrag att med led-

ning af  vissa inom landtförsvarsdepartemcntets  kansliexpedition utarbetade 
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hufvudgrunder  afgifva  yttrande och förslag  angående pensioneringen af  arméns 
befäl  och underbefäl  med vederlikar. Komiterade sammanträdde den 20 
oktober samma år. 

Betänkandet föredrogs  den 31 januari 1876. K. m:ts proposition n:r 
26 samma dag angående pensioneringen af  arméns befäl  med vederlikar. 

borg* Underdånigt  utlåtande af  komitén för  utredande af  frågan: 
Hvilken  plats i landets försvar  bör Karlsborgs  fästning 
intaga? 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden 
den 26 maj 1876. Tryckt i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift  1876 
sid. 545—556. 

Komiterade:  Generallöjtnanten E. M. af  Klint, ordf.,  chefen 
för  fortifikationen  generalmajoren friherre  B. A. Leijonhufvud, 
generalfälttygmästaren,  generalmajoren friherre  C. V. G:son Leijon-
hufvud,  chefen  för  generalstaben friherre  C. F. H. Raab. 

Sekreterare:  Kaptenen vid fortifikationen  A. Berglund. 
Komiterade tillförordnades  genom kgl. bref  den 10 mars 1876 i anled-

ning af  chefens  för  fortifikationen  memorial den 27 juli 1875 och betänkandet 
afgafs  den 11 maj 1876; föredrogs  ofvannämda dag. 

Löneregleringskomitén: 

rina fö^förvaä-  ̂  • Underdånigt  betänkande och förslag  angående löneregle-
männdmaJ"  ring'  m. TO. för  förvaltningen  af  sjöärendena, afgifvet 

den 17  maj 1876  af  i nåder förordnade  komiterade. 
Stockholm 1876. 67 sid. 4:0. 

Ingitr i 1877 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Amiralen R. von Feilitzen, ordf.,  departements-
chefen  E. Ljungstedt, landskamreraren O. R. Hammar, hemmans-
egaren Liss Olof  Larsson. 

Sekreterare:  Anton Granlund. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  dittillsvarande organisation af 

flottans  ekonomiska öfverstyrelse  och med afseende  derå gjorda 
förslag,  sid. 6—22. 

Bilagor. Litt. A. Förslag till stat för  marinförvaltningen  från 
och med 1878. 

Litt. B. Aflöningsförmåner  för  förvaltningen  af  sjöärendens ci-
vile embets- och tjenstemän 1876. 

Särskild mening af:  R. von Feilitzen, sid. 61—67. 
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Öfver  betänkandet afgafs  gemensamt utlåtande af  förvaltningen  af  sjö-
ärenden och chefen  för  flottans  militärpersonal, hvilket utlåtande är tryckt 
under följande  titel: 

Förvaltningens af  sjöärendena underdåniga utlåtande den 13 
juni 1876 öfver  i nåder förordnade  komniitterades underdåniga be-
tänkande ocb förslag  angående lönereglering ra. m. för,  nämnda 
embetsverk. 

Stockholm 1876. 21 sid. 4:o. 
Ingår i ofvannämda bihang. 

Ärendet anmältes den 8 december 1876. Uti statsverkspropositionen 
till 1877 års riksdag under femte  hufvudtiteln  punkt 3 framlade  k. m:t 
inför  riksdagen förslag  till stat för  marinförvaltningen. 

2. Underdånigt  betänkande och förslag  angående löneregle- ?£9gJö!!Zmd-
r „ jj , , i? /• •/• , 7  - t i - • hetskollegium. 

ring m. m. jor sundhetskollegium, ajgijvet den 14 juni 
1876  af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1876. 58 sid. 4:o. 
Ingår i 1877 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Generaldirektören N. J. Berlin, ordf.,  dessutom 
Ljungstedt, Hammar och Larsson. 

Sekreterare:  Anton Granlund. 
Särskild mening af:  Erik Ljungstedt, sid. 57—58. 
Ur  innehållet: Historik om kollegiets organisation och verk-

samhet samt gjorda organisationsförslag,  sid. 4—17. 
Tabellbilagor.  Litt. A. Förslag till stat för  medicinalstyrelsen 

från  och med 1878. 
Litt. B. Aflöningsförmåner  för  sundbetskollegii embets- ocb 

tjenstemän 1877. 
Förslag till instruktion för  medicinalstyrelsen. 
Öfver  betänkandet afgafs  den 18 september 1876 följande  i ofvannämda 

bihang intagna utlåtande: 
Underdånigt utlåtande af  sundhets-collegium öfver  komiterades 

den 14 juni 1876 afgifna  betänkande och förslag  angående löne-
reglering m. ra. för  collegium. 

Stockholm 1876. 40 sid. 4:o. 

Uti statsverkspropositionen till 1877 års riksdag i punkt 28 under 
åttonde hufvudtiteln  föreslog  k. m:t riksdagen att med godkännande af  den 
i statsrådsprotokollet intagna staten för  medicinalstyrelsen m. m. medgifva 
att för  samma stats tillämpning måtte få  användas det dåvarande anslaget 
till sundhetskollegium förhöjdt  med ett angifvet  belopp. 
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'/örlgt 3. Underdånigt  betänkande och förslag  angående löneregle-
hlrik°arkiveT. h ring m. m. för  kongl. biblioteket och riksarkivet, afgif-

vet den 30 augusti 1876  af  i nåder förordnade  komi-
terade. 

Stockholm 1876. 72 sid. 4:0. 
Ingår i 1877 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Ofvannämde  med undantag af  Berlin; hvaremot 
bibliotekarien C. G. Styffe  inträdde i komitén. 

• Särskilda meningar af:  Styffe,  sid. 59—62; Larsson, sid. 63—72. 
Ur  innehållet: Historik angående k. biblioteket, sid. 4—12. 
Historik angående riksarkivet,sid. 33—37. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till stat för  riksbiblioteket att till-

lämpas från  och med 1878. 
Litt. B. Stat för  kongl. biblioteket enligt k. bibliotekariens 

förslag  den 30 september 1875. 
Litt. C. Aflöningsförmåner  för  k. bibliotekets embéts- och 

tjenstemän 1876. 
Litt. D. Förslag till stat för  riksarkivet att tillämpas från  och 

med 1878. 
Litt. E. Aflöningsförmåner  för  riksarkivets embets- och tjenste-

män 1876. 
Öfver  betänkandet afgåfvos  yttranden af  riksarkivarien ock kongl. biblio-

tekarien, hvilken senares yttrande ingår i: 

Underdåniga embetsmemorial angående kongl. biblioteket 30 
september 1875 och 30 oktober 1876 på nådig befallning  ingifna 
af  kongl. bibliotekarien. 

Stockholm 1877. 
Genom statsverkspropositionen till 1877 års riksdag punkt 1—2 under 

åttonde hufvudtiteln  begärdes riksdagens godkännande af  föreslagna  nya 
stater för  dessa verk. 

ring9/år'generat-  Underdånigt  betänkande och förslag  angående löneregle-
ring TO. TO. för  generaltullstyrelsen, afgifvet  den 12 okto-
ber 1876  af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1876. 38 sid. 
Ingår i 1877 bihang 2 saml. 2 afd.  j 

Komiterade:  Ljungstedt, Hammar och Liss Olof  Larsson. 
Särskild mening af  Larsson, sid. 37—38. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till stat från  och med 1878. 
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Litt. B. Stat enligt embetsverkets förslag  af  den 25 nov. 1873 
Litt. C. Aflöningsförmåner  under 1876. 
Öfver  betänkandet afgafs  utlåtande den 15 november 1877 af  riksbanks-

fullmäktige  äfvensom följande: 
Generaltullstyrelsens underdåniga skrifvelse  den 23 oktober 

1876 i livad densamma innefattar  införd  rad t utlåtande öfver  löne-
regleringskomitén den 12 oktober 1876 afgifna  underdåniga betän-
kande och förslag  till lönereglering m. m. för  generaltullstyrelsen. 

Stockholm 1876. 54 sid. 
Ingår i ofvannämnda  bihang. 

Uti statsverkspropositionen till 1878 års riksdag under sjunde hufvud-
titeln punkt 5 föreslog  k. m:t att riksdagen skulle godkänna de i åtföljande 
statsrådsprotokoll intagna stater och vilkor angående lönereglering för  verket. 

5. Underdånigt  betänkande oeh förslag  angående löneregle- tång-
ring m. m. för  fångvårdsstyrelsen,  afgifvet  den 9 no-
vember 1876  af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1876. 44 sid. 4:o. 
Ing&r i 1877 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Nyssnämde Ljungstedt, Hammar och Liss Olof 
Larsson samt byråchefen  C. G. Gerle. 

Särskild mening af  C. Gerle, sid. 43—44. 
Ur  innehållet. Redogörelse för  styrelsens organisation och in-

struktion, föreslagna  ändringar i densamma, sid. 4—11. 
Ofversigt  af  de under 1875 till styrelsen inkomna ärenden, sid. 

11—14. 
Tabellbilagor:  Litt. A. Förslag till stat för  fångvårdsstyrelsen 

från  och med 1878. 
Litt. B. Aflöningsförmåner  för  samma styrelse 1876. 
Litt. C. Stat för  samma styrelse enligt styrelsens förslag  den 

18 november 1873. 
Fångvårdsstyrelsens utlåtande af  den 24 november 1876 är tryckt som 

bilaga till protokollet öfver  justitieärenden den 22 december 1876, hvilket 
åter utgör bilaga till statsverkspropositionen till 1877 års riksdag. Uti. 
denne proposition under andra hufvudtiteln  punkt 2 framlade  k. m:t förslag 
till ny stat för  fångvårdsstyrelsen. 

Underdånigt  betänkande och förslag  angående dels ordnande 
af  förvaltningen  af  statens fastiqheter  och dels uvplå- {eter  "eh  ang. 

J  J  J  . . upplåtande tat 

tände till nybyggen af  mark i Norrland,  afgifvet 
dertill i nåder förordnade  komiterade den 19 maj 1876. 

Stockholm 1876. 129 sid. + LVI. 4:o. 
Ingår i 1877 bihang 2 saml. 2 afd. 
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Komiterade:  Landshöfdingarne  Axel Adlercreutz. ordf.,  och H. 

A, Widmark, godsegaren Axel Odelberg, lyttmästaren P. von Möl-
ler, landskamreraren O. A. Sjöqvist, t. f.  skogsinspektören C. P. Groth. 

Sekreterare:  Carl Petersén. 
Reservationer af:  Odelberg, sid. III—XXXIV; von Möller, sid. 

XXXIV—XLII; Sjöqvist, sid. XLII—XLVH; Groth, XLVII—LVI. 
Ur  innehållet: Finansministerns yttrande till statsrådsprotokollet 

den 5 november 1875 som inledning till hemställandet om komiténs 
tillsättning, sid. 2—19. 

Historik rörande lagstiftningen  angående de för  statsverket ut-
arrenderade egendomar, sid. 23—41. 

Arrendeväsendets ståndpunkt i landet, sid. 41—45. 
Redogörelse för  domänlagstiftningen  i Preussen, Wiirttemberg, 

Danmark, England och Frankrike, sid. 45—54. 
Öfversigt  af  statens fastigheter,  sid. 54—61. 
Om upplåtandet af  mark till nybyggen i Norrland etc., sid. 

110—121. 

Bilagor. Se reservationerna här ofvan. 
Bihang. Tabeller tillhörande det af  komiterade för  upprättande 

af  förslag  rörande reglering af  förvaltningen  utaf  kronans fasta 
egendom, den 19 maj 1876 afgifna  underdåniga betänkande. 

Stockholm 1876. 243 sid. st. 4:o. 
Ingår i ofvannämda bihang. 

Tab. 1. Upptagande de kronans fastigheter,  som vid 1875 års 
utgång stodo under kammarkollegii förvaltning  och för  statsverkets 
räkning utarrenderats eller af  hvilka åtkomsten annorledes till stats-
verket ingått. 

Tab. 2. Upptagande de kronans fastigheter,  om hvilkas in-
dragning till statsverket beslut blifvit  fattadt,  men vid nämda tid 
ännu ej hade gått i verkställighet. 

Tab. 3. Upptagande de under serafimerordensgillets  vård stå-
ende fastigheter,  om hvilkas indragning till statsverket fråga  uppstått. 

Tab. 4. Upptagande landsstatens ännu icke indragna boställen. 
Tab. 5—6. Innefattande  länsvis och för  hela riket uppgjorda 

sammandrag af  föregående  tabeller. 
Historik.  Genom skrifvelse  n:r 21 den 3 maj 1875 anhöll riksdagen hos k. 

m:t om upprättande och framläggande  af  förslag  till de föräudradc  bestäm-
melser med afseende  å utarrendering och förvaltning  af  statens egendomar, 
som af  förhållandena  påkallades. Den 5 november samma år förordnade  k. 
m:t komiterade med uppdrag att med ledning af  de upplysningar, som kunde 
inhämtas såväl om Sveriges egna förhållanden  som andra länders erfarenhet 
i dessa afseenden,  afgifva  utlåtande dels om erforderliga  ändringar i gällande 
bestämmelser rörande utarrendering af  egendomar för  statsverkets räkning 
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och om ett lämpligt anordnande af  förvaltningen  af  samma egendomar och 
dels om vilkoren för  upplåtande till enskilde af  kronan tillhörig för  odling 
tjenlig mark i de norrländska länen. Widmarks förordnande  som komité-
ledamot afsåg  den tid, då komitén behandlade ofvannämda norrländska för-
hållanden. Komiterade sammanträdde den 2 december 1875; betänkandet 
afgafs  den 19 maj 1876. 

Öfver  betänkandet afgåfvos  yttranden af  såväl k. m:ts befhde  i länen 
som ock följande,  i ofvannämda bihang intagna: 

Underdåniga utlåtanden angående ordnande af  förvaltningen 
af  statens fastigheter  och upplåtande till nybyggen af  mark i 
Norrland, afgifna  af  kongl. kammar-kollegium den 26 oktober, kongl. 
skogs-styrelsen den 25 september och kongl. landtbruksakademiens 
förvaltningskomité  den 14 oktober 1876. 

Stockholm 1877. 101 sid. 4:o. 

K. m:ts proposition n:r 32 af  den 26 februari  1877 afläts  till riksdagen 
angående förvaltningen  af  kronans domäner, men föranledde  endast det be-
slut från  riksdagens sida, att för  1878 ett anslac nå extra stat af  75.000 
kr. stäldes till k. m:ts förfogande  att tills vidare användas tör förvaltningen 
af  kronans domäner. Jemför  vidare 1880 ars betänkande angående domän-
förvaltningens  ordnande. 

Nya  lagberedningens förslag  till utsölcningslag och i sam- ^gm^gXt 
manhang dermed erforderliga  författningar.  sokningtiag. 

Stockholm 1876. 245 sid. 4:o. 
Ingår i 1877 bihang 2 saml. 2 afd. 

Ledamöter: Presidenten K. J. Berg, ordf.,  revisioussekreterarne 
Aug. Östergren och J. O. Wedberg, assessorn Axel Örbom, pro-
fessorn  L. Annerstedt. 

Sekreterare:  vice häradshöfdingen  E. von Krusenstjerna. 
Särskilda yttranden af:  Östergren, sid. 172—206; Örbom, sid. 

207—229; Annerstedt, sid. 230—245. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  vissa främmande  länders lag-

stiftning  angående utsökningsväsendet, sid. 145—171, 
Beredningens förslag  omfattade  1) utsökningslag; 2) förordning 

•om nya utsökningslagens införande  och hvad i afseende  derå iakt-
tagas skall; 3) förordning  angående upphäfvande  af  ridderskapets 
och adelns rätt att göra utpantning hos sina frälsebönder;  4) för-
ordning angående stämningsmän. 

Ofvannämda förslag  afgåfvos  den 7 juni 1876. Högsta domstolens 
yttrande afgafs  den 21 november samma år och är tryckt som bilaga till k. 
m:ts proposition n:r 2 med förslag  till utsökningslag och i sammanhang dermed 
erforderliga  författningar  af  den 30 december 1876. 

Förteckn.  öfver  Komitébct.  \ 24 
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imidtyrSs Betänkande af  den för  förberedande  granskning af  styrel-
sens för  statens jernvägstrafik  förvaltning  tillsatta 
komité. 

Stockholm 1876. 25 sid. 4:o. 
Komiterade:  Kammarherren grefve  N. Gyldenstolpe, ordf.,  gods-

egaren Fr. Hederstjerna, organisten J. Rundbäck, byråchefen  A. 
M. Lindgren, trafikcheferna  K. Iiyckert och M. Agrelius. 

Sekreterare:  Staffan  Cederschiöld. 
Reservation af  Rundbäck, sid. 17—18. 
Komiterade tillförordnades  den 19 maj 1876. Betänkandet som afser 

år 1874 afgafs  den 3 juli 1876. Trafikstyrelsens  utlåtande öfver  betänkandet 
är tryckt å sid. 19—25. 

AuL"ör"™drc  Underdånigt  förslag  till ny instruktion för  kongl. maj:ts 
juMierevmonen  nedre justitierevision, justitierevisionsexpeditionen och 

g eneralsauditör s-expeditionen. 
Stockholm 1876. 30 sid. 4:o. 

Komiterade:  Revisionssekreterarne Ilugo Fåhrseus, E. Poignant 
och Gust. Lagergren. 

Komiterade förordnades  den 31 mars 1876 och afgåfvo  sitt förslag  den 
20 september samma år. Hvarje komiterad afgaf  sitt särskilda förslag  eller 
yttrande. 

•MtejeMnfs-  Underdånigt  betänkande, afgifvet  den 20 oktober 1876  af 
0'" lkandeda"'  förberedande  skattejemknings-komitén. 

Stockholm 1S77. 123 + CIIL+103 sid. st. 8:0. 
Komiterade:  Professorn  H. L. Rydin, kammarrådet Alb. An-

derson, aktuarien J. Hellstenius. 
Reservationer af:  Rydin, sid. 1—99; Anderson, sid. 103. 
Ur  innehållet: Sveriges ekonomiska utveckling från  1860-talet, 

sid. 100—123. 
Tabellbilagor.  I. 1—3. Alskrifningsplaner  för  grundskatterna 

och rustnings- och roteringsbördan. 
4 a—d. Statsinkomsterna, uppbörds- och driftkostnader,  stats-

utgifter  åren 1845, 1861 och 1876. 
5—8. Kapitaliseringsplan etc. 
9. Tullsatser i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike 

och England. 
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10. De egentliga skatternas totalbelopp, de särskilda skatte-

titlarnas afkastning  och statsskulden i vissa länder fördelade  per 
individ. 

11. Direkta och indirekta skatter i vissa uppgifna  länder. 
12. Antal af  och taxeringsvärde å jordbruksfastigheter  enligt 

18.74 års taxeringslängder. 
13. Bevillning för  inkomst af  kapital och arbete enligt samma 

längder. 
14. Sammandrag af  1875 års taxeringslängder för  landet öfver 

andra artikelns bevillning för  fast  egendom samt för  kapital och 
arbete äfvensom tredje artikelns bevillning för  frälseegendomar. 

15. Sammandrag af  1875 års taxeringslängder för  städerna 
öfver  andra artikelns bevillning för  fast  egendom samt för  kapital 
och arbete med upptagande särskildt af  de städer som hafva  10,000 
invånare och deröfver. 

16. Sammandrag af  taxeringslängderna för  åren 1862—1875 
öfver  taxeringsvärdet å jordbruksfastighet,  för  hvilken bevillning 
erlägges. 

17. Sammandrag af  taxeringslängderna för  åren 1862—1875 
öfver  taxeringsvärdet å annan fastighet  för  hvilken bevillning erlägges. 

18. Sammandrag af  taxeringslängderna för  åren 1864—1875 
öfver  uppskattad inkomst af  kapital. 

19. Sammandrag af  taxeringslängderna för  åren 1864—1875 
öfver  uppskattad inkomst af  rörelse, näring eller yrke samt enskild 
tjenstebefattning  eller pension. 

20. Sammandrag af  taxeringslängderna för  åren 1864—1875 
öfver  inkomst af  allmän tjenstebefattning  eller pension. 

21. Procentiska höjningen eller sänkningen af  taxeringsbe-
loppen 1862—1875. 

22. Jemförelsetablå  öfver  antalet handlande som idka gross-
handel eller försälja  varor i bod eller från  annat upplagsställe jemte 
deras betjening i städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, 
Gefle  ocb Sundsvall samt den bevillning hvartill dessa handlande 
blifvit  för  sin rörelse taxerade under åren 1865—1874. 

23. Sammandrag öfver  antalet handlande jämte deras betje-
ning på landet samt i de under landsrätt lydande städer och den 
bevillning, hvartill dessa handlande blifvit  för  sin rörelse taxerade 
under åren 1865—1874, länsvis. 

II. Bil. n:r I—L. Belysande Sveriges ekonomiska utveckling 
1860—1875. 

I—XI. Odlad jord och ängsmark, brukningsdelar, utsäde, 
landtbruksingeniörernas förrättningar,  skördens utfall  i olika län, 
skördebeloppet, in- och utförsel  af  spanmål samt mjöl och gryn, 
artificiella  gödningsämnen, kreaturshållet, in- och utförsel  af  en del 
ladugårdsalster samt af  kött och fläsk. 
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XII. Medelstorlek oeh afkastning  af  hvarje inantal i riket 

1858 och 1875. 
XIII—XX. Markegångsprisen å en kubikfot  spanmål och ärter, 

å ett centner smör, å mans- och kvinsdagsverken samt ökedags-
verken, 1861—1875. 

XXI. Dräng- och piglöner 1865 och 1874. 
XXII. Statsanslag till understöd af  jordbruket och dess bi-

näringar. 
XXIII. Antalet sågverk och dess tillverkningar år 1874. 
XXIV. Sveriges utförsel  af  trävaror. 
XXV—XXVI. Bergshandteringen och utförsel  af  en del bergs-

produkter. 
XXVII—XXVIII. Fabrikernas antal arbetare, drifkraft  och till-

verkningsvärde etc. 
XXIX. Bränvinsbränningeu och hvitbetssockertillverkningen. 
XXX—XXXIV. In- och utförsel  af  vissa artiklar etc. 
XXXV—XXXVI. Tulluppbörden för  införda  varor samt spe-

cificerad  för  vissa artiklar. 
XXXVII—XXXIX. Utrikeshandeln, svenska handelsflottan 

samt inrikes handel och sjöfart. 
. XL—XLI. Statens och enskilda jernvägar, deras längd, person-

och godstrafik,  inkomster etc. 
XLU—XLIII. Telegraf-  och postväsendet. 
XLIV. Statsbidrag till kommunikationsanstalter utom stats-

banor och telegraf  etc. 
XLV. De under åren 1848—1875 bildade och i verksamhet 

varande aktiebolagens antal minimi- och maximi-aktiekapital. 
XLVI—XLIX. Riksbankens vinst och dess fördelning,  svenska 

bankernas ställning, de sedelutgifvande  enskilda bankerna, spar-
bankerna. 

L. Statistiska jemförelser  mellan Sverige, Norge, Danmark, 
Nederländerna, Belgien, Preussen, Frankrike ocb Storbritanien. 

III—n:r 1 —14. Formulär till förslaget  till bevillningsförordning. 
Betänkandet omfattar  bland annat förslag  till förordning  om 

grunderna och sättet för  bevillningstaxeringen. 

Historik.  Komiterade tillsattes den 22 juli 1875 med uppdrag att 
såsom förberedelser  för  en framdeles  snart sammanträdande komités arbeten 
verkställa de undersökningar och uppgöra de förslag,  hvilka kunde finnas 
behöfliga  såsom förberedande  för  utredande af  frågan,  på hvilket sätt och i 
hvilken ordning, under förutsättning  att de nu af  fastigheter  utgående rust-
nings- och roteringsbesvär samt grundskatter successivt minskades för  att 
slutligen upphöra, ersättning för  dessa statsverkets inkomster kunde vara 
att säkert påräkna, på samma gång tillgångar deröfver  bereddes för  stats-
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utgifter,  som blefve  erforderliga  för  ett successivt genomförande  och upprätt-
hållande af  en härordning bygd på den kungl. propositionen af  den 16 
januari 1875. 

Komiterades arbeten, i hvilka riksbanksfullmäktigen  J. V. Arnberg från 
1876 års början af  sjukdom hindrades deltaga och i hvilka Hellstcnius skulle 
deltaga med särskildt uppdrag att biträda med utarbetande af  erforderliga 
statistiska uppgifter,  fortgingo  från  den 17 augusti 1875 tidtals under ledning 
af  finansministern. 

Öfver  betänkandet afgafs  följande  utlåtande: 

Kongl. maj:ts och rikets kammarrätts den 30 november 1877 
afgifna  underdåniga yttrande i anledning af  förberedande  skatte-
jemkningskomiténs förslag  till ny bevillningsförordning  jemte under-
dåniga förslag,  aflemnade  af  öfverståthållareembetet  och kongl. 
maj:ts samtlige befallningshafvande. 

Stockholm 1877. 161 sid. st. 8:o. 
Jemför  äfven: 
Sammanställning af  det utaf  förberedande  skattejemkningskomitén den 

20 okt. 1876 afgifna  förslag  till ny bevillningsförordning  med de i nu gäl-
lande bevillningsstadga deu 8 augusti 1876 jemte dervid fogade  instruktion 
för  taxeringsförrättningarne  meddelade bestämmelser, till hvilka uti nämda 
förslag  hänvisas. 

Stockholm 1877. 4:o. 

Underdånigt  betänkande angående svenska och norska kon- n-
sulatväsendet jemte förslag  till förordning  m. m., afgif-
vet den 4 november 1876  af  den enligt nådigt beslut 
den 12 februari  1875  förordnade  svensk-norska komité. 

Stockholm 1876. 581 sid. 4:o. 

Komiterade:•  Landshöfdingen  Axel Bergström, ordf.,  kabinetts-
sekreteraren Alfred  Lagerheim, f.  d. kommendörkaptenen Emil 
Ekman, konsuln IL Bernhoft,  f.  d. konsuln köpmannen J. A. Michel-
sen, konsuln Chr. Cliristiansen. 

Sekreterare:  Carl August Titz, t. f.  notarie i kommerskollegium. 
Ur  innehållet. Ofversigt  af  svensk-norska konsulatväsendets ut-

veckling sedan föreningens  ingående 1814, sid. 5—104. 
Tabellbilagor.  N:r 1. Utvisande antalet och drägtigheten af 

de till de förenade  rikenas konsulat 1870—1874 ankomna svenska 
och norska fartyg  samt medeltalet af  den utaf  dem erlagda läst-
afgift. 

N:r 2. Sammandrag af  tabell n:r 1 med tillägg af  fartygens 
drägtighet uttryckt i ton. 
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N:r 3. Öfversigt  öfver  Sveriges och Norges handel och sjö-
fart  på utlandet 1870—1874. 

N:r 4. Beräkning öfver  konsulskassans inkomster och utgifter. 
Komiterade afgåfvo:  1) Förslag till förordning  angående kon-

sulatväsendet; 2) Förslag till allmän instruktion för  konsulernas 
embetsutöfning. 

Historik.  K. m:t beslöt den 12 februari  1875, att åt en komité bestå-
ende af  tre svenska och tre norska män skulle uppdragas att afgifva  dels 
utlåtande om och förslag  till de förändringar  i de förenade  rikenas konsulat-
väsende, hvilka komitén efter  pröfning  af  dithörande omständigheter måtte 
finna  lämpliga, dels ock förslag  till förnyad  konsulstadga. De svenske 
komiterade utsågos den 6 juli och de norske den 31 juli samma år. Komitén 
sammanträdde den 15 september 1875. Enligt utrikesministerns yttrande 
till statsrådsprotokollet borde komiténs arbeten icke bindas af  någon detal-
jerad instruktion, utan komitén fast  hellre förklaras  berättigad att till pröf-
ning upptaga och afgifva  utlåtande öfver  alla de frågor,  den måtte finna  stå 
i omedelbart sammanhang med konsulatväsendets ordnande, liksom den i af-
seende på affattandet  af  förnyad  konsulsstadga endast borde vara inskränkt 
inom hvad komitén sjelf  ansåge vara af  praktiskt behof  påkalladt. 

A7öime^ eo"d- s' Utlåtande  och förslag  angående Helgeandsholmens  ordnande. 
nancU. 

Ingår på sid. 3 och följande  uti Handlingar rörande Helgeandsholmens 
ordnande. Stockholm 1877. 4:o. Dessa handlingar ingå som bilaga 
till 1877 bihang 4 6aml. såsom bilaga till statsutskottets utlåtande n:r 6G. 

Komiterade:  Öfverståthållaren  friherre  Gust. af  Ugglas, ordf., 
chefen  för  h. m:t konungens hofstall  F. d'Orchimont, bankofull-
mäktigen, häradshöfdingen  A. V. Dufva,  professorn  Carl J. Ros-
sander, professorn  F. V. Scholander. 

Sekreterare:  Moritz Rubenson, sekreterare hos Stockholms stads-
fullmäktige. 

Särskilda meningar af:  A. V, Dufva  samt F. d'Orchimont, 
sid. 20—21. 

Bilagor. Diverse kostnadsförslag,  uppgift  å lägenheter som uti 
enkedrottniugens hus å Helgeandsholmen äro upplåtna till boställen 
åt betjeningen vid konungens hofstall  och till klädkammare för  hof-
stallet samt uppgift  å boställslägenheter m. m. disponerade af  hofstallet 
å Helgeandsholmen etc., diverse promemorier angående Helgeands-
holmen och de i betänkandet omnämda byggnadstomter, sid. 21—40. 

Historik.  Genom kungl. bref  den 9 februari  1856 till dåvarande öfverståt-
hållaren förklarade  k. m:t sig hafva  beslutat uppdraga åt en särskild komité 
att uppgöra förslag  såväl till k. hofstallets  förflyttande  till annan plats som 
ock till Helgeandsholmens planerande och förskönande  (jemför  sid. 240). 
Komitén fullgjorde  emellertid aldrig sitt uppdrag, utan upplöstes år 1865. Efter 
en del i betänkandet närmare omnämda framställningar  och förhandlingar  samt 
efter  skrifvelsen  n:r 18 af  1875 års riksdag med förfrågan  hos k. m:t om vilkoren 
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för  öfverlåtande  till riksbanken i ocb för  bebyggande af  kanslihuset eller 
annan lämplig eller närbelägen staten tillhörig plats förklarade  k. m:t vid 
denna skrifvelses  föredragning  den 10 december samma år sig anse en för-
beredande öfverläggning  mellan ombud för  de i frågan  intresserade vara 
mest egnad att bereda densamma en för  alla tillfredsställande  lösning. På 
grund deraf  sammanträdde komiterade, af  hvilka Dufva  var utsedd af  banko-
fullmäktige  och llossander af  Stockholms stadsfullmäktige.  Betänkandet af-
gafs  den 14 december 1876. Öfver  detsamma afgåfvos  utlåtanden af  riks-
marskalksembetct den 31 mars 1877 och af  chefen  för  k. hofstallct  den 20 
samma månad. Dessa båda utlåtanden ingå äfven  i ofvannämda Handlingar. 

Betänkande af  svensk-norska artilleri-komitén ar 1876  an-ianmssr^Jör 
o J  • /».. 7 # R  7 J*  77 * 7 7 J  enade rikenas 

gående införandet  af  en hufvudkanon  vid de förenade  fäuartmener. 
rikenas fältartillerier. 

Ingår i Artilleritidskrift  för  1877 bihang sid. 1—46. 
Komiterade:  Öfverstelöjtnanten  S. Ch. Gjessing, kaptenerna 

Fr. Schartau, A. Heiberg, Th. Hellesen, A. Ullén och H. von 
Stockenström. 

Reservation af:  Gjessing och Heiberg, sid. 18—25. Särskilda 
vota af  medlemmarna, sid. 26—46. 

Bilaga. Tabell öfver  mått och vigter m. m. vid åtskilliga 
länders fältartillerier. 

Komitén tillförordnades  genom generalorder den 2 augusti 1876 att 
sammanträda i Kristiania den 1 november samma år för  att afgifva  utlå-
tande öfver  vissa af  gcneralfälttygmästaren  och chefen  för  svenska artilleriet 
i skrifvelse  den 30 oktober 1876 framstälda  frågor  om införandet  af  en 
hufvudkanon  vid de förenade  rikenas fältartilleri  och vissa dermed samman-
hängande omständigheter. 

Förslag  till regler för  inskjutning med fältkanoner.  mcd}<manona-. 
Ingår i Artilleritidskrift  for  1876 bihang sid. 125 och följande. 

Komiterade:  Kaptenerna Th. H. M. A. Wennerholm, C. A. 
Francke och F. A. Ullén. 
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anffftuluaiebr-  Underdånigt  utlåtande angående tulltaxebestämmelserna för 
stammelserna , o, 7 »77 • 7 7 7 •• 7 o 

/ör pappa-, papper samt atskilliga dermed sammanhang ande jr ägor, 
efter  särskild nådig remiss afgifvet  af  den för  utarbe-
tande af  förslag  till ny tulltaxa den 29 september 1876 
i nåder tillsatta komité. 

Stockholm 1877. 49 sid.+ 2 opag. tabeller. 4:0. 
Ingår i 1877 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Generaltulldirektören A. G:son Bennieh, ordf., 
grosshandlaren P. Muren, f.  d. generalkonsuln T. Willerding, öfver-
direktören Knut Styffe,  grosshandlaren Olof  Wijk, fabrikören  John 
Lenning, hemmansegaren Nils Larson i Tullus. 

Sekreterare:  F. II. Sehlytern. 
Reservationer af:  Styffe,  sid. 45—48; Lenning, sid. 48—49. 
Bilagor. Litt. A. Uppgifter  rörande tillverkningsvärdet af 

särskilda slag af  papper vid de svenska pappersbruken 1865—1874. 
Litt. B. Uppgifter  angående utförsel  och införsel  af  särskilda 

slag af  papper 1866—74. 
Litt. C. Tabell upptagande de af  komiterade föreslagna  för-

ändrade taxebestämmelser samt till jemförelse  de rubriker i gällande 
tulltaxa, i afseende  på hvika komiterade föreslagit  förändring. 

Litt. D. Tabell öfver  de förändringar  i tullinkomst, som an-
såges blifva  en följd  af  komiterades förslag. 

Historik.  Handlingarna i två medelst besvär under k. m:ts pröfning 
dragna mål angående tullbehandling af  papper remitterades till komitén med 
befallning  att inkomma med utlåtande öfver  besvären och dcrvid tillika af-
gifva  förslag  till de förändringar  i grunderna för  tullbehandlingen af  och 
tullsatserna å artikeln papper, som kunde anses vara af  omständigheterna 

i påkallade. Utlåtandet afgafs  den 9 januari 1877, föredrogs  den 2 februari 
samma år. K. m:ts proposition (n:r 37) af  den 2 mars 1877 angående förändring 
i tullsatserna å papper m. fl.  ämnen. Angående komitén se vidare sid. 410 
samt vid år 1882. 

Ang. awkaff-  Artillerikomiténs betänkande och förslaq  rörande anskaff-ning af  artilleri- J  J  M 
materiel. ning af  artillerimateriel. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden 
den 10 augusti 1877. Refereras  utförligt  i bihanget till Artilleritid-
skrift  för  1877 sid. 85—90. 

Komiterade:  Generalfälttygmästaren  friherre  C. V. G:son Leijon-
hufvud,  ordf.,  öfversten  F. R. Carlsohn, kaptenen J. C. Bratt, t. f. 
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chefen  för  förvaltningen  af  sjöärenden konteramiralen A. G. R. v. 
Feilitzen, kommendörkaptenen J. U. G:son Améen. 

Sekreterare:  C. Aqvist. 
Reservation af  Carlsohn. 
Bilagor. A. Approximativ uppskattning af  värdet på den till 

Finspongs styckebruk hörande hytteafdelning. 
B. Approximativ värdering af  den del af  Finspongs styckebruk 

med maskiner, som för  kanontillverkning vore behöflig. 
C. Undersökning vid Hörle rörande anläggning af  verkstäder 

för  kanon- och projektiltillverkning. 
D—E. Två ritningar rörande Hörle. 
En komité tillförordnades  den 22 september 1876 att afgifva  utlåtande 

och förslag,  huruvida konstruktionen, anskaffningen,  försöksskjutningen  och 
inskjutningen af  artilleri och andra skjutvapen såväl för  arméns som för 
flottans  räkning lämpligen kunde åstadkommas genom en och samma myn-
dighet, dels om och i så fall  hvilka åtgärder borde vidtagas för  att för 
framtiden  ordna kanontillverkningen på ett sätt, som mer än det dittills 
anlitade anskaffningssättet  lemnade utsigt till att utan uppskof  erhålla den 
kanonmateriel, hvaraf  svenska staten vore i behof. 

Betänkandet afgafs  den 5 februari  1877. Utlåtande af  armdförvalt-
ningen och förvaltningen  af  sjöärenden den 26 maj samma år. Ärendet 
anmältes den 1(1 augusti samma år. 

Militära helsovårdskomitén: 
1. Förslag  till föreskrifter  rörande approbation och kassation -j"^  å/^ärn-

af  värnpligtige. pWw-

2. Förslag  till reglemente för  öfningar  i sarades transport. 
Komiterade  etc. se sid. 338. p o r t ' 
Dessa förslag  afgåfvos  den 20 februari  1877. 

Löneregleringskomitén: 
1. Underdånigt  betänkande och förslag  angående löneregle-

ring m. m. för  generalpoststyrelsen, afgifvet  den 5 mars "°' M' J' eke"-
1877  af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1877. 47 sid. 4:o. 
IngAr i 1878 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Generalpostdirektören Vilhelm Roos, ordf.,  departe-
mentschefen  E. Ljungstedt, landskamreraren O. R. Hammar och 
hemmansegaren Liss Olof  Larsson. 

Sekreterare:  Aug. Hagman. 
Särskilda meningar af  Ljungstedt och Hammar, sid. 45—46; 

Larsson, sid. 46—47. 
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Bilagor. Litt. A. Förslag till stat för  generalpoststyrelsen att 

tillämpas från  och med 1878. 
Litt. B. Aflöningsförmåner  för  styrelsens embets- och tjenste-

män 1877. 
Ur  innehållet. Redogörelse för  hvad under senare år förekom-

mit rörande post- och telegrafverkens  förenande  under en gemensam 
styrelse, sid. 4—10. 

Historik öfver  svenska postverket och dess styrelse, sid. 10—33. 
Öfver  betänkandet afgafs  den 12 mars 1877 generalpoststyrelsens utlåtande, 

hvilket är tryckt (Stockholm 1877, 7 sid. 4:o) och ingår i ofvannämda bihang. 
Uti statsverkspropositioncn till 187S års riksdag i punkt 3 under 

sjunde, hufvudtiteln  öfverlemnades  till riksdagens godkännande förslag  till 
ny stat för  postverket. 

rtlg /örMegraf-  2. Underdånigt  betänkande ocli förslag  angående löneregle-
ring m. m. för  telegrafstyrelsen,  afgifvet  den 24 april 
1877  af  i nåder förodnade  komiterade. 

Stockholm 1877. öl sid. 4:o. 
Ingår i 1878 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Se ofvannämde  jämte generaltulldirektören D. 
Nordlander. 

Sekreterare:  Se ofvan. 
Särskilda meningar af:  Nordlander, sid. 43—51; Ljungstedt 

och Hammar, sid. 51; Larsson, sid. 51. 
Ur  innehållet. Historik öfver  telegrafverkets  uppkomst och 

organisation etc., sid. 4—15. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till stat för  telegrafstyrelsen  att 

tillämpas från  och med 1879. 
Litt. B. Aflöningsförmåner  för  telegrafstyrelsens  embets- och 

tjenstemän år 1877, 
Historik.  Öfver  betänkandet afgafs  utlåtande den 6 juli af  telegraf-

styrelsen, hvilket är tryckt (Stockholm 1877, 12 sid., 4:o) och ingår i ofvan-
nämda bihang. 

Uti statsverkspropositionen till 1878 års riksdag i punkt 4 under sjunde 
hufvudtiteln  öfverlemnades  till riksdagens godkännande förslag  till stat för 
styrelsen. 

ring för  landt- 3. Underdånigt  betänkande och förslag  angående löneregle-
'mätcristgrelscn.  . , . ' • r i * n • t ring m. m. för  landtmäteristyrelsen, afgijvet  den 18 juli 

1877  af  i nåder förordnade  komiterade. 
Stockholm 1877. 88 sid. 4:o. 

Ingår i 1878 bihang 2 saml. 2 afd. 
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Komiterade:  Generallandtmäteridirektören Ludvig B. Falkman, 
ordf.,  samt ofvannämde  Ljungstedt, Hammar och Liss Olof  Larsson. 

Ur  innehållet. Historik, sid. 4—8. 
Personalens tjensteåligganden och göromålens fördelning  etc. 

inom kontoret, sid. 8—28. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till stat för  justeringsstyrelsen att 

tillämpas från  och med 1879. 
Litt. B. Förslag till stat för  landtmäteristyrelsen att tillämpas 

från  och med 1879. 
Litt. C. Aflöningsförmåner  för  landtmäteristyrelsens embets-

och tjenstemän samt betjente m. m. år 1877. 
Särskilda meningar af:  Falkman, sid. 69—86; Larsson, sid. 

87—88. 
Öfver  betänkandet afgafs  följande  i ofvannämda bihang intagna ut-

låtande : 
Landtmäteristyrelsens underdåniga utlåtande i anledning af 

löneregleringskomiténs betänkande och förslag  angående löneregle-
ring m. m. för  sagda embetsverk jemte tillhörande bilagor. 

Stockholm 1877. 41 sid. 4:o. 
Uti statsvcrkspropositioncn till 1878 års riksdag i punkt 4 under sjette 

hufvudtiteln  öfverlemnades  till riksdagens godkännande förslag  till stater för 
ofvannämda styrelser. 

4. Underdåniqt  betänkande och förslaq  anqående lönereqle- • 
j J  J  J  J  ring for  ofver-

ring m. m. för  öfverintendentsembetet,  afgifvet  den 16 ™anMet' s 

oktober 1877  af  i nåder förordnade  komiterade. 
Stockholm 1877. 43 sid. 4:o. 

Ingår i 1879 hihaug 2 saml. 2 afd. 
Komiterade:  Intendenten F. V. Scholander och förste  inten-

denten Aug. Ekmark samt Ljungstedt, Hammar och Liss Olof 
Larsson. 

Särskild mening af  Larsson, sid. 42. 
Ur  innehållet. Historik, embetets organisation, sid. 4—18. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till stat att tillämpas från  och med 

år 1879. 
Litt. B. Aflöningsförmåner  för  öfverintendentsembetets  embets-

och tjenstemän 1876. 
Öfver  betänkandet afgafs  deu 0 november 1877 följande  i ofvannämda 

bihang intagna utlåtande: 
Öfveriutendents-embetets  underdåniga utlåtande öfver  särskilda 
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komiterades den 16 oktober 1877 afgifna  underdåniga betänkande 
och förslag  till lönereglering m. m. för  öfverintendeuts-embetet. 

Stockholm 1877. 8 sid. 4:o. 
Uti statsverkspropositionen till 1879 års riksdag i punkt 3 under sjunde 

hufvudtiteln  öfverlemnades  till riksdagens godkännande förslag  till stat för 
öfverintendentsembetet. 

Underdånigt  betänkande och förslag  angående skjutsväsen-
dets ordnande, afgifvet  den 6 mars 1877  af  dertill i 
nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1877. 299 sid. 4:o. 
Ing&r i 1878 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  C. Ekström, ordf.,  generalpost-
direktören Vilhelm Roos, godsegaren Rob. Montgomery-Cederhielm, 
landssekreteraren C. A. Holmberg, ledamöterna af  andra kammaren 
hemmansegarne Carl Ifvarsson  och P. O. Hörnfeldt. 

Sekreterare:  v. häradshöfdingen  Carl G. Edman. 
Tabellbilagor.  Litt. A. Sammandrag af  uppgifter  rörande skjuts-

väsendet i riket år 1875. 
Specialtabell angående skjutsväsendet i rikets städer år 1875. 
Specialtabeller angående skjutsväsendet vid gästgifverierna  å 

landet. 
Litt. B. Antalet hemman som icke äro underkastade gästgifveri 

och dylikt och antalet skjutsningsskyldiga hemman. 
Litt. C. Respektive antal hästar som dagligen utgått vid gäst-

gifverierna  år 1875. 
Andra artikelns bevillning 1875 i de olika länen. 
Genom skrifvelse  n:r 57 den 21 maj 1875 anhöll riksdagen hos k. ur.t 

om åtgärders vidtagande till reglerande af  skjutsväsendet på vissa uppgifna 
grunder. Efter  inhämtande af  länsstyrelsernas och landstingens utlåtande 
beslöt k. m:t den 3 mars 1876 tillsättande af  en komité, hvilken, utgående 
från  att skjutsningsbestyret vid gästgifverierna  borde ställas på entreprenad 
och att den afgift,  som utöfver  skjutslegan ifrågakomme att till entrepre-
nörer erläggas, skulle till en del gäldas af  staten och återstoden af  icke 
blott den dittills skjutsskyldiga jorden, utan äfven  andra beskattningsföremål, 
hade att efter  öfvervägandet  såväl af  innehållet i riksdagens skrifvelser  och 
de afgifna  utlåtanden som af  alla i öfrigt  förekommande  omständigheter, 
utarbeta förslag  till författning  rörande skjutsväsendets ordnande i riket. 

Komitén sammanträdde den 20 mars 1876. Öfver  betänkandet afgåfvos 
utlåtanden af  kammarkollegium den 29 september; riksmarskalksembetet den 
11 juni, arméförvaltningen  den 27 september, förvaltningen  för  sjöärenden 
den 7 december, öfverståthållarembetet  den 3 januari 1878, högsta domstolen 
den 11 november 1877. Se följande: 
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Underdåniga utlåtanden afgifna  öfver  de af  komiterade för 
skjutsväsendets ordnande den 6 mars 1877 afgifna  underdåniga 
betänkande och förslag. 

Stockholm 1877, 51 sid. + l tabellbilaga. 4:o. 
Ingår i ofvannämda bihang. 

Högsta domstolens yttrande finnes  tryckt såsom bilaga till k. proposi-
tionen (n:r 11) af  den 16 januari 1878 angående förändrad  reglering af 
skjutsväsendet. Den k. propositionen bifölls  af  riksdagen. 

Betänkande angående minderårigas antagande och använ- i??ga™ ljt%än. 
dande i fabrik,  handtverk eller annan handtering, af-  eller handtverk 

gifvet  af  dertill af  kongl. maj:t för  ordnade kommitterade. 
Stockholm 1877. 178 sid. 8:0. 

Komiterade:  F. d. statsrådet Pehr von Ehrenheim, ordf.,  medicinal-
rådet O. F. Hallin, kyrkoherden A. V. Staaff,  folkskoleinspektören 
O. J. Meijerberg, fabriksidkaren  Carl A. Lundström. 

Sekreterare:  v. häradshöfdingen  Axel Ridderstad. 
Ur  innehållet: Historik, sid. 4—13. 
Historik öfver  motsvarande lagstiftning  i Storbritanien, Frank-

rike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien och Holland, Spanien, 
Danmark, Finland, Nordamerikas Förenta stater, Sverige, sid. 21—68. 

Förteckning öfver  litteratur, rörande de industriela arbetarnes 
och .särskildt de minderårigas belägenhet, införande  af  arbetslag-
stiftning  och deraf  vunna resultat, sid. 122—129. 

Bilagor. Tab. n:r 1—2. Industriela verk och dervid anstälda 
arbetare efter  kön och ålder, grupp och länsvis år 1875 (1876). 

Tab. n:r 3. Klassifikation  af  de industriela verken och dervid 
anstälda arbetare samma år. 

Tabell n:r 4. Arbetstiden för  dygn och vecka vid de industri-
ela verken. 

Tab. n:r 5. Arbetslönerna vid de verk vid hvilka minderåriga 
företrädesvis  äro anstälda. 

Förutom förslag  till vissa formulär  afgåfvo  komiterade förslag 
till: 1) författning  angående minderårigas antagande och användande 
i arbete vid fabrik,  handtverk eller annan handtering; 2) instruktion 
för  arbetsinspektörerna. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 45 den 19 maj 1875 anhöll riksdagen, att k. 
m:t täcktes genom sakkunnige män låta utarbeta en författning  angående barns 
och yngre personers antagande och användande i fabriks-  och handtverks-
arbete samt om tillsyn från  statens sida öfver  de deri meddelade föreskrifters 
efterlefnad.  K. m:t förordnade  komiterade genom k. bref  af  den 30 juli 
1875 till utarbetande af  förslag  till ifrågavarande  författning.  Komiterade 
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sammanträdde den 30 september 1875. Betänkandet afgafs  den 19 april 
1877. Utlåtande af  kommerskollegium den 17 december 1879. Förord-
ning i ämnet den 18 november 1881. 

frafiJiyreiKm  Komiterades  för  förberedande  granskning af  jernvägstrafik-
/orvaunmg. styrelsens förvaltning  berättelse. 

Stockholm 1877. 18 sid. 4:o. 
Förvaras i original bland handlingar till protokollet öfver  civilären-
den den 17 augusti 1877. 

Komiterade:  Godsegaren Fr. Iiederstjerna, ordf.,  majoren A. R. 
v. Krsemer, organisten Jöns Rundbäck, trafikcheferna  M. Agrelius 
och V. Waldenström 

Sekreterare:  Staffan  Cederschiöld. 
Reservation af  v. K kg mer, sid. 15. 

Betänkandet, som afser  år 1875, afgafs  den 9 juni 1877. 
Trafikstyrclscns  utlåtande af  den 14 augusti 1877 ingår å sid. 16—IS. 

tf/härmsTrZuj  Underdånigt  betänkande angående ordnandet af  härens träng-
väsende, afgifvet  den 21 juni 1877  af  dertill i nåder 
förordnade  komiterade. 

Stockholm 1877. 572 + 15 opag. sid. + 2 kartor. 
Komiterade:  Generalmajoren Th. Wijkander, ordf.,  öfversten 

C. G. Breitholtz, majoren C. Theodor Björck, majoren friherre-Axel 
Rappe, ryttmästaren H. Biel, kaptenen V. Norrman, kaptenen L. 
Thimgren. ( 

Sekreterare:  H. A. von Koch, löjtnant vid generalstaben. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  trängväsendets historiska ut-

veckling, utarbetad af  C. A. C. Warberg, sid. 5—12. 
Svenska trängväsendets utveckling, sid. 12—26. 
Bilagor. N:r 1—13 omfatta  de olika vapenslagens fältrustnin-

gar, föreslagna  eller dåvarande; förteckningar  å diverse materialier 
och verktyg, beskrifningar  på diverse transportvagnar, packvagnar, 
förbinderivagnar,  intendenturvagnar, sjuktransportvagnar m. fl.,  träng-
fördelningar,  diverse ritningar och grafiska  tablåer samt två kartor 
utvisande en arméfördelning  med träng under marsch i fiendens 
närhet oeh i stridsställuing. 

Historik.  Genom k. bref  den 14 september 1875 uppdrog k. m:t åt 
komiterade att afgifva  förslag  till ordnande af  trossväsendet i dess helhet 
och genom generalorder af  den 20 samma månad faststäldes  programmet för 
komiténs arbeten. Öfverfältläkaren  E. M. Edholm deltog i en del af  komi-
téns arbeten rörande helso- och sjukvård samt postinspektören P. C. Berg-
man angående postväsendet. Den ursprungligen utsedde sekreteraren kapte-
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nen vid generalstaben C. G. Wendel afgiek  i följd  af  sjukdom från  sin 
befattning  och efterträddes  af  von Koch i början af  år 1877. 

Komiténs sammanträden började den 18 september 1875. 

Falkman,  Ludvig B., Förslag  till författningar  om matt och Fan™ amåu 'Jh' 
vigt efter  det metriska systemet. mfiiHT*wte-

met. 
Stockholm 1877. 127 sid. 4:o. 

Se vidare sid. 394—395. 
Underdånigt  betänkande af  de utaf  kongl. maj:t förordnade '\atitbruks-

komiterade för  verkställande af  undersökning rörande '" 
förvaltningen  och hushållningen vid Ultuna  landtbruks-
institut jemte deröfver  afgifna  underdåniga utlåtanden. 

Stockholm 1878. 107 sid. 4:o. 
Ingår i 1K79 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Godsegaren Axel Odelberg, ordf.,  kammarherren 
friherre  Fr. v. Essen, riksdagsmannen Ola Andersson, landtbruks-
skoleföreståndarne  Ivar Insulander oeh R. T. Hennings. 

Sekreterare:  Charles Jacobson, sekreterare i landtbruksakade-
miens förvaltningskomité. 

Ur  innehållet. Redogörelse för  institutets uppkomst och fort-
gången af  dess hushållning, sid. 4—21. 

Bilagor. Litt. A. De till Ultuna landtbruksinstitut för  dess 
organiserande, egendomens bebyggande m. fl.  ändamål utgångna 
anslag och lån utöfver  de från'  ocli med 1848 utgående årsanslagen 
1841—74. 

Litt. B. Tabell angifvande  skördens belopp vid Ultuna med 
underlydande 1848—76. 

Litt. C. Tabell utvisande utfordringen  och afkastningen  af  ko-
ladugården vid Ultuna 1848—76. 

Litt. D. LTppgifter  öfver  temperatur och nederbörd i Stock-
holm, Upsala, Vesterås och Örebro 1867—76. 

Litt. E—F. Undersökning af  jordartsprofver  från  Ultuna. 
Litt. G. Uppgift  på verkstälda nybyggnader vid Ultuna och 

kostnaderna derför. 
Litt. II—I. Uppgifter  angående arealen. 
Litt. K. Syninstrument. 
Komiténs betänkande med bilagor upptager sid. 1—71. 
Historik.  Sedan styrelsen med anledning af  riksdagens revisorers vid 

flera  tillfällen  framstälda  anmärkningar mot styrelsens förvaltning  hos k. m:t 
i nåder anhållit om anordnande af  undersökning, huruvida de öfverklagade 
bristerna i förvaltningen  och hushållningen vid institutet förefunnes,  samt 
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jämväl vid 187" års riksdag beslut fattats  om aflåtande  af  en framställning 
i sådant syfte,  fann  k. m:t den 27 april 1877 godt att uppdraga åt komitén 
att verkställa undersökning angående förvaltningen  och hushållningen vid 
Ultuna landtbruksinstitut samt framställa  förslag  till afhjelpande  af  de bri-
ster och ölägenheter i ena eller andra hänseendet, hvilka vid utredningen 
kunde varda iakttagna. Komitén sammanträdde den 22 maj samma år och 
afgaf  sitt betänkande den 13 oktober 1877. Utlåtande afgafs  af  styrelsen 
för  Ultuna landtbruksinstitut den 25 februari  1878 samt af  landtbruksakade-
miens förvaltningskomité,  hvilka båda utlåtanden äro tryckta i sammanhang 
med betänkandet. 

I statsverkspropositionen år 187'J begärde k. m:t under sjette hufvudtiteln 
i punkten angående undervisningsanstalter för  jordbruks- och landtmanna-
näringar ett extra anslag samt höjning af  det ordinarie. 

fmkmstvildmui  Underdånigt  betänkande och förslag  angående inrättande 
och underhållande i hufvudstaden  af  ett museum för 
konstindustri och slöjd. Afgifvet  den 3 december 1877 
af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1877. 132 sid. 4:o. 
Ingår i 1885 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Öfverståthållaren  frih.  Gust. af  Ugglas, ordf.,  öfverin-
tendenten F. Dardel, fabrikören  C. Th. Svanberg, fabriksidkaren  G. 
H. Stråle, professor  G. R. Dahlander, slottsinteudenten E. Jakobsson. 

Sekreterare:  G. Upmark. 
Ur  innehållet. Historisk öfverblick  öfver  konstindustriens ut-

veckling under 15—1700-talen, sid. 8—19. 
Åtgärder till konstindustriens höjande i främmande  länder, 

sid. 19—34. 
Karl XV:s till svenska staten donerade samling, sid. 60—64. 

| o 
Bilaga. Åtgärder vidtagna i några af  Europas länder för  konst-

industriens befrämjande.  Reseberättelse, enligt komiterades uppdrag 
afgifven  af  F. Dardel och G. R. Dahlander, 34 sid. 4:o. 

Historik.  Sedan från  svenska slöjdföreningen  år 1875 och komitén för 
en s. k. låneutställning af  vissa konstindustriella föremål  anordnad i Stock-
holm december 1876 inkommit skrifvelser  om behofvet  af  ett konstindustri-
museum, förordnade  k. m:t den 9 mars 1877 nedsättandet af  en komité för 
att afgifva  betänkande och förslag  rörande inrättande och underhållande i 
hufvudstaden  af  ett museum för  konstindustri och slöjd. Komiterade sam-
manträdde den 6 april 1877. 

Utlåtande af  nationalmuseinämden den 5 april 1878, vitterhetsakade-
mien den 21 maj samma år, kommerskollegium den 18 oktober och af  riks-
marskalksembetet den 9 maj 1879 angående en plats vid södra sidan af 
hötorget. Ärendet anmältes den 6 december 1878 och den 31 december 1879. 
Jemför  äfven  punkt 22 i protokollet öfver  ecklesiastikärenden den 12 janu-
ari 1885 vid statsverkspropositionen till samma års riksdag. 
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Nya  lagberedningens förslag  till förordning  angående torr- ^^fang-
7 .. • /• • 7 torrläggning 

läggning aj jord. af  jord. 

Stockholm 1878. 215 sid. 4:o. 
Ingår i 1879 bihang 2 saml. 2 afd. 

Ledamöter: t. f.  Presidenten K. J. Berg. ordf,  byråchefen  L. 
Annerstedt, assessorn Axel Örbom, häradshöfdingen  C. V. Heden-
ström, hofrättsfiskalen  E. von Krusenstjerna 

Sekreterare:  V. Huss, vice häradshöfding. 
Särskilda yttranden af:  Berg, sid. 171—172; Annerstedt, sid. 

173—194; Hedenström, sid. 195—215. 
Ur  innehållet. Redogörelse för  motsvarande lagstiftning  i Tysk-

land, Frankrike, England, Danmark, Norge och Finland, sid. 
71—77. 

Beredningens förslag  afgafs  den 20 december 1877. Högsta domstolens 
utlåtande den 25 november 1878 är bilagdt k. m:ts proposition n:r 3 af  den 24 
januari 1879 med förslag  till lag om dikning och annan afledning  af  vatten. 
Med anledning af  de af  högsta domstolen framstälda  anmärkningar lät justitie-
ministern i vissa delar förändra  lydelsen af  det uppgjorda förslaget. 

Doktor Mårten  Luthers lilla katekes med kort utveckling.Ana-
(Underdånigt  förslag,  utarbetadt och öfversedt  af  dertill 
i nåder utsedde komiterade.) 

Stockholm 1877. 84 sid. 8:o. 
Komiterade:  Erkebiskopen A. N. Sundberg, ordf.,  biskopen E. 

G. Bring, seminarierektorn Magnus Vilhelm Norlén. 
Komiterade tillförordnades  den 29 januari 1875 med anledning af  kyrko-

mötets skrifvelse  den 7 oktober 1873. 

Nya  testamentet. Öfver  sättning, utgifven  1877  af  bibel-
sättning. 

commissionen. 
Stockholm 1877. 329 sid. 8:0. 

Ledamöter: Domprostarne C. A. Toréu och H. M. Melin, pro-
fessorn  prosten H. G. Lindgren. 

Förteckn.  öfver  Komitébet. 25 
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Löneregleringrskomitén: 

AKnirMyråt. a 1- Underdånigt  betänkande och förslag  angående löneregle-
ring m. m. för  statistiska centralbyrån, afgifvet  den 8 
januari 1878  af  i nåder förot  dnade komiterade. 

Stockholm 1878. 47 sid. 4:o. 
Ingår i 1879 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Chefen  för  statistiska centralbyrån Fr. Th. Berg, 
ordf.,  departementschefen  Erik Ljungstedt, landskamreraren O. R. 
Hammar, hemmansegaren Liss Olof  Larsson. 

Sekreterare:  K. G. Oden. 
Särskilda yttranden af:  Fr. Th. Berg, sid. 45; Liss 01. Larsson, 

sid. 46-47. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till stat för  statistiska centralbyrån 

från  och med 1879. 
Litt. B. Aflöningsförmåner  för  statistiska centralbyråns tjenste-

maunapersonal och betjente m. m. 1877. 
Ur  innehållet: Historik öfver  den svenska officiella  statistikens 

utveckling, sid. 4—10. 
Redogörelse för  byråns verksamhet, arbetsordning etc., sid. 

10—30. 
Ärendet anmältes den 8 februari  1878. 
Uti .statsverkspropositionen till 1879 års riksdag under sjette hufvud-

titeln begärde k. m:t riksdagens godkännande af  föreslagen  ny stat för 
statistiska centralbyrån. 

Av%itn'ingcf r Underdånigt  betänkande och förslag  angående löneregle-
ring m. m. för  arméförvallningen,  afgifvet  den 6 juli 
1878  af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1878. 121 sid. 4:o. 
Ingår i 1880 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Se ofvan,  som ordf.  inträdde i stället för  Berg 
generalkrigskommissarien N. A. Varenius. 

Sekreterare:  A. Hagman. 
Särskild mening af  Varenius, sid. 91—121. 
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Ur  innehållet: Historik rörande krigsförvaltningens  organisation 

ocli redogörelse för  arméförvaltningens  verksamhet, sid. 4—44. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till stat för  arméförvaltningen  att 

tillämpas från  och med 1880. 
Litt. B. Chefernas  för  arméförvaltningens  departement förslag 

till stat för  arméförvaltningen. 
Litt. C. Aflöningsförmåner  för  arméförvaltningens  embets- och 

tjenstemän samt betjente 1878. 
Öfver  komiterades betänkande afgafs  följande  i ofvannämda bihang 

intagna utlåtande: 
Arméförvaltningens  underdåniga utlåtande öfver  komiterades 

betänkande och förslag  angående lönereglering för  arméförvaltningen, 
afgifvet  den 7 november 1878. 

Stockholm 1878. 33 sid. 4:o. 
K. m:ts proposition n:r 13 den 23 januari 1880 angående ny lönestat 

för  arméförvaltningen. 

8. Underdånigt  betänkande och förslag  angående löneregle- An3'J t1^mar' 
ring m. m. för  kammarrätten, afgifvet  den 6 november 
1878  af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1878. 118 sid. 4:o. 
Ingär i 1879 hihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Samme som ofvannämde  med den ändring att 
presidenten C. O. Burén inträdt som ordf.  samt revisionskomniis-
sarien G. Stenberg som ledamot. 

Sekreterare:  Aug. Hagman. 
Särskilda meningar af:  Burén, sid. 103—117; Larsson, sid. 

117—118: 
Ur  innehållet: Historik och redogörelse för  kammarrättens 

organisation och verksamhet, sid. 4—70. , 
Bilagor. Litt. A. Förslag till stat att tillämpas från  och 

med 1880. 
Litt. B. Aflöningsförmåner  för  kammarrättens embets- och 

tjenstemän samt betjente m. m. 1878. 
Öfver  betänkandet afgafs  den 29 november 1878 följande  i ofvan-

nämda bihang intagna utlåtande: 
Kammarrättens underdåniga utlåtande öfver  särskilda komite-

rades den 0 november 1878 afgifna  underdåniga betänkande och 
förslag  till lönereglering m. m. för  kammarrätten. 

Stockholm 1879. 21 sid. 4:o. 
K. m:ts proposition (n:r 28) af  den 21 februari  1879 angående ny lönestat 

för  kammarrätten. 
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4. Underdåniga  betänkanden och förslag  angående lönere-
glering m. m. för  nationalmuseum, afgifvet  den 19 de-
cember 1878  af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1880. 48 sid. 4:o. 
Ingår i 1880 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Kanslisekreteraren Nils Fredrik Sander jemte 
ofvannämde  Ljungstedt, O. R. Hammar och Liss 01. Larsson. 

Särskilda yttranden af:  Sander, sid. 43—47; Larsson, sid. 
47—48. 

U.i  innehållet: Historik samt redogörelse för  museets samlingar 
etc., sid. 4—21. 

Bilagor. Litt. A. Aflöningsförmåner  för  de vid nationalmusei 
konstafdelning  anstälde embets- och tjenstemän samt betjente ra. ra. 
år 1878. 

Litt. B. Förslag till stat att tillämpas från  och med år 1880. 
Betänkandet remitterades till intendenten vid nationalmuseum och musei-

nämnden och till vitterhetsakademien. 1 statsverkspropositionen till 1880 
års riksdag begärdes anslag till denna lönereglering. 

Betänkande, afgifvet  den 25  februari  1878  af  svensk-
norska komitén för  behandling af  frågan  om lämpligaste 
modell å gevär, karbin och revolver. 

Utdrag ur betänkandet ingår i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift  för 
år 1878 sid. 345 och följande. 

Komiterade:  Öfverstlöjtnanten  vid generalstaben O. F. Taube, 
ordf.,  svenske ledamöter: ryttmästaren grefve  A. G. F. Gyldenstolpe 
och kaptenen A. F. Centervall samt norske ledamöter: kaptenen 
M. Arentz, ryttmästaren E. H. Jörstad, kaptenen O. V. Petersen. 
Tillkallade ledamöter vid handläggning af  tekniska frågor:  Direk-
tören för  norska statens vapenfabrik  i Kongsberg öfverstlöjtnanten 
J. Landmark, styresmannen för  Karl Gustafs  stads gevärsfaktori 
kaptenen G. Blix samt löjtnanten vid Svea artilleri T. F. R. Lysholm. 

Sekreterare:  C. O. Unscus. 
Reservation af  O. V. Petersen. 
Tabellbilagor:  1 a—1 b angående de ballistiska egenskaperna 

hos 1867 års gevär, tyska, franska  och ryska infanterigevär  samt 
det af  komitén föreslagna. 

2. Utvisande beskaffenheten  af  gevär och ammunition vid 
komiténs försöksskjutningar. 

3. En grafisk  tabell angående kulbanor. 
4. Skjuttabell. 
5. Utvisande antalet delar m. m. hos vissa gevärsmekanismer. 
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Militära helsovårdskomitén: 
1. Förslag  till transportmedel för  sårade och sjuke i fält.  A"f d 'J^lZdc 

Reservation af  C. A. Haak. 
2. Förslaq  till utredninq och packninqsplan för  lätt batal- -*»</•'«"  '>«'«'• 

•J  o j . o i j jonsforlnnderi-

jonsförbinderivagn. vaBn-
3. Förslag  till inrättande af  militära brunns- och bad-

anstalter. " mutalU r-
Skrifvelserna  förvaras  bland handlingar till protokollet öfver  laiultför-
svarsärenden den 24 maj 1878. 

Komiterade:  Ofverfältläkaren  Edvard Martin Edholm, ordf.,  fält-
läkaren G. V. Miltopée, regementsläkarne C. A. Haak, H. V. Hulphers, 
Carl Lilljebjörn och C. M. Appelberg. 

Sekreterare:  Nore Martin, bataljonsläkare. 
Komiterade tillförordnades  den 4 november 1876. Förslagen afgåfvos 

den 11 mars 1878. Medicinalstyrelsens utlåtande den 11 april samma år. 
Se vidare angående komitén sid. 419. 

Utkast  till vexellag utarbetadt af  de dansk-norsk-svenska 
komiterade. 

Köpenhamn 1878. 43 sid. 4:o. 
Motiv  till det af  de dansk-norsk-svenska komiterade utarbe- A" g- »v><*<tiag. 

tade utkast till vexellag. 
Stockholm 1878. XVIII + 118 sid. 4:o. 

Komiterade:  Grosshandlaren D. B. Adler, professorn  L. M. B. 
Aubert, overretsassessorn G. A. Bachke, landshöfdingen  Axel Berg-
ström, grosshandlaren Oscar Dickson, professorn  grefve  G. K. Ha-
milton, konsuln Th. Joh. Ileftye,  geheimeetatsrådet C. S. Klein, 
höjesteretsadvokaten A. Klubien. 

Bilagor till motiven: A. Den svenska lagberedningens år 1851 
afgifna  förslag  till lag för  inrikes och utrikes vexlar. 

Stockholm 1878. 
B. Skrifvelser  från  och till danska Grosserer Societetets Komitée-
C. Grunderna för  en gemensam internationel vexelrätt, upp-

stälda af  the Association for  the reform and codification  of  the law 
of  nations. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 30 den 9 maj 1876 anhöll riksdagen hos k. m:t 
om utarbetande af  en fullständig  handelslagbok för  Sverige med iakttagande 
af  behörig hänsyn dertill att öfverensstämmelse  så vidt ske kunde åstad-
kommes med motsvarande norsk och dansk lagstiftning.  Justitiestatsmini-
stern, som ansäg det vara mest ändamålsenligt att göra början med en 
mindre del af  handelslagstiftningen  och i sädant fall  med vexelrätten, erhöll 
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den 23 oktober 1870 bemyndigande att sätta sig i förbindelse  med Dan-
marks justitieminister och det norska justitiedepartementet för  att rådslå 
om möjligheten att anordna ett samarbete med syfte  att åstadkomnia vexel-
lagar af  lika innehåll för  Sverige, Norge och Danmark, hvilket kunde 
blifva  början till ett närmande i större utsträckning mellan de tre rikenas 
handelslagstiftning.  Dessa öfverläggningar  ledde till att för  hvarje land 
tillsattes en komité af  tre personer — två jurister oeh en köpman — för 
att utarbeta ett på tyska vexelrätten grundadt förslag  till en ny vexellag 
för  vederbörande land så vidt möjligt inbördes öfvcrensstänimande,  för 
hvilket ändamål komitéerna bemyndigades att sammanträda med hvarandra. 
Den svenska komitén hade blifvit  tillsatt den 26 januari 1877 och lands-
höfding  Bergström förordnad  till dess ordförande.  De danske komiterade 
voro Klein (ordf.),  Klubien och Adler; de norske Aubert (ordf.),  Bachke 
och Heftye.  De tre rikenas komiterade började sina öfverläggningar  den 
20 februari  1877. Under våren och sommaren 1877 utarbetades ett Utkast 
till vexellag. (Tryckt som manuskript Köpenhamn 1877), hvilket utkast 
sedermera reviderades och trycktes under följande  titel: 

Utkast till vexellag. Tills vidare antaget den 8 december 1877 
af  de dansk-norsk-svenska komiterade. Tryckt som manuskript. 

Köpenhamn 1877. 
Ett utkast till motiven föreligger  tryckt i: 
Forelöbigt Udkast til Motiver for  det af  de dansk-norsk-svenske 

.Kommitterede den 8:de December 1877 iorelabig vedtagne Udkast 
till Vexellov (Efter  de Kommitteredes Opdrag og med Bistand af 
andre Medlemmer forfattet  af  L. M. B. Aubert). Trykt som Manu-
skript. 

Kristiania 1878. 114 sid. 4 o. 
Jemför  äfven: 
Betamkning angående de af  Chefen  for  det kongelige svenske Justitsde-

partement foreslaaede  Eorandringer i Udkast til Yexellove for  de tre nordiske 
ltiger af  April 1878. Afgifven  af  de under 20 Januar och 3 Februar 1877 
nedsatte Kommissioner til Udarbejdelse af  Vexellove for  Danmark og Norge. 
Tilligcmed revideret Udkast till Vexellove för  Danmark, Norge og Sverige. 

Kristiania 1879. 
Ofvanstående  betänkande är äfven  försedt  med titelblad och lagtext 

på danska språket, liksom äfven  motiven förekomma på norska. 
Betänkandet afgafs  i april 1878. 1879 utgafs  ett revideradt utkast, 

(tryckt i Kristiania); se sid. 410. 
Högsta domstolens utlåtande den 16 december 1878 är bifogadt  k. m:ts 

proposition n:r 2 den 31 december 1879 med förslag  till vexellag etc. 

Ang.jjöiagtbe• Underdåniqt  betänkande af  de enliqt nådiqt beslut den 24 
bestämmelser J  J  J  o 

maj 1877  förordnade  komiterade för  utarbetande af 
förslår/  till ändringar och tillägg i sjölagen, egnade att 
i möjligaste mån förekomma  och ,inskränka olyckor 
till sjös. Stockholm 1878. 280 sid. 4:o. 

till förekomman-
'le och inskrän-
kande af  olyckor 

litt 'sjös. 
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Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  Eric Sparre, ordf.,  assessorn 

frih.  O. V. Stael von Holstein, dispachören V. d'Aubigné, direk-
tören H. Fleetwood. 

Sekreterare:  C. J. Ljunggren, vice häradshöfding. 
Reservationer af:  d'Aubigné, sid. 98—104; Fleetwood, sid. 

104—108. 
Ur  innehållet •. Redogörelse för  Storbritaniens sjöfartslagstiftning 

i motsvarande delar under senare år, sid. 4—12. 
Framställning af  statsuppsigtens utsträckning och beskaffenhet 

i de förnämsta  sjöstaterna, sid. 38—52. 
Redogörelse för  engelska och tyska lagstiftningen  angående 

undersökning rörande orsakerna till timade sjöolyckor, sid. 03—72. 
Redogörelse för  organisationen af  norska sjörätterna och finska 

sjölagens motsvarande bestämmelser, sid. 70—79. 
Bilagor. I. dAubigné, V., Promemoria, haveristatistik; jemte 

följande  tabeller: 
Tab. 1. Utdrag af  till komitén inkomna förteckningar  öfver 

sjöolyckor som inträffat  å svenska fartyg  år 1872, utvisande det 
antal fartyg,  som totalt förlorats  eller blifvit  vrak och det antal, 
som lidit partiel skada, samt antal hafverifall,  som icke medfört 
skada å sjelfva  fartygen,  äfvensom uppgifvet  antal omkomna 
personer. 

Tab. 2. Utvisande i afseende  på sjöolyckorna å svenska far-
tyg år 1872 olyckornas natur. 

Tab. 3. Utvisande i afseende  på fartygens  slag eller tackling. 
Tab. 4. Utvisande fartygens  antal och laster. 
Tab. 5. Motsvarande utgifter  för  år 1873 som i tab. 1. 
Tab. 0—8. Motsvara för  år 1873 tab. 2—4. 
Tab. 9—20. Motsvarande uppgifter  för  åren 1874—1876. 
Tab. 21. Sammandrag rörande sjöolyckor inträffade  å svenska 

fartyg  1872—1876, utvisande särskildt för  hvarje månad och år det 
antal fartyg,  som totalt förlorats,  komdemnerats eller blifvit  vrak. 

Tab. 22. Sammandrag rörande sjöolyckor inträffade  å svenska 
fartyg  1872—1876, utvisande särskildt för  hvarje månad och år 
antalet fartyg  som lidit partiel skada. 

Tab. 23. Sammandrag rörande sjöolyckor inträffade  å svenska 
fartyg  1872—1876, utvisande särskildt för  hvarje månad och år 
det antal haverifall  som icke medfört  skada å sjelfva  fartygen. 

Tab. 24. Sammandrag rörande sjöolyckor inträffade  å svenska 
fartyg  1872—1876, utvisande särskildt för  hvarje månad och år 
uppgifvet  antal omkomna personer och skeppsbesättningar. 

Tab. 25. Sammanfattning  af  tab. 21—24. 
Tab. 26—28. Sammandrag rörande sjöolyckor inträffade  å 

svenska fartyg  1872—1876, utvisande särskildt för  hvarje månad 
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och år fartygens  slag eller tackling; olyckornas natur, fartygens 
laster. 

Tab. 29. Utdrag ur lotsstyrelsens sammandrag af  uppgifter 
om strandnings- och andra olyckshändelser, som drabbat svenska 
fartyg  på eller invid Sveriges kuster under femårsperioderna  1863 
—1867, 1868—1872, 1873—1877. 

Tab. 30. Sammanställning af  de uti »Sveriges skeppslista» 
meddelade sammandrag af  de särskilda svenska orternas segel- och 
ångfartyg  vid början af  1871, 1873, 1875 och 1877 med uppgifter 
på nyläster och tontal. 

Tab. 31. Förteckning öfver  utrikes bĵ ggda för  svensk räkning 
inköpta fartyg,  för  hvilka fribref  utfärdats  för  första  gången under 
1872—1876. ' 

Tab. 32. Utvisande rörande sjöolyckor, som träffat  svenska 
segelfartyg  1872—1870, fartygens  hemorter. 

Tab. 33 - 35. Utvisande rörande sjöolyckor, som träffat  svenska 
segelfartyg  1872—1876, fartygens  slag och laster och trade. 

Tab. 36. Utvisande rörande sjöolyckor, som träffat  svenska 
segelfartyg  1872—1876, de ställen der dels fartygen  blifvit  kon-
demnerade, dels olyckor inträffat. 

Tab. 37. Utvisande rörande sjöolyckor, som träffat  svenska 
segelfartyg  1872—1876, naturen af  de inträffade  olyckorna. 

Tab. 38. Utvisande totalförlusten  af  ångfartyg  1872—1876. 
Tab. 39. Sammandrag af  statistisk ofversigt,  meddelad af 

Bureau Veritas. angående antal och tontal af  de i dess general-
register för  åren 1872—1876 införda  sjögående segelfartyg  efter 
fartygens  nationalitet. 

Tab. 40. Sammandrag af  statistisk ofversigt,  meddelad af  Bu-
reau Veritas, angående antal och tontal af  de i dess general-regi-
ster för  åren 1872—1876 införda  sjögående ångfartyg  om 100 ton 
och derutöfver  efter  fartygens  nationalitet. 

Tab. 41. Sammandrag af  statistisk ofversigt,  meddelad af  Bu-
reau Veritas, angående antal och tontal af  de i dess general-regi-
ster för  åren 1877—1878 införda  sjögående segelfartyg  och ångfartyg. 

Tab. 42. Samtliga handelsflottors  sjögående segelfartyg  efter 
Bureau Veritas' general-register utvisande fartygens  nationalitetet 
antal, tontal och medeldrägtighet i ton 1870, 1874 och 1877 jemte 
procentberäkning för  hvarje land på hvartdera årets sammanlagda 
antal och tontal. 

Tab. 43. Samtliga handelsflottors  sjögåeude ångfartyg  efter 
Bureau Veritas' general-register utvisande fartygens  nationalitet, 
antal, tontal och medeldrägtighet i ton 1870, 1874 och 1877 jemte 
procentberäkning för  hvarje land på hvartdera årets sammanlagda 
antal och tontal. 

Tab. 44. Vissa uppgifna  handelsflottors  sjögående segelfartyg 
och ångfartyg  efter  Bureau Veritas' generalregister, innehållande 
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procentberäkning af  ökning eller minskning i antal och tontal för 
år 1874 jemfördt  med 1870 och för  år 1877 jemfördt  med 1874 
samt för  år 1877 jemfördt  med 1870. 

Tab. 45—47. Sammandrag af  Bureau Veritas' statistik öfver 
anmälda skeppsförluster  under 1875—1870 af  i dess general-register 
upptagna sjögående fartyg. 

Tab. 48. Sammandrag af  Bureau Veritas' statistik öfver  an-
mälda skeppsförluster  under 1873, 1875 och 1877 jemte procentbe-
räkning öfver  förlusternas  antal i förhållånde  till hvarje lands i 
general-registret intagna antal sjögående fartyg. 

Tab. 49. Utvisande förluster  å svenska fartyg  af  däckslaster 
bestående af  trävaror 1872—1870. 

Tab. 50. Utvisande rörande sjöolyckorna med svenska fartyg 
1872—1870 de anmärkningar, som gjorts mot fartygens  beskaffenhet 
och befälhafvarne. 

Tab. 51. Statistiska uppgifter  angående bergniugs-och dykeri-
bolaget »Neptun» i Stockholm. 

II. Internationala transportförsäkrings-föreningens  stufnings-
föreskrifter  för  sjögående fartyg  med lösa laster af  spannemål, frö, 
skidfrukter  och palmkärnor i europeiska farvatten,  uppstälda af 
Bureau Veritas. 

III. Tablå utvisande antalet och drägtigheten af  svenska han-
delsfartyg  om 50 ton och deröfver,  hvilka under 1877 voro under-
kastade periodisk besigtning af  vissa uppgifna  assuransföreningar 
och klassifikationssällskap  samt den legala besigtningen för  passage-
rareångfartyg. 

IV. Förslag till förordning  angående passagerareångfartyg. 
V. Sammanfattning  af  komiterades förslag  till ändringar och 

tillägg i sjölagen. 
VI. Norska komiténs Udkast til Lov, indeholdende Tillteg til 

Lov om Sofarten  af  24:de Marts 1800. 
Historik.  Enligt beslut den 24 maj 1877 uppdrog k. m:t åt komiterade 

att utarbeta förslag  till de ändringar ocb tillägg i sjölagen, hvilka voro 
egnade att i möjligaste mån förekomma och inskränka olyckor till sjös, 
äfvensom att dervid bland annat taga i öfvervägande,  dels huruvida före-
skrift  om undersökning angående orsaken till timade sjöolyckor vore af  be-
hofvet  påkallad, samt, derest detta syntes vara förhållandet,  föreslå  erfor-
derliga bestämmelser angående dylik undersökning och dermed sammanhängande 
frågor,  dels ock om och i hvilken utsträckning åtgärder, likartade dem som 
nyligen blifvit  i England vidtagna i ändamål att genom skärpta kontroller i 
fråga  om fartygs  sjöduglighet, däckslast, m. m. förekomma förlust  af 
menniskolif  och gods, kunde äfven  i fråga  om svenska fartyg  eller främ-
mande fartyg  i svensk hamn vara af  nöden. 

Enligt k. m:ts föreskrift  sammanträdde komitén med den i Norge för 
enahanda ändamål tillsatta kommissionen, hvilken afgaf  sitt betänkande den 
7 september 1878. 
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Ofvanstående  betänkande afgafs  den 14 december 1878. Utlåtande af 

kommerskollegium. Betänkandet öfverlemnades  till sjölagskomitén. Ett ut-
låtande af  komitén den 18 maj 1878, se Tillägg. 

offmufoTkmt-  Underdånigt  betänkande rörande Sveriges offentliga  kart-
verk, afgifvet  den 6 maj 1878. 

Stockholm 1878. 199 sid.4-10 kartor. 
Ingär i 1880 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  F. V. E. C. Leijonancker, ordf., 
öfverstarne  friherre  Hugo Raab ocli frih.  Victor von Vegesack, 
godsegaren Axel Odelberg, professorn  Otto Torell, kommendörkap-
tenen Th. Arwidsson, förste  landtmätaren Adolf  Helander. 

Sekreterare:  J. V. Schartau. 
Ur  innehållet: Historik öfver  ekonomiska och topografiska 

kartverkens uppkomst och utveckling och ifrågasatta  organisations-
förändringar,  sid. 2—31. 

Bilagor: Litt. I. Sammandrag af  topografiska  kartverkets in-
komster och utgifter  1812—77. 

Litt. H. Ekonomiska kartverkets inkomster och utgifter  1860 
—1877. 

Litt. III. Norrbottens läns ekonomiska kartverks inkomster 
och utgifter  1859—77. 

Litt. IV. Sveriges geologiska undersöknings inkomster och 
utgifter  1858—76. 

Litt. V. Sjökartverkets inkomster och utgifter  1849—77. 
Litt. VI. Formulär till en ekonomisk bäradsbeskrifning. 
Litt. VII—XV b, XVII—XVIH, kartebilagor såsom prof  på de 

olika kartearbetena och reproduktionsmetoderna; 
Af  dessa bilagor finnes  bil. VIII, X, XII. XIII a, XV a och b i en-
dast ett exemplar och bil. XI i 400 exemplar. 

Litt. XVI. Beskrifning  till kartebilagan XV a och b. 
Reservationer af:  V. von Vegesack, sid. 1—37 med 2 kartbi-

lagor; F. V. E. C. Leijonancker, sid. 34; A. Helander, sid. 39—68; 
A. Odelberg, sid. 69—79. 

Genom nådigt bref  den 18 maj 1877 uppdrog k. m:t åt komitén att 
afgifva  underdånigt utlåtande i fråga  om ordnande af  de allmänna kartar-
betena i riket. Komitén sammanträdde den 26 samma månad. 

Utlåtanden afgåfvos  af  landtmäteristyrelsen den 16 december 1878, af 
landtbruksakademiens förvaltningskomité  den 30 december samma år; af 
cbefen  för  statiska centralbyrån den 25 januari 1879; och af  landshöfdingen 
Widmark angående Norrbottens läns ekonomiska kartverk den 7 oktober 
1879. Ärendet anmältes den 2 januari 1880. Se protokollet öfver  civil-
ärenden samma dag bilagdt statsverkspropositionen till 1880 års riksdag. 
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Underdånigt  betänkande med förslag  till författningar 
gående mått och vigt, afgifvet  af  i nåder förordnade  00h ' 
komiterade den 3 juni 1878. 

Stockholm 1878. 107 sid. 4:o. 
Komiterade:  Professorn  E. Edlund, ordf.,  byråchefen  friherre 

A. H. Fock, godsegaren J. Nordenfalk,  revissionssekreteraren E. 
Poignant, bankdirektören A. O. Wallenberg. 

Sekreterare:  L. A. Forssman, t. f.  justeringsdirektör. 
Reservationer af:  J. Nordenfalk  och A. O. Wallenberg, sid. 

96—97; E. Poignant, sid. 97—107. 
Författningsförslagen  äro: stadga om mått och vigt, instruktion 

för  justeringsstyrelsen samt justerare af  mått och vigt. 
Historik.  Sedan 1876 års riksdag med anledning af  och i öfverensstäm-

nielse med k. m:ts proposition n:r 28 aflåtit  underdånig skrifvelse  n:r 67 om anta-
gande af  det metriska systemet för  mått och vigt, uppdrog statsrådet och 
chefen  för  civildepartementet åt generaldirektören och chefen  för  landtmä-
teriet L. B. Falkman att utarbeta förslag  till ny stadga om mått och vigt 
efter  det nya systemet. Sedan bemälde generaldirektör afgifvit  förslag  (se sid. 
383) och yttrande deröfver  afgifvits  af  vetenskapsakademien m. fl.,  uppdrog k. 
m:t den 16 november 1877 åt komiterade att efter  granskning af  berörda för-
fattningsförslag  och hvad i ärendet anförts  eller eljest förekommit  afgifva 
underdånigt yttrande och göra hemställan till de förändringar  i förslagen, 
hvartill granskningen kunde föranleda.  Komiténs sammanträden började 
den 10 december 1877. Öfver  betänkandet afgaf  landtmäteristyrelseus ut-
låtande den 13 september 1878. K. m:ts,förordning  i ämnet den 22 november 
samma år. 

Förslag  till: I.  Kungörelse  om kronofogdes  och stadsfogdes 
dagbok i utsökningsmål samt angående hvad vid ut sök- ""lå^^jö"' 
ningslagens tillämpning i vissa andra fall  skall iakt-
tagas. 

II. Förordning  angående förändrade  föreskrifter  om utmät-
ning af  krono- eller kommunalutskylder, allmänna af-
gifter  m. m. 

III. Kungörelse  om förändrad  lydelse af  2 § i k. kung. 
den 19 december 1855,  sådant detta lagrum lyder i k. 
kung. den 4 oktober 1861  rörande kommunalutskylders 
och böters xdtagande hos personer, som från  skattskrif-
ningsorten afflyttat. 
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IV. Förordning  om stadsfogdes  tillsättning och om villcoren 
för  erhållande af  sådan befattning. 

V. Förordning  angående ersättning till förrättningsmän  för 
utmätning i enskilda mål samt till stämningsmän m. m. 

VI.  Förordning  angående anställande af  ombud hos öfver-, 
exelcutor för  ingifvande  och uttagande af  handlingar. 

Stockholm 1878. 42 sid. 4:o. 
Komiterade:  Byråchefen  L. Annerstedt, landssekreteraren K. 

N. Godhetnius, assessorn O. Bergius, borgmästaren Eugen Clairfelt. 
Särskilda meningar af:  Godhemius, sid. 23, sid. 37—39, sid. 

42; Bergius, sid. 23—27, 39—41. 

Den 17 augusti 1877 förordnades  Godhemius, Bergius och Clairfelt  att 
inom justitiedepartementet biträda med -utarbetande af  åtskilliga författningar 
i anledning af  nya utsökningslagens antagande. Komiterades arbeten afslu-
tades den 21 juni 1878. 

Öfver  förslagen  afgåfvos  utlåtanden af  justitiekansleren, justitieombuds-
mannen, kammarrätten, k. m:ts befallningshafvande,  magistrater, kronofogdar, 
Förslagen anmältes den 12 juli 1878, n:r 1 och 6 pä justitiedepartementets 
föredragning,  n:r 2 och 3 på finansdepartementets  och n:r 4 och 5 på civil-
departementets. En del förordningar  utfärdades  samma dag. 

tmflJtyrehcns  Komiténs  för  förberedande  granskning af  styrelsens för  sta-
tens jernvägstrajik förvaltning  betänkande. 

Stockholm 1878. 24 sid. 4:o. 
Komiterade:  Majoren A. R. von Krgemer, ordf.,  rektorn R. Törne-

bladh, organisten J. Rundbäck, trafikcheferna  M. Agrelius och V. 
Waldenström. 

Sekreterare:  Staffan  Cederschiöld. 
Komitén tillförordnades  den 7 juni 1878. Betänkandet som afser  1876 

afgafs  den 27 juli 1878. 
Trafikstyrelsens  utlåtande ingår å sid. 21—24. 

» Förslag  till förändrade  formulär  för  primäruppgifterna  till 
^äftwäsendet!'  berättelsen angående rättsväsendet i riket. 

Stockholm 1878. 4:o. 
Komiterade:  Byråchefen  L. Annerstedt, häradshöfdingarne  C. 

Liviju och J. Ch. Richert. 
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Komiterade förordnades  den 17 augusti 1877. Förslaget, som innehåller 
20 formulär  för  primäruppgifterna  till samma berättelse oeh till vissa ta-
bellers förändrade  uppställning i densamma, ingafs  jemte en promemoria 
den 8 augusti 1878. Utlåtanden infordrades  från  nedre justitierevisionen, 
hofrätterna,  krigshofrätten  och k. m:ts befallningshafvande,  hvarjemte samt-
liga häradshöfdingar,  auditörer, rådstufvurätter  och magistrater i riket äfven-
som poliskamrarne i Göteborg, Norrköping och Karlskrona lemnades tillfälle 
yttra sig. Ärendet anmältes den 16 december 1879, då formulären  fast-
stäldes. 

Underdånigt  betänkande och förslag  till döfstummeunder  vis- umL^&^m 
ningens ordnande, afgifvet  af  dertill i nåder utsedde ordnande-
komiterade den 15 augusti 1878. 

Stockholm 1878. 140 sid. 4:o. 
Ingår i 1889 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Öfverståthållaren  frih.  Gust af  Ugglas, ordf.,  gods-
egaren Fredrik Hederstjerna, kyrkoherden Bengt Liljeblad, direktören 
O. Kyhlbergc kyrkoherden L. G. Lindström, riksdagsmannen Ola An-
dersson, Burlöf. 

Sekreterare:  Lars Akerhielm. 
Reservation af  L. G. Lindström, sid. 117—140. 
Ur  innehållet: Öfverblick  på döfstummeundervisningens  utveck-

ling i utlandet (sid. 5—10) och i Sverige (sid. 10—18). 
Bilagor. N:r 1—2. Antalet döfstumma 1877, fördelade  efter 

landstingsområden och efter  födelseår. 
N:r 3. Antalet döfstumma intagna i läroanstalter vid början 

af  1877. 
N:r 4. Antalet döfstumma 1877 i de olika länen och i Stock-

holm, Norrköping, Malmö och Göteborg. 
N:r 5 Förslag till rikets indelning i skoldistrikt för  döfstumme-

undervisningen. 
N:r 0. Förslagsberäkning öfver  kostnaderna för  lärarelöner 

vid distriktsskolorna samt statsbidragen dertill. 
N:r 7. Förslag till utgifts-  och inkomststat vid k. döfstumme-

institutet. 
N:r 8. Förslag till instruktion för  inspektör öfver  döfstumme-

skola. 
N:r 9—10. ' Formulär. 
N:r 11. F. W. Hultman, Beräkning af  behofvet  af  proviso-

riska läroanstalter för  öfveråriga  döfstumma,  sid. 103—115. 
Historik.  Riksdagen anhöll i skrifvelse  n:r 71 den 14 maj 1876 om för-

slag till fullständigt  ordnande af  döfstummeundervisningen.  Den 30 december 
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samma år uppdrog k. m:t åt komitén att afgifva  förslag  angående obligato-
risk undervisning för  döfstumma,  döfstummeinstitutcts  vid Manilla skiljande 
från  institutet för  blinda, förhållandet  mellan döfstummeinstitutet  och andra 
anstalter för  döfstumnndervisning,  döfstumlärares  utbildning, inspektion etc. 
Den 1 juni 1877 fick  komitén i uppdrag att yttra sig om inrättande af  läro-
anstalter för  öfveråriga  döfstumma samt den 28 september 1877 om statens 
deltagande i vården om i landet befintliga  blinda. Sistnämda uppdrag med-
hans ej innan afslutandet  af  koinitéarbetet rörande döfstummeundervisningen, 
fullgjordes  sedan genom betänkandet af  den 17 december 1880, se sid. 416. 

Öfver  betänkandet inhemtades yttranden af  landstingen och stadsfull-
fullmäktige  i Göteborg, Malmö och Norrköping. Med anledning däraf  afgaf 
komitén ett utlåtande af  den 14 november 1879. 

Genom skrifvelse  af  den 12 maj 1888 anhöll riksdagen om framläg-
gande för  nästa års riksdag af  förslag  i ämnet. K. m:ts proposition (n:r 31) 
med förslag  till ordnande af  döfstumundcrvisningen  i riket afläts  den 22 
mars 1889. Propositionen bifölls  med vissa förändringar.  Se riksdagens 
skrifvelse  n:r 89. 

Svensk-norska artillerikomiténs betänkande den 20 sept. 
1878  angående förslag  till bestämmelser för  en till in-
förande  vid de förenade  rikenas fältartillerier  ifrågasatt 
hufvudkanon. 

Ingår i Artilleritidskrift  1878 biliang sid. 33—59 samt i utdrag i 
Krigsvetenskapsakademiens tidskrift  för  samma är sid. 743. 

^onlaipp. 2- Den. 1 oktober 1878.  Utlåtande  angående bestämmelser 
för  en gröfre  kanon till positions artilleriet. 

Ingår sammastädes sid. 60—69. 

Komiterade:  Chefen  för  artilleristaben, majoren friherre  N. A. 
H. Palmstiema, kaptenerna C. V. A. Meurling och ,H. A. von 
Stockenström samt (från  Norge) kaptenerna Kr. Frölieh, G. A . 
Sommerfelt  och T. O. Klingenberg. 

Reservationer (till förstnämda  betänkande) af:  Sommerfelt,  sid. 
48—55; Stoekenström, sid. 55—59. 

Bilagor (till det senare utlåtandet): Jemförelsetabeller  för  fält-
kanoner och för  kanoner omkring 12 cm. kaliber. 

Komiterade befaltcs  genom generalorder den 12 juli 1878 och k. norsk 
resolution den 7 juli samma år att sammanträda 1 augusti samma år för 
att afgifva  utlåtanden öfver  vissa i gcneralfälttygmästarcns  skrifvelse  den 31 
juli samma år framstälda  frågor  angående en till införande  i de förenade 
rikenas fältartillerier  ifrågasatt  hufvudkanon  och angående bestämmelser för 
en gröfre  kanon till positionsartilleriet. 

Ang. en hu/vud-
kanon vid de 

förenade  rikenas 
föUartilleri. 
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Underdånigt  betänkande och förslag,  afgifna  den 30 sep- ^'Si/mnSt* 
tember 1878  af  den för  utarbetande af  förslag  till ™ar'drare' 
stadga för  en examen för  blifvande  lärare vid rikets 
allmänna elementarläroverk den 31 augusti 1877  i nå-
der förordnade  komité. 

Stockholm 1878. 53 sid. 4:o. 
Komiterade:  Biskopen P. Sjöbring, ordf.,  professorn  Einar Löf-

stedt, rektorn M. M. Floderus, lektorerna Zacharias Göransson och 
Rob. Darin. 

Sekreterare:  Carl von Friesen, lektor. 
Reservationer af:  Sjöbring, sid. 50; Löfstedt,  sid. 51—52; 

Darin, sid. 52—53. 
Ur  innehållet. Redogörelse för  motsvarande lagstiftning  i 

Preussen, Saehsen, Finland, Danmark och Norge, sid. 23—27. 
Komiterades förslag  utgöras af  förslag  till: 1) Stadga för  lärare-

kandidatexamen; 2) förändrad  lydelse af  §§ 57—64 i läroverks-
stadgan (2:dra kap. befordringslag  om ansökan och prof). 

Historik.  K. m:t förordnade  den 31 augusti 1877 komiterade med 
uppgift  att utarbeta förslag  till stadga för  blifvande  lärare vid rikets all-
männa elementarläroverk. Komiterade sammanträdde den 4 december samma 
år. Betänkandet remitterades till direktionerna för  Stockholms läroverk och 
nya elementarskolan samt till domkapitlen. 

Underdåniqt  betänkande och förslaq  anqående ordnandet A'"J-  tecknings-
"  j u j undervisningen 

af  teckningsundervisningen vid rikets elementarläroverk, ^tlmnmk 
folkskollärareseminarier  och folkskolor,  afgifvet  den 23 '"' 
oktober 1878  af  i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1879. 
Komiterade:  Slottsintendenten professorn  Ernst Jacobsson, rit-

lärarne Aug. Pasch och A. Ilj. Lindquist. 
Sekreterare:  Gustaf  Upmark, förste  amanuens vid national-

museum. 
Ur  innehållet: Teckningsundervisningens tillstånd vid ifråga-

varande läroverk i riket, sid. 4—14. 
Teckningsundervisningen i Frankrike, England, Tyskland och 

Österrike, sid. 18—29. 
Bilagor. A. Teckningsundervisningen i tyska riket och Öster-

rike, reseberättelse af  E. Jacobsson. 
B—C. Franska regeringens förordningar  angående tecknings-

undervisningen i högre och lägre offentliga  läroanstalter. 

/ 
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D. Kunskapsprof  för  afläggande  af  första  och andra gradens 

examen i teckning vid engelska läroanstalter. 
E. Petition af  de tyske teckningslärarnes förening. 
F. Förordning angående inspektion af  teckningsskolorna i 

Österrike. 
Plansch 1—6 angående undervisningsmateriel m. m. 
Komiterade förordnades  genom k. bref  den 20 oktober 1877. 

km oTZm  betänkande angående patentskydd äfvensom  skydd för  mön-
är mönster och . 7 7 77 , . . 7 r • f  ± f l 
modeller samt ster och modelter samt varumarken, ajgijvet aj den 
varumärken. 7 . 7 7 r i 7 • r 7 7 7 • dertill utaf  kongl. maj:t förordnade  kommitté. 

Stockholm 1878. 154 sid. 4:o. 
Ingär i 1884 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  F. d. statsrådet Pehr von Ehrenheim, ordf.,  öfverdi-
rektören Knut Styffe,  hofrättsrådet  H. G. von Gegerfelt,  bruksegaren 
Pehr Lagerhjelm, fabriksidkaren  Carl L. Lundström. 

Sekreterare:  A. von Krusenstjerna. 
Särskilda meningar af:  Knut Styffe,  sid. 129—148; Pehr La-

gerhjelm, sid. 149—154. 
Ur  innehållet: Öfversigt  af  patentlagstiftningen  i åtskilliga 

främmande  länder, sid. 5—22. 
Patentväsendets uppkomst och utveckling i Sverige, sid. 22—35. 
Antalet sökta och beviljade patent i vissa främmande  länder 

1857—76 samt i Sverige 1858—77. 
Komiterades författningsförslag  utgöras af:  1) förslag  till för-

ordning angående patent; 2) förslag  till förordning  angående skydd 
för  industriela mönster, och modeller; 3) angående skydd för  varu-
märken. 

Genom kungl. bref  den 11 maj 1877 erhöllo komiterade (samme komi-
terade som angående handelsfirma  och prokura) i uppdrag att dels utreda, 
huruvida och i hvilka fall  patentskydd kunde vara berättigadt och f5r 
landet gagneligt, samt, derest sådant skydd fortfarande  ansåges behöfligt, 
utarbeta förslag  till förordning  i ämnet dels ock upprätta förslag  till för-
fattning  åsyftande  att bereda verksamt skydd mot såväl olofligt  begagnande 
af  varumärken och fabriksstämplar  som reproduktion af  mönster och model-
ler. Komitén påbörjade sina arbeten den 28 september 1877 och afslutade 
dem den 0 november 1878, då betänkandet afgafs. 

öfver  betänkandet inkommo kommerskollegium, efter  att hafva  infordrat 
yttrande från  bland andra styrelsen för  svenska slöjdföreningen,  med utlåtanden 
af  den 28 maj och 18 juni 1880 samt högsta domstolen med utlåtande af 
deu 12 oktober 1881 (tryckt som bilaga till nedannämda k. propositioner). Med 
ledning af  betänkandet och dessa utlåtanden samt den nyaste utländska 
lagstiftningen  utarbetades inom civildepartementet ett förslag  till förnyad 
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förordning  angående patent, öfver  hvilket inhemtades riksdagens yttrande 
medelst k. propositionen n:r 20 af  den 25 januari 1884. I afseende  på 
skydd för  mönster och modeller anmältes ärendet den 28 januari 1887. K. 
m:ts proposition n:r 15 samma dag med förslag  till förordning  angående 
skydd för  mönster och modeller inom metallindustrien. 

Ödmjuk promemoria af  nya lagberedningen den 16 december £ngen! 9Fanitd-
1878  afgifven  till hans excellens herr statsministern och anmärkningar 

, , , _ 7 7 ,  mot förslaget 

chefen  för  konql. nistitiedepartementet med anlednmq ang. torrlägg-
J  c o i J  ni, t g af  jord. 

af  de inom högsta domstolen vid granskning af  bered-
ningens förslag  till förordning  angående torrläggning 
af  jord framstälda  anmärkningar. Tryckt  som manu-
skript för  riksdagens lag-utskott. 

Stockholm 1879. 46 sid. 4:o. 
Ledamöter: Se sid. 385 angående beredniugens förslag  till för-

ordning angående torrläggning af  jord. 
Särskildt yttrande af  Annerstedt, sid. 45—46. 

Underdånigt  betänkande med förslag  till fölfattningar  an- m^aöCh"rörsäij. 
gående tillverkning och försäljning  af  bränvin, afgifvet'"""''"'• 
af  dertill af  kongl. maj:t förordnade  komiterade den 20 
december 1878. 

I. Stockholm 1879. 253 sid. II. Stockholm 1878. 62 sid. III. 
Stockholm 1878. 215 sid. st. 8:o. 

Komiterade:  Landshöfdingen  S. de Maré, ordf.,  kanslirådet 
friherre  A. H. Fock, bruksegaren C. Hammarhjelm, professorn 
Sten Stenberg, sekreteraren Moritz liubenson, hemmansegaren Sven 
Nilsson i Efveröd,  grosshandlaren C. O. Berg, godsegaren Fredrik 
Hederstjerna, häradshöfdingen  Lars Norin. 

Sekreterare:  A. L. van der Ilagen, amanuens i civildeparte-
mentet. 

Reservationer vid tillverkningslagen af:  Fock, Hammarhjelm, 
Nilsson och Hederstjerna, sid. 211; Nilsson, sid. 212—216. 

vid försäljningslagen  af:  de fyra  förstnämde,  sid. 217—248; 
de Maré, sid. 249—250; Berg, sid. 251—253. 

Reservanternas förslag  till försäljningslag  ingår i II sid. 50—62. 
Ur  innehållet: I. Redogörelse för  bränvinslagstiftningen  uti 

Nordamerikas förenta  stater,.. Storbritanien, Frankrike, Belgien, 
Holland, Norra Tyskland, Österrike-Ungern, * Ryssland, Finland, 
Danmark och Norge, sid. 1—47. 

Historik angående bränvinslagstiftningen  i Sverige, sid. 48—118. 
Förteckn.  öfver  Komitébet.  26 
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Tabell utvisande bräuvinsförsäljningsmedlens  fördelning  enligt 

komiténs författningsförslag  jemförd  med fördelningen  enligt gäl-
lande förordning,  sid. 187—207. 

Bilagor (ingå i III). I. Yttranden af  k. m:ts befallningshafvande 
angående verkan af  gällande bränvinslagstiftning  i afseende  på 
förbrukningen  af  starka drycker, sid. 1—75. 

II. Utlåtande af  medicinalstyrelsen angående det inflytande 
som missbruk af  rusdrycker utöfvat  på sjukdomsformerna,  sid. 
75—77. 

III—III a. Sammandrag af  läkarnes svar rörande medicinal-
styrelsens frågor  angående missbruket af  rusdrycker, sid. 78—88. 

III b. Tabell öfver  antalet å länslasaretten, särskilda sjukvårds-
inrättningar etc. vårdade och döde till följd  af  delirium tremens 
och alcoholismus chronicus åren 1807—76. 

IV. Stenberg, S., anförande  angående bränvins renhet, sid. 
90—97. 

V. Stenberg, S., några experimentella bidrag till belysande af 
frågan  om det inflytande,  som bränvinets föroreningar  hafva  på 
dess fysiologiska  verkningar, sid. 97—130. 

Tabeller.  N:r I. Tillverkning och förbrukning  af  bränvin och 
andra starka drycker i Sverige åren 1861—1876, jemförde  för 
åren 1872—1876 med en del främmande  länder. 

N:r II. Antalet sakfälde  för  fylleri  åren 1856—1876. 
N:r III. Fördelning mellan städer och landet af  sakfälde  för 

fylleri  åren 1856, 1860, 1865, 1870 och 1875. 
N:r IV. Antal sakfälde  för  olaga försäljning  af  bränvin samt 

för  annan förbrytelse  mot gällande bränvinsförsäljningsförordning 
åren 1855—1876. 

N:r V. Antal försäljningsrättigheter  under försäljningsåren 
från  och med 1855—56 till och med 1876—77. 

N:r VI ocb VIII. Bränvinsförsäljningsafgifterna  och deras för-
delning under kalenderåren 1856—1869 samt under försäljnings-
åren från  och med 1869—70 till och med 1876—77. 

N:r VII och IX. Städernas behållna andelar af  bränvinsför-
säljningsafgifterna  under motsvarande perioder. 

Komiterades förslag  till författningar  omfattade:  förordning 
angående vilkoren för  tillverkning af  bränvin; förordning  angående 
vilkoren för  försäljning  af  bränvin och andra brända eller destille-
rade spirituösa drycker samt kungörelse om verkställande af  under-
sökning i afseende  å bränvins renhet från  finkelolja. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 54 den 17 maj 1877 anhöll riksdagen, att k. 
m:t måtte genom sakkunniga män låta öfverse  gällande författningar  angående 
tillverkning oeh försäljning  af  bränvin i syfte  att genom lagstiftningen  måtte 
åstadkommas ett kraftigare  motverkande af  rusdryckers missbruk än som 
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egde rum genom gällande lagstiftning.  Komitén förordnades  den 24 augusti 
samma år och bestod af  de sex förstnämde  af  ofvan  angifne  komiterade 
samt konsuln Peter Olsson, som dock afgick  i januari 1878. Genom k. 
bref  den 8 februari  1878 förstärktes  komitén med Berg, Ilederstjerna och 
Norin. Genom k. bref  den 22 mars 1878 erhöll komitén i uppdrag att 
att äfven  inkomma med förslag  till ändrade författningar  angående för-
säljning af  vin och maltdrycker etc. Se vidare sid. 411 vid komiténs be-
tänkanden år 1880. 

Utlåtanden afgåfvos  af  öfverståthållarembetet  och konungens befall-
ningshafvande  samt af  högsta domstolen den 7 december 1880. Ärendet 
anmältes den 4 januari 1882 och expedierades k. proposition n:r 26 samma 
dag angående tillverkning af  bränvin samt anmältes ånyo den 25 februari  1885 
och expedierades samma dag k. proposition n:r 38 till riksdagen angående 
försäljning  af  bränvin. 

Förslag  till exercisreglemente för  fästnings  artilleriet. ieménte7öTj^t-
ningsartilleriet. 

Stockholm 1878. VII 4-217 sid. 8:o. 
Komiterade:  Majoren E. J. Breitholtz, ordf.,  kaptenerna J. F. 

de Ron, C. Ii. Lindbergh och grefve  J. R. Hamilton. 
Komiterade beordrades genom generalorder den 18 oktober 1877 att 

sammanträda den 1 november samma år för  att afgifva  förslag  till exercis-
reglemente för  fästningsartilleriet. 

Gamla testamentet. Öfv  ersättning, utgifven  1878,  af  bibel-
j . . ning af  gamla 

kommissionen. testamentet. 

Förra delen 594 sid. Senare delen 424 sid. Stockholm 1878. 8:0. 
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Än9ijt™äg!" 3 1 • Förslag  till lag om inteckning i jernväg och i samman-
hang derm,ed erforderliga  författningar  afgifna  af  den 
dertill utaf  kongl. maj:t förordnade  komité. 

Stockholm 1879. 66 sid. 4:o. 
Ingår i 1879 bihang 2 saml. 2 afd.  , 

Komiterade:  Förre statsrådet Pehr von Ehrenheim, ordf.,  revi-
sionssekreteraren L. Annerstedt, byråchefen  O. R. Themptander, 
bankofullmäktigen  J. V. Arnberg, borgmästaren L. V. Lothigius. 

Ur  innehållet: Redogörelse för  motsvarande lagstiftning  i Frank-
rike, England, Preussen, Österrike, Schweiz, Danmark, Norge och 
Finland, sid. 32—39. 

Komiterades författningsförslag  äro: 1) Förslag till lag om in-
teckning i jernväg; 2) Förslag till förordning  angående förändrad 
lydelse af  17 kap. 7, 13, 14 och 15 §§ handelsbalken; 3) Förslag 
till förordning  angående förändrad  lydelse af  4, 5 §§ konkurslagen 
den 18 september 1862; 4) Förslag till förordning  om särskilda 
föreskrifter  angående utmätning af  vissa jernvägar; 5) Förslag till 
förändrad  lydelse af  3 § i förordningen  den 4 mars 1862 om tio-
årig reskription och om årsstämning; 6) Förslag till förordning  an-
gående förändrad  lydelse af  8 § i förordningen  angående lagfart  å 
fång  till fast  egendom den 16 juni 1875; 7) Förslag till förordning 
angående förändrad  lydelse af  16 § i förordningen  angående inteck-
ning i fast  egendom den 16 juni 1875; 8) Förslag till kungl. kun-
görelse angående tillägg till kongl. kungörelsen den 14 oktober 1875 
huru lagfarts-  och inteckningsböcker skola inrättas och föras;  9) 
Förslag till kungl. kungörelse angående lösen vid underdomstolarne 
för  vissa expeditioner rörande inteckning i jernväg. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 62 af  den 23 maj 1878 anhöll riksdagen att k. 
m:t täcktes låta utarbeta och så snart ske kunde för  riksdagen framlägga  förslag 
till lag om säkerhet i jernvägar och dermed jämförliga  anläggningar. K. m:t 
uppdrog den 12 juli samma år åt komiterade att utarbeta förslag  till erfor-
derliga stadganden i ifrågavarande  ämne. På begäran af  komitén bemyndi-
gades den af  k. m:t genom k. bref  den 3 januari 1879 att utarbeta förslag 
jämväl till stadganden beträffande  vissa delar af  konkursförfarandet  i fråga 
om jernvägar i hvilka säkerhet blifvit  lemnad. Se härnedan. 

Ofvanstående  betänkande afgafs  den 10 februari  1879. Högsta dom-
stolens utlåtande afgafs  den 3 mars samma år och finnes  bilagdt den till 
riksdagen aflåtna  k. propositioneu (n:r 38) af  den 21 mars 1879 med förslag 
till lag om inteckning i jernväg och i sammanhang dermed erforderliga  för-
fattningar.  K. m:ts proposition bifölls  icke. 
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Inom justitiedepartementet utarbetades sedan ett nytt förslag,  jemför 
k. m:ts proposition n:r 26 den 8 mars 1880 med förslag  till förordning 
innefattande  särskilda föreskrifter  angående lagfart,  inteckning och utmät-
ning af  jernväg etc. 

2. Förslag  till förordning  angående vissa jernvägsaktiebolags A^%a7ttbJi Cags 
konkurs afgifvet  af  den dertill utaf  kongl. maf.t  förord-  konkurs-
nade komité. 

Stockholm 1879. 42 sid. 4:o. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  motsvarande lagstiftning  i Schweiz, 

England, Nordamerikas Förenta stater och Tyskland, sid. 17—20. 
Historik.  Komiterade bemyndigades genom k. bref  den 3 januari 1879 

att jämväl utarbeta förslag  till stadganden beträffande  vissa delar af  kon-
kursförfarandet  i fråga  om jernvägar, i hvilka säkerhet blifvit  lemnad, samt 
blefvo  genom skrifvelse  samma dag från  chefen  för  justitiedepartementet 
anmodade att i ett sammanhang taga i öfvervägande  frågan,  om hvilka sär- , 
skilda föreskrifter  kunde finnas  lämpliga för  utredning af  tillgångar, som 
blifvit  till borgenärers förnöjande  afträdda  ej mindre af  jernvägsegare än 
af  enskilda banker och andra dermed jämförliga  bolag. Förevarande betän-
kande afgafs  den 24 november 1879, jemför  ofvannämda k. m:ts proposition 
n:r 26 den S mars 1880. Den senare delen af  uppdraget fullgjordes  1880, 
se sid. 413. 

Underdånigt  förslag  till förordning  angående presterskapets ^aj^Vbosm-
boställen, jemte inledning och motiv på kongl. maj:ts 
nådigste befallning  idarbetadt. 

Stockholm 1879. 284 sid. 4:o. 
Ingiir i 1889 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Revisionssekreteraren Reinhold Skarin, häradsböf-
ding L. Norin, prosten Oscar Erh. Rabe, godsegaren Rich. Ehren-
borg, riksdagsmannen Gust. Jonson i Skeppnetorp. 

Reservationer af:  L. Norin, sid. 260—280; O. E. Rabe, sid. 
281—284. 

Ur  innehållet: Om prestboställenas uppkomst, sid. 5—9. 
Redogörelse för  det hufvudsakliga  af  hittills meddelade lag-

stiftning  angående dessa boställen, sid. 9—30. 
Om nu befintliga  särskilda slag af  prestboställen, sid. 30—03. 
Hittills vidtagna åtgärder för  utarbetande af  en ecklesiastik 

boställsordning, sid. 63—78. 
Historik,  ltikets ständer anhöllo i skrifvelse  n:r 17 den 28 januari 1863 om 

förslag  till en för  hela riket gällande ecklesiastik boställsordning; genom skrif-
velse den 13 februari  1863 anbefalte  k. m:t kammarkollegium att utarbeta för-
slag i syftet,  kammarkollegium inkom med förslag  den 30 mars 1865 och seder-
mera med ett förnyadt  utlåtande den 29 april 1867, hvilket senare är tryckt 
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1868 och ingår i 1889 bihang 2 saml. 2 afd.  Genom skrifvelse  den 10 maj 
1876 förnyade  riksdagen rikets ständers förenämda  anhållan. I anledning 
deraf  uppdrog k. m:t den 30 december 1876 åt R. Skarin att granska kam-
markollegiets utlåtanden och utarbeta behöfliga  jämkningsförslag  samt den 1 
november 1878 åt Norin, Rabc, Ehrenborg och G. Jonson att deltaga i 
granskning af  det af  Skarin utarbetade författningsförslaget. 

Komiterade sammanträdde den 20 november 1878 och afgåfvo  sitt 
betänkande den 28 mars 1879. Öfver  detsamma inhämtades yttranden från 
domkapitlen, Stockholms stads konsistorium, k. m:ts befallningshafvande  och 
öfverståthållareembetet,  domänstyrelsen och kammarkollegium samt högsta 
domstolen, hvars yttrande af  den 13 januari 1888 är tryckt som bilaga till 
nedannämda k. proposition vid 1889 års riksdag. Inom ecklesiastikdeparte-
mentet uppgjordes sedermera ett i vissa hänseenden från  de af  komiterade 
föreslagna  bestämmelserna afvikande  förslag  till ecklesiastik boställsordning, 
som framlades  vid 1889 års riksdag såsom k. proposition (n:r 2) af  den 7 
december 1888. Genom andra kammarens afslag  föll"  emellertid förslaget. 
Se vidare k. m:ts proposition n;r 30 den 30 november 1893 med förslag  till 
ecklesiastik boställsordning. 

• v™auZ  Underdånigt  betänkande och förslag  angående lönereglering 
'roverkm jföy  lärarne vid rikets allmänna läroverk, vissa pedago-

gier för  folkskolelärareseminarierna  samt seminarium 
för  bildande af  lärarinnor. Afgifna  den 17  maj 1879 
af  dertill i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1879. 57 sid. 4:o. 
Ingår i 1882 bihang, 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Kabinettskammarherren grefve  Corfitz  Beck-Friis, 
ordf.,  grosshandlaren J. J. Ekman, rektorn M. M. Floderus, riks-
dagsmannen, hemmansegaren P. O. Hörnfeldt. 

Sekreterare:  Skoladjunkten Const. Falk. 
Bilagor: A—C. Antalet lärare i de allmänna läroverken, folk-

skolelärareseminarierna och seminariet för  bildande af  lärarinnor. 
D. 1—D. 2. Tabell angående antalet lärare, deras ålder vid 

studentexamen, aflagda  examina, genomgående af  profår,  lefnads-
ålder vid befordran  etc. Stiftsvis. 

E. Dito angående kompetensvilkorens uppfyllande  etc. 
F. Dito öfver  senast faststälda  aflöningsstater,  sammanstälda 

efter  de olika graderna. 
G. Hyresbelopp och öfriga  lefnadskostnader  etc. i de olika 

städerna. 
H. Antalet lärare inom olika lönegrader samt deras tjensteår 

inom ifrågavarande  grad den 31 december 1878. 
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I. Årsafgifter  i de svenska privata läroverk, som ega dimis-
sionsrätt till universitet samt årsafgifter  vid Finlands, Norges och 
Danmarks offentliga  läroverk. 

K. Sammandrag af  lärjungarnes vid de allmänna läroverken 
och de tvåklassiga pedagogierna afgifter  till byggnadsfonden  och 
materielkassan vårterminen 1877. 

Historik.  I anledning af  underdåniga ansökningar från  lärarne vid 
rikets allmänna läroverk, folkskolelärareseminarier  och seminariet för  bil-
dande af  lärarinnor angående beredande af  förbättring  i lönevilkoren upp-
drog k. m:t den 3 maj 1878 åt ofvan  nämde komiterade att jämte seder-
mera aflidne  lektorn J. V. Hultman verkställa fullständig  utredning af  ären-
det i hela dess vidd och afgifva  förslag  i ämnet. 

Öfver  betänkandet 'afgåfvos  utlåtanden af  samtliga domkapitel, direk-
tionerna för  Stockholms stads undervisningsverk, nya elementarskolan och 
för  högre lärarinneseminariet samt af  Stockholms stads konsistorium. Ären-
det föredrogs  den 7 januari 1882. Till riksdagen afläts  k. proposition 
(n:r 17) af  samma dag angående löneförbättring  åt lärare vid de allmänna 
läroverken och vissa pedagogier, högre lärarinneseminariet samt folkskole-
lärarescminarierna m. m. Riksdagen anvisade till beredande af  löneförbätt-
ring för  lärarne vid de allmänna läroverken med tillämpning af  de i stats-
rådsprotokollet angifna  grunder med hälften  af  de af  k. m:t föreslagna 
belopp på extra stat för  1883 som förhöjning  i anslaget till de allmänna 
läroverken ett belopp af  336,975 kr. K. m:ts förslag  i afseende  på lärarne 
vid pedagogierna, lärarinneseminariet och seminarierna äfvensom lärarnes 
pensionering biföllos  icke. (Se riksdagens skrifvelse  n:r 62 punkt 4). 

Underdånigt  betänkande och förslag  angående lönereglering ^JS?®»^ 
TO. TO. för  styrelsen för  allmänna väg- och vattenbygg- väg^Zchrlttcn-
nåder, afgifvet  den 19 maj 1879  af  i nåder förordnade 
komiterade. 

Stockholm 1879. 39 sid. 4:o. 
Ingär i 1880 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Öfversten  Carl G. Beijer, ordf.,  departementsche-
fen  Erik Ljungstedt, landskamreraren O. R. Hammar, hemmans-
egaren Liss Olof  Larsson. 

Sekreterare:  Aug. Hagman. 
Särskilda meningar af  Beijer, sid. 35—36; Larsson, sid. 36—39. 
Ur  innehållet: Historik och redogörelse för  styrelsens verk-

samhet, sid. 4—14. 
Bilagor. Litt. A. Aflöningsförmåner  för  embets- och tjenste-

män samt vaktmästare hos styrelsen enligt den för  år 1879 fast-
stälda extra stat. 
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Litt. B. Förslag till stat för  väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 

att tillämpas från  och med 1881. 
Uti statsverkspropesitionen till 1880 års riksdag begäres anslag för  sty-

relsens omorganisation och lönereglering. 

ÉnneSuteT'  Underdånigt  förslag  till stadga angående sinnessjuke jemte 
motiver. På kongl. maj:ts nådigste befallning  utar-
betadt.' 

Stockholm 1879. 08 sid. 8:0. 
Komiterade:  Generaldirektören Magnus Huss, ordf.,  general-

direktören G. Fr. Almqvist, medicinalrådet O. F. Hallin, fc  d. ad-
vokatfiskalen  T. A. Billbergh, professorn  N. G. Kjellberg. 

Sekreterare:  J. V. Schlyter. 
Reservation af:  Kjellberg, sid. 63—68. 
Bilagor. A.—D. Frågor att besvara och upplysningar angå-

ende sinnessjuk anmäld till inträde å vårdanstalt; formulär  för  an-
svarsförbindelser  etc. 

Historik.  K. m:t förordnade  komiterade jämte sedermera aflidne  öfver-
läkaren vid Vadstena hospital L. M. Hjertstedt att med ledning af  den 
under senare år inom och utom landet vunna erfarenhet  företaga  granskning 
af  stadgan den 5 mars 1858 angående sinnessjukes behandling och vård samt 
utarbeta och k. m:ts pröfning  underställa förslag  till de förändrade  och nya 
bestämmelser hvilka kunde anses behöfliga.  Betänkandet afgafs  den 24 maj 
1879. Deröfver  afgafs  utlåtande af  medicinalstyrelsen, hvarefter  komiterade 
genom remiss den 27 maj 1881 sattes i tillfälle  att yttra sig deröfver. 
Protokollen vid komiterades öfverläggningar  för  detta yttrandes afgifvande 
förvaras  i riksarkivet uti samlingen »direktioner m. m. för  sjukvården». 

K. m:ts stadga angående sinnessjuka den 2 nov. 1883. 

Nya lagberedningen: 
Ang. nu miicn- JYya  laqberedninqens förslaq  till valtenrättsförordninq  med 
niutyorordning. J  J  J  J  J  J  J 

flera  dermed sammanhängande författningar. 
Stockholm 1879. 266 sid. 4:o. 

Ingår i 1880 bihang 2 saml. 2 afd. 
Ledamöter: Presidenten K. J. Berg, ordf.,  assessorn Axel Ör-

bom, häradshöfdingen  C. V. Hedenström, hofrättsfiskalen  E. von 
Krusenstjerna. 

Sekreterare:  Vilh. Huss. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  motsvarande lagstiftning  i Tyska 

riket, Österrike, Frankrike, England, Danmark, Norge och Finland, 
sid. 60—08. 
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Redogörelse för  den äldre svenska lagstiftningen,  sid. 70—75. 
Redogörelse för  lagstiftningen  om flottning  i Finland, Norge, 

Tyskland, Österrike oeh Frankrike, sid. 150—103. 
Lagberedningens författningsförslag  utgöres af:  1) Förordning 

angående jordegares rätt öfver  vattnet å hans grund, 2) Förord-
ning angående allmän flottled,  3) Förordning angående jordegares 
farled,  4) Förordning om tillägg till kongl. förordningen  den 14 
april 1800 angående jords eller lägenhets afstående  för  allmänt 
behof,  5) Förslag angående ansvar för  underlåtenhet att öppna 
damlucka, 6) Förslag angående ändring i vissa delar af  gällande 
fiskeristadga,  7) kungörelse om förändrad  lydelse af  58 § i gällande 
stadga om skiftesverket  i riket, 8) flottningsstadga,  9) kungörelse 
angående tillstånd från  det allmännas sida till vattenafledning  i 
vissa fall  m. m., 10) Förordning angående särskilda föreskrifter  för 
handläggning af  frågor  om farled  och vissa vattenbyggnader m. m. 

Vid betänkandet är fogad  en särskild underdånig promemoria om ängs-
vattning jämte utkast till förordning  angående vattenledning för  jords be-
vattning eller för  husbeliof. 

Historik.  Bcredniugsbetänkandet afgafs  den 31 maj 1879. Högsta domstolens 
utlåtande afgafs  den 13 november samma år och finnes  bifogadt  k. propo-
sitionen n:r 3 den 31 december samma år med förslag  till förordning  om 
jordegares rätt öfver  vattnet å hans grund med flera  dermed sammanhän-
gande förordningar. 

2. Nya  lagberedningens förslag  till förordning  angående tjugTåX  Härd. 
tioårig och tjuguårig häfd  äfvensom  till anclra dermed 
sammanhängande författningar. 

Stockholm 1880. 79 sid. 4:o. 
Ledamöter: Se ofvan;  E. von Krusenstjerna efterträddes  af  O. 

Bergius. 
Ur  innehållet: Framställning af  motsvarande lagstiftning  i 

Frankrike, Preussen, England, Danmark, Norge och Finland, sid. 
14—19. 

Historik öfver  motsvarande lagstiftning  i Sverige, sid. 19—20. 
Särskildt yttrande: af  Berg, sid. 74 -79. 
Beredningens lagförslag  äro: Förslag till förordningar  1) angå-

ende tioårig och tjuguårig häfd;  2) om ändring i vissa delar af 
förordningen  den 10 juni 1875 angående lagfart  å fång  till fast 
egendom; 3) om tillägg till 60 § den 16 juni 1873 angående in-
teckning i fast  egendom. 

Historik.  Riksdagen anhöll i skrifvelse  n:r 03 den 21 maj 1875 att k. m:t 
täcktes låta utarbeta och för  riksdagen framlägga  förslag  till förändrad  lag-
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stiftning  i fråga  om preskription för  klander å jordafång.  Riksdagens skrif-
velse öfverlemnades  genom k. skrifvelse  den 13 juli samma år. Berednin-
gens förslag  afgåfvos  den 27 december 1879. Högsta domstolens utlåtande 
den 23 november 1880 är bifogadt  k. m:ts proposition n:r 5 den 17 januari 
1881 med förslag  till förordning  om tjuguårig häfd  etc. 

Ä1gahånd"mi aS Tullkomitén:  Betänkande angående ändring af  gällande tull-
satser. , 

satser. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  linansärenden den 9 
januari 1880. 

Komiterade:  Generaltulldirektören N. A. G:son Bennieh, ordf., 
envoyén friherre  C. F. L. Hochschild, grosshandlaren P. Murén, 
f.  d. generalkonsuln T. Willerding, öfverdirektören  Knut Styffe, 
grosshandlaren Olof  Wijk, byråchefen  O. R. Themptander, tullför-
valtaren G. V. Lönegren, hemmansegaren Nils Larson, godsegarne 
G. F. Cavallin och E. G. Boström, riksdagsmannen husegaren Gustaf 
Ericsson. 

Sekreterare:  R. E. Eckerström, vice häradshöfding. 
Reservationer af:  Themptander, med instämmanden af  Bennieh, 

N. Larsson, Lönegren och Boström, samt af  Styffe. 
Historik.  Se sid. 376, 424 samt sid. 428 vid historiken vid tullkomiténs 

betänkande den 18 februari  1882. Detta betänkande afgafs  den 15 decem-
ber 1879. 

K. m:ts proposition n:r 11 af  den 27 januari 1880 angående antagande af 
ny tulltaxa med tullsatser beräknade efter  det metriska mått- och vigtsystemet. 

Bevideradt utkast till vexellagar för  Danmark, Norge  och 
diska rikena. ci • 

bverige. 
Kristiania 1878. 31 sid. 4:o. 

Bilaga. Högsta domstolens protokoll den 10 december 1878 
angående 1878 års utkast till vexellag. 

Se sid. 389—390. 
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Underdånigt  betänkande angående kontrollapparater vid de apparat^rid 
svenska brännerierna med förnyadt  förslaa  till förord-  samt ang. /ör-

J J  / J  . J  ordning rör. 

ning angående tillverkning af  bränvin. Afgifvet  af  der- af 

till af  kongl. maj:t förordnade  komiterade den 23 ja-
nuari 1880. 

Stockholm 1880. 64 sid. + l plansch. 8:0. 
Ingår i 1880 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Kanslirådet friherre  A. H. Fock, ordf.,  professorn 
Sten Stenberg, sekreteraren Moritz Rubenson, hemmausegaren Sven 
Nilsson, generalkonsuln C. O. Berg, godsegaren Fredrik Heden-
stjerna, f.  d. häradshöfdingen  L. Norin, justeringsdirektören L. A. 
Forssman. 

Sekreterare:  A. L. van der Hagen, amanuens i civildeparte-
mentet. 

Bilaga: L. A. Forssman, berättelse af  den 27 november 1879 
angående användningen inom Ryssland af  den Siemenska kontroll-
apparaten. 

Historik.  Genom skrifvelse  den 19 maj 1879 framhöll  komitén för  öfver-
seende af  gällande bränvinslagstiftning  (jemför  sid. 401) önskvärdheten af  infö-
rande vid de svenska brännerierna af  sådana mekaniska kontrollapparater, förme-
dels hvilka bränvinets uppmätning och pröfning  kunde ske omedelbart och utan 
direkt åtgärd af  kontrollörerna, och hemställde med anledning deraf  att k. m:t 
måtte uppdraga åt sakkunnig person att i Ryssland inhämta noggrann och 
fullständig  kännedom om dithörande förhållanden.  Sedan Forssman på k. 
m:ts uppdrag för  nämda - ändamål företagit  en resa till Ryssland och der-
öfver  afgifvit  den betänkandet bifogade  berättelse, anbefalde  k. m:t den 28 
november 1879 komitén att afgifva  utlåtande, huruvida och under hvilka 
vilkor de Siemenska kontrollapparaterna ansåges böra införas  i dc svenska 
brännerierna. 

Enär komiténs ordförande  landshöfdingen  S. De Maré var af  sjukdom 
förhindrad  att vidare deltaga i komiténs arbeten, uppdrog k. m:t samtidigt 
ät Fock att vara komiténs ordförande  och förordnade  Forssman till komité-
ledamot under den tid ifrågavarande  ärende handlades. Komitéledamoten 
bruksegaren C. Hammarhjelm var under samma tid förhindrad  att deltaga 
i komiténs arbeten. 

Utlåtande af  högsta domstolen den 7 december 1880. Betänkandet 
anmältes den 4 januari 1882; k. proposition samma dag n:r 26 med förslag 
till ny förordning  angående tillverkning af  bränvin 
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för  Underdånigt  betänkande och förslag  till nya fartygscerter 
för  flottan  af  den 29 september 1879  dertill i nåder 
förordnade  komiterade. 

Stockholm 1880. 77 sid. + VIII + 5 planritningar och 1 tablå. 4:o. 
Ingår i 1881 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Konteramiralen R. von Feilitzen, ordf.,  kommendö-
ren friherre  B. O. Stackelberg, marindirektören G. V. Svensson, kom-
mendörkaptenerne C. G. Lindmark, Th. Arvidsson, F. Facks och 
Georg af  Klercker, kaptenen G. E. Ulff,  marinmgeniören J. L. 
Frykholm, kaptenen Y. N. Christierson. 

Sekreterare:  P. H. Hedenblad, revisor. 
Reservationer af:  C. G. Lindmark, sid. 23—32 +VIII och 1 

ritning; F. Facks, sid. 33—34; G. E. Ulff,  sid. 35—38. 
Bilagor. I. Utkast till bepansrad kanonbåt i överensstäm-

melse med det af  komitén uppgjorda programmet. 
III. Inredningsritning till en minbåt enligt komiténs program. 
V. Utkast till bepansrad kanonbåt D för  sjön Vettern, enligt 

komiténs program. 
VI. Åtskilliga nyare pansarfartyg  i svenska och utländska 

marinerna. 
VII. Tablå innehållande uppgifter  rörande Englands, Frank-

rikes, Rysslands, Hollands, Tysklands' Italiens, Österrikes, Danmarks 
och Spaniens örlogsflottor. 

VIII. Tablå utvisande pansartjoekleken hos åtskilliga länders 
pansarfartyg  äfvensom förmågan  hos samma länders pansarbrytande 
kanoner att kunna genomtränga dessa fartyg  der de äro svårast 
bepansrade. 

IX. Tablå utvisande kanoners approximativa genomträngnings-
förmåga  mot obackad plåt af  smidt jern. 

X. Summarisk tablå öfver  riksstaterna samt ordinarie och 
extra anslag under nuvarande femte  hufvudtiteln  från  och med 
1835 till och med 1880. 

Historik.  På hemställan af  statsrådet otfh  chefen  för  sjöförsvarsde-
partementet att åt särskilde sakkunnige personer måtte uppdragas att före-
taga utredning af  frågan  om hvilka fartygsarter  som med hänsyn till rikets 
tillgångar oeh sjökrigsvetenskapens ståndpunkt bäst främjade  ändamålen att 
utestänga fiendtliga  flottor  från  rikets viktigaste hamnar, att försvåra  land-
sättande af  öfverväldigande  fiendtliga  härmassor å rikets kuster samt att 
oroa och försvara  en landstigen fiendes  kommunikation med eget land och 
genom operationer å de inländska farvattnen  understödja egen och motverka 
en fiendtlig  härs framträngande,  fann  k. m:t den 20 september 1879 för  godt 
att i nåder förordna  en komité med uppdrag att inkomma med yttrande och 
förslag  i ofvan  angifna  hänseenden åtföljda  med approximativa kostnads-
uppgifter.  Komiterade tillförordnades  genom generalorder den 1 oktober 
samma år. Komitéledamoten kommendören J. U. G-. Améen entledigades 
sedermera i följd  af  sjuklighet. 



1 8 . 413 

Betänkandet afgafs  den 28 juni 1880, anmältes den 5 januari 1881; se 
protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  bilagdt statsverkspropositionen till 1881 
års riksdag. 

Förslag  till förordning  angående enskild sedelutgifvande  totoTmtm. 
banks, aktiebanks och sparbanks konkurs och i sam-
manhang dermed erforderliga  författningar,  afgifna  af 
de dertill utaf  Kongl.  Maj:t  förordnade  komiterade. 

Stockholm 1880. 61 sid. 4:o. 
Ing&r i 1886 hihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Se 1879 sid. 404. 
Ur  innehållet: Historik öfver  lagstiftningen  för  enskilda banker 

i Sverige, sid. 18—34. 
Komiténs författningsförslag  afse:  1) förslag  till förordning  an-

gående enskild sedelutgifvande  banks, aktiebanks ocb sparbanks 
konkurs; 2) förslag  till förordning  angående vissa lagbestämmelser 
med afseende  å enskilda bauker; 3) förslag  till förordning  angående 
förändrad  lydelse af  9, 52 och 79 §§ konkurslagen. 

Komitén hade erhållit i uppdrag att taga i öfvervägande  frågan  om 
hvilka särskilda föreskrifter  kunde finnas  lämpliga för  utredning af  de till-
gångar, som blifvit  till borgenärers förnöjande  afträdda  af  enskilda banker' 
och andra dermed jämförliga  bolag oeh affärsfirmor;  betänkandet afgafs  den 
7 oktober 1880. 

Förslaget remitterades till vissa enskilda banker. K. m:ts proposition n:r 
28 den 6 mars 1886 angående bland annat bankbolags och sparbanks konkurs. 

Förslag  till domänförvaltningens  or dr ande, utarbetadt inom ^itningmTmd-
kongl. finansdepartementet.  M  ' 

Stockholm 1880. 116 + X I X sid. 4;o. 
O 

Komiterade:  Kanslirådet friherre  L. Akerhielm, t f.  general-
direktören C. A. T. Björkman, kammarrådet J. M. Ahlmark, do-
mänintendenterna Jacques De Geer och Hj. Ljungbeck. 

Sekreterare:  Abraham Forssell, landtbruksskoleföreståndare. 
Särskildt yttrande af  Ahlmark, sid. I—VI. 
Bilagor. Litt. A. Uppgift  öfver  kostnaden för  domänafdel-

ningen inom kammarkollegium 1878—1880. 
Litt. B. Uppgift  öfver  kostnaden för  den lokala förvaltningen 

af  statens domäner 1878 och 1879 etc. 
Litt. C. Uppgift  öfver  staten tillhöriga domäner af  hvilka 

arrendeafgift  ingår till statsverket etc. samt arrendeinkomsten och 
taxeringsvärdet. 

Litt. D. Tabell öfver  antalet arrendelediga egendomar som 
skulle komma att utarrenderas under vissa uppgifna  år. 

Litt. E. Förteckning öfver  staten tillhöriga inom de norra 
länen belägna jordbruksfastigheter  och fisken. 
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Ur  innehållet: Stadganden rörande domänernas förvaltning 

1878—80, sid. 5—9. 
Historik angående skogsstyrelsens organisation och verksamhet, 

sid. 70—81. 
Kammarkollegii domänafdelnings  verksamhet, sid. 82. 
Historik.  1 skrifvelsen  n:r 35 den 21 maj 1880 angående regleringen af 

utgifterna  under sjunde hufvudtiteln,  uttalade riksdagen en önskan att snart 
få  motse förslag  till definitivt  ordnande af  domänförvaltningen.  I anled-
ning deraf  erhöll statsrådet och chefen  för  finansdepartementet  bemyndigande 
att för  ärendets handläggning inom vederbörande byrå af  departementet till-
kalla särskilda biträden. Betänkandet afgafs  den 3 november 1880. Öfver 
detta afgåfvos  yttranden af  samtlige k. in:ts befallningshafvande  och kam-
markollegium och skogsstyrelsen. Dessa senare se: 

Kammarkollegii underdåniga utlåtande öfver  ett inom finans-
departementet år 1880 utarbetadt förslag  till domänförvaltningens 
ordnande. Stockholm 1881. 28 sid. 4:o. 

Skogsstyrelsens underdåniga utlåtande öfver  ett inom finansdepar-
tementet år 1880 utarbetadt förslag  till domänförvaltningens  ordnande. 

Stockholm 1881. 6 sid. 4:o. 
Till riksdagen afläts  k. m:t proposition n:r 4 af  den 23 december 1881 

angående förvaltningen  af  kronans jordbruksdomäner samt inrättande af  en 
för  dessa egendomar och statens skogar gemensam domänstyrelse. Riksdagens 
beslut se dess skrifvelse  n:r 64 af  den 21 maj 1882. 

. väghåii- Underdåniqt  betänkande anqående förändrad  laqstiftninq  i 
isbesvarct. J  j j j «/ j 

fråga  om utgörande af  väghållningsbesväret på landet, 
afgifvet  af  dertill i nåder utsedde komitterade. 

Stockholm 1881. IX + 255 + 89 sid. (tabeller). 4:0. 
Ingär i 1889 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  Alb. Ehrensvärd, ordf., 
bruksegaren Gustaf  De Maré, kaptenen Lars Berg, majoren Carl 
Ericson, landtbruksskoleföreståndaren  Fr. Ekensteen, hemmansegaren 
Jan Andersson, bruksegaren Patrik Reutersvärd, landssekreteraren 
Henr. Westin. 

Sekreterare:  Frans Almén, vice häradshöfding. 
Särskilda meningar af:  L. Berg, sid. 231—241; C. V. Eric-

son, 242—246; G. De Maré, sid. 246—247; H. Westin, sid. 247— 
248; P. Reutersvärd, sid. 248—250: Jan Andersson, sid. 250—251; 
F. von Ekensteen, sid. 251—255. 

Ur  innehållet: Redogörelse för  lagstiftningen  rörande väghåll-
ningen i Norge, Danmark och England, sid. 1—15. 

Historisk öfversigt  öfver  frågan  om väghållningsbesvärets ord-
nande i Sverige, sid. 16—37. 

Statistik, sid. 38—73; häri meddelas uppgifter  angående kost-
nad för  sommar- och vinterväghållet per mil och i sin helhet för 



1 8 . 415 
hvarje län, maximum och minimum af  hela väghållniugskostnaden 
sommar och vinter per mantal häradsvis inom hvarje län, maxi-
mum och minimum af  vägmil per kvadratmil häradsvis inom hvarje 
län, maximum och minimum af  väghållningskostnaden sommar och 
vinter per 1000 kr. af  taxeringsvärdet'häradsvis inom hvarje län, 
maximum och minimum af  underhållskostnaden sommartiden per 
mil väg häradsvis inom hvarje län, dito dito per mil vinterväg 
dito, de å landsbygden till underhåll indelta allmänna vägarnas 
längd vid 1875 års slut, indelade allmänna vägar som i följd  af 
jernvägs-, kanal-, ny väganläggning icke längre användes såsom 
sådan härads sockne- eller enskilda vägar, som i följd  af  liknande 
omständigheter kommit att få  för  samfärdseln  lika stor betydelse 
som allmän väg, af  enskilda bolag eller personer anlagda eller un-
derhållna vägar, som borde ifrågakomma att som allmänna vägar 
anses; obehöfliga  gamla vägar eller behöfliga  nya i följd  af  till-
tänkta jernvägs m. fl.  anläggningar; vägar, broar och färjor  för 
hvilkas underhåll statsbidrag uppburos; broar och färjor  som un-
derhöllos gemensamt; broar eller vägar för  hvilka uppburos bro-
eller vägafgifter. 

Tabellbilagor.  Litt. A. 1—25. Sammandrag af  infordrade 
uppgifter  rörande väghållet jemte taxeringsvärdet å de beskattnings-
föremål,  dels redan till sådant underhåll pligtige dels ifrågasatte  att 
deri deltaga för  Sverige och hvart och ett af  länen. 

Litt. B. 1—24. Jämförelse  mellan taxeringsvärdet å den väg-
hållet bestridande i mantal satta jorden samt taxeringsvärdet och 
kapitalvärdet å andra beskattningsmål som ifrågasatts  att deltaga i 
allmänna väghållet; upprättad för  hvarje af  rikets län ocb för  hvarje 
härad i de olika länen. 

Litt. C. Uppgift  angående värdet å åtskilliga beskattningsföremål, 
som ifrågasatts  att i väghållningsbesväret deltaga enligt taxerings-
längden för  1876. 

Litt. D. Maximum och minimum af  det för  1876 å helt för-
medladt mantal gällande taxeringsvärdet inom hvarje fögderi. 

Litt. E. Tabell utvisande den i mantal satta jordens och öfriga 
till vägunderhållet med pengar bidragande heskattningsföremåls 
andelar i kostnaden, för  väghållet sommartiden, beräknade i enlighet 
med § 69 i komiterades lagförslag. 

Litt. F. Tabell utvisande förhållandet  mellan allmänna bevill-
ningen samt den i mantal satta jordens och nya med penningar 
bidragande beskattningsföremåls  andel i kostnaden för  väghållet 
sommartiden, beräknad i enlighet med § 69 i lagförslaget. 

Historik.  Genom skrifvelse  n:r 68 den 14 maj 1876 anhöll riksdagen, att 
k. m:t täcktes uppdraga åt en komité att utreda ej blott i hvad mån och 
på hvad sätt deltagande i vägunderhållet på landet måtte kunna åläggas 
bruk, fabriker,  kvarnar, sågar, allmänna skogar eller annan fast  egendom, 
som vore från  väghålluingsbesväret undantagen, äfvensom grufvor  samt med 



416 1 8 . 
fastighet  förenad  industriel rörelse, utan ock hvilka verkningar en dylik 
förändring  inom olika orter kunde antagas medföra  samt dcrefter  låta utar-
beta och till riksdagen aflåta  nådigt förslag  till förändrad  lagstiftning  i fråga 
om väghållningsbesvärets utgörande å landet. 

Komitén tillsattes den 24 november 1876 och sammanträdde första 
gången den 30 november 1876. Af  de ursprungliga komiterade afled  bruks-
egaren S. Th. Svedberg och ersattes med Reutersvärd samt entledigades 
kammarherren grefve  N. G. A. Sparre och häradshöfdingen  N. Freding; 
i den sistnämdes ställe förordnades  Westin. Betänkandet afgafs  den 14 
december 18S0; remitterades till kammarkollegium att inkomma med k. 
befallningsliafvandenas  och landstingens yttranden samt eget utlåtande. Bc-
missen besvarades i utlåtande af  den 18 juni 1886 af  kammarkollegium 
(tryckt se nedan). Med ledning af  de i berörda yttranden och utlåtanden 
gjorda erinringar omarbetades komitérades förslag  i åtskilliga delar inom 
civildepartementet med biträde af  tillkallade sakkunnige personer, hvarefter 
högsta domstolens yttrande inhämtades öfver  det nya förslaget,  i hvad det 
afsåge  inskränkning i tillämpningen af  allmän lag. Högsta domstolens yt-
trande afgafs  den 28 januari 1887, och finnes  tryckt som bilaga vid nedan-
nämda k. proposition. 

K. proposition i ämnet n:r 19 af  den 14 februari  1887 afläts  till riks-
dagen, men hann i följd  af  riksdagens upplösning icke af  riksdagen behand-
las, framlades  å nyo i ett i allt väsentligt oförändradt  skick vid 1889 års 
riksdag (k. proposition n:r 4 af  den 5 januari 1889). Genom kamrarnes 
olika beslut förföll  frågan  för  den gången. 

Kongl. maj:ts och rikets kammarkollegii underdåniga utlåtande 
i anledning af  särskilda komiterades den 14 december 1880 afgifna 
betänkande angående förändrad  lagstiftning  i fråga  om utgörande 
af  väghållningsbesväret på landet. 

Stockholm 1886. 67 sid. 4:o. 
Ingår i 1887 A. bihang 1 saml. 1 afd. 

1 Ingår i 1889 bihang 1 saml. 1 afd. 
Dessutom finnas  särskildt tryckta: 
Förslag till underdånig skrifvelse  med yttrande öfver  betänkandet an-

gående förändrad  lagstiftning  i fråga  om utgörande af  väghållningsbesvärct 
på landet. Till Gefleborgs  läns landsting år 1882 afgifvet  af  utsedde komi-
terade. Gefle  1882. 

Förslag till lag angående väghållningsbesvärets utgörande på landet. 
Med anmärkningar afgifna  af  komiterade utsedde af  Jönköpings läns lands 
ting 1882. Jönköping 1882. 

A£nisnintens Underdånigt  betänkande och förslag  till blindundervisnin-
gens ordnande afgifvet  af  dertill i nåder utsedde komi-
terade den 17  december 1880. 

Stockholm 1881. ' 42 sid. 4:o. 
Ingår i 1883 bihang 2 saml. 2 afd. 
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Komiterade:  Öfverståthållaren  friherre  Gust. af  Ugglas, ordf., 
f.  d. statsrådet F. F. Carlson, kyrkoherden Bengt Liljeblad, rektorn 
P. Kerfstedt  (äfven  sekreterare), fil.  doktorn Gustaf  Sjöberg. 

Reservation af  G. Sjöberg, sid. 40—42. 
Ur  innehållet: Öfversigt  af  blindundervisningens uppkomst ocb 

utveckling i främmande  länder, sid. 4—11. 
Öfversigt  af  blindundervisningens uppkomst och utveckling i 

Sverige, sid. 11—13. 
Bilagor. Antalet blinda hvilka icke tillika voro sinnesrubbade 

eller döfstumma år 1887, fördelade  efter  landstingsområden och 
födelseår. 

Antalet blinda år 1877, fördelade  efter  landstingsområden. 
Antalet blinda år 1877, fördelade  efter  födelseår. 
Genom k. bref  den 28 september 1877 erhöll komitén för  döfstummeunder-

visningens ordnande (se sid. 397) i uppdrag att afgifva  utlåtande angående den an-
del, staten ansåges böra öfvertaga  af  vården om de i landet befintliga  blinda, 
och den lärarepersonal som borde af  staten för  sådant ändamål erhållas 
äfvensom angående ett af  direktionen för  allmänna institutet för  döfstumma 
och blinda å Manilla väckt förslag  om uppförande  af  en särskild byggnad 
för  inrymmande af  en undervisningsanstalt för  blinda. Vid afgifvandet  den 
15 augusti 1878 af  sitt betänkande angående döfstummeundervisningens  ord-
nande hade komitén ej medhunnit sitt uppdrag angående bildundervisnin-
gens ordnande och i auledning af  afsägelser  från  direktören O. Kyhlberg, 
rektor G. Lindström och riksdagsmannen Ola Andersson i Burlöf  blefvo 
herrar Carlson, Kerfstedt  och Sjöberg i stället förordnade  till komitéleda-
möter. I komiténs arbeten deltog till cn början godsegaren F. Hcderstierna 
intill sin utnämning till statsråd. 

Öfver  betänkandet, afgåfvos  utlåtanden af  samtliga domkapitel och Stock-
holms stads konsistorium, landstingen och direktionen öfver  institutet för 
blinda. Ärendet föredrogs  den 10 januari 1883. Uti statsverkspropositionen 
till 1883 års riksdag begärde k. m:t i punkt 48 under åttonde hufvudtiteln 
anslag till inrättande af  en blindskola och en handtvcrksskola för  blinda. 

Betänkande afgifvet  af  svensk-norska artilleri komitén an- 'f/Z'm. 9m!% 
gående organisation oeh idrustning för  ett 8,4 cm. fält-  '"  Yatia-i:'""' 
batteri. 

Ingår i Artilleritidskrift.för  1880, bihang sid. 30—9G+ 1 pl. 

Komiterade:  (å Sveriges vägnar) majoren C. G. Hjärne, kap-
tenerna Aug. Dagobert Weber och Ernst Fredrik af  Klercker. 

Bilagor. 1. Uppgift  å persedlar genom hvilkas borttagande 
packvagnarnes belastning kunde minskas. 

2. Förslag till utrustning af  kanoner, ammunitions- och pack-
vagnar m. m. vid ett 8,4 cm:s batteri. 

Förtcckn.  öfecr  KomUibet.  27 
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3. Uppgift  å kanonfordonets  och ammunitionsvagnarnes vigt 

vid vissa länders artilleri. 
4. Förslag öfver  personal och hästar vid ett 8,4 cm:s batteri. 
:">. Tabell öfver  manskapets beklädnad oeh utrustning. 
.0. Tabell öfver  hästens utrustning. 
Genom generalorder den 18 december 1877 sammansattes en svensk-

norsk artilleri komité for  uppgörande af  förslag  till grunder för  ett åkande 
S,4 em:s batteris organisation oeh utrustning. 

1 jäsningar"  1- Förslag  till befästningslinien  Vaxholm—Oskar-Fredri/cs-
borgs försättande  i fidlständigt  försvarsskick. 

2. Förslag  till Karlskronas  försättande  i fullständigt  för-
svarsskick. 
Se Tillägg. 
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18 81. 

Underdånigt  betänkande med förslag  angående ordnande af 
, ; 7 -777 n ' r 1 r j t '77 • o 7 och pupillkassa. 

armeens enke- och pupill/cassa, ajgijvet aj dertill t nåder 
förordnade  komiterade den 5 mars 1881. 

Stockholm 1881. 186 sid. (delv. opag.)4-2 opag. tabeller. 4:o. 
Komiterade:  Generalmajoren Th. Wijkander, ordf.,  expeditions-

chefen  Alfred  Sjöberg, öfversten  C. G. Breitholtz, professorn  Hugo 
Gyldén, majoren Reinhold Nauckhoff. 

Sekreterare:  V. häradshöfdingen  friherre  F. Lagerfelt. 
Bilagor. A. Skrifvelse  från  arméns fullmäktige  den 8 novem-

ber 1878. 
B. Arsafgifter  och pensionsbelopp m. m. uti amiralitetskrigs-

kassans enke- och pupillkassa, elementarlärarnes enke- och pupill-
kassa, folkskolelärarnes  enke- och pupillkassa. 

C. Tabell utvisande den 1 maj 1879 tjenande gifte  officerares 
och underofficerares  aflönings  och åldersförhållanden,  giftermåls-
dagen m. m. 

D. Afgifter  och pensionsbelopp. 
E. G. J. Kalkyler. 
F. Öfversigt  öfver  beställningar som medföra  delaktighet i 

arméns pensionskassa samt dem åtföljande  afiöningsbelopp  att läg-
gas till grund vid fyllnadspensionens  bestämmande. 

H. Exempel å beräkningen af  för  tillfället  tjenande delegares 
afgifter  vid inträde i nya enke- och pupillkassan. 

K. Formulär till pensionsbref  etc. 
Historik.  Sedan arméns under år 1878 församlade  fullmäktige  i ofvannämda 

skrifvelse  den 8 november samma år anhållit att k. m:t täcktes låta genom en 
komité utarbeta förslag  till ett tidsenligt ordnande af  arméns enke och pu-
pillkassa, lcmnade k. m:t den 21 februari  1879 komiterade detta uppdrag. 
Komiterade sammanträdde den 6 mars 1880. Som sekreterare tjenstgjorde 
till en början dåvarande amanuensen i landtförsvarsdepartementet  O. E. 
Pauli. 

Direktionen för  arméns pensionskassa afgaf  utlåtande. 

Underdånigt  betänkande med förslag  angående ordnande af  ̂ iärm^t^i-
härens sanitetsväsende, afgij 
komitén den 12 april 1881. 
härens sanitetsväsende, afgifvet  af  militära helsovårds- tel*vasen-

Stockholm 1881. 312 sid. 8:o. 
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Komiterade:  Öfverfältläkaren  Edv. Edholm, ordf,  fältläkaren 

C. M. Appelberg, lifmedikus  H. V. Hulphers, regementsläkarne 
Carl Liljebjörn, C. J. Holmström och N. A. Edling. 

Sekreterare:  Bataljonsläkaren G. Du ner. 
Bilagor. 1. Om organisationen af  militärläkareväsendet i främ-

mande länder, sid. 1—118. 
2. Historisk öfverblick  öfver  organisationen af  militärläkare-

väsendet och sjukvårdsmanskapet i Sverge, sid. 1—84. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  det militära sanitetsväsendets 

utveckling under senaste årtionden utomlands, sid. 1—17. 
Betänkandet, innefattar:  förslag  till grunder för  ordnande af 

härens sanitetsväsende samt öfvergångsförslag  till förändrad  organi-
sation af  militärläkarekåren och sjukvårdsmanskapet. 

Militära helsovårdskomitén erhöll den 26 maj 1877 befallning  af  k. m:t 
att utarbeta förslag  till förändrad  organisation af  militärläkarkåren och sjuk-
vårdsmanskapet på grund af  den erfarenhet,  som vunnits under de senare 
årens krig och som dercfter  erhållit tillämpning i de flesta  europeiska 
härar. Betänkandet anmältes den 15 juli 1881. 

A6kapc?n«Jli<™  Utlåtande  med förslag  till formulär  oeh föreskrifter  för  läns-
garc a/siutcrndc. räkenskapernas tidigare afslutande,  på herr statsrådets 

och chefens  för  kongl. finansdepartementet  wppdrag af-
gifvet  den 21 juni 1881. 
I.  Utlåtanden  m. m. 

113 sid. 
II. Räkenskapsformulär,  l:sta alternativet 

517 sid. i olika nummerföljder. 
Räkenskapsfor  mulär, 2:dra alternativet. 

557 sid. i olika nummerföljder. 
Stockholm 1881. 4:o. 

ingår i 1884 bihang, 2 saml. 2 afd. 
Komiterade:  Statskommissarien P. M. Nilsson, landskamreraren 

H. Amnéus, länsbokhållaren A. Westrin. 
Bilagor. Till I. Författningsförslag,  (se nedan) jämte diverse 

formulär. 
Betänkandet omfattar:  1) Förslag till kungörelse angående in-

drifning  och redovisning af  allmänna utskylder och andra afgifter 
som af  skattskyldig vid kronouppbördsstännna lemnats obetalda; 
2) Förslag till kungörelse angående redovisning inom länen för 
verkställigheten af  meddelade bötesbeslut och för  influtna  hötes-
medel; 3) Förslag till kungörelse till ändringar i k. kungörelsen 
angående stämpelafgiften  samt hvad vid kontrollen och uppbörden 
deraf  bör iakttagas. 
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Med anledning af  riksdagens i skrifvelse  n:r 32 den 10 maj 1871 gjorda 

framställning  om åtgärders vidtagande för  vinnande af  tidigare afslutning  oeh 
revision af  statsverkets räkenskaper gaf  k. m:t den 12 december 1879 i upp-
drag åt chefen  för  finansdepartementet  att låta utarbeta förslag  till de rä-
kenskapsformulär  och föreskrifter  för  redovisning inom länen, som kunde 
anses erforderliga  för  åvägabringande af  öfverensstämmelse  mellan länsräken-
skaperna och de förvaltande  verkens räkenskaper i afseende  å tiden för 
deras afslutning  samt för  meddelande af  föreskrift  om länsräkenskapernas 
tidigare insändande till kammarrätten. Genom skrifvelse  den 26 januari 
1880 från  chefen  för  finansdepartementet  förordnades  ofvannämda personer 
att deltaga i utarbetande af  förslag  till de formulär  och öfriga  föreskrifter, 
som kunde anses erforderliga  för  möjliggörande af  länsräkenskapernas af-
slutande och insändande till granskning så tidigt att riksboksslutct skulle 
kunna blifva  affattadt  senast inom nio månader efter  räkenskapsårets slut. 

Öfver  komiterades betänkande afgafs  den 8 december 1883 efter  hörande 
af  k. m:ts befallningshafvande  följande  i ofvannämda bihang intagna: 

Statskontorets och kammarrättens underdåniga utlåtande öfver 
särskilde komiterades den 21 juni 1881 afgifna  förslag  till formulär 
och föreskrifter  för  länsräkenskapernas tidigare afslutande. 

Stockholm 1884. 77 sid. 4:o. 
Ärendet anmältes den 18 april 1884. 

Underdånigt  betänkande med fördag  till förordning  angå- '1'fmaUdn/S 
ende beskattning af  maltdrycker. Afgifvet  af  dertill af 
kongl. maj:t förordnade  komiterade den 30 juni 1881. 

Stockholm 1881. 101 sid. 8:o. 
Komiterade:  Kanslirådet frih.  A. H. Fock, ordf.,  professorn  Sten 

Stenberg, sekreteraren Moritz Rubenson, häradshöfdingen  L. Norin, 
godsegaren I. Lyttkens, sekreteraren Sigfrid  Wieselgren, bryggaren 
F. Heiss. 

Sekreterare:  A. L. van der Ilagen, amanuens i civildeparte-
mentet. 

Tabellbilagor.  N:r I. Antalet salubryggerier för  hvarje stad 
och för  hvarje läns landsbygd samt deras tillverkning 1880. 

N:r II. Antalet salubryggerier i städerna inom hvarje län samt 
deras tillverkning år 1880. 

N:r III. Antalet salubryggerier å landsbygden inom hvarje 
län samt deras tillverkning år 1880. 

N:r IV. Antalet salubryggerier i riket samt deras tillverkning 
år 1880. 

Ur  innehållet: Historik öfver  maltdrycksbeskattningen inom 
Sverige, sid. 7—23. 
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Komiterade aflemnade  två alternativa förslag  till förordning  angående 
beskattning af  maltdrycker. 

Historik.  Komitén, som förordnats  den 24 augusti 1877 till öfverseende 
af  gällande bränvinslagstiftning  jfr  sid. 401, erhöll genom k. bref  den 22 mars 1878 
bemyndigande att äfven  inkomma med förslag  ej mindre till ändringar i 
gällande författningar  angående försäljning  af  vin och maltdrycker än äfven 
till de särskilda bestämmelser i afseende  på maltdrycker, som af  en sådan 
förändrad  lagstiftning  kunde anses påkallade. Sedermera erhöll professoren 
J. R. T. Lang uppdrag att besöka de främmande  länder, om hvilkas 
lagstiftning  i ifrågavarande  afseende  kunde anses erforderligt  att vinna 
kännedom, samt derefter  biträda komiterade vid utarbetande af  deras förslag. 

Afgången  af  herrar llederstierna, Ilammarhjelm, C. O. Berg och S. 
Nilsson föranledde  till förordnande  af  Lyttkens, Wieselgren och Ileiss. 

Afgifna  utlåtanden se: 
Underdåniga utlåtanden afgifna  af  öfverståthållareeinbetet  ocli 

k. m:ts befallningshafvande  i rikets samtliga län öfver  det af  sär-
skilda komiterade — 

Stockholm 1882. 
Ärendet anmältes den 19 juni 188Ö och resolverades ut in prot. 

AinucknivT  Förslag  till for  ordning angående förlags  inteckning och i sam-
manhang dermed erforderliga  författningar  afgifna  af 
den dertill utaf  kongl. maj:t förordnade  komité. 

Stockholm 1881. 04 sid. och en tabellbilaga. 
Ingår i 1882 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  F. d. statsrådet C. J. Thyselius, ordf.,  expeditions-
chefen  L. Annerstedt, godsegaren grefve  Knut Posse, bruksegaren 
H. P. V. Gahn, fabriksdisponenten  Axel Swartling. 

Sekreterare:  Vice häradshöfdingen  Herman Billing. 
Särskilda yttranden af:  K. Posse, sid. 59—62; A. Swartling, 

sid. 63—64. 
Bilaga. Förlagsförbindelser,  intecknade hos kommerskollegium, 

m. fl.  myndigheter 1871-—80. 
Ur  innehållet. Historisk öfversigt  öfver  den svenska pant-

rättslagstiftningen  i afseende  på lösegendom, sid. .15—32. 
Om underpantsinstitutionen i främmande  länders lagstiftning, 

sid. 35—19. 
Komiterades förslag  omfattade:  1) förordning  angående för-

lagsinteckning; 2) förordning  angående förändrad  lydelse af  17 kap. 
1 § handelsbalken; 3) förordning  angående förändrad  lydelse af  1 
•§ i k. förordningen  angående särskilda protokoll öfver  lagfarter  etc. 
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den 16 juni 1875; 4) förordning  angående förändrad  lydelse af  2 
§ konkurslagen; 5) förordning  om vissa legoaftal  angående kreatur. 

Historik.  Genom skrifvelse  n:r 58 den 17 maj 1879 hemstälde riksdagen 
om vidtagande af  en revision af  samtliga gällande föreskrifter  om förlag  och 
om utredning huruvida ej rätt till underpant i lös egendom kunde medgifvas 
alla näringar. Komitén tillsattes den 10 december 1880, betänkandet afgafs 
den 6 augusti 1881. Öfver  detsamma afgåfvos  utlåtanden från  kommers-
kollegium den 20 oktober 1881 (med öfverlemnande  af  yttranden från  full-
mäktige i jernkontoret och åtskilliga fabriks-  och handtverksföreningar)  och 
af  landtbruksakademiens förvaltningskomité  den 28 samma månad samt af 
högsta domstolen den 24 november samma år (tryckt såsom bilaga till den 
k. propositionen). K. m:ts proposition (n:r 21) afläts  den 27 januari 1882 till 
riksdagen med förslag  till förordning  angående förlagsinteckning  och i sam-
manhang dermed erforderliga  författningar,  men blef  icke af  riksdagen an-
tagen. (Se riksdagens skrifvelse  n:r 39). 

Skatter eglering skomiténs betänkande 1: Skattereglering sko- 1S-"  »liT _ t o " r •nr 7 • 0 7 7 bevillning a.f miténs underdånig a förslag  till förordning  angaende be- /«»'  egendom 

•> J  o J  u u „„,„( a j inkomst 

villning af  fast  egendom samt af  inkovist. Afgifvet  den 
17  augusti 1881. 

Stockholm 1881. 210 sid. + 4 formulärbil.  (28 s.). 
Ingår i 1883 hilmng 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  Iiobert De la Gardie, ordf., 
godsegaren Rob. Moutgomery-Cederhielm, kammarrådet Alb. Ander-
son, ledamoten af  andra kammaren hemmansegaren Ola Andersson, 
godsegaren N. Fosser, ledamöterna af  andra kammaren A. Hedin, 
Carl Ifvarsson,  J. Johansson och E. Key, borgmästaren L. V. Lo-
thigius, professorn  H. L. Rvdin, grefve  Gustaf  Sparre, bruksegaren 
G. H. Stråle, sekreteraren i riksgäldskontoret Herman Wikblad. 

Sekreterare:  Fil. d:r J. Hellstenius. 
Reservationer af:  De la Gardie, sid. 91—96; Alb. Anderson, 

sid. 97; C. Ifvarsson,  Ola Andersson och G. H. Stråle, sid. 98; 
A. Hedin, sid. 99—109; E. Key, sid. 110; H. L. Rvdin, sid. 111 
—200; G. Sparre, sid. 201—202. 

Bilagor. Formulär n:r 1—3. 
Historik.  Den 20 juni 1879 uppdrog k. m:t åt en skattereglerings-

komité att efter  fullständig  utredning af  alla skatteförhållanden  i riket upp-
göra förslag  till en på utredningen grundad rättvis fördelning  af  skatte-
bördorna. Komitén sammanträdde första  gången den 27 oktober 1879. Under 
komiténs fortgång  inträffade  en del personalförändringar  genom afsägelscrna 
af  bankdirektören J. II. Palme, grosshandlaren J. S. Axell, f.  d. lands 
höfdingen  friherre  C. J. O. Alströmer, bruksegaren H. P. P. Tamin och 
bruksegaren K. O. Ljungqvist. 1 deras ställe inträdde herrar Wikblad, 
Fosser, Lothigius, Stråle och f.  statsrådet F. F. Carlson. 
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Genom skrifvelse  från  statsministern oeh chefen  för  finansdepartementet 
den S mars 1881 aubefaltes  komiterade att i första  rummet utarbeta förslag-
till ny bevillningsförordning.  Betänkandet remitterades den 7 oktober 1881 
till kammarrätten, som aubefaltes  att infordra  öfverståthällarämbetets  och 
samtliga konungens befallningshafvandes  utlåtanden och dcrjämte ined eget 
yttrande inkomma. Dessa utlåtanden se nedan. K. m:ts proposition n:r 
6 den 8 januari 1883 med förslag  till förordning  angående bevillning af  fast 
egendom samt af  inkomst. 

Ofverståthållareembetets  och kongl. maj:ts befallningshafvandes 
underdåniga utlåtanden öfver  skatteregleringskomiténs den 17 augusti 
1881 afgifna 

Stockholm 1882. 169 sid. 8:o. 
Kongl. maj:ts och rikets kammarrätts underdåniga utlåtande 

öfver 
Stockholm 1882. 80 sid. 8:o. 

Ingå i ofvannämda bihang. 

anS. likformig  Betänkande anqående likformiq  uppställninq af  qramma-
uppstaUmng  nj J  J  J  11 o J o 

"läZbMcr"  tiska för  rikets allmänna läroverk afsedda  läroböcker 
jemte dertill hörande grammatiska utkast af  de för  detta 
ändamål förordnade  kommitterade. 

Stockholm 1882. 141 sid, 8:o. 
Komiterade-.  Professorn  Einar Löfstedt,  rektorerna R. Törne-

bladh och H. S. Cederschiöld, lektorn D. A. Sundén, adjunkterna 
E. G. Cahvagen och N. A. Mathesius. 

Historik.  Komiterade erhöllo i uppdrag den 25 oktober 1878 att upp-
göra en plan för  likformig  uppställning af  grammatiska för  elementarläro-
verken afsedda  läroböcker i modersmålet, tyska, engelska, franska,  latinska 
och grekiska språken samt att i enlighet dermed utarbeta för  hvartdera af 
dessa språk ett grammatiskt utkast, hvarvid, med tillbörligt afseende  på 
hvarje språks egendomlighet, dels åsyftades  att vinna enighet i uttryck för 
sådana grammatiska begrep]) och bestämningar, hvilka för  dessa språk voro 
gemensamma, dels del-jämte hänsyn toges till den olikhet i den grammatiska 
behandlingen som borde blifva  en följd  af  det särskilda språkets upptagande 
såsom läroämne vid undervisningen på ett tidigare eller senare stadium. 

Utlåtandet afgafs  den 22 augusti 1881. 

Tmw°cn'n<j  Tullkomiténs  utlåtande af  den 29 augusti 1881 i anledning 
franskjuiiuicis-  a j under handlingarna o m e n ny fransk  handelstraktat. 

Tryckt bland bil. till k. propositionen n:r 2 af  den 13 januari 1882 
angående med Frankrike afslutade  nya handels och "jöfartstraktater. 
(1882 bihang 1 saml. 1 afd.  2 bandet). 

Komiterade  etc. Se sid. 410 vid tullkomiténs betänkande den 
15 december 1879 och sid. 428 vid dess betänkande 1882. 
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A»!/, stämpel-
of  giften. 

Protokollet vid komiténs sammanträde den 7 december 1881 finnes 
äfven  tryckt bland ofvannämda bilagor. 

Förslag  till kungörelse angående stämpelafgiften,  utarbetadt 
inom Icongl.  finansdepartementet. 

Stockholm 1881. 120 sid. 4:o. 
Ingår i 1883 bihang 2 saml. 2 afd.  2 band. 

Komiterade:  Häradshöfdingen  A. Lilienberg, kanslisekreteraren 
grefve  Hans Wachtmeister och landssekreteraren M. Zachrison. 

Särskild mening af  M. Zachrison, sid. 113—120. 
Sedan riksdagen i skrifvelse  n:r 08 den 14 maj 1880 anhållit det k. m:t 

täcktes låta utarbeta och framlägga  fullständigt  förslag  till ny förordning  angå-
ende stämpelpappersafgiften,  uppdrog chefen  för  finansdepartementet  åt f.  d. 
advokatfiskalcn  T. A. Billbergh att jämte A. Lilienberg och Wachtmeister 
uppgöra förslag  till sådan förordning.  Komiterade sammanträdde den 16 
oktober 1880. Sedan advokatfiskaten  Billbergh den 7 maj 1881 förklarat 
sig förhindrad  att vidare deltaga i komiterades arbete, förordnades  Zachrison 
att i stället deltaga i arbetet. Betänkandet är afgifvet  den 30 augusti 1881. 

Öfver  detsamma afgafs  följande  i ofvannämda bihang intagna utlåtande: 
K. statskontorets samt k. m:ts och rikets kammarrätts under-

dåniga utlåtande öfver  ett inom finansdepartementet  utarbetadt för-
slag till kungörelse angående stämpelafgiften. 

Stockholm 1882. 4:o. 
Med ledning af  komiterades betänkande och skatteregleringskomiténs utlå-

tande den 13 september 1882 (se sid. 437) lät finansministern  inom sitt departe-
ment utarbeta ett i vissa delar förändradt,  förslag  till förordning  om stämpel-
afgiften,  hvilket föredrogs  den 8 januari 1883 oeh med k. m:ts proposition 
(n:r 7) af  samma dag öfverlemnades  till riksdagen. 

Betänkande angående förslag  till utrustningsplaner för  en „i^%^rSför 
j . • • ... • en division 
division positionsartilleri. positions-

artilleri. 
Ingår i bihang till Artilleritidskrift  tor 1881 sid. 157—184. 

Komiterade:  Majoren O. C. Sylvan, ordf.,  kaptenerna II. C. 
Schubert, J. C. Bratt och G. H. N. Thestrup. 

Sekreterare: Artilleristabsofficeren  kaptenen O. Sylvander. 
Komiterade förordnades  den 6 december 1880. 
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an^Sngar- Tulllcomiténs  underdåniga betänkande af  år 1882. 
nås sluttning. 

I.  Angående näringarnas ställning. 
Stockholm 1882. 171 sid. 4:o 

Bihang  Statistiska tabeller öfver  Sveriges industriela utveck-
ling åren 1860—79. 

Stockholm 1881. 272 sid. 4:o. 

II. Med  förslag  till tulltaxa. 
Stockholm 1882. XL + 120 sid. 4:o. 

Inga i 1882 bihang 2 saml. 2 afd. 
Komiterade:  Generaltulldirektören A. G:son Benuich, ordf.,  öf-

verdirektören Knut Styffe,  grosshandlaren Olof  Wijk, bruksegaren 
friherre  H. J. Hamilton, bankofullmäktigen  J. V. Arnberg, rektorn 
F. V. Dahl, tullförvaltaren  G. V. Lönegren, f.  d. talmannen landt-
brukaren Nils Larsson i Tullus, godsegaren Er. Gust. Boström, hem-
mansegaren Anders Persson, fabri  ksidkaren Herman Wahren, riks-
dagsmannen husegaren Gustaf  Ericsson. 

Sekreterare: Civilingeniören J, II. G. Fredholm. 
Reservationer (i II) af:  F. V. Dahl, Er. G. Boström, G. V. 

Lönegren, H. Wahren samt K. Styffe  delvis instämmande, sid. 
XIH-XXVII ; K. Stvffe,  sid. XXVIH—XXXII; F. V. Dahl, sid. 
XXXII—XXXVI; G. V. Lönegren, sid. XXXVI—XXXVIII; E. 
G. Boström, s. XXXVIII—XXXIX; G. Ericsson, sid. XXXIX—XL. 

Ur  innehållet: De statistiska tabellerna n:r 1—140 redogöra för: 
Inledande statistik: folkmängd  in- och utvandring, taxeringsvärde, 
behållen inkomst för  idkare af  vissa näringar och yrken 1864, 71 
och 78, lagfarna  köp, inteckningar, utsökningsmål och konkurser, 
] täten t, fattigvården. 

Jordbruket: jordvidd, jordförbättringar,  landtbruksingeniörernas 
förrättningar,  den odlade egoviddens användning, utsädes- och 
skördesbelopp, kreatursstock, införsel  och utförsel  af  spanmål, af 
kreatur och ladugårdsprodukter, af  potatis, foder-  och gödnings-
ämnen. 

Bergshandteringen: malmuppfordring,  tackjernstillverkning, 
stångjernstillverkning, gjutgodstillverkning, jernmanufakturtillverk-
ning, antal arbetare, inmutningar och hvilostånd, silfververk,  kop-
parverk och andra verk etc., införsel  och utförsel  af  jern och 
andra metaller. 

Fabriksindustrien: sten-, glas och lergodsindustri, metallindustri, 
trävaruindustri, kemiskt-teknisk industri, textilindustri, pappersin-

Ang. mj tull-
taxa. 
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dustri, läderindustri, näringsämnesindustri, beklädnadsindustri (hatt-
fabriker  och handskfabriker),  musikaliska instrumentmakerier, skepps-
byggerier, tillverkningsvärdet vid vissa slags fabriker  under fem-
årsperioderna 1835—79, sammandrag öfver  fabrikernas  antal, drif-
kraft,  egare, arbetare, begagnade maskiner och redskap, tillverk-
ningsvärde. 

Handtverkerierna. 
Handel: handelsidkare, värdet af  införseln  från  och af  utför-

seln till olika länder, införseln  af  vissa varuslag sammanstäld med 
de tillämpade tulltaxebestämmelserna, införseln  af  några vigtigare 
förbrukningsartiklar,  utförseln  till Frankrike. 

Sjöfart:  svenska handelsflottan,  af  svenska fartyg  inseglade 
bruttofrakter,  sjöfarten  på Frankrike, lots-, fyr-  och lifräddnings-
väsendet, jemförelse  mellan olika länders handelsflottor  1879. 

Samfärdseln:  anslag till kommunikationer, statens och enskilda 
jernvägar, postverket, telegrafverket,  jemförelse  mellan olika länders 
jernvägar, post- och telegrafväsende  1879. 

Bank och försäkringsväsendet:  bankerna, hypoteksföreningarna, 
hypoteksbanken, svenska statens obligationsskuld år 1879, sparban-
ker, ränte- och kapitalförsäkringsanstalter.  försäkringsbolag. 

Prisförhållanden:  hvete-, råg-, korn-, hafre-,  ärtpriser å Stock-
holms börs och å handelsplatser vid Östersjön, markegångspris å 
mans- och kvinsdagsverken, arbetslöner 1879, och under femårs-
perioderna 1860—79, jemförelse  mellan yrkesaflöningar  i olika 
länder. 

Tabellerna omfatta  i regel åren 1860—79. 
Bilagor till II, litt. A. Tabell utvisande tullsatserna under sär-

skilda tider (1849—79) för  vissa uppgifna  varuartiklar. 
Litt. B. Tulluppbörden åren 1800—80. 
Litt. C. Förbrukningen under 1879 af  vissa varor per individ 

inom olika vrkesklasser. 
Litt. D. Ärliga medelförbrukningen  per individ i riket af  åt-

skilliga förbrukningsartiklar  och råämnen för  industrien. 
Litt. E. Tabell öfver  de förändringar  i tullinkomsten som 

skulle föranledas  af  komiterades förslag. 

Historik.  Med föranledande  deraf  att franska  handelstraktaten af  den 
14 februari  1860 blifvit  från  Frankrikes sida uppsagd, tillsatte k. m:t genom 
k. bref  den 29 september 1876 en komité med uppdrag att framlägga  för-
slag till de ändringar i gällande tulltaxa, hvilka af  förhållandena  kunde 
anses påkallade. Genom k. bref  den 26 september 1879 förständigades  den 
med sex nya ledamöter förstärkta  komitén att taga i öfvervägande,  huruvida, 
under förutsättning  att nämda traktat skulle upphöra att gälla, någon för-
ändring af  gällande tullsatser kunde anses påkallad med hänsyn till den 
billiga fördelningen  af  de skattebidrag som uttoges i tullafgifter,  äfvensom 
föreslå  de jämkningar i tulltaxan, som kunde föranledas  af  den förestående 
öfvergången  till det metriska systemet för  mått och vigt. I skrifvelse 
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den 7 maj 1880 begärde riksdagen en omfattande  och sorgfällig  undersök-
ning af  rikets hufvudsakliga  näringars oeh industrigrenars ställning, hvarefter 
uppdraget att verkställa en sådan undersökning lemnades komitén genom 
k. bref  den 21 maj samma år. Angående komiténs föregående  betänkanden 
se sid. 410 och 424. 

Betänkandet afgafs  den 18 februari  1882. K. m:ts proposition n:r 32 af 
den 28 februari  med förslag  till ny tulltaxa. Biksdagens beslut se dess 
skrifvelse  n:r 36 den 10 maj angående ny tullbevillning. 

Underdånigt  betänkande angående landtför  sv arets ordnande, 
afgifvet  den 19 juni 1882 af  den till idarbetanäe af 
förslag  i ämnet i nåder förordnade  komité. 
I.  Underdånig  skrifvelse,  grunder och lagförslag. 

Stockholm 1882. VIII + 93 sid. 4:o. 
II. Motiv  och särskilda meningar. 

Stockholm 1882. 356 sid. 4:o. 
III. Bilagor. 

Stockholm 1882. Litt. a. 1—36: 3 = 39 tabeller folio,  300 sid. 4:o. 
IV. Bihang, innehållande militär-statistiska uppgifter  rörande 

värt nuvarande härväsen. 
Stockholm 1882. 123 sid. 4:o. 

Ingå i 1883 års bihang 2 saml. 2 afd. 
Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  Alb. Ehrensvärd, ordl'., 

generallöjtnanten grefve  Sv. Lagerberg, öfverstarne  friherre  Ernst 
von Vegesack och C. G. Breitholtz, majoren friherre  Axel Rappe, 
medlemmarne af  första  kammaren friherre  R. von Krsemer, rektorn 
R. Törnebladh, godsegaren grefve  Gösta Posse, kammarherren grefve 
Gustaf  Sparre, godsegaren Oscar Evers, medlemmarne af  andra 
kammaren hemmansegaren C. A. Larsson, godsegaren Emil Key, 
hemmansegarne Sven Nilsson i Efveröd,  Ola Andersson i Burlöf 
och Carl Ifvarssou,  redaktören S. A. Hedlund, hemmansegarne Sven 
Andreasson i Tollered, J. E. Johansson i Fornebvn, bankofullmäk-
tigen Liss 01. Larsson samt Gunnar Eriksson och P. O. Hörnfeldt, 
öfversten  friherre  G. Peyron, öfverstlöjtnanten  Carl Ericson, öfver-
sten J. O. B. Stecksén. 

Sekreterare: Jesper Crusebjörn, kapten vid generalstaben. 
Särskilda meningar af:  S. A. Hedlund, sid. 245—294; Ola 

Andersson jämte Emil Key, Carl Ifvarssou,  Sven Nilsson, P. O. 
Hörnfeldt,  Gunnar Erikson, J. E. Johansson, C. A. Larson, sid. 
294—320; Liss 01. Larsson och Sven Andreasson, sid. 320—327; 
Ernst von Vegesack jämte C. G. Breitholtz och Axel Rappe, R. 
Törnebladh, sid. 327—332; Oscar Evers, sid. 332—334 med instäm-
mande af  G. Sparre; Oscar Evers vid lagen om upprätthållandet 
af  härens stamtrupp, sid. 334—340, med instämmande deri af 
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Alb. Ehrensvärd, G. Peyron ocb Ernst von Vegesack; C. G. Breit-
holtz vid förslag  till grunder för  ny bärordning, sid. 341—348 med 
instämmande af  G. Peyron; R. von Knemer, sid. 348—355. 

Ur  innehållet: II sid. 3—26. Historik öfver  frågan  om för-
svarsväsendets ombildning sedan 1800. 

Bilagor. Litt. A. 1—7 g. (27 stycken). Mobiliseringstabel-
ler etc. 

Litt. B. Fördelningen af  stamtruppens fredsstyrka  på de olika 
vapnen och truppafdelningarna. 

Litt. C. Förslag öfver  härens tillgång på stam och f.  d. stam-
manskap vid mobilisering. 

Litt. D 1. Sannolika folkmängden  i Sverige den 31 decem-
ber 1897. 

Litt. D 2. Fördelningen af  värnpligtiga årskontingenten, be-
räknad i vissa förhållanden  till befolkningen  den 31 december 1897. 

Litt. E. Förslag öfver  härens tillgång på beväringsmanskap 
vid mobilisering. 

Litt. F 1. Härens fast  aflönade  kader. 
Litt. F 2—4. Beräkningar öfver  det antal värnpligtiga befäl 

och spel, pensionerade eller i reserven kvarstående befäl  som vore 
att påräkna vid en mobilisering. 

Litt. G. Härens ständigt tjenstgörande styrka och skolor. 
Litt. H. Landtförsvarets  årliga kostnad. 
Litt. I. P. M. med förslag  till sjukvårdsväsendets organisation 

i fält. 
Litt. J. P. M. om byggnader för  den nya härordningen, med 

bilagor om de olika förläggningsorterna. 
Litt. K. P. M. om exercisfält  för  den nya hären. 
Litt. L. Stockholms garnison enligt gällande härordning, 

enligt 1878 års förslag  och enligt komiténs; underofficerare,  spel 
och manskap. 

Litt. M. Härens fast  aflönade  kader enligt dito. 
Litt. N. Alternativa förslag  till rikets indelning i regements-

områden enligt 1878 års förslag  och enligt komiténs. 
Litt. O. 1 a—2 b. Ordinarie adönings och liästersättningskost-

nader samt tillfälliga  aflöningsförmåner  enligt 1878 års förslag  och 
enligt komiténs. 

Litt. O. 2 c. Kostnader för  bestridande af  det värnpligtiga 
befälets  aflöningsförmåner  enligt komiténs förslag. 

Litt. O 3 a—3 b. Motsvarande tab. till O 1 a—2 b enligt 
gällande härordning. 

Litt. P 1—3. Förslag till fördelning  i rekryteringsområden af 
Göteborgs och Bohus, af  Örebro och af  Jämtlands län. 
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Lilt. Q 1—4. Förslag till fördelning  af  de särskilda regements-

områdenas ansvarsskyldighet för  rekrytering af  stamtruppen vid de 
olika truppafdelningarna. 

Litt. R 1—51. Tabeller till öfvergångslagen. 
Litt. S 1—3. Landtförsvarets  kostnad under första,  fjerde  och 

nionde öfvergångsåret. 
Bihang. Tabell n:r 1. Sammandrag af  uppgifter  angående 

beväringsmanskapet under åren 1861—1880. 
Bil. a. Skilnaden mellan antalet beväringsmanskap som be-

vistat första  klassens möte och det som nästföljande  år bevistat 
andra klassens m. m. 

Bil. b. Folkmängdens årliga tillväxt i procent af  folkmängden 
åren 1851—1880. 

Bil. d—e. Förändringen i numerär af  exerceradt bevärings-
manskap mellan 1877 års 1. oeh 1878 års 2. klass; d:o 1878 och 
1879; d:o 1879—1880. 

Tabell n:r 2. Sammandrag af  uppgifter  angående läkarebe-
sigtningar med beväringsmanskapet. 

Bil. a. Uppgift  på den förlust  som 1871—1880 årens bevä-
ringsklasser 'lidit genom utflyttningar  ur riket. 

Bil. b. Rikets folkmängd  (utom Gotland) samt approberadt be-
väringsmanskap 1861—1880. 

Tabell n:r 3. Antalet rekryter och volontärer som under 1861 
—1880 inträdt i tjenst vid armén. 

Tabell n:r 4. Åldern vid antagande af  rekryter vid värfvade 
armén 1876—1880. ^ 

Tabell n:r 5. Åldern af  rekapitulanter vid värfvade  armén 
vid början af  deras fortsatta  tjenstgöring; 1878—1880. 

Tabell n:r 6. Åldern vid autagande af  manskap hvilket ånyo 
inträdt i tjenst vid värfvade  armén 1876—1880. 

Tabell n:r 7. Åldern vid antagandet af  rekryter vid indelta 
armén 1876—1880. ^ 

Tabell n:r 8. Åldern vid antagandet af  volontärer vid indelta 
armén 1876—1880. 

Tabell u:r 9—12. Motsvarande uppgifter  för  samma tid å ål-
dern af  spel. 

Tabell n:r 13—15. Uppgifter  om den tjenstetid hvartill re--
kryter, rekapitulanter och ånvo antaget manskap vid värfvade  armén 
förbundit  sig, 1876—1880. 

Tabell n:r 16—20. Uppgifter  om tjenstetiden för  och antalet 
af  det vid värfvade  ocb indelta armén under sagda år afgångna 
manskap. 

Tabell n:r 21. Utvisande såväl det vid armén år 1880 tjenande 
manskapets ålder inom hvart femte  år och medelåldern som medel-
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afgången  för  åren 1870—1879 och den deremot svarande medel-
• tjenstetiden vid hvarje regemente ocli kår. 

Tabell n:r 22—23. Uppgifter  om det vid värfvade  och indelta 
armén under 1870—1880 afgångna  spelets tjenstetid. 

Tabell n:r 24: Uppgifter  om de under åren 1875—1877 af-
gångna underofficerares  och korpralers medeltjenstetid vid värfvade 
gamisonerade armén. 

Tabell n:r 25 a—b. Antalet pensionerade och den 1 januari 
1881 till krigstjenst disponibla officerare  och underofficerare. 

Tabell n:r 26. Uppgifter  å störtade eller kasserade nummer-
hästars tjenstetid vid afgången  under åren 1871—1880. 

Tabell n:r 27. Antalet nummer med och utan torp vid in-
delta armén den 1 januari 1881. 

Tabell n:r 28. Bostadsförhållandena  deu 1 januari 1881 bland 
de indelta arméns soldater som antingen icke brukade eller bebodde 
sina torp eller ock icke vore med torp försedda. 

Tabell n:r 29—30. Kostnaden för  underhåll per man för  hvarje 
tjenstgöringsdag af  stamtruppen samt af  beväringsmanskapet 1871 
— 1 8 8 0 . 

Tabell n:r 31—32. Motsvarande uppgifter  rörande kostnaden 
för  beklädnads-, remtygs och utredningspersedlar m. m. 

Tabell n:r 33—34. Remontprisen vid indelta och värfvade 
kavalleriet, artilleriet och fortifikationen  1871—1880. 

Tabell n:r 35. Kostnaderna för  utfodring,  medikamenter och 
skoning per häst vid kavalleri-, artilleri- och fortifikationstrupperna 
1871—1880. 

Tabell n:r 36. Kostnaden för  stallpersedlar per häst vid värf-
vade kavalleriet 1871—1880. 

Tabell n:r 37. Kostnaden för  hästlega vid artilleriet och pon-
tonierbataljonen 1871—1880. 

Tabell n:r 38 a—b1 Öfverslag  af  marschaflöningskostnaden  föl-
en klass beväringsmanskap. 

Tabell n:r 39. Sammandrag öfver  bestridda utgifter  å fjerde 
hufvudtiteln  samt dertill hörande kassor och fonder  åreu 1874 
—1879. 

Tabell n:r 40. Värde å rustning och rotering enligt skatte-
regleringskomiténs beräkningar. 

Tabell n:r 41. Kostnader för  och ersättning till vissa uppgifna 
städer för  deras skyldighet till ständig inkvartering. 

Tabell n:r 42. Antal öfningsdagar  för  underofficerare,  spel och 
manskap enligt gällande härordning. 

Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) grunder för  ny härordning; 
2) lag om upprätthållande af  härens stamtrupp; 3) lag om all-
männa värnpligten; 4) grunder för  härens aflöning,  underhåll och 
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beklädnad; 5) allmänna grunder för  öfvergång  från  den nuvarande 
till den nya härordningen. 

Historik..  Don 19 juni 1880 tillsattes komitén med uppdrag att utar-
beta ett fullständigt  förslag  till landtförsvarets  ordnande; komiténs samman-
träden började den 30 oktober 1880. Innan komiténs arbete började, befria-
des friherre  F. von Essen och doktor C. Herslow från  uppdraget, gross-
handlaren O. Ekman, som då inträdde, entledigades sedermera. General-
majoren friherre'  H. Kaab, som sedermera afled  oeh generalmajoren K. A. 
Ryding, som sedermera blef  chef  för  landtförsvarsdepartementet,  voro äfven 
en tid komitéledamöter. 

Öfver  betänkandet afgåfvos  yttranden af  åtskilliga myndigheter som 
finnas  intagna i följande,  uti ofvannämda bihang ingående: 

Underdåniga yttranden i anledning af  landtförsvarskomiténs 
den 19 juni 1882 afgifna  betänkande och förslag  angående landt-
försvarets  ordnande. 

Stockholm 1882. 4:o. 

Till 1883 års riksdag afläts  k. m:ts proposition (n:r 2) af  den 8 januari 
samma år med förslag  till lagar om härordningen, om upprätthållande af 
härens stamtrupp, om allmänna värnpligten samt om öfvergång  från  nuva-
rande till den nya härordningen. Denna k. proposition blef  icke af  riks-
dagen antagen. 

iettordnande Underdånigt  betänkande och förslag  angående sjöförsvarets 
ordnande af  den härför  i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1882. 176 sid.-fbil.  A. 1—28, bil. 11. tab. 1—73. 4:o. 
Ingår i 1883 bilmng 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Kommendören friherre  O. Stackelberg, ordf.,  gods-
egaren friherre  F. Bamekow. kaptenen Y. N. Christierson, hemmans-
egaren A. P. Danielson, häradshöfdingen  Carl B. Hasselrot, kommen-
dörkaptenen Robert von Hedenberg, hemmansegaren Olof  Jonsson 
i Hof,  godsegaren Ludv. Kockum, godsegaren friherre  Ivar Koskull, 
hemmansegaren O. B. Olsson, kommendören C. G. Lindmark, hem-
mansegaren Ola Månsson i Jemshög. (Se vidare här nedan). 

Sekreterare: O. E. Pauli, kanslisekreterare i landtförsvarsde-
partementet. 

Afvikande  meningar af:  Lindmark, sid. 107; O. B. Olsson och 
Ola Månson, sid. 108—173; A. P. Danielson, sid. 173—174. 

Ur  innehållet: Historisk återblick på sjöförsvarets  organisation 
under 1700- och 1800-tiden, sid. 6—32. 

Bilagor: A n:r 1. Sammandrag af  uppgifter  från  sjömans-
husen om värnpligtigt sjöfolk  tillhörande handelsflottan  år 1881. 
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N:r 2. Dito dito, inskrifne  å sjömanshus före  eller vid 21 
års ålder. 

N:r 3. Anslag till sjöförsvaret  jämte dithörande inrättningar 
och anstalter åren 1810—1883. 

N:r 4. Uppgifter  rörande Sveriges, Norges, Danmarks, Ryss-
lands och Tysklands örlogsflottor. 

X:r 5. Beräkningar öfver  för  trupptransport erforderliga  fartyg 
m. m. rörande Ryssland och Tyskland. 

N:r 6. (I—VIII). I'. M. angående kostnaden för  ett fast  min-
förevar  vid åtskilliga hamnar m. m. ä Sveriges kuster. 

N:r 7. Exempel å den flytande  materielens successiva förnyelse, 
med ett årligt extra anslag af  två millioner kronor samt i enlighet 
med cert-komiténs prisuppgifter;  afseende  åren 1884—1913. 

N:r 8. (I—V). Utredning angående den för  vissa minpositio-
ner erforderliga  personal m. m. 

N:r 9—11. Tabeller utvisande personalbehofvet  för  den fly-
tande materielen och det fasta  minförsvaret,  vid öfverstyrelsen  och 
stationerna, för  flottan  och för  dennas andel i sjöfästningarnas  be-
sättningar. 

N:r 12—10. Förslag till stater för  flottans  olika kårer samt 
för  dess värnpligtige. ' 

N:r 17. Förslag till stat för  de militära befattningar,  hvilkas 
innehafvare  skulle erhålla inkvarteringsbidrag i penningar. 

N:r 18. Besättningslistor för  sjöfästningarna  vid Karlskrona. 
N:r 19. Ofniugsprogram utvisande öfningamas  art, fartygen, 

öfningstiden,  personalen m. m 
N:r 20. Förslag till användande af  flottans  öfningsanslag. 
N:r 21. P. M. angående aflöningar  för  flottans  officerspersonal 

i Norge och Danmark under sjökommenderingar. 
N:r 22. Uträkning af  den kostnad 50 procents förhöjning  i 

dagattöningen under sjötåg komme att medföra. 
N:r 23—24. Förslag till stat för  riksstatens femte  hufvudtitel. 
N:r 25. Jemförelse  mellan den varande oeh den föreslagna  årliga 

kostnaden för  sjöförsvaret  utom lotsverket samt med undantag af 
de för  nybyggnad m. m. erforderliga  extra ordinarie anslag. 

N:r 20. Uppgifter  från  stationerna å kostnaden för  manska-
pets inkasernering. 

N:r 27. Beräkning å kostnaden för  värnpligtigt sjöfolks  instäl-
lande vid stationen. 

N:r 28 Uppgift  å fördelningen  på åtskilliga anslag af  kost-
nader föranledda  af  båtsmäns transport m. m. 

Till öfvergångsförslaget: 
B. Tab. 1. Beräknade besparingar genom afgång  å reserv-

och indragningsstaterna. 
Fihicckn.  i.frrv  KomUcbrt. 
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Tab. 2. P. M. öfver  officerstillökningen. 
Tab. 3—4. Beräknad kostnad för  officerare  och underofficerare 

år 1884—1898. 
Tab. 5. Afgången  inom båtsmanshållet under åren 1875— 

1880. 

Tab. 0—8. Beräkning å afgången  inom båtsmanshållet, anta-
let per år inkallade båtsmän och kostnaden för  båtsmän, 1884— 
1898. 

Tab. 9. Sjömanskårens ökning i mån af  båtsmännens afgång. 
Tab. 10. Afgången  inom sjömanskåren under åren 1866— 

1879. 
Tab. 11. Förslag till ökning af  sjömanskåren. 
Tab. 12—26. Sjömanskåren fördelning  åren 1884—1898. 
Tab. 27—41. Förslag till stater för  dito under samma år. 
Tab. 42. Förslag till stat för  skeppsgossekåren under öfver-

gångstiden. 
Tab. 43—57. Förslag till stater för  värnpligtige tillhörande k. 

flottan  åren 1884—1898. 
Tab. 58. Beräkning öfver  kostnaden för  k. flottans  icke-inili-

tära stater 1884—1898. 
Tab. 59—73. Fö slag till stater för  riksstatens femte  hufvud-

titel samma år. 
Förslagen utgjordes af  1) förslag  till grunder för  ordnandet af 

Sveriges sjöförsvar  2) öfvergångsförslag  3) förslag  till lag om all-
männa värnpligten. 

Historik.  V.id föredragning  inför  k. m:t den 19 juni 1880 af  riksdagens 
skrifvelse  n:r 18 den 1" april samma år i fråga  om kungliga propositionerna 
angående lag om allmän värnpligt samt om antagande af  en lag angående 
flottan  tillhöriga värnpligtiges tjänstgöringsskyldighet under fredstid  beslöts 
tillsättande af  tvenne komitéer för  att utarbeta fullständigt  förslag,  den ena 
till landtförsvarets  och den andra till sjöförsvarets  ordnande. Förutom af 
redan nämda personer bestod sjöförsvarskomitén  äfven  af  kommendörkapte-
nerna M. P. von Krusenstjcrna och K. 8. K. Peyron samt civilingeniören 
O. K. Oarlsund, hvilka blefvo  förhindrade  att deltaga i afslutningen  af  komi-
téns arbeten och i justeringen af  betänkandet. Ursprungligen hade äfven 
dåvarande distriktsingeniören L. M. Nordeufelt  varit utsedd till komitéleda-
mot, men afsade  sig uppdraget oeh efterträddes  af  von Krusenstjcrna. 
Komitén sammanträdde den 30 oktober 1880 och afgaf  sitt betänkande den 
10 augusti 1882. 

Öfver  detsamma afgåfvos  utlatanden af  marinförvaltningen  den 19 ok-
tober 1882 med infordrade  yttranden från  militär- och varfscheferna  vid 
flottans  stationer, af  chefen  för  flottans  militärpersonal den 28 oktober samma 
år och af  öfverkommendantcn  i Karlskrona den 12 september samma år 
samt af  kommerskollegium den 14 oktober samma år jämte yttranden från 
åtskilliga sjömanshusdirektioner. Dessa utlåtanden äro tryckta under titel: 
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Underdåniga yttranden i anledning af  sjöförsvarskomiténs  den 
10 augusti 1882 afgifna  betänkande oeh förslag  angående sjöför-
svarets ordnande. 

Stockholm 1882. 170 sid. 4:o. 
Ingår i ofvannämda bihang. 

K. m:ts proposition (n:r 4) af  den 8 januari 1S83 med förslag  till lag om 
sjöförsvaret  blef  icke af  riksdagen bifallen. 

Förslå;/  till lag angående skydd för  varumärken, utarbetadt 
af  de dansk-norsk-svenska komiterade. 

Stockholm 1882. XV+52 sid. 4:o. 
Ingår i 1884 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Grosshandlaren Oscar Almgren, statsrådet O. A. 
Bachke, konsuln Th. Joh. Heftye,  höjesteretsadvokaten A. Klubien, 
departementschefen  C. J. Richard, sekreteraren Moritz Rubenson. 

Sekreterare: Jörgen Selmer. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  främmande  länders lagstiftning 

i ämnet, sid. 4—14. 
Komiterades förslag  utgöras af:  1) förslag  till lag angående 

skydd för  varumärken; 2) förslag  till förordning  om införande  af 
lagen angående skydd för  varumärken och hvad i afseende  derå 
skall iakttagas; 3) förslag  till ändrad lvdelse af  strafflagens  kap. 
22 § 10. 

Betänkandets titel pä danska språket förekommer  äfven  på titelbladet. 
Den föreslagna  lagtexten är tryckt jämsides bäde på danska ocli svenska 
språken. Motiveringen föregås  af  särskildt titelblad: Motiv till det af  de 
dansk-norsk-svenska komiterade utarbetade förslag  till lag angående skydd 
för  varumärken. Samma motiv affattade  på danska språket (Köbenliavn, 
54 sid. 4:o) ingå äfven  i samma bihang. 

Sedan arbetet för  uppnående af  större öfvercnsstämmelse  mellan Dan-
marks, Norges och Sveriges handelslagstiftning  ledt till antagande år 1880 
af  växellagar af  lika innehåll för  de tre rikena, ansågs lämpligt att vidare 
fortgå  på den sålunda beträdda banan, hvarför  chefen  för  svenska justitie-
departementet begärde och genom k. resolution den 2 juni 1881 erhöll svenska 
regeringens bemyndigande att sätta sig i förbindelse  med chefen  för  justi-
tiedepartementet i Norge och justitieministern i Danmark för  att rådgöra 
om anordnande af  ett samarbete i syfte  att åvägabringa författningar  an-
gående handelsfirma  och prokura samt skydd för  varumärke af  lika innehåll 
för  de tre länderna. I enlighet med förslag  af  chefen  för  svenska justitie-
departementet blef  sedermera för  hvartdera af  de tre landen tillsatt en 
komité af  två personer med uppdrag att utarbeta så vidt möjligt öfverens-
stämmande förslag  till författningar  i ifrågavarande  ämnen. De tre rikenas 
komiterade sammanträdde första  gången i Kristiania den 17 oktober 1881, 
livarvid till ordförande  utsågs statsrådet Bachke och till vice ordförande 
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departementschefen  Richard. Betänkandet 0111 skydd för  varumärken är 
dateradt den 12 augusti 1882. 

Högsta domstolens öfver  betänkandet afgifna  utlåtande af  den 9 mars 
1883 finnes  tryckt som bilaga till nedannämda k. m:ts proposition. Kommers-
kollegium, som lemnat yrkesföreningarna  i riket, sågverks- och trävaruexport-
föreningen  i Stockholm samt de industriidkarc som sådant önskade tillfälle 
att yttra sig äfvensom inhämtat utlåtande af  fullmäktige  i jernkontoret, 
afgaf  sitt utlåtande den 28 november 1882. K. m:ts proposition (n:r 21) af 
den 30 januari 1884 med förslag  till lag om skydd för  varumärken bifölls 
af  riksdagen. 

iör. wsdrl/vc"!'  Underdånigt  förslag  till förordning  angående lösdrifveri 
m. m., afgifvet  den 31 augusti 1882 af  devtill i nåder 
förordnade  komiterade. 

Göteborg 1882. 96 sid. 4:o. 
Ingår i 1885 bibang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landssekreteraren A. H. Bagge, polisrnästarne 
Semmy Rubenson och A. O. Elliot. 

Ur  innehållet: Redogörelse för  polisuppsigten i Frankrike, Bel-
gien, Tyska riket och Österrike, sid. 77—82. 

I anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 69 den 13 maj 1869 till k. m:t 
om öfverseende  af  gällande förordning  om försvarslöse  och till allmänt 
arbete förfallne  personer och utarbetande af  författningar  derom tillsattes 
den 25 maj 1869 en komité, livars betänkande afgafs  den 13 september 
samma år se sid. 314. Till att granska denna komités förslag  och derom 
afgifva  yttrande tillsattes den 23 november 1869 en med nya ledamöter för-
stärkt komité, livars betänkande afgafs"  den 5 december 1870 (jämför  sid. 
320 historiken vid denna). Den 24 september 1869 och den 21 mars 1871 
öfverlemnade  k. m:t till fångvårdsstyrelsen  inkomna betänkanden och yttran-
den samt anbefalte  styrelsen att afgifva  utlåtande öfver  förstbemälde  komi-
terades förslag  till ändringar i stadgan angående försvarslöse.  I fångvårds-
styrelsens utlåtande med anledning liäraf  den 26 augusti 1879 uttalade den 
som sin åsigt att den dåvarande lagstiftningen  och komiterades förslag  i flera 
hufvudsakliga  delar icke voro tidsenliga eller motsvarande ändamålet, hvadan 
styrelsen vore förhindrad  tillstyrka utfärdandet  af  ny stadga för  försvarslöse 
i enlighet med samma förslag.  Vid föredragning  den 1 juli 1881 af  styrel-
sens utlåtande tillsatte k. m:t, enär fullständig  omarbetning af  försvarslös-
hetsstadgan af  den 29 maj 1846 vore af  nöden i syfte  att gifva  ifrågava-
rande lagstiftning  en enklare form och mildra dess i många fall  för  stränga 
bestämmelser samt bringa dem i öfverensstämmclse  -med författningar  i när-
slägtade ämnen, komitén med uppdrag att utarbeta förslag  till ny lagstift-
ning i de ämnen, som dittills varit afhandlade  i nämda stadga. Till samma 
komité öfverlemnades  senare riksdagens skrifvelse  n:r 35 den 28 april 1877 om 
viss ändring i samma stadga. Komitén sammanträdde den 13 oktober 1881. 
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Afgifna  utlåtanden se: 
Utlåtanden af  länsstyrelserna och fångvårdsstyrelsen  m. fl.  öfver 

det af  komiterade afgifna  förslag  till förordning  angående lösdrif-
veri m. m. 

Stockholm 1884. 100 sid. 4:o. 
A sid. 145-—100 ingår komiterades skrifvelse  med af  Bagge och Ruben-

son verkstäld omarbetning af  komiterades förslag  till lag angående lös-
drifveri. 

Se vidare det omarbetade förslaget  1884 sid. 

Skatteregleringskomitén: 

1. Skatteregler ing skomiténs betänkande II:  Tabeller.  tnmu?ngtZm3er. 
A. Direkta skatter och besvär till stat och kommun. 

Stockholm 1882. 181 sid. st. 4:o. 
Omfatta: 
Skatter och besvär åliggande fastighet  som är i jordebok 

upptagen. . 
Skatter och besvär åliggande i jordebok ej upptagna fastig-

heter samt inkomst af  kapital och arbete. 
Skatter oeh besvär åliggande fastighet  och inkomst i stad. 
Personliga utskylder. 
B. Ofversigt  af  antalet skattskyldige samt dem påförd  bevill-

ning enligt art. II i bevillningsstadgan, utvisande förhållandetår  1879. 
Stockholm 1882. 121 sid. st. 4:o. 

I. Landsbygden. 
II. Städerna. 

Inga i 188:! bihang 2 saml. 2 afd.  4 band. 

2. Skattereglering skomiténs betänkande III:  Skattereglerings-
komiténs underdåniga utlåtande oeh förslag  angående 
skatteförhållandena  i riket. Afgifvet  den 13 septem-
ber 1882. 

Stockholm 1882. 41!) sid. 8:0. 
Ingår liksom nedanstående särskildt tryckta reservationer och utlåtan-
den i 1883 bihang 2 saml. 2 afd.  3 band. 

Komiterade:  Samma som vid komiténs betänkande den 17 
augusti 1881, se sid. 423, och derjämte f.  statsrådet F. F. Carlson. 

Reservationer. Särskildt tryckta; se nedan. 
Ur  innehållet: De personliga skatterna, historik, sid. 43—56. 
Grundskatterna, historik, sid. 68—178. 
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Roterings- och rustningsbesvären, sid. 108—237. 
Den kommunala beskattningen, historik, sid. 346—369. 
Bilaga. Skrifvelse  från  styrelsen för  statens jern vägstrafik  den 

5 juli 1882 angående beräkning af  den blifvande  nettoafkastniugen 
af  statens jernvägar under 1882—1896. Vid skrifvelsen  äro fogade 
2 tabeller, upptagande bland annat de trafikerade  statsbanornas in-
komster, utgifter  m. m. 1867—81. 

komiténfZvrva-  3 • Skattereglering skomiténs betänkande IV:  Reservationer vid 
skattereglering skomiténs underdåniga utlåtande och för-
slag angående skatteförhållandena  i riket. 

Stockholm 1882, 1G1 + III + 354 sid. 8:0. 
Reservationerna äro afgifna  af  De la Gardie, Ola Andersson, A. Fosser. 

F . F. Carlson, G. Fl. Sträle, A. Hedin, C. Ifvarsson,  E. Key. H. L. 
ltydin, G. Sparre. 

Bilaga till Rydins reservation: en promemoria angående sven-
ska skatteväsendets utveckling. 

* Öfver  ofvannämda betänkande afgifna  utlåtanden se: 
Underdåniga yttranden i anledning af  skatteregleringskomiténs 

den 13 september 1882 afgifna  utlåtande och förslag  angående 
skatteförhållandena  i riket. 

Stockholm 1882. 8:0. 
Ingår i ofvannämda bihang. 

Ärendet anmältes den 8 januari 1883; k. m:ts proposition n:r 5 samma 
dag angående afskrifning  af  grundskatter samt af  rustnings- och roterings-
besvären. 

kon!i?éZ°plom(-  4- Skatteregleringskomiténs •promemorior,  I  n:r 1—36. Il 
morior. q n Af* 

n:r 37—46. 
Stockholm 1881—83. 8:0. 

Bland dessa promemorior voro följande  författade  af  komitélcdamöter: 
Anderson, Alb., n:r 21. Om dagsverks- och hofveriskyldigheten 

med särskildt afseende  å förhållandena  i Skåne. 
Anderson. Alb., n:r 46. Förslag till utlåtande angående man-

talsbråks beteckning med decimaler. 
Andersson, Ola, n:r 40. Historik om rustnings- och roterings-

besvären. 
Carlson, F. F., n:r 20. Förslag i fråga  om bränvinsförsälj-

ningsmedlens fördelning. 
De la Gardie, n:r 37. Förslag i afseende  å bränvinsbeskatt-

ningen. 
Fosser, N., n:r 27. Om kommunalbeskattningen på landet. 
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skattskyldighet till statskyrkan. 

Hedin, A., n:r 26. Likställiglietsöfverenskommelserna  i städerna. 
Hedin, A., n:r 31. Om landstingsskatten. 
Hedin, A., n:r 34. Reservation angående regleringen af  kloc-

karnes aflöning. 
Hedin, A., n:r 38. De personela skatterna sedan 1809. 
Ifvarssou,  C., n:r 34. Förslag angående reglering af  klockarnes 

aflöning. 
Johansson, .!., n:r 4. Bevillning för  rättigheten till skogsfång 

å allmänningar. 
Johansson, J., n:r 6. Förslag till ändringar i grunderna för 

utgörande af  kyrkobyggnad, prostgårds- oeh tingshusbyggnader. 
Johansson, .!., n:r 12. Historik om de till bergverkens under-

stöd anslagna skogar. 
Johansson, .1., n:r 19, 22 och 32. Beräkningar angående kom-

munalbeskattningar. 
Lothigius, L. V., n:r 1. Bevillning af  utländske handlande och 

bandelsexpediter; bevillning af  utländingar för  konserter och dra-
matiska eller andra föreställningar. 

Lothigius, L. V., n:r 11. Om skyldigheten att bygga och un-
derhålla tingshus och häradshäkte. 

Lothigius, L. V., n:r 34. Förslag till reglering af  klockarnes 
aflöning. 

Rydin, H. L., n:r 9. Om lastpenningar. 
Rydin, II. L., n:r 17. P. M. angående stämpellagstiftningen. 
Rydin, II. L., n:r 23. Om stadsjorden. 
Rydin, II. L., n:r 24. Öfversigt  af  den kommunala beskatt-

ningens utveckling. 
Rydin, H. L., n:r 25. Förslag angående den kommunala be-

skattningen. 
Rydin, H. L., n:r 41. P. M. angående det svenska skattevä-

sendets utveckling. 
Stråle, I. G. H , n:r 28. P. M. angående uppbördsverket och 

exekutionsbetjeningen i Stockholm. 
Wikblad, S. II., n:r 7. De enskilda bankernas afgift  för  sedel 

utgifningsrätten. 
Samt af: 
Kjellberg. J. V., n:r 43. Om tolagen. 
Kjellberg, J. V., n:r 44. Stadsstyrelsens utveckling. 
Kjellberg, J. V., n:r 45. Stapelrättens utveckling. 
Montan, C. O., n:r 42. Beräkningar angående kommunalbe-

skattningen å landet. 
Wachtmeister, H., n:r 17. Angående stämpellagstiftningen. 
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får 9'emeauiom- Förslag  till förordning  angående expeditionslösen jemte motivT 

utarbetadt inom kongl. civildepartementet. 
Stockholm 1882. 65 sid. 8:o. 

Komiterade:  Häradshöfdingen  Albert Alexander Lilienberg, 
kanslirådet .J. L. Cöster, landssekreteraren Mats Zachrison. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 33 den 11 april 1881 anhöll riksdagen, att samt-
liga gällande stadganden angående expeditionslösen måtte underkastas revision 
och med de ändringar eller tillägg som kunde finnas  nödiga blifva  i en 
författning  sammanförda.  Efter  bemyndigande att för  handläggning af  detta 
ärende inom civildepartementet tillkalla sakkunnige biträden uppdrog chefen 
för  civildepartementet åt ofvannämde  personer att uppgöra förslag  till för-
ordning angående expeditionslösen. Komiterade sammanträdde den 7 novem-
ber 1881 och afgåfvo  sitt förslag  den 30 september 1S82. Förnyad förord-
ning angående expeditionslösen utfärdades  den 7 december 1883. 

nf^reg&uini-  Underdånigt  betänkande angående reglering af  oregelbun-
dJningm."'  denheter i rikels administrativa, judiciela, ecklesiastika 

och kommunala indelningar, afgifvet  den 9 oktober'  1882 
af  den dertill i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1882. XXXV 4-496 sid. 8:o. 
Komiterade:  Presidenten Hans Forssell, ordf.,  öfverdirektören 

Elis Sidenbladh, häradshöfdingen  Clas Livijn, häradsskrifvaren  G. 
V. Gallander, kyrkoherden J. M. Hallgren. 

Sekreterare: Georg Malm. 
Reservationer af:  Livijn, sid. 480—484; Forssell, sid. 484. 
Ur  innehållet: Historik öfver  förslagen  till afhjelpande  af  ore-

gelbundenheterna i rikets teritoriela indelning, sid. VIII—XIII. 
Bilagor. A—B. Förslag till reglering af  ifrågavarande  oregel-

bundenheter. 
C. Förteckning öfver  vissa geografiska  oegentligheter, rörande 

hvilkas afhjelpande  det torde böra öfverlåtas  åt k. m:ts beiällnings-
hafvande  att afgifva  förslag. 

D. Förslag till namnförändringar. 
Historik.  I skrifvelse  den 14 maj 1880 anhöll riksdagen bland annat, 

att k. m:t måtte taga i öfvervägande,  huruvida icke de för  en rättvis och 
jämlik beskattning menliga följderna  af  den bristande enheten mellan landets 
administrativa och ecklesiastika indelningar skulle kunna undanrödjas. I 
skrifvelse  den 8 januari 1881 hemstälde chefen  för  statistiska centralbyrån i 
underdånighet om afhjelpande  af  de befintliga  oregelbundenheterna i rikets 
indelningar och om förebyggande  för  framtiden  af  dylika oregelbundenhetcrs 
uppkomst. Genom k. bref  den 11 mars 1881 tillförordnades  en komité med 
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uppdrag att verkställa utredning oeh afgifva  förslag  i ifrågavarande  ämne. 
Komitén sammanträdde den 9 april 1SS1. 

Betänkandet remitterades till kammarkollegium. 

Underdånigt  idlätande rörande de ekonomiska och topogra- mfåa^hupo-
fiska  kartverkens framtida  bearbetande, afgifvet  den 21 ar&k/ranuiäS 
oktober 1882 af  kommissionen för  de allmänna kart-
arbetena. 

Stockholm 1882. U8 sid.+ 5 kartbilagor. 4:o. 
Ingår i 1885 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Öfversten  friherre  V. von Vegesack, kommendör-
kaptenen Th. Arvidsson, professorn  Otto Torell, f.  d. generaldirek-
tören C. A. T. Björkman, öfverdirektören  Elis Sidenbladh, öfver-
sten J. O. B. Stecksén. 

Sekreterare: Majoren J. Fr. Åberg. 
Reservationer af:  F. von Vegesack, sid. f>3—62;  Elis Siden-

bladh, sid. 63—68. 
Kommissionen erhöll genom k. brefvet-  af  den 28 maj 1880 uppdrag 

att genom praktiska försök  utröna hvilka besparingar af  tid och kostnader 
skulle kunna ernås genom förenande  af  de ekonomiska och topografiska 
kartverken till ett kartverk i hufvudsaklig  öfverensstämmelse  med 1878 års 
kartverkskomités förslag.  Betänkandet anmältes den 19 december 1884; se 
protokollet öfver  civilärenden bifogadt  statsvcrkspropositioncn till 1885 års 
riksdag. 

Underdånigt  betänkande angående inrättande af  en allmän Aäf ctaUnSiX u 

postsparbank, afgifvet  af  de för  denna frågas  behand- l"" s'* pnr'" in'" 
Ung  i nåder förordnade  komiterade. 

t Stockholm 1882. 54 sid.+ 21 opag. formulär.  4:o. 
Ingår i 18S3 bihang 2 saml. 2 afd.  2 hand. 

Komiterade:  Generalpostdirektören Vilhelm Roos, ordf.,  banko-
fullmäktigen  F. Richter, statskommissarien Per Samzelius, fil.  doktor 
Johan Leffler,  kamreraren G. Fr. Sandberg. 

Bilagor. 1—21. Diverse formulär. 
Betänkandet omfattar:  1) förslag  till reglemente för  postspar-

banken, 2) förslag  till instruktion för  handläggning A postanstalt af 
postsparbanksgöromål. 

Komiterade tillförordnades  den 16 december 1881 med uppdrag att af-
gifva  yttrande och förslag  i fråga  ont inrättande af  en under statens garanti 
och förvaltning  stäld allmän postsparbank. Betänkandet afgafs  den 23 de-
cember 1882. Öfver  detsamma afgåfvos  utlåtanden af  gencralpoststyrelsen 
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och fullmäktige  i riksbanken. K. m:ts proposition (n:r 40) af  den 6 mars 1883 
angående inrättande af  en postsparbank i riket blef  af  riksdagen bifallen. 

^tä/rctäli 1' Nya testamentet. Öfver  sättning, utgifven  år 1882, af  bibel-
ning af  m/a i • • 
testamentet. kommissionen. 

Upsala 1882. 341 sid. 8:o. 
Ledamöter: Erkebiskopen A. N. Sundberg, ordf.,  doraprosten 

A. Torén, professorn  Martin Johansson. 
I anledning af  framställning  den 30 september 1878 från  kyrkomötet 

uppdrog k. m:t den 16 maj 1879 åt ofvannämde  att företaga  en revision af 
1877 års öfvcrsättning  af  nya testamentet, hvarjemte denna kommission för-
stärktes med en granskningsnämd af  biskoparne G. I). Björck och P. Sjö-
bring samt professorn  Chr. Cavallin. Pen reviderade öfversättningen  öfver-
lemnades till' 1883 års kyrkomöte medelst k. iu:ts skrifvelse  n:r 5 den 3 
september samma år; kommissionens skrifvelse  af  den 12 december 1882 
bilagd. Kyrkomötet förklarade  i skrifvelse  n:r 9 den 3 oktober samma år, att 
öfversättningen  borde med iakttagande af  vissa smärre ändringar godkännas. 

En normalupplaga af  nya testamentet utgafs  af  bibelkommissionen 1884. 
(Stockholm 494 sid. 8:o.) 
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Underdånigt  utlåtande af  komiterade för  utarbetande af  (Ienfi  mellan de 

förslag  till lag stadganden angående förhållandena  mellan oeh de bofaste, 
de svenska lapparne samt de bofaste  i Sverige. 

Tryckt S sid. 78—93 bland bil. till protokollet öfver  justitiedepartements-
ärenden den 20 januari 1883, livilket ingår i 1883 bihang 1 saml. I 
afdcln.  2 band sfisom bil. till k. m:ts proposition n:r 36. 

Utlåtandet afgafs  den 25 januari 1883 öfver  ett inom norska departe-
mentet for  det Indrc uppsatt förslag  till lag angående, lapparne i de för-
enade konungarikena Sverige och Norge. Se vidare k. m:ts proposition n:r 36 
af  den 6 mars 1883 med förslag  till förordning  rörande de lappar, som 
med renar flytta  emellan de förenade  konungarikena Sverige och Norge. 

2 . Förslag  till förordning  angående de svenska lapparne 
och de bofaste  i Sverige samt till förordning  angående ''"•""''' 
renmärken, afgifna  af  den dertill utaf  kongl. maj:t för-
ordnade komité. 

Stockholm 1883. 148 sid. + 2 kartor. 4:o. 
Ingår i 1886 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  H. A. A Vid mark, ordf.,  expeditions-
chefen  L. Annerstedt, bruksegaren Vilh. Farup, hemmansegaren P. 
O. Hörnfeldt,  skogsinspektören Fr. Tigerhielm. 

Sekreterare: K. J. Husberg, juris doktor. 
Ur  innehållet: Utredning om de nomadiserande lapparnes ut-

bredning inom Sverige, om deras olika sätt att på skilda orter ut-
öfva  sin näring samt om förhållandet  mellan de bofaste  och lap-
parna inom de särskilda orterna, sid. 21—(54. 

Särskilda yttrande af  Vilh. Farup, sid. 127—147. 
Till betänkandet hör en karta i två blad öfver  norra Sverige utvi-

sande lapparnes skattefjäll,  flyttningsvägar  m. m. 
Historik.  K. m:t uppdrog den 16 juni 1882 ät komitén att utarbeta 

förslag  till sådana lagbestämmelser angående de svenska lapparne och deras 
förhållande  till landets bofasta  befolkning,  hvilka ansages böra tillhöra om-
rådet för  k. m:t och riksdagens gemensamma lagstiftningsmakt.  Betän-
kandet afgafs  den 25 augusti 1883. Öfver  detsamma afgåfvos  följande 
nedannämda k. m:ts proposition bilagda utlåtanden af  k. nr.ts befallningshaf-
vande i Norrbottens, Vesterbottens och Jemtlands län (se nedan) samt den 
21 november 1884 af  högsta domstolen. 



188. 
Länsstyrelsernas utlåtanden äro sammanförda  under följande: 
Kongl. maj:ts befallningshafvaudes  i Norrbottens, Vesterbottens 

oeh Jemtlands län utlåtanden öfver  det af  komiterade den 25 
augusti 1883 afgifna  förslag  till förordningar  angående de svenska 
lapparne och de bofaste  i Sverige samt angående renmärken. 

Stockholm 1884. 51 sid. 4:o. 
Till riksdagen afläten  k. proposition (n:r 2) af  den 11 december 1885 

med förslag  till lag angående de svenska lapparnes rätt till renbete i 
Sverige och till lag angående renmärken blef  af  riksdagen antagen med 
vissa mindre förändringar.  Se riksdagens skrifvelse  n:r 49 af  den 5 
maj 1886. 

An9'stadgi" k'"'  Underdånigt  betänkande med förslag  till ny fiskeristadga 
m. m. Afgifvet  den 3 mars 1883 af  särskildt i nåder 
förordnade  kommiterade. 

Stockholm 1883. 159 sid. 8:0. 
Komiterade:  F. d. statsrådet Pehr von Ehrenheim, ordf.,  pro-

fessorn  J. Arrhenius, professorn  F. A. Smitt, öfverinspektoren  fri-
herre E. J. E. Uggla, godsegaren friherre  A. Cederström, fiskeri-
intendenten Gerhard von Yhlen. 

Sekreterare: V. Montelius, vice häradshöfding. 
Reservationer af:  Smitt och Uggla, sid. 49—53; von Yhlen, 

sid. 54—56. 
Ur  innehållet: Historik öfver  svenska fiskerilagstiftningen, 

sid. 3—8. 
Bilagor. I. Öfversigt  öfver  svenska fiskeriernas  tillstånd. 
II. Beräkning öfver  Sveriges årliga inkomst af  sina fiskerier. 
III. Tabell öfver  Sveriges sötvattensfiskar  samt deras unge-

färliga  längd och vigt. 
Historik.  I skrifvelsen  n:r 35 den 22 mars 1878 anhöll riksdagen om en 

fullständig  revision af  fiskeristadgan  af  den 29 juni 1852 samt öfriga  författ-
\ ningar berörande fiskerinäringen.  Med anledning af  denna anhållan och af 

de förändringar  i lagstiftningen  rörande den s. k. vattenrätten hvilka egt 
rum förordnade  k. m:t den 22 januari 1881 åt en komité att efter  utred-
ning af  de verkningar nämda fiskeristadga  utöfvat  på fiskerinäringens  ut-
veckling företaga  den begärda revisionen och afgifva  författningslag  i ämnet. 
Med k. m:ts tillåtelse förstärkes  komitén sedermera med von Yhlen som 
hade att deltaga i handläggningen inom komitén af  de frågor  som anginge 
vestra hafsfisket. 

Öfver  betänkandet afgåfvos: 
Underdånigt utlåtande af  kongl. landtbruks-akademiens förvalt-

ningskomité jemte yttrande al' fiskeriintendenten  i anledning af 
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särskilde komiterades den 3 mars 1883 afgifna  betänkanden med 
förslag  till ny fiskeristadga  m. m. 

Stockholm 1880. 
Underdåniga utlåtanden af  öfverståtbållareembetet  och Stock-

holms stadsfullmägtige  samt kongl. maj:ts befallningshafvande  i 
länen och landstingen i anledning af  särskilde komiterades den 3 
mars 1883 afgifna  betänkande med förslag  till ny fiskeristadga  m. m. 

Stockholm 1885. 
Ärendet anmältes den 1 juni 1894. 

Betänkande afgifvet  af  artillerikomitén 1882—1883. ^tnufi^jSi-
Ingår i utdrag uti Artilleritidskrift  för  1884 bihang sid. 37 och följande.  ' * " c n f 

Komiterade:  Majoren A. F. Braune, ordf.,  kaptenerna P. V. 
Anneli, C. Hedlund och T. V. M. Westerling samt som adjungerad 
ledamot konstruktionsofficeren  kaptenen A. F. Centervall. 

Komiterade skulle afgifva  förslag  till exercisreglemente för  fästnings-
och positionsartilleriet och utrustningsplaner för  fästningspjescr.  Betänkandet 
afgafs  den 26 april 1883. 

Skatteregleringskomiténs betänkande V:  Skattereglerings-  Ä d Ä I ^ 
komiténs underdåniga utlåtande och förslag  angående 
reglering af  tolag ser sättning. Afgifvet  den 9 maj 1883. 

Stockholm^ 1883. 483 sid. 8:o. 

Komiterade:  Betänkandet är undertecknadt af  samma personer 
som komiténs betänkande I. 

Reservationer af:  Hedin, sid. 09—82; C. Ifvarsson  och Ola 
Andersson, sid. 83; E. Key och J. Johansson, sid. 84; II. L. Rydin, 
sid. 85—96. 

Ur  innehållet: Historik, sid. 10—47. 
Bilagor: I. Utlåtande från  stapelstäderna öfver  det inom kungl. 

finansdepartementet  upprättade förslag  till bestämmelser angående 
tolagsersättningens aflösning  m. m., sid. 1—242. 

II. Äldre bref  och resolutioner angående städernas tolag. 
HI. Tabeller: 
N:r 1. Ofversigt  af  stapelstädernas omkostnader för  tullverket. 
N:r 2. Städernas ständiga inkvartering. 
N:r 3—4. De för  rättsskipningen och kronouppbörden i stä-

derna anstälde embets- och tjenstemäns löner och andra inkomster. 
N:r 5. Jemförande  öfversigt  af  stapelstädernas utgifter  för  stats-

ändamål samt deras tolagsersättniugsmedel. 
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Litt. A. Tolagsafgiftens  utgående vid tiden för  tolagsregle-

ringen af  1857 i vissa uppgifna  städer i procent af  varornas värde. 
Litt. B. Tolagsafgiftens  utgående vid tiden för  tolagsregle-

ringen af  1857 i vissa . uppgifna  städer i procent af  den erlagda 
tullafgiften. 

Litt. C. Kronologisk öfversigt  af  tolagens uppkomst i de sär-
skilda städerna. 

Litt. D. Tolagsersättuingen enligt 1857 års reglering och efter 
tullverkets räkenskaper 1871—82. 

Betänkandet utgör utlåtande öfver  ett inom finansdepartementet  upp-
vättadt förslag  till tolagsersättningens aflösning  samt hvad dermed egde sam-
manhang, hvilket förslag  finnes  aftryckt  i början af  betänkandet. 

Underdånigt,  betänkande med förslag  till förändringar  i 
arméns provianter ing sstater, afgifvet  af  lcomitén för  ord-
nande af  den militära helsovärden den 19 maj 1883. 

Stockholm 1883. 88 sid. 8:o. 

Komiterade:  Se sid. 415) militära helsovårdskomiténs betän-
kande 1881, samma år förordnades  till nya ledamöter professorn 
.V. T. Almén och öfverfaltläkaren  M. Furst. 

Bilagor.  Tab. n:r 1. Utvisande sammansättning och pris för 
i portionsstaterna ingående proviantartiklar. 

Tab. n:r 2. Utvisande sammansättningen af  en del utländska 
och svenska portionsstater. 

Tab. n:r 3. Förslag till ny normalportionsstat för  svenska 
armén. 

Tab. n:r 4. Värfvade  garuisonstruppernas provianteringsstat 
den 10 november 1863. 

Tab. n:r 5. Normalportionsstat å kokföda  för  indelta armén 
och allmänna beväringsmanskapet den 12 juni 1874. 

Tab. n:r (3. Sammandrag för  7 dagar af  föreslagen  normal-
portionsstat och gällande provianteringsstater. 

Tab. n:r 7. Komiterades förslag  till ny fältportion. 
Tab. n:r 8. Trängkomiténs förslag  till fältportion. 
Tab. n:r 9. Komiterades förslag  till ny reservportion. 
Tab. n:r 10. Normalportionsstat å torrföda  för  indelta armén 

och beväringsmanskapet. 
Tab. n:r 11. Trängkomiténs förslag  till reservportion. 

Ur  innehållet: Öfversigt  af  svenska arméns provianteringsstater 
sedan äldre tider, sid. 1—10. 
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Nya lagberedningens den 28 juni 1883 afgifna  utlåtande 
i fråga  om ändring af  edsformulären. 

Ingår som bilaga till nya lagberedningens betänkande angående rätte-
gångsväsendets ombildning 1884 del III sid. 339—347. 

Ledamöter: Hofrättsrådet  Axel Örbom, ordf.,  häradshöfdingen 
C. V. Hedenström, assessorn O. Bergius. 

Sekreterare: Vilh. Uppström, assessor. 
Beredningen afgaf  genom utlåtandet: Förslag till förändrad 

lagstiftning  rörande ordalagen vid edgångs fullgörande. 
Historik.  Genom k. m:ts beslut den 22 juni 1883 öfverlemnades  till 

lagberedningen riksdagens den 2 juni samma år aflåtna  skrifvelse  n:r 47 om 
ändring af  gällande edsformulär  och revision af  gällande föreskrifter  angående 
eder och anbefaltes  beredningen dels att vid afgifvaude  af  förslag  till ny 
rättegångslag taga i öfvervägande  frågan  om inskränkning uti användandet 
af  de enligt gällande allmänna rättegångsordning föreskrifna  eder dels ock 
att så fort  ske kunde afgifva  yttrande, huruvida skäl förefunnes  att förändra 
lydelsen af  ifrågavarande  eders begynnelse och slutord samt inkomma med 
förslag  till de förändringar  som kunde anses erforderliga. 

C. A. Sjöcrona, Underdånigt  betänkande med förslag  till 
författningar  angående försäkringsväsendets  ordnande, *ennåmu'd' 
enligt nådigt uppdrag afgifvet. 

Stockholm 1883. 189 sid. 4:0. 
Ingår i 188(5 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Ur  innehållet: Historik öfver  svenska försäkringsväsendets  ut-
veckling, sid. 8—25. 

Redogörelse för  främmande  länders lagstiftning  i ämnet (Tyska 
riket, Österrike, Frankrike, England, Nordamerika), sid. 45—74. 

Båda dessa redogörelser blefvo  utarbetade med biträde af  v. härads-
höfdingen  grefve  11. K. G. Hamilton. 

Bilagor. Tabell 1—9. Statistisk redogörelse för  svenska för-
säkringsväsendets tillstånd 1870—80. 

Utarbetad med biträde af  förste  auktuarien O. Printzsköld. 
I)e utarbetade förslagen  afse  förordningar  1) angående försäk-

ringsanstalter, 2) i fråga  om rättighet för  utländsk försäkringsanstalt 
att här i riket drifva  rörelse 3) angående debitering och redovis-
ning af  de afgifter  som delegare i vissa på ömsesidighet grundade 
försäkringsanstalter  halva att erlägga samt k. kungörelse om än-
dring af  nådiga stadgan, den 10 maj 1840 angående fördelning  af 
ärendena emellan statsdepartementen. 
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Historik.  Från försäkringsföreningen  i Stockholm ingafs  till k. nr.t en 
skrift  om behofvet  af  en lagstiftning  till försäkringsväsendets  ändamålsenliga 
ordnande inom Sverige jemte åtföljande  förslag  till förordningar  i ämnet. 
Efter  inhemtande af  utlåtanden från  samtliga k. m:ts befallningshafvande 
uppdrog k. m:t genom skrifvelse  den 11 februari  1881 åt landshöfdingen  C. 
A. Sjöerona att verkställa granskning af  försäkringsföreningens  omförmälda 
förslag  oeh i anledning deraf  afgifva  utlåtande samt utarbeta författnings-
förslag  i ämnet, hvarjemte seuare till honom remitterades riksdagens skrif-
velse n:r 7ö af  den 16 maj 1876 om lämpliga föreskrifter  för  förvaltningen  och 
kontrollen vid rikets ränte- och kapitalförsäkringsanstalter.  Sjöcronas be-
tänkande- afgafs  den 7 juli 1S83. Öfver  detsamma afgåfvos  yttranden frän 
samtliga k. nr.ts befallningshafvande  samt de flesta  och mest betydande för-
säkringsanstalterna i riket. 

I statsverkspropositionen till 1886 års riksdag föreslog  k. m:t under 
sjette hufvudtiteln  punkt 18 bland annat uuder hänvisning till S'. författ-
ningsförslag  riksdagen att anvisa ett extra anslag för  anordnande inom civil-
departementet af  kontroll å försäkringsanstalterna  i riket. 

OTjranuZ»'"'/  Bankokomiténs betänkande I.  Banko komiténs underdåniga 
förslag  till förändrad  organisation af  bankanstalterna. 
Afgifvet  den 14 december 1883. 

Stockholm 188!!. 

II.  Statistiska tabeller. 
Stockholm 1883. 60 sid. 4:o. 

Ingår i 1886 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  G. Lagerbjelke, ordf., 
verkställande direktören i Skånes enskilda bank friherre  J. Stjern-
blad, expeditionschefen  L. Annerstedt, grosshandlaren Olof  Wijk, 
bankdirektören Theodor Mannheimer, bankofnllmäktigen  J. V. Arn-
berg, godsegaren I. Lvttkens, bankdirektörerna G. Gihl och Eduard 
Ileckscher, redaktören d:r Carl Herslow. 

Sekreterare: Claes Westman, vice häradshöfding. 

Ur  innehållet: Historisk öfversigt  öfver  svenska bankväsendets 
organisation sedan 1809, sid. 77—224. 

Tabeller.  N:r 1 A. Hvarje enskild banks inlåning i förhål-
lande till såväl grundfonden  som egna kapitalet vid slutet af  1871, 
1876 och 1881. 

N:r 1 13. Hvarje aktiebanks inlåning i förhållande  till såväl 
grundfonden  som egna kapitalet vid slutet af  1871, 1876 och 1881. 

N:r 2 A. Hvarje enskild banks utelöpande egna sedlar och 
öfriga  ä vista förbindelser  i förhållande  till dess kassa vid slutet 
af  sagda år. 
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N:r 2 B. Hvarje aktiebanks ä vista förbindelser  i förhållande 
till dess kassa vid slutet af  sagda år. 

N:r 3 A. Hvarje enskild banks egna kapital .och förnämsta 
slag af  inrikes utlåningsrörelse i slutet af  sagda år. 

N:r 3 B. Hvarje aktiebanks egna kapital och förnämsta  slag 
af  inrikes utlåningsrörelse vid slutet af  sagda år. 

N:r 4. Utvisande dels riksbankens och samtliga enskilda ban-
kers kassa i guld, sedelutgifningsrätt,  utelöpande egna sedlar och 
obegagnade sedelutgifningsrätt,  dels riksbankens utelöpande sedlar 
i förhållande  till samtliga utelöpande sedlar samt dels riksbankens 
och samtliga enskilda bankers utelöpande sedlar i förhåilande  till 
såväl guldkassan som hela sedelutgifningsrätten  1875—1882. 

N:r 5. Utvisande hvarje enskild banks grundfondshypotek, 
guldkassa vid hufvudkontoret,  sedelutgifningsrätt,  utelöpande egna 
sedlar och obegagnade sedelutgifningsrätt  samt förhållandet  emellan 
utelöpande sedlar och såväl guldkassan som hela sedel utgifnings-
rätten vid slutet af  1871, 1876, 1881. 

N:r 6 A—B. De enskilda bankernas sedelutgifningsrätt  och 
utelöpande sedlar, 1878—1882. 

N:r 6 C. De enskilda bankernas utelöpande 10- och 5-krone-
sedlar i förhållande  till deras samtliga utelöpande sedlar 1879—1882. 

N:r 7. Hvarje enskild banks sedelutgifningsrätt,  utelöpande 
egna sedlar, obegagnade sedelutgifningsrätt  samt sedelförråd  sär-
skildt vid hufvudkontoret  och särskildt vid afdelningskontoren  1877, 
1879, 1881. 

N:r 8 A—B. Hvarje enskild banks och aktiebanks förhållande 
till utlandet vid slutet af  1877—1881. 

N:r 9 A—B. Hvarje enskild banks och aktiebanks på indrif-
ning beroende fordringar  i förhållande  till deras utlåning vid slutet 
af  1871—1881. 

N:r 10 A—B. Hvarje enskild banks och aktiebanks nettovinst 
i förhållande  till såväl grundfonden  som till egna kapitalet enligt 
boksluten för  1871—1881. 

N:r 11 A—B. Utvisande för  hvarje enskild bank och aktie-
bank dels utstälda postremissvexlar, dels på utrikes ort dragna 
vexlar särskildt v'd hufvudkontoret  och särskildt vid afdelnings-
kontoren åren 18" ., 1876 och 1881. 

N:r 12. Ut' sande för  hvarje enskild bank antalet afdelnings-
kontor, dess in' aiing särskildt vid hufvudkontoret  och särskildt 
vid afdelningsk  mtoren samt afdelningskontorens  inlåning i förhål-
lande till hela .nlåningen 1877, 1879 och 1881. 

N:r 13. Jtvisande för  hvarje enskild bank antalet afdelnings-
kontor, dess utlåning särskildt vid hufvudkontoret  oeh särskildt 
vid afdelnir  ^skontoren samt afdelningskontorens  utlåning i förhål-
lande till b ,1a utlåningen 1877, 1879 och 1881. 

N:r V . Utvisande för  hvarje enskild bank beloppet af  dess 
grundfon<",  antalet afdelningskontor,  sammanlagda beloppen af  dessas 

Förttet,  öfver  Komitébct.  29 
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in- och utlåning samt vid afdelningskontoren  inneliggande kassa, 
äfvensom egna sedlar. 

N:r 15. Ofversigt  af  de solidariska folkbankernas  förnämsta 
rörelsegrenar den 31 december 1881. 

Komiterades förslag  omfattade  två grupper: 
Litt A. 1) Förslag till lag angående bankbolag; 2) Förslag till 

förordning  angående förändrad  lydelse af  17 kap. 3 § händelsbalken; 
3) Förslag till förordning  angående förändrad  lydelse af  14 § i för-
ordningen angående aktiebolag den 0 oktober 1848; 4) Förslag till 
förordning  angående bankbolags och sparbanks konkurs; 5) Förslag 
till förordning  angående förändrad  lydelse af  9 och 52 §§ konkurs-
lagen; 0) Förslag till förordning  angående tillägg till och ändring 
i lagen för  rikets ständers bank den 1 mars 1830; 7) Förslag till 
förändrad  lydelse af  § 72 regeringsformen  och § 71 riksdagsord-
ningen. 

Litt. B. Förslag till: 1) lag för  Sveriges riksbank; 2) ansva-
righetslag för  fullmäktige  i Sveriges riksbank; 3) ändringar i rege-
ringsformen  och riksdagsordningen; 4) lag angående bankbolag; 
5) förordning  angående förändrad  lydelse af  14 § förordningen  an-
gående aktiebolag den 0 oktober 1848; 0) förordning  angående 
baukbolags och sparbanks konkurs; 7) lag om förändrad  lydelse af 
9 och 52 §§ konkurslagen. 

Gruppen litt. A innefattade  förslag,  som borde komma i til-
lämpning under öfvergångsskedet  och under förutsättning  af  bibe-
hållande i inskränkt omfattning  af  de enskilda bankernas sedelut-
gifningsrätt.  Vid gruppen litt. B utgick komitén från  förutsättning 
af  sedelutgifningsrättens  innehafvande  af  riksbanken allena. 

Historik.  1 anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 50 den 19 april 
1881 tillförordnade  k. ni:t den 18 november 1881 en komité för  att afgifva 
yttrande och förslag  dels i fråga  om ny lag för  enskilda banker ined 
rätt att utgifva  egna sedlar, dels rörande erforderlig  lagstiftning  för  aktie-
bolag som bedrifva  bankrörelse, men ej ega sedelutgifningsrätt,  dels oek 
angående de förändringar  hvilka borde jfrägakomma med afseende  å riks-
banken under förutsättning  af  en större eller mindre inskränkning i de en-
skilda bankernas sedelutgifningsrätt.  Före komiténs sammanträdande entle-
digades bruksegaren A. de Maré och efterträddes  af  Herslow. Innan 
komitéarbetenas afslutande  afled  komitéledaniotcn, bankofullmäktigen  A. V. 
Dufwa. 

Öfver  komiténs förslag  afgåfvos  yttrande af  högsta domstolen af  den 1 
mars 1886 (bifogad  k. m:ts proposition n:r 28) samt följande  i ofvannämda 
bihang intagna utlåtanden: 

Underdåniga utlåtanden öfver  bankkomiténs den 14 december 
1883 afgifna  förslag  till förändrad  organisation af  bankaustalterna 
afgifna  af  fullmäktige  i riksbanken och styrelserna för  enskilda 
bankinrättningar. 

Stockholm 1884. 111 sid. 8:0. 



. 
K. m:t framlade  vid 1886 års riksdag med vissa modifikationer  de till 

första  gruppen hörande förslagen  genom k. m:ts proposition n:r 27 af  den 6 
mars 1886 med förslag  till förordning  angående bankaktiebolag och förord-
ning angående enskilda banker med rätt att utgifva  egna banksedlar samt 
k. m:ts proposition n:r 28 samma dag med förslag  till lag med vissa be-
stämmelser angående bankbolag med sedelutgifningsrätt,  lag angående bank-
bolags och sparbanks konkurs m. m. Riksdagens beslut se dess skrifvelse 
n:r 71 den 16 maj samma år. 

Den 19 november 1886 utfärdades  lag om bankaktiebolag. Den 14 
februari  1887 afläts  ny k. proposition (n:r 23) i ämnet. I anledning af 
riksdagens upplösning kom denna k. proposition icke att blifva  af  riksdagen 
behandlad. Se vidare historiken under 1890 års bankkomité. 
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tag och Jriiager.  Betänkande jemte förslag  till förordningar  om kreditupplag 
och frilager  samt deraf  beroende ändringar i tullstad-
gan och handelsbalken, afgifne  af  den af  kongl. maj:t 
den 27  oktober 1882 i nåder förordnade  komitén. 

Götoborg 1884. 127 sid. 4:o. 

Ingår i 1886 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Generaltulldirektören A. G:son Bennich, ordf., 
tullförvaltaren  C. M. Beyer, grosshandlaren G. G. Beijer, fabrikören 
Carl Arnberg, grosshandlaren Adolph Meyer. 

Sekreterare: v. häradshöfding  Ernst Bring. 
Bilagor. Litt. A. Professor  Viktor Nordling, yttrande om 

förenligheten  med grunderna för  svensk lag att meddela staten för-
månsrätt för  icke erlagda tullafgifter  i gods, som icke befunne  sig 
under tullverkets jämte varuegarens lås, utan vore lemnadt till 
varuegarens i viss mån fria  disposition, sid. 15—20. 

Till förslaget  till förordning  angående kreditupplag, litt A di-
verse formulär. 

Till förslaget  till förordning  angående frilager,  litt. A—N. 
Diverse formulär. 

Bihang. C. M. Beyer, Om kreditupplag och frilager.  Berät-
telse på nådig befallning  afgifven  till den af  k. m:t den 27 oktober 
1892 tillsatta komité med uppdrag att verkställa utredning ocb 
uppgöra förslag  till införande  i den svenska tullagstiftningen  af 
kreditupplags- och frilagersinstitutioner. 

Malmö 1883. 47 sid. 4:o. 

Afscr  kreditupplagct och frilagret  i Köpenhamn, kreditupplaget i Kri-
stiania samt motsvarande anordningar i London, Antwerpen, Amsterdam 
och Havre. 

Med anledning af  framställningar  frän  fullmägtige  för  handelsföreningen 
i Göteborg och från  stadsfullmäktige  i Malmö oeh efter  hörande af  general-
tullstyrelsen fann  k. m:t, som ansåg de ifrågasatta  frilagers-  och kreditupp-
lagsinstitutionerna vara af  den vigt för  handeln att de borde ifrågakomma till 
införande  i den svenska tullagstiftningen,  för  godt att förordna  en komité 
till att verkställa erforderlig  utredning och afgifva  förslag  i frågan.  Betän-
kandet afgafs  i augusti 1884. 

Kommerskollegium och generaltullstyrelsen afgåfvo  utlåtande den 4 juli 
1885. Ärendet anmältes den 26 mars 1886. K. m:ts proposition n:r 000. 
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Betänkande och förslag  angående kommerskollegiets indrag- MtegiéSb^ag-
ning eller oinbildning, afgifna  den 12 mars 1884 af  de bildning. 

enligt nådigt beslut den 2 november 1883 förordnade 
komiterade. 

Stockholm 1884. VI + 270 sid. 4:o. 
Ingår i 1888 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Kabinettssekreteraren Alf.  Lagerheim, ordf.,  öfver-
direktören Elis Sidenbladh, kommersrådet J. Sjöberg, f.  d. kommen-
dörkaptenen Emil Ekman, fabriksidkaren  Rob. Almström. 

Sekreterare: Hugo E. G. Hamilton. 
Ur  innehållet: Historik öfver  frågan  om kollegiets organisation, 

sid. 3—21. 
Bilagor. A. T. f.  presidentens i kollegiet utlåtanden den 13 

december 1875 och 14 juni 1877 angående möjligheten af  öfver-
Hyttning af  vissa ärenden, indragning af  tjenster etc., sid. 3*—48*. 

B. Uppgift  å antalet till kollegiet inkomna mål 1874—83, 
sid. 49* 

C. Jemförelsetablå  öfver  af  kollegiet afgifna  utlåtanden och 
skrifvelser  1874—83, sid. 50*. 

D. Redogörelse för  sistnämda utlåtanden och skrifvelser,  sid. 
51*—59*. 

E. Om handelsmuseer, sid. 59*—02*. 
F. Öfversigt  af  de i åtskilliga främmande  länder för  handel 

och näringar inrättade förvaltande  och representativa myndigheter, 
sid. 02*—86*. 

(Afser  Frankrike, Belgien, Italien, Spanien, Tyskland, Österrike-Ungern, 
Nederländerna, Storbritanien.) 

G. Förteckning öfver  de i betänkandet och bilagor åberopade 
k. författningar  och skrifvelser  ro. m., utlåtanden, komitcbetänkanden 
äfvensom literaturförteckning,  sid. 87*—97*. 

Historik.  Uti skrifvelsen  n:r 48 den 22 maj 1877 anhöll riksdagen, att 
proposition om indragning eller eventuelt ombildning af  kollegiet måtte af-
låtas till nästinstundande riksdag. I yttrande till statsrådsprotokollet den 7 
januari 1878 framhöll  chefen  för  civildepartementet bland annat att för 
inrättande af  ett nytt embetsverk i kollegiets ställe fortfarande  förefunnes 
ett väsentligt hinder i de på olika områden för  kollegiets verksamhet då 
pågående omfattande  lagstiftningsarbeten.  Genom nådigt bref  den 2 novem-
ber 1883 tillkännagaf  k. m:t, att sedan hos k. m:t anmälts att granskningen 
af  de utsedde komiterade utarbetade förslag  till ny grufstadga,  till lag om 
skydd för  varumärken och till patentlag vore så fortskriden  att alla nämda 
ärenden snart kunde till pröfning  företagas,  k. m:t ansåg att riksdagens 
ofvan  anförda  anhållan borde till behandling upptagas och förslag  till frå-

! 
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gans lösning till nästkommande riksdag framställas.  För hvilket ändamål 
k. m:t gaf  komitén i uppdrag att taga frågan  i öfvervägande. 

Komitén sammanträdde första  gången den 2 november 1883; betän-
kandet afgafs  den 12 mars 1884; koiumerskollegium afgaf  utlåtande den 27 
mars samma år. 

1 propositionen (n:r 20) af  den 9 januari 1885 föreslog  k. m:t riksdagen 
en ändrad lydelse af  §§ 6 och 7 regeringsformen,  afseende  inrättandet af 
ett nytt statsdepartement för  landtbruk, industri, och handel, hvilken åtgärd 
skulle kunna hafva  till följd  kollegiets indragning och att flertalet  af  dess 
ärenden öfverflyttades  till en byrå inom det nya departementet. Förslaget 
antogs af  riksdagen till hvilande. Beträffande  ifrågasatt  organisation af  det nya 
departementet se sid. 65 och följande  af  protokollet för  civilärenden den 12 
januari 1888, bilagdt statsverkspropositionen till 1888 års riksdag. Det hvi-
lande förslaget  afslogs  af  1888 års riksdag. 

ÄTS;  Underdånigt  betänkande angående organisationen af  rikets 
landtbruksiai o landtbruksläroverk,  afgifvet  af  den härför  af  kongl. 

maj:t i nåder tillsatta komité. 
Stockholm 1884. 

Ingår i 1887 B bihang 2 saml. 2 afd. 
Komiterade:  Bruksegaren Rob. Montgomery-Cederhielm, ordf., 

professorn  Th. M. Fries, läraren vid Alnarp, fil.  doktorn Leon. 
Holmström, förre  landtbruksskoleföreståndaren  Ivar Insulander, 
sekreteraren Charles Jacobson, riksdagsmannen, hemmansegaren 
Anders Persson i Mörarp. 

Sekreterare: J. H. G. Fredholm. 
Reservationer af:  Fries, sid. 370—375; Anders Persson, sid. 370. 
Ur  innehållet: Framställning af  landtbruksundervisningens all-

männa utvecklingsgång, sid. 5—15; 
dess utveckling inom Tyskland, Österrike-Ungern, Frankrike, 

Belgien, Spanien, Storbritanien, Irland, Nordamerikas förenta  stater, 
Danmark, Norge, Finland, sid. 10—103. 

Mejeriundervisningens utveckling i Tyskland, Danmark och 
Finland, sid. 104—107, samt motsvarande förhållanden  i Sverige, 
sid. 107—110. 

o 

Åtgärder oeh förslag  beträffande  landtbruksuudervisningen i 
Sverige, sid. 111—159. 

Redogörelse för  de svenska landtbruksinstituten, sid. 160—203. 
Redogörelse för  de svenska landtbruksskolorna, sid. 204—234-, 
Bilagor. A—B. Vederbörande domänintendenters värderings-

instrument öfver  institutsegendom vid resp. Ultuna och Alnarp. 
C. Tabell öfver  lärlingeantalet vid landtbruksskolorna. 
D. Tabell öfver  lärlingarnes ålder. 
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E. Tabell öfver  undervisningstiden vid landtbruksskolorna. 
F. Tabell öfver  extra läroämnen vid landtbruksskolorna. 
G. Tabell öfver  tid till sjelfstudierna  vid landtbruksskolorna. 
H. Tabell öfver  läroämnena vid landtbruksinstituten samt 

förslag  i fråga  om undervisningens omfattning. 
I. Tabell öfver  beräkningar angående de särskilda lärarne, 

undervisningstimmar m. m. vid landtbruksinstituten. 
K. Tabell öfver  inkomster och utgifter  vid Ultuna etc. 1851 

—1883. 
L. Tabell öfver  inkomster och utgifter  vid Alnarp etc. 1858 

—1883. 
Historik.  Genom k. bref  den 20 oktober 1S82 tillsattes komitén med 

uppdrag att afgifva  förslag  till den lämpligaste organisationen af  rikets 
landtbruksinstitut och att tillse behofvet  af  förändringar  i afseende  å ord-
nandet af  de lägre landtbruksskolorna äfvensom att yttra sig rörande riks-
dagens i skrifvelse  den 20 maj 1882 gjorda framställningar  beträffande  bok-
föringssättet  vid Ultuna och Alnarps landtbruksinstitut. Följande år erhöll 
komitén i uppdrag dels att afgifva  utlåtande öfver  landtbruksakademiens 
förvaltningskouiités  förslag  till anordnande af  en högre undervisning i me-
jerihandtering och dels att uppgöra förslag  till beredande af  undervisning i 
landtbrukets tekniska binäringar. 

Komitén sammanträdde den 11 november 1882; betänkandet afgafs  den 
29 mars 1S84. Den 10 mars 1883 afgaf  komitén yttrande angående ett till-
fälligt  ordnande af  den högre mejerihandteringeu. 

Öfver  betänkandet afgåfvos  följande  i ofvannämnda  bihang intagna: 
Underdåniga utlåtanden af  landtbruks-akamiens förvaltnings-

komité, styrelserna för  rikets landtbruksinstitut samt Kongl maj:ts 
befallningshafvande  och hushållningssällskapen i länen i anledning 
af  särskilde komiterades den 29 mars 1884 afgifna  betänkande an-
gående organisationen af  rikets landtbruksläroverk. 

Stockholm 1886. 
Det befäns  emellertid nödigt att rörande landtbruksinstituter i vissa 

afseenden  inhemta ytterligare utredning innan ärendet i hvad dem anginge 
understäldes k. in:ts pröfning.  Men rörande den lägre landtbruksundervis-
ningen hemstälde k. m:t till 1887 års januaririksdag om ett ordinarie för-
slagsanslag till understöd åt anstalter för  lägre landtbruksundervisning med 
hufvudsakligt  ändamål att befrämja,  elevernas teoretiska utbildning. Med 
iakttagande af  de innan riksdagens upplösning af  statsutskottet mot förslaget 
gjorda erinringar upprepades k. m:ts förslag  i statsverkspropositionen till 
majriksdagen samma år i punkt 11 under sjette hufvudtiteln. 

Förslag  till stadga avgående flottning  af  skogsalster i gräns- A"i'iafign/öJ' ! 

floderna  emellan storfurstendömet  Finland och konung a- gränsfloderna 

riket Sverige. 
Är tryckt som bilaga till nedannämda k. m:ts proposition sid. 30—57. 
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Komiterade:  (å Sveriges vägnar): Majoren i väg- och vatten-
bygnadskåren R. Schoug, skogsinspektören F. V. Berg, häradshöf-
dingen Alfred  "Waldenström. 

Reservationer af:  Malmgren och Berg, sid. 53—57. 
Historik.  Komiterade, som tillförordnades  den 17 augusti 1878, hade 

till uppdrag att efter  anställande af  undersökningar utarbeta förslag  ej 
mindre till nya för.  Finland och Sverige gällande bestämmelser rörande 
flottning  af  skogsalster i Torneå elf  och den del af  Muonio elf  som utgör 
gräns mellan Finland och Sverige än äfven  till öfverenskommelse  angående 
verkställande i berörda vattendrag af  rensningar och byggningar till flott-
ningars underlättande. De finske  komiterade voro; A. J. Malmgren, O. 
Timgren och F. Smedberg. 

Betänkandet afgafs  den 13 maj 1884. Öfver  detsamma afgåfvos  utlå-
tanden af  k. befallningshafvande  i Luleå län och domänstyrelsen samt kam-
markollegium och högsta domstolen, från  hvilka myndigheter utlåtanden in-
kommo resp. den 15 januari och 21 mars 1882, den 12 juni 1888 och den 
13 maj 1890. Derefter  utarbetades inom justitiedepartementet ett i viss 
mån afvikande  förslag,  som framlades  för  riksdagen genom k. m:ts propo-
sition n:r 44 den 17 mars 1893. 

N y a lagberedningen : 

Ang. rättegång*-  ] Nya laqberedninqens betänkande anqående rätteqånqs-
veusendettt om- ,J  >> J  J 

bildning. väsendets ombildning. 

Första  delen. Om domstolsförfattningen. 
Stockholm 1884. XXXVII + 291 sid. 8:o. 

Andra delen. Om rättegångsordningen i tvistemål. 
Stockholm 1884. 338 sid. 8:o. 

Tredje  delen. Om rättegångsordningen i brottmål m. m. 
Stockholm 1884. 352 sid. 8:o. 

Fjerde  delen. Bihang. 
Stockholm 1884. 257 sid. 

Ledamöter: Hofrättsrådet  Axel Örbom, ordf.,  häradshöfdingen 
C. V. Hedenström, häradshöfdingen  O. Bergius, (presidenten K. .T. 
Berg; se nedan). 

Sekreterare: T. f.  revisionssekreteraren Vilh. Uppström. 
Särskilda yttranden af:  Presidenten K. J. Berg, III, sid. 263 

—284. Hedenström, III, sid. 285—336, 
Bilaga till del. III: Beredningens den 28 juni 1883 afgifna  ut-

låtande i fråga  om ändring af  edsformulären. 
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Del. IV: Bihang, omfattande  plan för  rikets judiciella indelning 
oeh om tingshusbyggnadsskyldigheten samt följande  tabeller: 

Tabeller.  N:r 1. Upptagande de tingslag hvilka äro försedda 
med egna tingshus, upplysningar om tingshusens beskaffenhet  m. m. 

N:r 2. Medeltalet af  mål och ärenden hos rådstufvurätterna 
under åren 1873—1877 samt antalet ledamöter i dessa domstolar. 

N:r 3—5. Angående under år 1879 till häradsrätterna och 
rådstufvurätterna  inkomna tvistemål. 

N:r 6. Angående under år 1879 i rikets hofrätter  afgjorda,  från 
underrätterna inkomna vademål. 

N:r 7. Förhållandet mellan inkomna och afgjorda  mål och ären-
den hos rikets särskilda hofrätter  1832—1879. 

N:r 8. Angående mål hvari under år 1879 af  vissa underrätter 
meddelats edgångsbeslut. 

N:r 9. Angående från  härads- och rådstufvurätt  till hofrätt 
inkomna och derifrån  fullföljda  rättsfrågor,  hvilka af  högsta dom-
stolen afgjorts  år 1880. 

N:r 10. Angående i hofrätterna  under 1877—1879 inkomna 
och sedermera afgjorda  brottmål angående, häktade personer. 

Särskilda bihanr/. Afzelius,  I.,  Grunddragen af  rättegångsför-
farandet  i tvistemål. Jemförande  framställning  af  utländsk och svensk 
lagstiftning. 

Stockholm 1882. 8:o. 

Uppström,  V.,  Öfversigt  af  straff  processrätten, enligt främmande 
och svensk rätt. Utarbetad efter  uppdrag af  nya lagberedningen. 

Stockholm 1884. 8:o. 

Uppström,  V.,  Om domstolarnes inrättning och dermed sam-
manhängande ämnen. Redogörelse utarbetad efter  uppdrag af  nya 
lagberedningen. 

Stockholm 1884. 8:o. 
Uppström,  V.,  Öfversigt  af  den svenska processens historia; 

utarbetad efter  uppdrag af  nya lagberedningen. 
Stockholm 1884. 8:o. 

Historik.  I enlighet med k. m:ts skrifvelse  den 9 juli 1880 öfver-
lemnadc nya lagberedningen den 6 juni 1884 sitt förberedande  utlåtande om 
rättegångsväsendets ombildning. Presidenten K. J. Berg, hvilken intill den 
26 februari  1883 tjenstgjort som ordförande  i beredningen blef,  samma dag 
förordnad  att i fråga  om grunderna för  föreliggande  lagförslag  samt vid 
förslagens  granskning fortfarande  deltaga i beredningens förhandlingar,  i den 
mån hans öfriga  einbetsgöromål lemnade honom tid dertill. 

Rörande ofvanstående  betänkande, beredningens s. k. principbetänkande, 
se för  öfrigt:  Montan, C. O., Reformarbetet  rörande det svenska rättegångs-
väsendet. 1880—1893. Stockholm 1893. 

I 
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gen i 'broumåi.  2- -Nya lagberedningens förslag  till lag angående vissa be-
stämmelser om rättegången i brottmål. 

Stockholm 1884. 92 sid. 4:o. 
Ingår i 1880 bihang 2 saml. 2 afd. 

Ledamöter: Justitierådet L. Annerstedt, ordf.,  byråchefen  E. 
Herslow, expeditionschefen  A. Norberg, häradshöfdingen  C. Wålilin. 

Särskildt yttrande af  presidenten K. J. Berg, sid. 59—60. 
Historik.  Genom k. bref  den 30 augusti 1884 fick  nya lagberedningen 

i uppdrag att på dc grunder som voro angifna  uti beredningens betänkande 
den 6 juni 1884 angående rättegångsväsendets ombildning utarbeta förslag 
till lagbestämmelser om åtalsrätt ocb skadeståndstalan samt om den förbe-
redande undersökningen i brottmål äfvensom angående skiljemän och sär-
skild skadeståndsnämd. Uppdraget i denna senare del fullgjordes  genom 
betänkandet af  1885, se sid. 464. 

Ofvannämda betänkande afgafs  deil 26 november 1884. Högsta domsto-
lens utlåtande den 7 november 1885 är bifogadt  k. m:ts proposition n:r 5 
den 22 januari 1886, med förslag  till lag angående vissa delar af  rätte-
gången i brottmål. 

Lurovcrks- Läroverkskomiténs underdåniqa utlåtande ocli förslaq  anqå-
ko milen. " J  J J 

ende organisationen af  rikets allmänna läroverk och 
dermed sammanhängande frågor,  afgifvet  den 25 augusti 
1884. 

Stockholm 1884. VII + 338 + 133 sid. 8:o. 
Ingår i 1890 bihang, 2 saml. 2 afd.  2 band. 

Komiterade:  Presidenten Hans Forssell, ordf.,  rektorn R. Tör-
nebladh, lektorn Fredrik Anderson, professorn  C. F. E. Björling, 
rektorn E. L. Borgström, lektorn Sixten von Friesen, riksdags-
mannen J. Johansson i Noraskog, professorn  Axel Key, läroverks-
adjunkten N. A. Mathesius, folkskoleinspektören  C. J. Meijerberg, 
öfversten  Gustaf  Nyblasus, professorn  J. M. Sundén. 

Sekreterare: Lektor Carl von Friesen. 
Reservationer af:  H. Forssell, sid. 2—15: R. Törnebladh, sid. 

16—48; Fr. Anderson, sid. 49—53; E. L. Borgström, sid. 54—63; 
C. J. Meijerberg, sid. 64—74; J. M. Sundén, sid. 75—130, (med 
instämmande af  E. L. Borgström); C. F. E. Björling, sid. 131—133. 

Bilagor: Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande och förslag 
angående organisationen af  rikets allmänna läroverk och dermed 
sammanhängande frågor.  Bilagor A—D. 

Stockholm 1884. 
Ingå i ofvannämda band. 
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Bil. A. Kostnadsberäkningar, 6 sid. 
Bil. B. Skolväsendet i Norge, Danmark, Finland, Preussen. 

Österrike, Holland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Italien, 273 sid. 
Bil. C. Tabellbilagor, 108 stycken, hufvudsakligen  omfattande: 
Antalet latinare och realister i klass IV och V 1874—1883. 
Helsotillståndet, arbetstiden och dess inflytande  på helsotill-

ståndet : 
Softiden,  bostadsförhållanden,  ventilation, lärjungarnes längd 

och vigt. 
Lärjungarnes medelålder vid mogenhetsexamens afläggande 

1871—85J; antal lärjungar som aflagt  mogenhetsexamen 1878—82 
och förhållandet  mellan tiden för  deras vistelse vid läroverken och 
normaltiden; hemvist, föregående  undervisning och ålder vid inträdet 
från  folkskolan  1879—82. 

Antalet undervisningstimmar för  läsår enligt gällande läsplan 
och komiterades förslag;  antal lärjungar på grund af  sjukdomar 
befriade  från  gymnastiköfningarna  vid de högre läroverken 1881— 
1883; uppgift  för  1865—74 från  de högre läroverken å de efter 
mogenhetsexamen beträdda lefnadsbanorna,  förhållandet  mellan an-
talet af  de i de 3 nedersta klasserna intagna lärjungar och antalet 
genomgångna klasser vid samma läroverk; angående äkrifprofven  i 
modersmålet och franska  språket i mogenhetsexamen 1878—v. t. 
1883; tjenstgöringstimmar för  lärarne i gymnastik och vapenöfning. 

Uppgifter  angående lärjungars befrielse  från  vissa afgifter;  an-
gåeude föräldrars  stånd och lefnadsvilkor;  utdelade stipendier och 
premier: angående antalet fall  af  bröder b. t. 1882; kassornas ställ-
ning 1882, afgifter  till ljus- och vedkassor 1882. 

Lärjungarnes verksamhet efter  afgången  från  de 5—3 klassiga 
läroverken och pedagogierna, 1879—82. 

Antalet lärjungar h. t. 1873—83; ekonomiska uppgifter  angå-
ende de 3-klassiga läroverken och pedagogierna v. t. 1883. 

Antalet lärareprof  och läroverksmål hos samtliga domkapitel 
och k. dir. för  Stockholms stads undervisningsverk 1878—82; an-
talet utnämde lärare 1877—83. 

Bil. 1). Ekonomiska uppgifter  angående de treklassiga lärover-
ken och pedagogierna, 32 sid. 

Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande och förslag  angående 
organisationen af  rikets allmänna läroverk och dermed samman-
hängande frågor. 

Bilaga E. Redogörelse för  den hygieniska undersökningen, af-
gifven  af  komiténs ledamot professor  Axel Key. 

Första afdelningen:  text. 
Stockholm 1885, 719 sid. + l graf.  tabell. 8:o. 

Ingår i 1890 bihang 2 saml. 2 afd.  3 band. 
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Ur  innehållet:  Kap. I. Historisk öfverblick,  sid. 1—03. 
Kap. IV. Undersökning af  högre läroverk för  flickor  beträf-

fande  helsotillstånd, arbetstid etc, sid. 679—719.. 
Uti denna första  afdelning  iiro intagna en mängd tabeller. 
Andra afdelningen:  tabeller. 

Stockholm 1885. 4:o. 
Ingår i 1890 bihang 2 saml. 2 afd.  4 band. 

A. Siffertabeller  1—233; helsotillståndet, arbetstiden, säng- och 
softid,  orsakerna till befrielse  från  gymnastik vid de högre lärover-
ken, helsotid ocli arbetstid vid 7 förberedande  goss-skolor i Stock-
holm samt helsotillståndet och arbetstiden vid de undersökta högre 
elementarläroverken för  flickor. 

B. Grafiska  tabeller 1—101, afseende:  helsotillståndet, arbets-
tiden, säng- och softid,  arbetstidens inflytande  på helsotillståndet vid 
Stockholms läroverk, lärjungarnes utveckling vid olika ålder (äfven 
afseende  flickor)  närsynthetens utbredning i de olika klasserna vid 
de högre läroverken. 

Historik.  På derom gjord hemställan fann  k. m:t godt att den 20 oktober 
1882 uppdraga åt en komité att undersöka organisationen af  läroverken för  med-
delande af  elementarundervisning, samt afgifva  de yttranden och förslag,  hvar-
till en sådan undersökning kunde föranleda.  Komitén sammanträdde första  gån-
gen den 2" november 1888. Komiténs sammansättning undergick flera  förän-
dringar. Komiténs ordförande  f.  d. statsrådet C. J. Thyselius afgick  i juni 1883 
i följd  af  sin utnämning till statsminister och efterträddes  af  H. L. Forssell. 
Innan komiténs sammanträden började, entledigades landtbrukaren Ola An-
dersson i Burlöf,  bruksegaren K. O. Ljungquist, rektorn A. L. Schiller, 
boktryckaren V. AValldén och grosshandlaren J. 8. Axell. Sedermera ent-
ledigades vid skilda tider godsegaren K. Key, bruksegaren H. P. V. Gahn 
och kanslirådet E. F. Gustriu samt afled  rektorn J. E. Modin. 

Öfver  betänkandet infordrade  utlåtanden, se: 

Underdåniga utlåtanden och yttranden angående läroverks-
komiténs den 25 augusti 1884 daterade betänkande. 

I. Afgifna  af  kanslern för  rikets universitet samt de akademi-
ska konsistorierna och fakulteterna  i Upsala och Lund, lärarekolle-
giet vid karolinska mediko-kirurgiska institutet äfvensom direktionen 
öfver  gymnastiska centralinstitutet. 

Stockholm 1885. 240 sid. 8:o. 
II. Afgifna  af  domkapitlen, direktionerna öfver  i Stockholm 

äfvensom åtskilliga läroverkskollegier. 
Stockholm 1885. 582 sid. 8:o. 

Bihang. Utlåtande af  styrelsen för  tekniska skolan i Stockholm 
11 november 1885 och petitioner af  teckningslärarne vid de högre 
allmänna läroverken i Stockholm och af  svenska teckningslärare-
sällskapet okt,—nov. 1885. 
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III. Afgifna  af  kommunala myndigheter i de städer och kö-
pingar, hvilkas läroverk komitén föreslaget  till ombildning eller in-
dragning. 

Stockholm 1885. 176 sid. 8:o. 

Underdåniga utlåtanden och yttranden angående läroverks-
komiténs på dess hygieniska undersökning grundade framställningar 
och förslag.  IV. Afgifna  af  medicinalstyrelsen, de medicinska fa-
kulteterna i Lund och Upsala samt lärarekollegiet vid karolinska 
mediko-kirurgiska institutet i Stockholm. 

Stockholm 1886. 43 sid. 8:o. 

Ingå i 1890 års bihang 2 saml. 2 afd.  5 band. 

K. m:ts proposition n:r 17 den 7 februari  1890 angående Undrade be-
stämmelser med afseende  på de allmänna läroverken och pedagogierna. 
Jemför  äfven  k. m:ts proposition n:r 26 den 14 februari  1887. 

Förslag  till lag angående handelsregister, firma  och prokura, r^ite^flma 
utarbetadt af  de dansk-norsk-svenske komiterade. 

Stockholm 1884. 24 sid. 4:o. 

Motiv  till det af  de dansk-norsk-svenske komiterade utar-
betade förslag  till lag angående handelsregister, firma 
och pr o kur a. 

Stockholm 1884. 44 sid.. 4:o. 

Bihang. Thomsen,  V.  C., Ofversigt  öfver  bestämmelserna om 
firma,  handelsrsgister och liknande publicitetsinrättningar enligt de 
vigtigare europeiska lagstiftningarna. 

Stockholm 1884. 55 sid. 4:o. 

Ofvannämda skrifter  ingå i 1887 B. bihang 2 saml. 2 afd.  2 band. 

Komiterade:  Se 1882 sid. 435 vid betänkandet angående skydd 
för  varumärken. 

Sekreterare: V. C. Thomsen, ju ris kandidat, assistent i danska 
justitieministeriet. 

Betänkandet afgafs  .den 22 november 1884. 
Ofvannämda delar af  betänkandet äro äfven  försedda  med dansk titel eller 

förekomma särskildt tryckta på danska. 
Utlåtanden af  högsta domstolen den 17 november 1885 (bilagdt ncdan-

nämda k. proposition i ämnet) och af  kommerskollegium; grosshandelssocieteten 
i Stockholm inkom med yttrande den 16 mars 1885 och danska justitie-
ministern med förslag  till ändringar den 29 november 1886. K. m:ts pro-
position n:r 2 den 15 april 1887. 
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p!atcryjor''"«ti~  Underdånigt  betänkande och förslag  angående bygnadsplat-
riksdagshus och /-.. , , - 7 7 7 7 - 7 7 7 /• • /. 7 

ny riksbank. ser jot' nytt riksdagshus och ny riksbank, afgijna  den 
29 november 1884 af  i. nåder för  ordnade komiterade. 

Stockholm 1885. 199 + 51 jemte 10 planschritningar. 4:o. 
Ingår i 1887 B. bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Öfverståthållaren  friherre  Gust. af  Ugglas, ordf., 
generalmajoren friherre  O. M. Björnstjerna, justitierådet Alb. Lind-
hagen, öfverintendenten  Helgo Zettervall, riksarkivarien C. G. Malm-
ström, riksbankfullmäktigen  Liss 01. Larsson, riksgäldsfullmäktigen 
kaptenen C. G. Hierta, borgmästaren E. von der Laneken, redak-
tören Vilh. Walldén, landssekreteraren Henr. Westin. 

Sekreterare: Moritz Rubensson, sekreterare hos Stockholms 
stadsfullmäktige. 

Särskilda meningar af:  Gust. af  Ugglas, sid. 71; O. M. Björn-
stjerna, sid. 71—83; Alb. Lindhagen och E. von der Laneken, sid. 
83—94; Alb. Lindhagen, sid. 95—109; Helgo Zettervall, sid. 109 
—114; Carl Gustaf  Malmström, sid. 115—110; Liss Olof  Larsson 
och C. G. Hierta, sid. 117—118; Vilh. Walldén, sid. 119; Henrik 
Westin, sid. 119. 

Ur  innehållet: Om ny byggnad för  kongl. teatern, sid. 01—67. 
' Genom skrifvelse  n:r 65 den 10 juni 1885 begärde riksdagen af  k. m:t 

en utredning hvar och huru lämplig byggnadsplats eller lämpliga byggnads-
platser för  nytt riksdagshus och riksbankshus skulle kunna beredas samt ut-
arbetande af  ritningar och kostnadsförslag  äfvensom utredning af  nuvarande 
riksdagshus' användbarhet till riksarkiv eller annat statens ändamål och af 
öfriga  med omförmälda  byggnadsförslag  sammanhängande frågor.  Riksdagen 
ansåg dock ej lämpligt att i utredningen inbegripa frågorna  om Helgeands-
holmens ordnande och nytt hofstalls  uppförande. 

Den 29 juni 1883 förordnade  k. m:t en komité bestående af  de nio 
förstnämda.  Den 14 september samma år fick  komitén i uppdrag att äfven 
taga i öfvervägande  kammarkollegiets framställning  om ökadt utrymme för 
kammararkivet. Slutligen erhöll komitén den 26 oktober samma år i upp-
drag att utreda frågan  om användande af  kongl. stora teaterns tomt och 
anskaffande  af  nytt teaterhus, i sammanhang hvarmed Westin utsågs till 
ledamot i komitén. 

Betänkandet anmältes den 13 maj 1887; k. m:ts proposition (n:r 33) den 
13 maj 1887 angående nytt riksdags- och riksbankshus. 

hon llir 'rikscta- Utlåtande  och förslag  af  komiterade för  afgifvande  af  för-
slag till ny instruktion för  riksdagens revisorer. 

Utgör bilaga till nedannämda k. m:ts proposition. 
Komiterade:  Kommendören F. Didron, ordf.,  rektorn Rag-

nar Törnebladh, telegrafkommissarien  Arvid Gumselius, hem-
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mansegaren Pehr Pehrsson i Törneryd, sekreteraren i riksgäldskon-
toret Herman Wikblad. 

Sekreterare: vice häradshöfdingen  C. R. Troilius. 
Komiterade afgåfvo:  1) Förslag till instruktion för  riksdagens 

revisorer af  stats-, banko- och riksgälds verket; 2) Förslag till till-
läggsstadgande beträffande  tiden för  de revisionsförrättningar  som 
skola ega rum under åren 1885 och 1886. 

Historik.  I anledning af  livad riksdagens revisorer yttrat i sin be-
rättelse för  år 1882 om behöfligheten  om en omarbetning af  gällande in-
struktioner för  revisorerna ocli med hänsyn till de förändringar,  hvilka stodo 
1 samband ined ett blifvande  bifall  till den hvilande propositionen om än-
dring i § 72 riksdagsordningen i hvad den innehölle bestämmelser om tiden 
för  statsrevisorernas sammanträde, tillförordnade  k. m:t den 16 oktober 1884 
komiterade till afgifvande  af  förslag  till nya instruktioner. Komiterade 
sammanträdde den 10 november samma är och afgåfvo  sitt betänkande den 
2 december. K. m:ts proposition n:r 21 den 6 februari  1885 med förslag 
till instruktion för  riksdagens revisorer. 

Förslag  till exercis-reglemente för  positionsartilleriet. 
Stockholm 1884. VIII+ 193 sid. 8:0. '^oriUleriel. 

Komiterade:  Majoren A. F. Braune, ordf.,  kaptenerna F. V. 
M. R. Westerling, C. Hedlund och P. V. Anneli. 

Komitén tillförordnades  genom skrifvelse  från  artilleristyrelsen den 14 
september 1882 att sammanträda den 2 oktober för  att afgifva  förslag  till 
exercisreglemente för  fästnings-  och positionsartilleriet samt rustningsplancr 
för  fästningspjescr. 

Förslag  till lag angående lösdrifveri.  ^MLIL' 
Ingår på sid. 145—160 i Utlåtanden af  länsstyrelsen oeh fångvårds-
styrelsen ni. fl.  öfver  det af  komiterade afgifna  förslag  till förordning 
angående lösdrifveri  111. 111. 

Stockholm 1884. 4:o. 
Dessa utlåtanden ingå i 1885 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade.  Landssekreteraren A. H. Bagge och polismästaren 
Semmy Rubenson. 

Se 1882 sid. 436. Det omarbetade förslaget  remitterades till högsta 
domstolen (yttrande den 17 oktober 1884 bifogadt  k. m:ts proposition i ämnet) 
och fångvårdsstyrelsen.  K. m:ts proposition n:r 3 den 9 januari 1885 med 
förslag  till lag angående lösdrifvares  behandling samt n:r 14 samma dag 
angående ändringar i förordningen  angående fattigvården  den 9 juni 1871. 
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Nya lagberedningen: 
Askiijm<in"'  1- Nya lagberedningens förslag  till lag om skiljemän äfven-

som till förordning  angående förändrad  lydelse af  46 
§ ulsöknivgslagen den 10 augusti 1877. 

Stockholm 1885. 32 sid. 4:o. 
Ledamöter: F. d. justitierådet L. Anuerstedt, ordf.,  byråchefen 

E. Herslow, revisionssekreteraren A. Norberg, häradshöfdingen  C. 
Wåhlin. 

Lagberedningens ofvanståendc  förslag  afgåfvos  den 19 februari  1885. 
Högsta domstolens utlåtande den 14 april 1886 är bifogadt  k. m:ts pro-

positioner n:r 25 den 14 februari  1887 och n:r 5 den 29 april 1887. 

uckninglförwa-  2- Nya lagberedningen: Utlåtande  angående ifrågasatt  tillägg 
mngen. ^ förlagsinteckningsförordningens  § 11. 

Kefereras  i: C. O. Montan, Smärre juridiska uppsatser. 
Stockholm 1893. 255 sid. o. f. 

Nya lagberedningens förslag  till lag angående ersättning 
af  allmänna medel Ull  vittnen i brottmål. 

Tryckt å sid. 7—14 i k. m:ts proposition n:r 17 till 1886 års riksdag. 
Ledamöter: Ofvannämde  med uudantag af  Herslow. 
Genom k. bref  den 11 september 1885 uppdrog k. m:t med anledning 

riksdagens skrifvelse  den 20 maj samma år om ändrade bestämmelser 
beträffande  ersättning åt vittne, som i brottmål blifvit  af  allmän åklagare 
inkalladt och sig instält åt nya lagberedningen att utarbeta förslag  till för-
fattuing  i ämnet. Beredningens förslag  afgafs  den 2 november 1885. Högsta 
domstolens utlåtande deröfver  af  den 16 samma månad är bifogadt  k. m:ts 
proposition (n:r 17) af  den 22 januari 1886 med förslag  till lag angående er-
sättning af  allmänna medel till vittnen i brottmål. 

AdtJi'bearbe-'  Betänkande och förslag  till stadga angående eftersökande 
kolsfyndigheter.  och bearbetande af  stenkolsfyndigheter  afgifna  den 13 

juni 1885 af  dertill i nåder förordnade  komiterade. 
Stockholm 1885. 74 sid. f3  tabellsidor. 

Ingår i 1886 bihang, 2 saml. 2 afd. 

Ang. ersättning O 
af  allmänna mc- ' 
del till vittnen i 

brottmål. 

af 
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Komiterade-.  Ryttmästaren, .ledamoten af  första  kammaren Mag-
nus Hallenborg, ordf.,  geologen Edv. Erduian, rådmannen H. W. 
Hultberg, riksdagsmannen hemmansegaren Anders Persson i Mörarp, 
P. Petersson. 

Sekreterare: G. Louis de Geer. 
Reservation af:  Anders Persson, sid. 72—74. 
Ur  innehållet: Historik öfver  svenska stenkolsindustriens ut-

veckling, sid. 5—19. 
Redogörelse för  de stenkolsförande  formationerna  i Skåne och 

brytningsmetoder, sid. 19—23. 
Bilagor. Tabell A. Beviljade inmutningar 1858—72 och livilo-

stånd 1858—83. 
Tabell B. Stenkols- ocb leruppfordringens  storlek vid de sven-

ska stenkolsgrufvorna  1864—85. 
Uppslaget till frågan  om ny lagstiftning  angående stenkol är att söka i 

riksdagens skrifvelse  n:r 74 af  den 13 maj 1872. Beträffande  denna skrifvelses 
innehåll äfvensom frågans  utveckling derefter  se här ofvan  (sid. 345) under 
betänkandet angående ny grufvestadga.  Sedan riksdagen i liufvudsakliga 
delar godkänt k. m:ts förslag  till en ny grufvestadga,  enligt hvilket lag-
stiftningen  angående stenkolsindustrien skulle vara skild från  den öfriga 
grufvelagstiftningen,  gaf  k. m:t genom nådigt bref  den 9 maj 1884 i upp-
drag åt komiterade att efter  utredning af  alla på frågan  inverkande om-
ständigheter uppgöra förslag  till nödiga lagstadganden rörande vilkoren för 
stenkolsfyndigheters  erhållande och bearbetande. 

Utlåtanden afgåfvos  af  konungens befallningshafvande  i Malmöhus och 
Kristianstads län, hushållningssällskapens i samma län förvaltningsutskott, 
bergmästaren i södra bcrgmästardistriktet, kommerskollegiet (den 5 oktober 
1885) och högsta domstolen den 24 november 1885), hvilket senare utlåtande 
är bifogadt  k. m:ts proposition n:r 4 den 14 januari 1886. 

Förslag  till lag angående jernvägsinnehafvares  och egares 
ansvarighet för  skada i följd  af  jernvägens drift.  rfSiJsjio/ 

jernvägens drift. 
Stockholm 1885. 22 sid, 4:o. 

Ingår i 1886 bihang 1 saml. 1 afdeln.  2 band såsom bilaga till k. m:ts 
proposition n:r 3. 

Komiterade:  Byråchefen  Ernst Herslow, inspektören friherre 
K. U:son Sparre, trafikchefen  Marcus Agrelius. 

Reservation af:  Sparre, sid. 20—21. 
Historik.  K. m:t bemyndigade den 15 november 1884 chefen  för  ju-

stitiedepartementet att låta utarbeta förslag  till föreskrifter  angående ersätt-
ning i händelse af  olycksfall  vid jernvägstrafik  äfvensom att vid beredningen 
af  ärendet kalla till biträde sakkunnige män, anstälde vid statens och en-
skilda jernvägar. Sparre och Agrelius tillkallades den 21 april 1885. Komi-
terades förslag  afgafs  den 23 juni samma år. 

Förteckn.  öfver  Komitébet.  30 



4(36 1885. 

handel»' Betänkande och förslag  angående industri- och handels-
kamrar, afgifna  den 22 juli 1885 af  de jemlikt nådiga 
beslut den 2 november 1883 och den 24 oktober 1884 

förordnade  komiterade. 
Stockholm 1885. 94 sid. 4:o. 

Komiterade:  Kabinettssekreteraren Alfr.  Lagerheim, ordf.,  öfver-
direktören Elis Sidenbladh, kommersrådet J. Sjöberg, f.  d. kom-
mendörkaptenen Emil Ekman, fabriksdisponenten  Rob. Almström, 
fabriksdisponenten  Axel Svartling, fabrikören  C. J. Grafström. 

Sekreterare: Hugo E. G. Hamilton. 
Reservationer af:  E. Sidenbladh, sid. 85—86; E. Ekman, R., 

Almström och A. Svartling, sid. 87—93. 
Bilagor. Tab. n:r 1—2. Antal större fabriker  klassificerade 

efter  tillverkningsvärdet samt efter  antalet arbetare, år 1882. 
Tab. n:r 3. Antal större handtverkerier klassificerade  efter 

antalet arbetare år 1882. 
Tab. n:r 4—8. Antal fabriker,  större kvarnar, större sågverk, 

större bränvinsbrännerier, större bergverk klassificerade  efter  den 
för  rörelsen erlagda bevillningen år 1882. 

Tab. n:r 9. Antal handtverkerier klassificerade  efter  dito. 
Tab. n:r 10. A—C. Hela antalet industriella verk klassifice-

rade efter  dito. 
Tab. 11—12. Antal handlande klassificerade  efter  dito. 
Tab. 13. Antal röstberättigade vid val till industri- och han-

delskammare enligt förhållandet  år 1882. 
Historik.  På hemställan af  komiténs ordförande  blef  den komité, 

hvilken den 2 november 1883 fått  i uppdrag att afgifva  betänkande i fråga 
om indragning eller ombildning af  kommerskollegium samt den 12 mars 
1884 afgifvit  sitt förslag  (se sid. 452), den 24 oktober 1884 förstärkt  med 
Svartling och Grafström. 

whiomlSi'-'  Underdånigt  betänkande och förslag  till lag angående stads-
plan och tomtindelning ni. m., af  komiterade afgifvet  den 
24 augusti 1885. 

Stockholm 1885. 160 sid. 8:0. 
Ingår i 1891 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  C. A. Sjöerona, ordf.,  majoren 
J. G. Richert, kaptenen Ludv. Broomé, borgmästaren Frans Berg-
löf,  sekreteraren Moritz Rubenson. 

Sekreterare: Aug. Alströmer. 
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Ur  innehållet: Hufvuddragen  af  vissa främmande  länders lag-
stiftning  på motsvarande område, sid. 5—18. 

Historisk undersökning om äldre bestämmelser angående de 
svenska städernas bebyggande etc., sid. 18—37. 

Reservation af:  J. G. Richert, sid. 126—128; Frans Berglöf, 
sid. 129; Moritz Rubenson, sid. 130—134. 

Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) lag angående stadsplan och 
tomtindelning; 2) förordning  angående ändring i 13 § af  förord-
ningen den 16 juni 1875 om inteckning i fast  egendom; 3) förord-
ning angående ändring af  bestämmelserna om rättegång i skiftes-
mål i stad; 4) kungörelse i fråga  om arfvode  för  förrättning  om-
förmäld  i ofvannämda lag; 5) lag om hvad i vissa fall  bör iakt-
tagas, då byggnad uppförts  utöfver  tomtgräns. 

Genom skrifvelse  n:r 42 den 9 maj 1884 anhöll riksdagen, det k. m:t 
täcktes låta utarbeta och för  riksdagen framlägga  förslag  till lagbestämmelser 
för  ordnande af  de rättsförhållanden,  som uppstå mellan kommunens och en-
skilde i följd  af  fastställandet  af  planer för  eller vid utförande  af  beslut 
om reglering af  gator, torg eller allmänna platser i stad, köping eller annan 
ort, för  livars betryggande stadganden lika med de för  stad gällande ansåges 
böra på grund af  befolkningens  täthet tillämpas. Komitén sammanträdde 
första  gången den 17 november 1884. Under komitéarbetets fortgång  voro 
tidtals adjungerade för  upplysningars afgifvande  förste  landtmätaren i Kri-
stianstads län J. A. Bcrgstedt och stadsingeniören i Stockholm H. Ygberg. 
Genom k. bref  den 19 maj 1885 öfverlemnades  till komitén att afgifva  ut-
låtande och utarbeta förslag  till erforderliga  lagbestämmelser i anledning af 
cn af  styrelsen för  Stockholms fastighetsegareförening  gjord framställning 
om utsträckt tillämpning af  förordningen  den 14 april 1866 angående jords 
och lägenhets afstående  för  allmänt behof  till sådana fall,  der byggnad i 
stad utan svek eller vållande af  egaren till större eller mindre del insköte 
på angränsande tomter. 

Uti riksarkivet på handlingar rörande »komitéer angående städer» för-
varas protokollet vid komiterades öfverläggning  den 16 maj 1885 med åt-
skilliga af  andra kammarens stadsrepresentanter angående ett af  Sjöcrona, 
Rubenson och Berglöf  utarbetadt utkast till lag om stadsplaners genom 
förande. 

1 samma bihang ingår: 

Utlåtanden af  länsstyrelserna m. fl.  öfver  det af  komiterade 
den 24 augusti i885 — — — — — ; jemte komiterades i 
anledning af  nämda utlåtanden afgifna  yttranden. 

Stockholm 1886. 94 sid. 4:0. 

Komiterades yttrande ingår å sid. 80—94, afgafs  den 8 juni 1886. 
Utdrag ur högsta domstolens utlåtande den 20 april 1887 är bifogadt 

k. m:ts proposition n:r 20 den 31 januari 1891 med förslag  till lag om 
hvad i vissa fall  iakttagas bör, då byggnad uppförts  utöfver  tomtgräns. 



468 188. 

A"gmom"^rc W  Betänkande i fråga  om byggnadssätt m. m. för  stambana 
genom öfre  Norrland  mellun Sollefteå  och Luleå, afgif-
vet den 14 december 1885 af  den dertill i nåder till-
satta komitén. 

Stockholm 1880. 104 sid. 4:o. 
Ingär i 1880 bihang 2 saml. 2 afdeln.  1 band. 

Komiterade:  Landshöfdingen  Gustaf  Rydiug, ordf.,  kammarherren 
friherre  F. von Essen, kaptenen A. F. O. Cederberg, öfversten  grefve 
Rudolf  Cronstedt, öfverdirektören  Hj. Elworth, hemmansegaren P. 
O. Hörnfeldt,  byggmästaren C. Jehander, trafikchefen  F. von Kru-
senstjerna, hemmansegaren J. E. Wikstén. 

Sekreterare: C. R. Troilius. 
Ur  innehållet: Statistiska redogörelser rörande Vesternorrlands 

och Vester- och Norrbottens län, sid. 15—35. 
Tabeller. N:r 1—12 afse  oeh utvisa: Vesternorrlands läns 

ytinnehåll, folkmängd  (1880) och folkmängdstäthet;  folkmängd  och 
folkökning  1810—1884; födde  och afiidne  samt folkökning  och om-
flyttning  1801—1880; arealen af  odlad jord och naturlig äng 1865; 
uppodling samt relativ åkervidd och kreatursantal; folkmängd,  åker-
areal och kreatursstock 1805 och »i närvarande tid» (resp. 1884, 
1865 och 1880); skörden 1882, antalet vid 1883 års slut under-
hållna kreatur; arealen af  den skogbärande marken; trävaruutför-
seln 1871—1883, trävaruexporten 1883 samt beskattningen af  trä-
varurörelsen 1884; tulluppbörden vid Hernösands tullkammare 
1871—83. 

N:r 13—24, motsvarande tabeller för  Vesterbottens län med 
några mindre väsentliga olikheter*. 

N:r 24—36, motsvarande tabeller för  Norrbottens län (på vissa 
tabeller äro uppgifterna  från  1884 i st. f.  1871 och 1882 som på 
tabellen rörande Vesterbottens län). 

N:r 37—40, uppgift  på beräknad årlig trafik  å vissa delar af 
den ifrågasatta  stambanan. 

N:r -41 A—B, kostnadsförslag  för  bana mellan Hedlunda och 
Skellefteå. 

N:r 42—44, byggnadskostnaden för  vissa enskilda jernvägar 
öppnade för  trafik  1857—66, 1874—80. 

Komiterade tillförordnades  den 31 juli 1885. K. m:ts proposition 
n:r 19 den 29 januari 1886 angående anslag till en stambana genom öfre 
Norrland. 

* Uppgifterna  för  1865 äro utbytta mot uppgifter  för  1871; tabellen n:r 23, som 
närmast motsvarar n:r 11, uivisar endast antalet s&gverk och deras taxeringsvärde 
samt för  dem beskattad inkomst 1884. 
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Förslag  till instruktion för  utbildning och öfning  ar vid ar- j^S^T 
tilleodet, afgifvet  af  artillerikomitén 1885. 

Ingår i Artilleritidskrift  för  1885 bihang sid. 117—158. 
Komiterade:  Öfverstlöjtnanten  D. E. Tigerhielm, ordf.,  kapte-

nerna friherre  0. v. Vegesack, G. Liljenroth och V. G. Bergman. 
Sekreterare: Artilleristabsofficeren  kapten P. A. Ahlin. 
Reservationer af:  Liljenroth, sid. 155; Bergman, sid. 156—157. 
Komiterade tillförordnades  genom generalorder den 9 december 1884. 

Förslag  till instruktion för  utbildning och öf  ning ar vid ar-
tilleriet, fästnings  artilleriet m. m. mfaSyl-

artilleriet. 
Ingår i Artilleritidskrift  för  1880 bihang sid. 25—54. 

Komiterade:  Öfverstlöjtnanten  D. E. Tigerhielm, ordf.,  kapte-
nerna friherre  O. von Vegesack, A. J. B. von Strussenfelt  och G. 
A. Ahlstedt. 

Sekreterare: Artilleristabsofficeren  kaptenen C. A. Stendahl. 
Genom skrifvelse  från  artilleristyrelsen den 15 september 1885 befaltes 

artillerikomitén att sammanträda den 5 oktober för  utarbetande af  ofvan 
angifna  förslag. 
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A}ör'  MbudriiiT  Förslag  till instruktion för  utbildning och öfning  vid artil-
™a,"m!?ei v"'  leriet, afgifvet  af  artillerikomitén våren 1886. 

Ingår i utdrag i Artilleritidskrift  för  1886 bihang sid. 55—64. 
Komiterade:  Öfverstlöjtnanten  D. E. Tigerhielm, ordf.,  majorerna 

E. V. Reimers och friherre  O. von Vegesack, kaptenen G. A. Ahlstedt. 
Med anledning af  de genom k. bref  den 4 december 1885 och general-

order n:r 41 den 26 januari 1886 meddelade förändrade  bestämmelser om 
rekrytskolor m. m. vid en del värfvade  trupper, bland andra de å Karlsborg 
förlagda  fästningskompanierna  erhöll den i januari 1886 sammanträdande ar-
tillerikomitén bland annat i uppdrag att verkställa en sådan omarbetning af 
förestående  förslag  att det skulle kunna tillämpas vid nyssnämda två kompanier. 

Det nu afgifna  förslaget  faststäldes  den 24 september 1886 med vissa 
ändringar. 

^ZtZunM-  Yttrande  den 8 juni 1886 af  komiterade för  förslag  till 
lag angående stadsplan och tomtindelning. 
Se sid. 406—467. 

Nya lagberedningen: 

iagb%tämtos% 1- Nya lagberedningens förslag  till förändrade  lagbestäm-
rör. äkta makars 7  . j. o -7  j 1 7 •• 7 7 /••• 
inbördes egen melser i fråga  om akta makars inbördes egendomsjor-
domsförhållan 0 

den- hallanden. 
Stockholm 1886. 123 sid. 4:o. 

Ledamöter: F. d. justitierådet L. Annerstedt, ordf.,  byråchefen  E. 
Herslow, revisionssekreteraren A. Norberg, häradshöfdingen  C. 
Wåhlin. 

Särskilda yttranden af:  Annerstedt, sid. 66—74; Herslow, sid. 
75—77; Norberg, sid. 78—85; Wåhlin, sid. 86—102; presidenten 
K. J. Berg, sid. 103—123. 

Ur  innehållet: Öfversigt  af  ifrågasatta  förändringar  rörande 
lagstiftningen  om äkta makars egendomsförhållanden,  sid. 21—34. 

Beredningens förslag  utgöras af  förslag  till: 1) Lag angående 
ändring i 9 kap. 1 § samt 10 och 11 kap. giftermålsbalkeu;  2) lag 
angående förändrad  * lydelse af  17 kap. 10 § handelsbalken: 3) lag 
angående förändrad  lydelse af  68, 69 och 70 §§ utsökningslagen 
den 10 augusti 1877; 4) lag angående ändring i vissa delar af  för-
ordningen den 18 september 1862 om boskilnad och undanskiftande 
af  egendom i makars bo; 5) lag angående förändrad  lydelse af  17 
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§ i förordningen  den 18 september 1862 huru gäld vid dödsfall 
betalas skall och om urarfvagörelse,  så ock angående undanskiftande 
af  egendom i död makes bo. 

Historik.  Genom k. bref  den 30 augusti 1884 aubefaltes  nya lagbe-
redningen att afgifva  förslag  till de förändrade  bestämmelser angående äkta 
makars inbördes egendomsförhållanden,  hvartill riksdagens skrifvelse  i ämnet 
n:r 39 den 7 maj samma år gaf  anledning. Beredningens ofvanstående  för-
slag afgåfvos  den 1 juli 1886. 

Högsta domstolens utlåtande den 15 november 18S8. 

2. Förslag  till lag angående ändring i vissa delar af  7,  10 £ 
och 11 kapitlen strafflagen.  strafflagen. 

Ingår som bilaga till k. m:ts proposition n:r 6 till 1887 års maj riksdag. 
Ledamöter: F. d. justitierådet L. Annerstedt, ordf.,  justitieom-

budsmannen L. V. Lothigius, juris kandidaten Johan Wold, profes-
sorn Johan Hagströmer. 

Sekreterare: vice häradshöfdingen  Herman Billing. 
Historik.  I skrifvelse  den 16 december 1886 anmodade chefen  för 

justitiedepartementet lagberedningen att afgifva  förslag  till de ändringar i 
strafflagens  7 och 10 kapitel, lagberedningen kunde finnna  erforderliga,  enär 
innehållet af  det förslag  till ny tryckfrihetsförordning,  som vore under utar-
betande inom justitiedepartementet, i viss mån berodde af  den lydelse, som 
vid pågående revision af  strafflagen  kunde komma att gifvas  åt nämda kapitel. 

Beredningens förslag  afgafs  den 21 december 1886. Deröfver  afgafs 
högsta domstolens utlåtande den 14 januari 1887, hvilket utlåtande finnes 
bilagdt den k. propositionen i ämnet (n:r 6) af  den 29 april 18S7. 

Underdånigt  betänkande, huruvida genom förändrad  la g - „)'}%i'ä rJ sfapit<a 
stiftning  lättare utväg må kunna beredas idkare af  jord- '" r 

bruksnäringen att anskaffa  det för  näringens bedrif-
vande erforderliga  förlagskapital,  med förslag  till lag-
stiftning  i sådant syfte,  afgifvet  af  dertill nådigst för-
ordnade komiterade den 23 september 1886. 

Stockholm 1886. 195 sid. 4:o. 
Komiterade:  Presidenten friherre  O. V. Stael von Holstein, 

ordf.,  godsegaren C. E. Casparsson, godsegaren Ludv. Kockum, 
hemmansegaren Olof  Jonsson i Hof,  t. f.  byråchefen  K. G. Carlson. 

Sekreterare: C. O. Montan. 
Särskilda yttranden af:  Stael von Holstein, sid. 143—163; 

Casparsson, sid. 164—165; Kockum, sid. 166—170; Jonsson i Hof, 
sid. 171; Carlson, sid. 172—192. 

Ur  innehållet: Återblick på Sveriges kreditlagstiftning,  sid. 25—26. 
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Historik rörande förlagslagstiftningens  revision, sid. 2(i—48. 
Öfversigt  af  jordbrukskreditlagstiftningen  i Storbritanien, Tysk-

land, Österrike-Ungern, Frankrike, Belgien, Italien, Rumänien, Hol-
land, Portugal, Spanien, Schweiz och Danmark, sid. 48—100. 

Bilaga. Öfversigt  öfver  förlagsinteckningsväsendet  hos vissa 
uppgifna  rådstufvurätter  under år 1885. 

Komiterades lagförslag  utgöras af  förslag  till: 1) lag angående 
förändrad  lydelse af  17 kap. 7 § handelsbalken; 2) lag om förän-
drad lydelse af  1, 2, 3, 8, 11, 12 och 14 §§ i förordningen  angå-
ende förlagsinteckning  den 13 april 1883; 3) lag om förändrad  ly-
delse af  1 § i förordningen  angående särskilda protokoll öfver  lag-
farter,  inteckningar och andra ärenden den 10 juni 1875; 4) kungö-
relse angående förändrad  lydelse af  9 § i kungörelsen huru lagfarts-
och inteckningsböcker skola inrättas och föras  den 14 september 
1875; 5) kungörelse angående vissa uppgifters  intagande i grava-
tionsbevis rörande fast  egendom; 6) lag angående vissa omständig-
heter vid pantsättning och försäljning  af  lösören; 7) lag angående 
förändrad  lydelse af  1(! kap. (5 § jordabalken; 8) lag angående för-
ändrad lydelse af  100, 103 och 114 §§ i utsökningslagen; 9) lag 
angående förändrad  lydelse af  30 § i förordningen  angående inteck-
ning i fast  egendom den 10 jnni 1875. 

Historik.  Genom k. bref  den 15 februari  1886 uppdrog k. m:t St 
komiterade att utreda, huruvida genom förändrad  lagstiftning  lättad utväg 
kunde beredas idkare af  jordbruksnäringen att anskaffa  det för  näringens 
bedrifvande  erforderliga  förlagskapital  äfvensom afgifva  de förslag,  som kunde 
finnas  af  omständigheterna påkallade. 

Byråchefen  E. A. Herslow en tid medlem af  komitén. 
Högsta domstolens utlåtande den 14 december* 1887. 

rtXf"inriu*-  Underdånigt  betänkande med förslag  till förändrade  anord-
ningar i afseende  å statens stuteri-inrättningar,  afgifvet 
den 13 oktober 1886 af  särskildt i nåder förordnade 
komiterade. 

Stockholm 1886. 52 sid. 8:0. 
Komiterade:  Förste hofstallmästaren  grefve  Alfred  Piper, ordf., 

godsegaren friherre  R. J. von Essen, majoren C. A. Francke, riks-
dagsmannen landtbrukaren Anders Persson i Mörarp, ryttmästaren 
Ernst Th. Grönvall (äfven  sekreterare). 

Ur  innehållet: Hästafvelns  ståndpunkt, sid. 0—10. 
Anslagen till hästafveln  och deras användning. 
Bilagor. Bil. I. Beräkning öfver  ett stuteris förmåga  att 

lemna årligt afvelsmateriel  samt kostnaden för  underhållet och 
uppsättningen. 

Bil. II. Beräkning öfver  inflytande  medel vid försäljning  af 
stuterimateriel etc. vid Ottenby och Flyinge. 
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Bil. III. Beräkning öfver  kostnaderna för  en hingstdepot vid 
Flyinge. 

Bil. IV. Beräkning öfver  kostnaden af  och plan för  en föl-
uppfödningsplats  vid någon af  statens hingstdepoter. 

Genom k. bref  den 13 april 1886 erhöll komitén i uppdrag att upp-
göra förslag  till de förändrade  anordningar i afseende  å statens stuteriinrätt-
ningar, som för  vinnande af  ett ändamålsenligare användande af  de till 
hästafvelns  förbättrande  anslagna tillgångar kunde finnas  af  förhållandena 
påkallade. Komitén sammanträdde den 27 april 1886. Öfver  betänkandet 
infordrades  utlåtanden af  kavalleriinspektören, k. befallningshafvande  i Kal-
mar län, stuteriöfverstyrelsen. 

Förslag  till författningar  om svensk och norsk konsulär- 'n' n%kTmJ<uZ h 

jurisdiktion jemte förklaringar  och motiv, afgifna  af  '""' 
dertill i nåder utsedde komiterade den 1 november 1886. 

Stockholm 1886. 247 sid. 8:o. 
Komiterade:  Revisionssekreteraren Anders Reinhold Skarin, 

krigshofrättsrådet  friherre  Magnus Armfelt,  generalkonsuln II. S. 
Bernhoft,  byråchefen  Th. Aall. 

Sekreterare: Gustaf  Björklund, auditör. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  konsularjurisdiktionen i Turkiet, 

Persien, Kina m. fl.  länder, sid. 101—109. 
Redogörelse för  de traktater, som ligga till grund för  Sveriges 

och Norges konsularjurisdiktion i vissa okristna länder, sid. 110—110. 
Komiterades förslag  till författningar  utgjordes af  förslag  till: 

1) svensk »lag om konsularjurisdiktion» och norsk »lov om den 
konsulsere jurisdiktion»; 2) stadga angående svensk och norsk kon-
sularjurisdiktion i vissa okristna länder; 3) expeditionstaxa för  kon-
sulardomare och konsularrätter. 

Historik.  1 sammansatt statsråd den 31 oktober 1884 beslöt k. m:t 
att åt en af  två svenska och två norska män bestående komité uppdraga 
att utarbeta såväl förslag  till lag, hvarigenom åt k. m:t blefve  öfverlemnadt 
att utfärda  instruktion för  de förenade  rikenas konsuler i afseende  å den 
jurisdiktion, som dessa på grund af  gällande traktater egde att i vissa län-
der utöfva,  som ock förslag  till sådan instruktion. Komiterade samman-
trädde den 24 november 1884. 

Betänkande I  Den 19 november 1886 af  komitén för  af-
gifvande  af  förslag  till åtgärder i syfte  alt upphjelpa dwn/iid  sw-
j i -7  77-  i 7  o i - t " !,c"  isrnvägar. 

den ekonomiska ställningen i landet angaende möjlig-
heten att bereda allmän fraktlindring  vid Sveriges jern-
vägar. 

Stockholm 1886. VI + 46 sid. 4:o. 
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Komiterade:  Presidenten grefve  Arvid Fr:son Posse, ordf.,  bruks-

egaren Carl Ekman, hemmansegaren A. P. Danielson, kammarher-
ren friherre  F. von Essen, direktören E. Fränckel, hemmansegaren 
Carl Ifvarssou,  godsegaren Gustaf  Kilman, civilingeniören Gustaf 
de Laval, bruksegaren O. Ljungqvist, professorn  Chr. Loven, bank-
direktören J. IL Palme. 

Sekreterare: J. Österman, vice häradshöfding. 
Reservation af:  Danielson, sid. 38—46. 
Bilagor. Litt. A. 1—2. Tabell utvisaude de enskilda jern-

vägarnes längd, anläggningskostnad, värde m. m. 
Litt. B. Motsvarande uppgifter  rörande nyare svenska jern-

vägar. 
Litt. C. 1—2. Grafiska  framställningar  af  de enskilda bred-

spårige svenska jernvägarnes nettobehållning uuder åren 1867—1885. 
Litt. D. Motsvarande uppgifter  rörande de smalspåriga ba-

norna. 
Litt. E. Dito angående nyare banor. 
Litt. F. Utvisande nettobehållning per kilometer å de enskilda 

banorna under åren 1867—1885, 
Historik.  Genom skrifvelse  den 10 mars 1886 uppdrog k. m:t åt en 

komité att inkomma med förslag  till de åtgärder, som kunde vara egnade 
att underlätta vilkoren för  jordbrukets och andra näriugars bedrifvande  eller 
eljest bidraga till upphjelpande af  den ekonomiska ställningen i landet; 
hvarvid särskildt borde tagas i öfvervägande  dels huruvida icke genom an-
ordningar på kreditväsendets område tillfälle  kunde beredas för  jordbruk 
och andra näringar att erhålla förlag  på gynsammare vilkor än för  när-
varande; dels huruvida icke kommunerna vid för  deras räkning skeende 
upplåning af  medel skulle kunna tillskyndas gagn genom anordnande af  en 
kommunal lånekassa för  landet, vare sig fristående  eller i förbindelse  med 
annan kreditanstalt, samt dels hvilka åtgärder måtte kunna vidtagas för  att 
åstadkomma nedsättningar i frakttaxorna  å landets jernvägar utan men för 
de enskilda jernvägarnas ekonomiska ställning; äfvensom komitén, hvilken 
icke hade att befatta  sig med frågor  angående tullagstiftningen,  i öfrigt 
egde full  frihet  att yttra sig och afgifva  försla'g  i hvarje ämne, komitén 
med afseende  på den åt densamma lemnade uppgift  funne  skäl upptaga till 
behandling. 

Komiténs andra betänkanden se sid. 470, 482. 

ÄntiMMur en' Betänkande i fråga  om lämpligheten af  differentialtullars 
införande  jemte förslag  till txdltaxa, afgifvet  den 15 de-
cember 1880 af  dertill i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1886. VI4-175 sid. 4:o. 
Komiterade:  Generaltulldirektören A. G:son Bennieh, ordf., 

envoyén II. Åkerman, rektorn F. V. Dahl, hemmansegaren Carl 



188. 475 
Ifvarsson,  tullförvaltaren  G. V. Lönegren, kommersrådet S. Ceder-
schiöld, grosshandlaren Adolf  Meyer. 

Sekreterare: Adolf  Berencrentz. 
Reservationer af:  Dahl, Lönegren oeh Cederschiöld, sid. 95— 

100; Meyer, 100—102. 
Bilagor. Tabeller angående Sveriges ekonomiska och industri-

ella utveckling 1800—1884 n:r 1—83, utgöra ett fullständigande 
med data för  femårsperioden  1880—1884 af  flertalet  af  1882 års tull-
komités statistiska tabeller (se vidare förteckningen  sid. 426 öfver  dessa 
beträffande  tabellernas innehåll). 

Tabeller angående Sveriges handels- och sjöfartsförhållanden  gent 
emot utlandet. 

Tab. A. Sveriges och Norges med främmande  makter afslutna 
i kraft  varande handels- och sjöfartsföredrag. 

Tab. B. Främmande länders sins emellan afslutna  i kraft 
varande tarifftraktater  hvilka indirekt beröra Sverige genom be-
stämmelser om behandling såsom den mest gynnade nation. 

Tab. C. Svenska och norska varor, hvilkas exportvärde år 1884 
icke understigit en million kronor. 

Tab. D. Främmande tullsatser å artiklar, deraf  exportvärdet 
från  Sverige oeh Norge icke understigit en million. 

Tab. E. Värdet af  införseln  från  olika länder 1860—1884. 
Tab. F. Värdet af  utförseln  till samma länder samma år. 
Tab. G. Summa värde af  in- och utförseln  från  och till samma 

länder samma år. 
Tab. II a. Sveriges totalexport och totalimport jemförd  med 

dess export och import till och från  hvarje särskildt land år 1883. 
Tab. II b. De vigtigaste främmande  ländernas totala export 

och import jemförd  med deras export och import till och från 
Sverige samma år. 

Tab. J a. Af  svenska fartvg  inseglade bruttofrakter  i fart  på 
olika länder 1873—1884. 

Tah. J b. Af  norska fartyg  inseglade bruttofrakter  1884. 
Tab. K. Sverige-Norges skeppsfart  på främmande  länder och 

vice versa år 1884. 
Historik.  K. m:t förorduadc  den 18 augusti 1880 en komité med upp-

drag att efter  verkstäld utredning afgifva  yttrande, huruvida det för  de 
svenska näringarna kunde vara fördelaktigt  att upprätta dubbel tulltaxa näm-
ligen en allmän tariff  och en traktatstariff  samt hvilka fördelar  och olägen-
heter kunde vid tillämpningen vara dermed förbundna  äfvensom förslag  till 
de alternativa tulltaxor, som kunde finnas  lämpliga. Komitén sammanträdde 
den 4 oktober samma år. 

Betänkandet anmältes den 28 januari 1S87 och föranledde  ej till någon 
åtgärd. 



1886. 

enTjämt-  Betänkande och protokoll af  komiterade för  afgifvande  af 
förslag  till utvidgning af  renbetesfjellen  i Jemtlands  län. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  justitieärenden den 
18 maj 1887. 

Komiterade:  Skogsinspektören F. V. Tigerhielm, förste  landt-
mätaren F. V. .Jonson, t. f.  lappfogden  länsmannen A. Suwe. 

Komiterade tillförordnades  den 16 juli 1886. Öfver  deras betänkande 
afgåfvos  utlåtanden af  k. m:ts befallningshafvande  i Jämtlands län den 16 
oktober 1886 och af  domänstyrelsen den 28 mars 1887; ärendet anmältes 
den 13 maj samma år. K. m:ts proposition n:r 36 den 13 maj 1887 angå-
ende förvärfvande  af  mark för  utvidgning af  renbetesfjellen  i Jemtlands län. 

t 
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Underdånigt  betänkande med förslag  till organisation af  fSSL^r 
militära sjukhus i fält  afgifvet  af  militära helsovårds- "hMvffm. 
komitén. 

Stockholm 1887. 226 sid. 8:o. 
Komiterade  oeh historik se sid. 419 oeh 446 vid militära helso-

vårdskomiténs betänkanden 1881 och 1883. 
Reservation af  Ii. V. Iliilphers, sid. 145--147. 
Bilagor. N:r 1—3. Utredning af  en större instrumentkista 

af  1864 års modell; förslag  till utredning af  ett sjukhusreservförråd; 
ritning till en bårsäng. 

N:r 4. Reglemente för  in- och urlastning af  sårade och sjuke 
å sjukhuståg jemte ritningar. 

N:r 5. Förslag till utredning för  ett sjukhuståg. 
N:r 6. Förslag till reglementariska bestämmelser för  transport 

å jernväg under krigstid af  sårade och sjuke personer tillhörande 
rikets förs  vars väsen, jemte 10 bilagor och 2 planscher. 

Ur  innehållet: Redogörelse för  fältsjukhusens  ställning inom 
Englands, Rysslands, Tysklands, Frankrikes och Österrikes mili-
tära sanitetsväsende, sid. 8—17. 

Betänkande och lagförslag,  afgifna  den 22 februari  1887nfyoiafm.™. 
af  den komité, åt hvilken enligt kongl. maj:ts beslut 
den 8 september 1882 i nåder uppdragits att granska 
sjölagen. 

Stockholm 1887. I X + 585 sid. 8:0 
Ingår i 1891 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Landshöfdingen  Axel Bergström, ordf.,  revisions-
sekreteraren professor  Ivar Afzelius,  grosshandlaren Ludvig Peyron, 
verkställande direktören i Sveriges ångfartygs-assuransförening  i 
Göteborg Axel Appelberg, vice häradshöfdingen  Leonard Nyman. 

Sekreterare: vice häradshöfdingen  Karl Herlitz. 
Komiterades lagförslag  utgöras af:  1) förslag  till sjölag samt 

lag angående nya sjölagens införande  och hvad i afseende  derå 
skall iakttagas; 2) förslag  till lag angående registrering af  fartyg; 
3) förslag  till lag angående inteckning i lärtyg; 4) förslag  till lag 
angående förändrad  lydelse af  17 kap. 3 och 8 §§ handelsbalken; 

komiterade föreslagna  stat. 
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;")) förslag  till lag angående förändrad  lydelse af  88, 89, 118, 119, 
io/l iaa i ar> n a —^ iaT aa i q n.,^,^; 

480 1887. 
N:r 2. Tillgång på läkare inom länen i förhållande  till dessas 

areal och folkmängd. 
N:r 3. Förteckning öfver  åtskilliga extra provinsialläkare-

distrikt, hvilka kunde antagas komma att framdeles  bildas. 
N:r 4. Af  komiterade ifrågasatta  jemkningar mellan provin-

sialläkaredistrikt samt flyttningar  af  provinsialläkarestationer. 
N:r 5. Användningen af  anslaget till farsoters  och smitto-

samma sjukdomars botande under åren 1876—1885. 
N:r 6. Antalet döde och lefvande  samt legitimerade läkare 

under åren 1862—188(5. 
N:r 7. Antalet medicine studerande i Upsala och Lund åren 

1862—1886 och vid Karolinska institutet i Stockholm 1872—1883. 
Kartorna afse  läkaredistrikten i Sverige den 31 december 1886. 
Komiterades förslag  omfatta:  1) Instruktion för  läkare, som 

äro för  helso- och sjukvården inom visst område anstälde, äfvensom 
för  andre som utöfva  läkarekonsten; 2) taxa för  visse i civil tjenst 
anstälde läkare; 3) lag angående skyldighet att anskaffa  och under-
hålla bostad eller lemna hyresersättning åt provinsialläkare; 4) reg-
lemente angående bostad eller hyresersättning åt provinsialläkare; 
5) ändringar i helsovårdsstadgan för  riket. 

Historik.  Sedan sundhetskollegium den 11 april 1859 afgifvit  förslag 
till reglering af  den civila sjukvården inom riket, erhöll kollegium genom k. 
bref  den 29 december 1860 uppdrag att afgifva  förslag  till de af  den ifråga-
satta regleringen påkallade förändrade  föreskrifter  angående provinsialläkares 
m. fleres  åligganden i afseende  på den allmänna helso- och sjukvården. 
Detta fullgjordes  emellertid icke förr  än den 17 juni 1881 genom medicinal-
styrelsens förslag  till instruktion för  provinsialläkare etc. Vid föredragning 
den 6 november 1885 af  detta ärende hemstälde chefen  för  ecklesiastikde-
partementet oin förordnande  af  en komité, hvilken ock af  k. m:t samma 
dag förordnades  med uppdrag att granska nyssnämda instruktionsförslag,  att 
taga i öfvervägande  hvilken aflöning  borde tillkomma statens för  sjukvården 
på landsbygden anstälde läkare och i hvad mån kommunerna borde till af-
löningen bidraga, att granska landets indelning i läkaredistrikt med flera  i 
samband dermed stående frågor. 

Öfver  betänkandet afgåfvos  utlåtanden af  öfverståthållarecmbetet  i 
Stockholm oeh samtliga k. m:ts befallningshafvande  samt af  medicinalstyrel-
sen, hvars utlåtande af  den 28 juni är tryckt i Hygiaja för  1888 sid. 828 
och följande.  Ärendet föredrogs  den 31 december 1S89. K. m:ts proposition 
n:r 8 af  samma dag afläts  till 1890 års riksdag angående ordnande af  den 
allmänna och enskilda helso- och sjukvården i riket. 

bördtrelfkmatk.  Betänkande och förslag  till nytt uppbördsreglemente, afgifna 
den 11 maj 1887 af  dertill förordnade  komiterade. 

Stockholm 1887. 75 sid. 4:o. 
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Komiterade:  Generaldirektören Alb. Anderson, landskamreraren 
H. Cavalli, kronofogden  D. V. Ljungmark. 

Ur  innehållet: Historisk utredning, sid. 1—30. 
Bilagor. Formulär. 
Uppbördsreglementet af  den 13 november 1739. 
Historik.  Då k. m:t fann  synnerligen angeläget att en tidsenlig all-

män författning  komme till stånd innehållande de hufvudsakliga  föreskrifter, 
som vid uppbörd och redovisning af  kronouppbörden borde iakttagas, fick 
chefen  för  finansdepartementet  den 5 juli 1S84 i uppdrag att. låta utarbeta 
förslag  till erforderliga  föreskrifter  i sagda hänseende. Komiterade förord-
nades den 25 september 1886. 

Utlåtande af  statskontoret och kammarrätten. 

Förstärkta  lagberedningens betänkande angaende hufvud-
7 r.. . . . . o 7 • hufvudgrunder-

grunaerna for  en ny rattegangsoramng.  na för  en ny 
Stockholm 1887. V + 199 sid.' 

Ledamöter: Justitieministern Nils von Steyern, ordf.;  nya lag-
beredningens ordf.,  f.  d. justitierådet L. Annerstedt, vice ordf.;  f.  d. 
statsrådet, ledamoten af  första  kammaren Pehr von Ehrenheim, presi-
denten i Svea hofrätt  K. J. Berg, presidenten i göta hofrätt  frih.  O. W. 
Stael von Holstein, presidenten i liofrätten  öfver  Skåne och Blekinge, 
Vilh. Lilliestråle, justitierådet V. Wretman, justitierådet C. F. Svede-
lius, justitierådet Axel Örbom, landshöfdingen  ledamoten af  första 
kammaren L. V. Lothigius, landshöfdingen  ledamoten af  första  kam-
maren Axel Bergström, ledamöterna af  andra kammaren, rådmannen 
Sigfrid  Wieselgren, borgmästaren K. Thomasson, bankofullmäktigen 
Liss Olof  Larsson, godsegaren Er. Gust. Boström, hemmansegaren A. 
P. Danielson och hemmansegaren Anders Persson i Mörarp, härads-
höfdingarne  Gust. Lagergren, C. V. Hedenström. O. Bergius och leda-
moten af  nya lagberedningen häradshöfdingen  C. Wåhlin, hemmans-
ägaren, f.  d. riksdagsmannen P. O. Hörnfeldt,  advokaterna O. Wallin 
och Philip Leman, e. o professorn  Ivar Afzelius,  assessorn Johan Wold. 

Sekreterare: C. O. Montan, vice häradshöfding. 
Särskilda yttranden: sid. 107 —190. 
Historik.  K. m:t uppdrog den 5 december 1884 åt eu förstärkt  lag-

beredning att med föranledande  af  nya lagberedningens betänkande angående 
rättegångsväsendets ombildniug afgifva  yttrande rörande hufvudgrunderna  för 
en ny rättegångsordning. 

Beredningens sammansättning undergick en del förändringar  såväl före 
som efter  dess första  sammanträdande, i det att f.  d. statsministern frih. 
L. De Geer, justitieraden C. J. Babe och A. A. Norberg, bruksegaren 
frih.  H. J. Hamilton, häradshöfdingen  A. L. Levin, grosshandlaren J. J. 
Ekman, häradshöfdingen  J. A. Hellberg, ordföranden  hos riksgäldsfullmäk-
tige frih.  J. G. N. S. Åkerhieltn entledigades samt rådmannen 11. I. Ar-
widsson afled. 

Fiirteekn.  öfver  Kvmitétut.  31 
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Till förberedande  af  vissa frågor  fördelade  sig beredningen i trenne 

komitéer. Af  dessa komitéers utlåtanden trycktes följande  af  komitén n:r 
1 afgifna:  Utlåtande till förstärkta  lagberedningen af  kommitéen n:r 1 an-
gående rättegångsordningen vid öfverrätterna  och i högsta domstolen, öfver-
rätternas organisation samt sakförareverksamheten.  Stockholm 1886. 

Förstärkta lagberedningens sammanträden började den 4 januari 1886. 
Betänkandet afgafs  den 20 juni 1887. 

Rörande förstärkta  lagberedningen och dess betänkande se vidare: 
.Montan, C. O., Reformarbetet  rörande det svenska rättegångsväsendet 1880 
—1893. Stockholm 1893, sid. 70 och följande. 

^a/wrikfå'Förslag  till kungörelse om hvad iakttagas bör vid handels-
Mmförand'""  registrens förande  och om registreringsafgifter. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 4 
november 1887. 

Komiterade:  Expeditionschefen  G. R. Lilienberg, byråchefen 
grefve  Hugo E. Hamilton, sekreteraren Moritz Rubenson. 

Komiterade tillförordnades  den 3 juni 1887, förslaget  afgafs  den 5 juli 
samma år. Utlåtanden från  k. m:ts befallningshafvande.  K. kungörelse i 
ämnet den 4 november 1887. 

iZtoZäUrtn'  Betänkande II  den 12 december 1887 af  komitén för  af-
gifvande  af  förslag  till åtgärder i syfte  att upphjelpa 
den ekonomiska ställningen i landet jemte statistiska ta-
beller och diagram. 

Stockholm 1887. 184 sid.+ 6 diagram. 8:o. 
Ingår i 1869 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Se sid. 474 vid betänkandet I af  den 19 nov. 1886. 
Reservationer af:  Lovén och Palme, sid. 79; Essen, Fränckel, 

Kilman och Danielson, sid. 72—86; Kilman och Danielson, sid. 
87—88; Ekman, sid. 88—89. 

Bilagor. Litt. A—B. Komiterades till länsstyrelserna fram-
stälda frågor  angående den ekonomiska ställningen samt samman-
fattning  af  dessa myndigheters utlåtande. 

Litt C D. Komiterades tvenne utlåtanden af  den 1 april 
1887. Se sid. 

Statistiska tabeller. N:r 1. Folkmängden i olika länder. 
N:r 2. Ärliga folkmängdstillväxten  inom olika länder 1861 

—1880. 
N:r 3. Befolkningsrörelsen  inom olika länder 1871—1880. 
N:r 4. Befolkningsrörelsen  i Sverige 1866-—1885. 
N:r 5. Fastighetsvärde 1866—1886. 
N:r 6. Uppskattad inkomst 1866—1886. 

i: 



. 
N:r 7—8. Lagfarna  köp och inteckningar i fast  egendom 1866 

—1885. 
N:r 9. Intecknad gäld länsvis vid slutet af  åren 1881—1885. 
N:r 10. Utsökningsmål och konkurser 1866—1885. 
N:r 11. Lagsökningar och konkurser länsvis 1881—1885. 
N:r 12. Fångantal, för  kringstrykande och bettlande häktade 

samt för  brott och förseelser  sakfälde  1866—1885. 
N:r 13. Sparbankerna i riket 1866—1884. 
N:r 14. Arbetsprisen 1866—1884. 
N:r 15—16. Fattigvården i riket 1866—1885 samt länsvis 

1875, 1880 och 1885.. 
N:r 17—19 Jord vidd, jordförbättringar  och utsäde 1865—1884. 
N:r 20—21. Skörden af  säd och potatis 1874—1880 samt 

samma skörd reducerad till rågvärde. 
N:r 22.' Kreatursstocken 1866—1884. 
N: 23—24. In- och utförsel  af  spanmål samt af  kreatur och 

ladugårdsprodukter 1866—1885. 
N:r 25. Sammandrag af  landtbruksingeniörnas förrättningar 

1866-1885. 
N:r 26. Bergshandteringen 1866—1885. 
N:r 27. Fabriksverksamheten 1866—1885. 
N:r 28. Värdet af  handelsomsättningen 1866—1885. 
N:r 29. Värdet af  Sveriges varubvte med främmande  län-

der 1866—1885. 
N:r 30. Värdet af  Sveriges in- och utförselvaror  gruppvis, 

1871—1885. 
N:r 31. Handelsflottan  1875 oeh 1885. 
N:r.32—33. In- och utgående fartyg  med last samt af  svenska 

fartyg  inseglade bruttofrakter  1876—1885. 
N:r 34—39. Markegångspriset i hvarje län samt medelpriset 

för  riket per kubikfot  hvete, råg, korn, hafre,  ärter samt per cent-
ner smör 1866—1886. 

N:r 40. Statens jernvägar 1866—1885. 
N:r 41. Telegrafinrättningen  1866—1885. 
N:r 42. Posttrafiken  1875—1885. 
Sex diagram rörande befolkningsrörelsen,  tvångsförsäljningar, 

skörd, bergsprodukter, in- och utförsel  in. m. 

Nya lagberedningens förslag  till lag angående ändring i 
vissa delar af  strafflagen  äfvensom  till andra dermed Ma1?a}st™'ff-

. . . 7  * lagen äfvensom sammanhang ande författningar.  > strafflagen  fw 
J  • ' J  krigsmakten. 

Stockholm 1888. 102 sid. 4:o. 
Ingår i 1800 bihang 1 saml. 1 afd-  2 band ss. bil. till k. m:ts prop. n:r 21. 
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Ledamöter: Förre justitierådet L. Annerstedt, ordf.,  byråchefen 
K. G. Carlson, landshöfdingen  L. V. Lothigius, assessorn Joh. Wold, 
professorn  Johan Hagströuier. 

Sekreterare: Herman Billing. 
Särskildt yttrande af  presidenten K. J. Berg, sid. 101—102. 
Förslagen omfatta:  1) lag angående ändring i vissa delar af 

strafflagen;  2) lag angående ändring i vissa delar af  strafflagen  för 
krigsmakten den 7 oktober 1881; 3) förordning  angående tillägg 
till gällande stadganden i afseende  å frejdebetvg,  som af  prester-
skapet meddelas. 

Historik.  Genom k. bref  den lä november- 1884 anbefaltes  nya lag-
beredningen att efter  utarbetande af  förslag  till förändrade  lagbestämmelser 
i fråga  om äkta makars inbördes egendomsförhållanden  till behandling före-
taga frågan  om en revision af  strafflagens  straffbestämmelser.  Beredningen, 
som den 21 december 1886 aflemnade  särskildt förslag  till lag angåendé än-
dring i vissa delar af  7, 10 och 11 'kap. strafflagen,  (se sid. 471), afgaf  ofvan-
stående betänkande den 30 december 1887. 

Öfver  beredningens förslag  afgafs  utlåtande af  högsta domstolen den 
18 december 1889, hvarvid vissa anmärkningar framstäldes  mot de båda 
första  förslagen  samt det tredje af  domstolens samtliga ledamöter helt och 
hållet afstyrktes.  Utlåtandet är bilagdt. ofvannämda k. m:ts proposition. Chefen 
för  justitiedepartementet lät med anledning deraf  de båda förstnämda  för-
slagen erhålla en i vissa delar ändrad lydelse oeh föredrogos  de omarbetade 
förslagen  den 14 februari  1890. Till riksdagen afläts  k m:ts proposition n:r 21 
af  samma dag med förslag  till lag angående ändring i vissa delar af  straff-
lagen och till lag angående ändring i vissa delar af  strafflagen  för  krigs-
makten den 7 oktober 1881. 
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18 8 8. 
Undersökning  af  Sveriges högre flickskolor.  Underdånigt  '^JtfÄ™' 

utlåtande afgifvet  den 19 januari 1888 af  utsedde 
komiterade. 

Stockholm 1888. 304 sid. 8:0. 
Komiterade:  Professor  Einar Löfstedt,  ordf.,  friherrinnan  S. Ad-

lersparre, f.  Leijonhufvud,  skolföreståndarinnan  Hilda Casselli, rektorn 
Gustaf  Cederschiöld, medicine doktorn A. E. Goldkuhl, kyrkoherden 
A. N. Hammar. 

Reservationer af:  Einar Löfstedt,  sid. 303—305; Sophie Adler-
sparre, sid. 306—309; A. E. Goldkuhl, sid. 310—319. 

Ur  innehållet: Hygieniska förhållanden,  sid. 157—239. 
Bilagor. I. Några notiser om det svenska flickskoleväsendets 

utveckling, sid. 325—345. 
II. • Om vissa för  fortsättningsskolan  föreslagna  ämnen. 
Tab. I. Lärotidens längd i de särskilda ämnena samt antalet 

från  undervisningen befriade. 
Tab. II. Organisationsförhållanden  v. t. 1886 (lärjungeantal, 

kursernas längd, afgifter,  lärarepersonal m. m.) 
Genom kungl. bref  den 6 november 1885 erhöll komitén i uppdrag att 

undersöka, huru undervisningen i de enskilda högre skolorna för  kvinlig 
ungdom bedrefves  samt hvilka resultat af  densamma dittills vunnits. Sedan 
den genom samma bref  utsedde komitéledamoten med. d:r Sigurd Lovén 
erhållit entledigande, förordnades  Goldkuhl i hans ställe. Komitén sam-
manträdde första  gången den 26 november 1885. 

Öfver  betänkandet afgåfvos  följande: 
Underdåniga utlåtanden angående af  utsedde komiterade verk-

stäld undersökning af  Sveriges högre flickskolor,  afgifna  af  direk-
tionen öfver  högre lärarinneseminariet, domkapitlen, direktionen 
öfver  Stockholms stads undervisningsverk och medicinalstyrelsen. 

Stockholm 1889. 180 sid. 8:0.. 
Se det vid statsverkspropositionen till 1891 års riksdag fogade  proto-

kollet öfver  ecklesiastikärenden den 12 januari samma år. Uti propositionen 
begärdes höjning af  anslaget till högre skolor för  kvinlig ungdom. 

Arbetareförsäkringskomiténs  betänkande: 
I.  Utlåtande  och förslag. 

1) Skyddsåtgärder. Arbetares olycksfallsförsäkring.  Sjöfolks 
olycksfallsföi-säkring.  Riksförsäkringsaustalt. 

Stockholm 1888. 150 sid. 8:0. 

I 
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2) Sjömanshusen. Handelsflottans  pensionsanstalt. 

Stockholm 1888. 80 sid. 8:o. 
C 

3) Alderdomsförsäkring. 
, Stockholm 1889. 107 sid. 8 o. 

4) Sjukkassor. 
Stockholm 1889. 62 sid. 8:o. 

II. Öfversigt  af  lagstiftningen  rörande arbetareförsäkring  i 
åtskilliga främmande  länder. 

Stockholm 1888. 312 sid. 8;o. 

III. Statistiska undersökningar. 
1) Olycksfall  i arbetet. 

Stockholm 1888. 125 sid. 8:o. 
2) Arbetstid, hygienska förhållanden  och skyddsåtgärder i fa-

briker m. m. 
Stockholm 1888. 21 sid. 8:o. 

3) Pensionsinrättningar för  statens civile betjente, underbefäl 
och manskap vid armén och flottan  samt kommunernas betjente. 

Stockholm 1888. 187 sid. 8:o. 
4) Sjömanshusen och handelsflottans  pensionsanstalt. 

Stockholm 1888. 81 sid. 8:o. 
5) Fullt försörjda  fattighjon,  fördelade  efter  civilstånd, ålder, 

yrke m. m. 
Stockholm 1889, 147 sid. 8:o. 

6) Sjuk- och begrafningskassor  m. m. 
Stockholm 1889. 215 sid. 8:o. 

7) Ålders- och civilståndsfördelningen  samt dödlighetsförhållan-
dena inom olika yrken. 

Stockholm 1889. 116 sid. 8:o. 

Komiterade:  Landshöfdingen  Fredrik Hederstierna, ordf.,  gross-
handlaren Severin Axell, skriftställaren  Ernst Beckman, hemmans-
egaren A. P. Danielson, direktören E. Fränckel, professorn  Hugo 
Gyldén, byråchefen  grefve  Hugo E. G. Hamilton, skriftställaren  A. 
Hedin, förste  aktuarien Otto Printzsköld, metallarbetaren Johannes 
Svensson. 

Sekreterare: Auditören Johan Östberg. 
Reservationer (ingå i I: 1—4) af:  Hedin, 1, sid. 147—148; Da-

nielson och Fränckel, 1, sid. 149—150; Danielson 1, sid. 150. 
Hederstierna, 2, sid. 71; Danielson och Fränckel, 2, sid. 72; 

Hedin, 2, sid. 73—80. 
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Hederstierna 3, sid. 91—92; Axell, 3, sid. 93—94; Beckman 

och Hamilton, 3, sid. 95—98; Fräuckel, 3, sid. 99; Gyldén, 3, sid. 
100-103; Hedin, 3, sid. 104—107. 

Gyldén, 4, sid. 57—00; Hedin, 4, sid. 01—(i2. 
Ur  innehållet: Redogörelsen i 11 för  utländsk lagstiftning  rö-

rande arbetareförsäkring  omfattar:  Tyskland, Österrike, Schweiz, 
Frankrike, Belgien, Italien, England och Danmark. 

A sid. 302—309 finnes  införd  en litteraturförteckning. 
Statistiska tabeller. I III: 1 rörande olycksfall  i arbetet: 
Litt. A—B. Antal rörelser, angående hvilka uppgift  om perso-

nalens storlek och inträffade  olveksfall  under halfåren  1 september 
1884—28 februari  1885, 1 mars 1885—31 augusti 1885 från  arbets-
gifvare  infordrats. 

Litt. C. Sammanställning af  olika uppgifter  om antalet arbe-
tare inom olika yrkesgrupper. 

Litt. D. Antal arbetare i medeltal i hvarje rökelse m. m. 1 
september 1KS4—31 augusti 1885. 

Litt. E, Olycksfallens  relativa frekvens  inom olika yrken. 
Litt. F. De skadade fördelade  efter  ålder. 
Litt. G—H. Antalet olycksfall  bland industriella arbetare i 

Tyskland samt bland arbetare i Österrike—Ungern. 
Litt. I—K. Olycksfallen  fördelade  efter  skadans tillkomst samt 

efter  skadans beskaffenhet. 
Litt. L—N. Relativa antalet olycksfall  med olika slags påföljd 

enligt arbetsgifvarnes  uppgifter  för  tiden 1 september 1884—31 
augusti 1885. 

Litt. O. Relativa antalet olycksfall  med olika slags påföljd 
enligt tyska olycksfallsstatistiken  af  år 1881. 

N.r 1—4.- Af  arbetsgifvare  anmälda olycksfall  i arbetet under 
1 september 1884—31 augusti 1885 fördelade  efter  de skadades 
yrke, kön och ålder äfvensom antalet under samma tid sysselsatta 
arbetare. 

N:r 5—13. Af  arbetsgifvare  anmälda olycksfall  i arbetet under 
1 september 1S84—31 augusti 1885 fördelade  efter  de skadades 
yrke och kön samt efter  skadans beskaffenhet,  tillkomst oeh påföljd; 
i olika grupperingar. 

N:r 14-—ls. Motsvarande uppgifter  å olycksfall  i arbetet an-
mälda af  kommunalnämder å landet och magistrater i städerna. 

N:r 19. Sammandrag af  anmälningar från  arbetsgifvare  samt 
kommunalnämder oeh magistrater. 

N:r 20—24. Af  läkare anmälda olycksfall  i arbetet efter  hvilka 
vård å sjukhus åtnjutits under nämda tid; motsvarande grupperingar. 

N:r 25. Af  arbetsgifvare  lemnade uppgifter  om aflöningar 
under året 1 september 1884—31 augusti 1885. 
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I III: 2 rörande arbetstid, hygieniska förhållanden  etc.: 
N:r 1. Medelarbetstiden för  dygn för  en och samme arbetare. 
N:r 2. Antalet rörelser gruppvis efter  arbetstidens längd. 
N:r 3. Antal rörelser vid hvilka nattarbete uppgifves  före-

komma. 
N:r 4. Antal rörelser gruppvis efter  nattarbetets längd. 
N:r 5. Antal rörelser gruppvis efter  antalet arbetsnätter. 
I III: 3 rörande pensionsinrättningar: 
Litt. A. Antalet af  statens civile betjente som ega pensions-

rätt å allmänna indragningsstaten jemte deras kontanta aflönings-
förmåner  år 1885. 

Litt. B. Aflöningsstat  för  öfver-  och underbetjente vid tull-
verket år 1885. 

Litt. C. Antalet betjente vid statens jernvägstrafik  samt deras 
årsarvoden enligt 1885 års stat. 

Litt. D. Pensionsbelopp för  betjente vid statens jernvägstrafik, 
deras enkor och barn samt årsafgifterna  till pensionsinrättningarna. 

Litt. E. Underbefälets  vid armén pensionsförmåner  år 1884. 
Litt. F. Vid regementen och kårer befintliga  pensionskassor 

för  underofficerare  och manskap, samt kassornas ställning och verk-
samhet 1884. 

Litt. G. Antalet och beloppet af  de pensioner som år 1884' 
utdelades från  dessa kassor till särskilda klasser af  pensionstagare. 

I III: 4 angående sjömanshusen och handelsflottans  pensions-
anstalt : 

N:o 1. Antalet och drägtigheten af  de till in- och utrikes sjö-
fart  begagnade fartyg  åren 1805—1886. 

N:r 2—3. Antalet vid sjömanshusen inskrifne  sjömän år 1884 
efter  olika grupperingar. 

N:r 4. Antalet vid de särskilda sjömanshusen inskrifne  sjömän 
påmönstrade till inrikes sjöfart  1872—1886. 

N:r 5. Antalet vid de särskilda sjömanshusen inskrifne  sjömän 
använda till utrikes sjöfart  1872—1886. 

N:r 6. Antalet vid de särskilda sjömanshusen inskrifna  sjö-
män påmönstrade till eller af  mönstrade efter  utrikes sjöfart  år 1884. 

N:r 7—8. Rörande de från  de särskilda sjömanshusen år 1884 
utdelade årsunderstöden. 

N:r 9. Till de särskilda sjömanshusen år 1884 inkomna an-
sökningar om årsunderstöd. 

N:r 10. Sjömanshusens inkomster och utgifter  ni. m. år 1884. 
N:r IL Öfversigt  af  sjömanshusens verksamhet år 1884. 
N:r 12. Inkomster och utgifter  m. m. i handelsflottans  pen-

sionsanstalt åren 1869—1H87. 
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N:r 13—15. De vid slutet af  åren 1869—1887 befintliga  pen-

sionstagare i handelsflottans  pensionsanstalt; antal oeh ålder. 
I III: 5. Rörande fattighjon: 
Litt. A. Sammanställning af  antalet försörjningstagare  år 1885 

euligt uppgifterna  till komitén och enligt statistiska centralbyråns 
fattigvårdsstatistik  för  samma år. 

Litt. B. Antalet nytillkomne samt befintlige  försörjningstagare 
på 10,000 innebyggare inom olika åldersgrupper. 

Litt. C. Fördelning af  försörjningstagarne  efter  ålder vid full 
försörjnings  beviljande. 

Litt. D—E. Fördelning ålders- och yrkesvis efter  längden af 
försörjningstiden. 

Litt. F. Beräkning af  folkmängdens  å landsbygderna och 
i städerna fördelning  efter  kön, ålder och civilstånd vid 1885 
års slut. 

Litt. G. Relativa antalet nytillkomna och befintliga  försörj-
ningstagare äfvensom aflidna  inom olika ålders- och civilstånds-
grupper. 

Litt. H. Enkornas fördelning  i grupper efter  tiden från  man-
nens död till mottagandet af  full  försörjning. 

Litt. I. Relativa antalet befintliga  och nytillkomna försörjnings-
tagare öfver  15 år, fördelade  efter  kön och civilstånd samt på 
landsbygd och i städer. 

Litt. K. Relativa antalet befintliga  och nytillkomna försörj-
ningshjon öfver  25 år inom olika åldrar och kön på landsbygden 
och i städerna, 

Litt. L. Antalet uppgifna  fall  af  sinnessjukdom, förstånds-
slöhet, vanförhet  eller allmän sjuklighet jämfördt  med hela antalet 
försörjningstagare  öfver  18 år. 

N:r 1. Allmän öfversigt  öfver  hela antalet fullt  försörjda  uu-
derstödstagare. 

N:r 2. Antalet fullt  försörjda  understödstagare jemfördt  med 
folkmängden  länsvis. 

N:r 3. De fullt  försörjda  understödstägärnes yrkesfördelning, 
jemförd  med hela befolkningens  fördelning  efter  yrken. 

N:r 4. Antalet fullt  försörjda  understödstagare, jemfördt  med 
folkmängden  åldersvis. 

N:r 5—10. Antalet fullt  försörjda  understödstagare fördelade 
efter:  ålder och civilstånd; yrke, kön och boningsort; yrke, ålder 
öfver  eller under 18 år samt de kvinliga understödstagarne efter 
utöfvande  af  eget yrke eller icke; yrke och civilstånd; kön, hufvud-
grupper af  yrke och i femåriga  åldersgrupper; speciella yrken och 
i tioåriga åldersgrupper. 

N:r 11. Antalet fullt  försörjda  understödstagare 25 år och der-
öfver  fördelade  efter  yrke, ålder och civilstånd. 
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N:r 12. Antalet fullt  försörjda  understödstagare fördelade  efter 

ålder och yrke, relativa tal. 
N:r 13—15. Antalet fullt  försörjda  understödstagare förde-

lade efter  ålder då full  försörjning  beviljades samt efter  yrke 
och kön. 

N:r 10. Årliga kontingenten af  nya försörjningstagare  förde-
lade efter  yrke, kön, ålder och civilstånd. 

N:r 17. Den gångna medelförsörjningstiden. 
N:r 18. Försörjningstagarne fördelade  i grupper efter  längden 

af  den gångna försörjningstiden. 
N:r 19. Vuxna försörjningstagare  öfver  18 år som åtnjutit 

understöd före  den fulla  försörjningen. 
N:r 20. Enkornas ålder vid äktenskapets upplösning. 
N:r 21. Uppgifna  fall  af  kropps- och själslyten. 

I III: (i. Körande sjuk- ocb begrafningskassor  m. m.: 
Litt. A—C. Fördelning af  kassorna efter  stiftelseår,  länsvis 

och i städerna. 
Litt. D. Fördelning af  kassorna efter  medlemmarnes antal. 
Litt. E. Antal medlemmar i sjuk- och begrafningskassorua 

inom de olika länen i och för  sig och i förhållande  till folk-
mängden. 

Litt. F. Antal medlemmar i städernas kassor för  sjuk- och 
begrafningshjelp. 

Litt. G. Kassorna fördelade  efter  medlemmarnes kön. 
Litt. H. Sjuk- och begrafningskassorua  för  fabriks-  och handt-

verksarbetare fördelade  efter  olika yrkesgrenar samt förhållandet 
mellan kassadelegare och hela antalet yrkesarbetare. 

Litt. I. Tid som måste förflyta  efter  inträde i kassan innan 
delegare erhåller rätt till sjukhjelp. 

Litt. K. Fördelning af  hjelpkassorna och deras medlemmar 
efter  den tidslängd från  sjukdomens början, under hvilken ingen 
sjukhjelp lemnas. 

Litt. L. Hjelpkassorna och deras medlemmar fördelade  efter 
högsta antalet veckor, hvarunder sjukhjelp ett och samma år utgår. 

Litt. M. Sjuklighet och dödlighet bland manlige delegare i 
kassor för  fabriks-  och handtverksarbetare år 1884. 

Litt. N—O. Fördelning af  kassorna och deras medlemmar 
efter  sjukhjelpens samt efter  begrafningslijelpens  storlek. 

Litt. P—R. Fördelning af  kassorna och deras medlemmar 
efter  afgiftemas  storlek och sättet för  deras utgående. 

Litt. S. Sättet för  placeringen af  kassornas medel. 
N:r 1—4. Öfversigten  öfver  de på sjelfhjelp  grundade sjuk-

och begrafningskassorna  år 1884. 
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N:r 5. På sjelfhjelp  grundade pensions- ocli likartade uuder-
stödskassor, som ej tillika lemna sjuk- eller begrafningsbjelp, 
år 1884. 

I III: 7. Rörande ålders- och civilståndsfördelningen  samt död-
ligheteförhållandena  inom olika yrken: 

Litt. A. Åldersfördelningen  inom befolkningen  öfver  15 år 
samt bland yrkesutöfvare  inom industrien, handeln, sjöfarten  samt 
jernvägs., post- och telegrafväsendet. 

Litt. B. Medelåldern bland yrkesutöfvare  inom industrien, han-
deln, sjöfarten  samt jernvägs-, post ocb telegrafväsendet. 

Litt. G. Civilståndsfördelningen  inom befolkningen  öfver  15 år 
samt bland yrkesutöfvare  etc. 

Litt. I). Relativa antalet aflidna  inom olika åldrar och civil-
stånd bland den vuxna befolkningen  1879—1882. 

Litt. E. Dödlighets- och lifslängdsförhållandena  inom olika 
grupper af  industrien. 

Litt. F. Antalet aHidna med känd dödsorsak inom olika åldrar 
fördelade  efter  dödsorsaken. 

N:r 1. Antalet yrkesutöfvare  (utom ståndspersoner) inom in-
dustrien, handeln, sjöfarten  m. m. vid slutet af  år 1880 fördelade 
efter  ålder och civilstånd äfvensom antalet aflidna  under åren 
1879—1882. 

N:r 2. Relativa antalet aHidna inom olika yrken 1879—1882. 
N:r 3. Antalet kvarlefvande  vid olika åldrar af  1,000 15-årin-

gar inom olika yrken. 
N.r 4. Antalet kvarlefvande  vid åldern 00 år af  1 ,000 yrkes-

utöfvare  inom olika yrken vid olika åldrar. 
N:r 5—0. Den återstående medellifslängden  och den saunolika 

dito inom olika yrken. 
N:r 7—10. Under åren 1879-—1882 aflidna  arbetare ocli dy-

lika, fördelade  efter  dödsorsak och ålder och yrke. 
Afgifna  författningsförslag  uti 1: 1. 1) Förslag till lag om 

åtgärder för  skyddande af  arbetares lif  och helsa i arbetet jemte 
förslag  till ändringar i byggnadsstadgan för  rikets städer den 8 
maj 1874; 2) Förslag till lag om försäkring  för  olycksfall  i ar-
betet; 3) Förslag till lag om sjöfolks  försäkring  för  olycksfall  i 
tjensten; 4) Förslag till förordning  angående riksförsäkringsan-
stalten. 

Uti I: 2. 1) Förslag till ändringar i reglementet för  sjömans-
husen i riket den 4 mars 1870; 2) Förslag till ändringar i regle-
mentet för  handelsflottans  pensionsanstalt den 29 januari 1804. 

Uti 1: 3. Förslag till lag om ålderdomsförsäkring,  två alter-
nativa förslag. 

Uti I: 4. Förslag till lag om sjukkassor. 
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Historik.  Med anledning af  en af  ledamoten i andra kammaren A. Hedin 

väckt motion anhöll riksdagen uti skrifvelsen  n:r 49 den 11 maj 1884, att k. 
m:t täcktes låta utreda om och i hvad mån åtgärder kunde finnas  lämpliga 
för  ordnandet af  förhållandet  mellan arhetsgifvare  och arbetare beträffande 
möjliga olycksfall  i arbetet äfvensom för  beredande af  ålderdomsförsäkring 
åt arbetare och med dem jemförliga  personer samt derefter  göra de fram-
ställningar till riksdagen eller vidtaga do> anordningar i öfrigt  till hvilka för-
hållandena kunde föranleda.  K. m:t förordnade  den 3 oktober 1884 en 
komité med uppdrag att verkställa den af  riksdagen äskade utredning och 
derefter  afgifva  de förslag  hvartill densamma gåfve  anledning 

Af  de ursprungligen förordnade  komiterade entledigades före  komiténs 
sammanträdande professorn  G. Mittag-Leffler  och snickaren F. Widell och 
efterträddes  af  Gyfdén  och Svensson." Senare entledigades vid skilda till-
fällen  grosshandlaren L. O. Smith och efterträddes  af  Hamilton samt dispo-
nenten O. V. Odelberg. 

Komiténs sammanträden började den 4 november 1884. De i I: 1 och 
I: 2 ingående försläg  afgåfvos  den 28 juli och den 5 dec" 1888. 

De i I: 3 och I: 4 afgåfvos  den 15 maj och den 24 oktober 1889. 
Öfver  komiténs förslag  angående skyddatide af  arbetares lif  och helsa 

i arbetet afgåfvos  utlåtanden af  kommerskollegium, som dessförinnan  lemnat 
samtliga länsstyrelser, fullmäktige  i jernkontoret, svenska ingeniörsföreningen, 
sågverks- och trävaruexportföreningen  och öfriga  förefintliga  föreningar  af 
näringsidkare samt andra för  ämnet intresserade tillfälle  att yttra sig, äfven-
som af  medicinalstyrelsen och tekniska högskolan. Dessa utlåtanden äro 
tryckta som bilagor till nedannämda k m:ts proposition i ämnet under föl-
jande titel: 

Kommerskollegiets, medicinalstyrelsens och tekniska högskolans 
underdåniga utlåtanden i anledning af  arbetareförsäkringskomiténs 
förslag  till förordning  om åtgärder för  skyddande af  arbetares lif 
och helsa i arbetet. 

Stockholm 1888. .38 sid. 4:o. 
Med ledning af  hvad sålunda förekommit  utarbetades inom civildepar 

tementet ett förslag  till författning  i ämnet, hvarvid de bestämmelser, hvil-
kas bedömande förutsatte  tekniska insigter underkastades granskning af  sär-
skildt tillkallade sakkunnige. Öfver  det sålunda uppgjorda förslaget  till för-
ordning om åtgärder för  skyddande af  arbetares lif  och helsa i arbetet lät 
k. m:t inhemta riksdagens yttrande genom k. propositionen (n:r 5) af  den 
12 januari 1889. Riksdagens beslut se riksdagens skrifvelse  n:r 33 af  den 
13 mars 1889. Den 10 maj 1889 utfärdades  lag angående skydd niot 
yrkesfara. 

Angående förslaget  om arbetares olycksfallsförsäkring  afgafs  utlåtande 
af  kommerskollegium, hvarjemte öfverståthållareembetet,  k. m:ts befallnings-
hafvande,  fullmäktige  i jernkontoret och svenska ingeniörföreningen  m. fl. 
yttrade sig. 

Kollegiets utlåtande är tryckt under följande  titel: 
Kongl. kouimerskollegii den 5 januari 1889 afgifna  underdå-

niga utlåtande angående arbetareförsäkringskomiténs  förslag  till la-
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gar om försäkring  för  olycksfall  i arbetet och om sjöfolks  för-
säkring för  olycksfall  i tjensten. 

Stockholm 1889. 
Med ledning af  komiterades förslag  oeh de afgifna  yttrandena upprät-

tades i civildepartementet ett nytt förslag  till författning  rörande försäkring 
för  olycksfall  i arbetet, hvilket öfverlemnades  till inhemtande af  riksdagens 
yttrande genom k. proposition (n:r 40) af  den 12 mars 1890. Genom k. 
proposition (n:r 41) af  samma dag begärdes ett ordinarie anslag till en riks-
försäkringsanstalt.  Riksdagen afslog  de båda k. propositionerna (se riks-
dagens skrifvelser  n:r 73 och 74 af  den 15 maj). 

Till 1891 års riksdag afgåfvos  k. iu:ts propositioner n:r 23 af  den 31 
januari samma år med förslag  till lag rörande försäkring  för  olycksfall  i 
arbetet (högsta domstolens utlataude den 17 december 1890 bifogadt),  n:r 
24 samma dag med förslag  till lag om sjukkassor (högsta domstolens utlå-
tande bifogadt;  utlatande af  kominerskoHegium äfven  afgifvet)  samt n:r 25 
angående medel till en riksförsäkringsanstalt  och till sjukkasseväscndets be-
främjande.  Riksdagen afslog  den förstnämda  propositionen, biföll  den andra 
med vissa ändringar; dess beslut rörande den tredje propositionen se dess 
skrifvelse  n:r 85 den 13 maj 1S91. 

Arbetareförsäkringskomiténs  promemorier . 

1. Arbetareförsäkringen  i Frankrike. 
Upsala 1885. 88 sid. 8:o. 

2. Arbetareförsäkringen  i Tyskland  och Österrike. 
Stockholm 1885. 209 sid. 8:o. 

Arbelareföraäk-
ringskomiténx 
/j romrrmorter. 

Nya lagberedningens utlatande med anledning af  riksdagens y£ngmbang 
skrifvelse  n:r 27  den 7  april 1888 angående ändring Jf^a/s^. 

af  3 kap. 10 (i  strafflagen. 
Tryckt i Nytt juridiskt arkiv, afdelning  II 1888 n:r G sid. 66—67. 

Betänkande afgifvet  den l oktober 1888 af  komitén för  re-
vision af  statens jernvägstaxa. mTL 

iemvägsråd. 
Stockholm 1888. 46 sid. 4:o. 

Komiterade:  Kammarherren grefve  Gustaf  Sparre, ordf.,  verk-
ställande direktören vid Köping—Hults jernväg Marcus Agrelius, 
öfverdirektören  M. Hahr, liemmansegaren Lasse Jönsson i Sandby, . 
bruksegaren Chr. Lundeberg, majoren A. G. Svedelius, grosshand-
laren Carl Swartz, godsegaren Hugo Tamm, trafikchefen  Vict. Val-
denström. 

i 
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Sekreterare: Th. Meyer. 
Reservation af  Lasse Jönsson, sid. 32—33. 
Bilagor. Litt. A. Förslag till taxa för  transporter å statens 

jernvägar, jemte tariffer  och godsindelniug. 
Litt. B. Normaltariff  för  statsjernvägarnes fraktgodstaxa. 
Litt. C. Tabell utvisande de reducerade väglängder i förhål-

lande till hvilka transportafgifterna  för  samtrafikgods  skola delas. 
Litt. D. Redogörelse för  jernbanerådsinstitutionen i Tyskland, 

Österrike-Ungern, Danmark. 
Litt. E. Tabell rörande statsbanornas ränteafkastning,  utgifter 

och inkomster etc. 
Ur  innehållet: Historik rörande frågan  om revision af  statens 

jern vägstaxa. 
Förutom taxeförslaget  omfattar  komiténs betänkande äfven 

förslag  om inrättande af  ett s. k. jernvägsråd. 

Historik.  Genom k. skrifvelse  den 9 september 1887 tillsatte k. m:t 
en komité med uppdrag att, efter  utredning af  verkningarna utaf  de under 
senare tider vidtagna fraktnedsättningar  vid statens jernvägar och efter  revi-
sion af  gällande taxa för  transporter å dessa jernvägar, föreslå  de huf-
vudgrunder, som, med hänsyn till såväl trafikanternas  intressen som den af-
kastningsförmåga  statsjernvägarne skäligen borde ega samt öfriga  intressen 
som berördes af  fraktsatserna,  borde vid trafiktaxans  upprättande genomföras 

iTiuZnTZ',1  Betänkande och förslag  angående ordnande af  statens upp-
handlings- och entreprenadväsende, afgifna  den G oktober 
1888 af  den enligt nådigt bref  den 27  juni 1887 för-
ordnade komité. 

Stockholm 1888. V I + 218 sid. 4:o. 

Komiterade:  Generalmajoren friherre  G. O. Peyron, ordf.,  öfver-
direktören friherre  K. U:son Sparre, amiralitetsrådet J. E. Dahlin, 
kamreraren Joh. Robbert, civilingeniören .J. IL G. Fredholm. 

Sekreterare: C. II. Weidenhielm, vice häradshöfding. 
Reservation af  Fredholm, sid. 179—213. 
Ur  innehållet: Öfversigt  öfver  tillvägagåendet vid ombesörjande 

af  leveranser och arbeten för  det allmännas behof  inom Tyskland,. 
Österrike. Frankrike och Belgien, England, Danmark och Norge, 
sid. 1—27. 

Redogörelse för  tillvägagåendet vid ombesörjande af  leveranser 
och arbeten för  svenska statens behof  samt vid försäljning  af  staten 
tillhörig lös egendom, sid. 28—78. -

handling*- tu-h 
entreprenad-

väsende-
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Yttranden af  centrala förvaltningsmyndigheter  angående de 

grundsatser som borde tillämpas vid anskaffningar  för  det allmänna, 
sid. 79—84. 

Historik rörande behandlingen af  frågan  om nya föreskrifter  i 
ämnet, sid. 84—90. 

Komiterades förslag  utgjordes af:  Förslag till förordningar  an-
gående 1) leveranser och arbeten för  statens behof;  2) besigtning 
af  leveranser och arbeten för  statens behof;  3) försäljning  af  staten 
tillhörigt gods. 

Historik.  Genom k. bref  den 27 juni 1887 uppdrog k. m:t åt en 
komité att utarbeta förslag  till ändrade föreskrifter  rörande upphandlingar 
och entreprenader. Ursprungliga ordföranden  generalintendenten friherre  N. 
A. Hj. Palmstierna afgick  från  denna befattning  i följd  af  sin utnämning 
till statsråd och efterträddes  af  Peyrou. Komiterade sammanträdde den 12 
september 1887. Se vidare 188(.i och 1893. 

Förslag  till förordning  angående försäljning  oeh tillverkning icttm^kn^ 
.. af  margarin. 

af  margarin. 
Stockholm 1888. 13 sid. 8:0. 

Komiterade:  Generaldirektören Aug. Almén, f.  d. löjtnanten Nils 
von Hofsten,  godsegaren Hugo Tamm, professorn  H. L. O. Winberg. 

Särskilda yttranden af  H. L. O. Winberg och N. von Hofsten 
(bil. A) sid. 11—12 samt af  Aug. Almén och Hugo Tamm, sid. 
12—13. 

Historik.  Ofvannämda personer hade af  statsrådet och chefen  för  k. 
civildepartementet tillkallats för  att inom nämda departement såsom sak-
kunnige biträda vid omarbetning af  lagstiftningen  angående margarin. Deras 
förslag  afgafs  den 24 november 1888. K. förordning  den 11 oktober 1889. 

Utlåtande  angående ifrågasatt  nedsättning af  fyr-  och b åk- ^^'ocIfwT 
• r, ' afgiftm. 

af  giften. 
Komiterade  se sid. 513; utlåtandet afgafs  den 13 december 1888. 

Tullkomitéiis  underdåniga betänkande ' angående Sveriges 
7  -yr .. • 7- i 7 7 7 • ../• 1 /».. 7 o;/ 7 acsidiga handels-

oc.h Norges  ömsesidiga handels- och sjöjartsj or hallanden och sjö/art*/ö,•• 
7 • • 77 7 • hållanden. 

med förslag  till ändringar uti nu galtande förordningar 
derom. 

Stockholm 1889. 58 sid. 4:o. 
jReservationer af:  E. G. Boström, sid. 39—40; A. P. Danielson, 

sid. 40; Knut Styffe,  sid. 47—58. 
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Ur  innehållet-. Historik öfver  lagstiftningen  etc. rörande Sve-

riges och Norges ömsesidiga handelsförhållanden,  sid. 2—6. 
Komiterade se sid. 518. Betänkandet afgafs  den 22 december 1888, 

öfver  detsamma afläts  den 2 april 1889 gemensamt utlåtande af  kommers-
kollegium och generaltullstyrelsen, hvilket trycktes under följande  titel: 

Kongl. maj:ts och rikets kommersekollegii och kongl. general-
tullstyrelsens underdåniga utlåtande öfver  tullkomiténs underdåniga 
betänkande angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och 
sjöfartsförhållanden. g t o c k h o I m ^ 

Vid 1890 års riksdag afläts  k. m:ts proposition (n:r 23) af  den 21 februari 
1890 med förslag  till förnyad  förordning  angående Sveriges oc-li Norges öm-
sesidiga handels- och sjöfartsförhållanden. 

Ang. reglemente Förslat/  till reqlemente för  sjukvården i fält. 
for  sjukvården i J  o J  I  J 

'""'  Komiterade:  Generalintendenten frih.  N. A. H. Palmstierna, ordf., 
öfverfältläkaren  E. M. Edholm, öfversten  C. B. Munch, regements-
läkaren G. J. A. Dunér. 

Sekreterare:  kaptenen C. O. Nordensvan. 
Komiterade tillförordnades  genom k. bref  den 13 oktober (g. o. n:r 

869 d. 16 oktober) 1886. Betänkandet afgafs  den 6 mars 1888. 
Förslaget faststäldes  den 26 oktober 1888 och trycktes 1889. (Stock-

holm 327 sid. 8:o.) 

Aör'n7v^iontNavicjationsskolekomitén:  Förslag  till ändringar i gällande 
skolor. reglemente för  rikets navigationsskolor. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöforsvarsärenden  den 
6 juni 1890. 

Komiterade:  Kommendörkaptenen friherre  Viktor af  Klint, ordf., 
professorn  Per Gustaf  Rosén, kaptenen Julius Magnus Lagervall. 

Reservationer af  Klint, Rosén och Lagervall. 
Bilagor. Förslag till stat för  framtiden  och under öfvergångstiden. 
Antalet elever vid navigationsskolorna i riket 1867-—1888. 
Komiterade tillförordnades  den 17 september 1888, betänkandet afgafs 

den 22 december samma år; utlåtande af  marinförvaltningen  den 12 mars 1889. 
Nytt reglemente faststäldes  af  k. m:t den 6 juni 1890. 

ringmgZnlmtc  Förslag  till tjenstgöringsreglemente  för  armén. 
för  armin. Förvaras i manuskript jemte protokoll etc. i krigsarkivet. 

Komiterade:  Generallöjtnanten grefve  Sven Lagerberg, ordf., 
generalmajoren grefve  Malcolm Valter Hamilton, öfverstarne  H. O. 
E. d'Ailly, E. J. Breitholtz, öfverstlöjtnanterna  E. F. von de 
Lancken och J. Crusebjörn, majorerna Chr. F. Bibau och R. von 
Koch, kaptenen vid generalstaben Axel von Matem. 
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Sekreterare: Löjtnanten vid generalstaben J. A. M. Blomstedt. 
Se betänkandet af  den 16 februari  1885 (se Tillägg).  Komiterade till-

förordnades  den 13 oktober 1886. Som sekreterare tjenstgjorde i början 
Crusebjörn och von Matern. 

Betänkandet afgafs  den 22 december 1888. Den 12 april 1889 stad-
fästes  reglementet, som är tryckt samma år (Stockholm 8:o). 

Genom generalorder n:r 1083 den 7 november 1887 hade ordföranden 
och öfverstlöjtnanten  von der Laneken befalts  att med biträde af  sekrete-
raren utarbeta förslag  till de ändringar i förslaget,  som ansåges erforderliga 
för  åstadkommande af  öfverensstämmelse  mellan reglcmentsförslagen  och 
disciplinstadgan. Genom generalorder (n:r 1113) den 16 samma månad be-
taltes samme personer att inkomma med förslag  till föreskrifter  i händelse 
af  afskaffandet  af  krigsmannacder. 

Förslag  till normalplan för  undervisningen i folkskolor  och 
småskolor. 
Komiterade:  Seminarierektorn Chr. L. Anjou, ordf.,  kyrkoher-

den N. J. O. H. Lindström, seminarierektorn C. V. Kastman, folk-
skoleinspektören Ivar Lyttkens, skolläraren i Vermland Albin Blom. 

Komiterade tillförordnades  den 31 maj 1888. Betänkandet anmältes 
den 24 maj 1889. Normalplanen faststäldes  och trycktes samma år. 

Bibelkommissionen: Skrifvelse  med förslag  till reviderad ^^ning^a? 
öfversättning  af  psaltaren. 

Skrifvelsen  utgör bilaga till k. m:ts skrifvelse  n:r 6 till 1888 &rs 
kyrkomöte. Öfversättningen  trycktes Stockholm 1887. 

Ledamöter: Erkebiskopen A. N. Sundberg, ordf.,  professorerna 
Esaias Tegnér och V. Rudin, lektorn John Personne. 

Sedan den af  k. m:t i enlighet med 1883 års kyrkomötes begäran god-
kända nya öfversättningen  af  nya testamentet blifvit  från  trycket utgifven, 
uppdrog k. m:t i skrifvelse  den 25 april 1884 den 1878 års kyrkomöte be-
gärda ytterligare revisionen af  den senaste proföfversättningen  af  gamla 
testamentet åt ofvannämde  Sundberg, Tegnér och lludin samt professorn 
Martin Johanson. Efter  den senares entledigande förordnades  Personne. 
Tillika förordnades  en granskningsnämd bestående af  biskoparne L. Landgren 
och P. Sjöbring samt pastor primarius F. A. Febr. I stället för  Landgren 
inträdde 1885 biskopen C. H. Rundgren. Äfven  Febr entledigades senare. 

Den 4 juli 1888 aflemnade  bibelkommissionen till k. m:t en reviderad 
öfversättning  af  psaltaren i två olika upplagor. Se vidare kyrkomötets 
skrifvelse  n:r 17 den 29 september 1888. 

psaltaren. 

Fiirteekn.  nfrer  Komitébet.  32 
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1 8 9 . 

Tullkomitén: 

1. Utlåtande  den 24 januari 1889 rörande gjord framställ-
s venuonai0"  ning om Sverges anslutning till konventionen om af-

skaffande  af  exportpremier vid utförsel  af  socker. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  finansärenden  den 1 
februari  1889. 

Komiterade  etc. Se sid. 518. 
Utlåtandet afgafs  i anledning af  engelska beskickningens förnynde  fram-

ställning att Sverige måtte för  sin del biträda den i London den 30 augusti 
1888 af  sluta de s. k. sockerkonventionen. Komiterade afstyrkte  ett bifall  till 
den gjorda framställningen  ocb k. m:t gillade komiterades hemställan. 

</a'r'i  tuutaxan. Utlåtande  den 1 mars 1889 med förslag  till vissa jemk-
ningar i tulltaxans bestämmelser. 
Iläröfver  gemensamt utlåtande af  kommerskollegium och generaltull-

• styrelsen den 12 mars; lemnades till bevillningsutskottet. 

An,,, tuiuatser 3. Samma daq anqående de af  riksdaqen beslutade tullsat-
a barlastjcm. u ./ j 

ser å barlastjern samt skrotgjutgods. 
Gemensamt utlåtande den 19 mars af  kommers kollegium och general-

tullstyrelsen. Anmältes den 5 april 1889; öfverlemnades  till bevillnings-
utskottet. 

At^ö/artmårZ-^-  Tullkomiténs  underdåniga utlåtande i anledning af  väckta 
rcstitutioncr. förslag  att genom tullrestitutioner bereda lättnader åt 

sjöfartsnäringen. 
Stockholm 1889. 22 sid. 4:o. 

Reservation af:  Axel Eklund och K. Styffe,  sid. 20—22. 
Genom remiss den 12 oktober 1888 öfverlemnades  till komitén de ut-

låtanden och yttranden angående sjöfartsnäringens  tillstånd, medlen att upp-
hjelpa densamma, som med anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 85 den 14 
maj 1888 i ämnet afgifvits  af  kommerskollegium den 21 september 1888 (tryckt 
såsom bilaga till Sjöfartsnäringskomiténs  betänkande den 12 september 1890), 
åtskilliga handels- oeh sjöfartsnämder,  skeppsredare m. fl.,  med uppdrag åt 
komitén att då bland ifrågasatta  lättnader för  sjöfartsnäringen  frän  många 
häll föreslagits  tullrestitutioner taga det ärendet i öfvervägande  vid fullgö-
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randet af  det komitén förut  meddelade uppdrag. Utlåtandet afgafs  den 9 
april 1889. Iläröfver  afgafs  utlåtande af  kommerskollegium oeh general-
tullstyrelsen den 22 oktober 1889, hvilket utlåtande är tryckt såsom bilaga 
till Sjöfartsnäringskomiténs  betänkande den 12 september 1890. 

Utlåtanden  af  arbetarförsäkringskomilén.  A/örs*1crtn rgZh 
c - i i o - r\ci sjukkassor. 
Se sid. 48u—492. 

Förslag  till förändringar  i afgifna  författningsförslag  rö- AaJ/cr 
7 . 7 7 7 77 - handlingar. 

rande entreprenader och upphandlingar. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 10 
maj 1889. 

Komiterade:  Generalmajoren friherre  G. O. Peyron, ordf., 
amiralitetskammarrådet J. E. Dahlin, öfverdirektören  friherre  K. 
U:son Sparre. 

Öfver  de afgifna  författningsförslagen  (se 1888 sid. 495) hade inkom-
mit utlåtanden från  fångvårdsstyrelsen,  arméförvaltningen,  marinförvaltningen, 
lots-, jernvägs-, post-, telegraf-,  tull- och medicinalstyrelserna samt öfver-
iutendentsembetet, hvarefter  komiterade fingo  den 1 februari  1889 i uppdrag 
att med anledning af  dessa utlåtanden inkomina med förslag  till ändringar 
i författningsförslagen.  Förslaget afgafs  den 15 mars 1889. Den 10 maj 
1889 utfärdades  kungörelse i ämnet. Se vidare 1893. 

Underdåniga  förslag  och betänkanden, afgifna  den 2 juli 
1889 af  den för  utredning angående undervisnings-, "det  uumdefli. 
examens- och studieväsendet inom de filosofiska  falcul-  ^"vps^aoch 

•> J  lund. teterim vid universiteten Upsala  och Lund den 18 juni 
1888 i nåder förordnade  komité. 

Stockholm 1889. 247 sid 8:o. 
Komiterade:  Professorn  C. Y. Sahlin, ordf.,  riksarkivarien C. 

T. Odhner, professorerna  Axel Möller, Chr. Cavallin och Th. M. 
Fries, akademiadjunkten P. A. Geijer (äfven  sekreterare). 

Reservationer af:  Sahlin, sid. 139—142; Odhner, sid. 143— 
146; Möller, s. 147; särskildt anförande  af  Cavallin, sid. 148—153; 
Fries, sid. 154—217; Geijer, sid. 218—237. 

Bilaga. A. Jämförande  öfversigt  af  de vigtigaste bestämmel-
serna angående lärareexamina i Norge, Finland, Danmark, Frank-
rike, Tyskland och Österrike (författad  af  P. A. Geijer), sid. 238—247. 

Genom k. skrifvelse  den 18 juni 1888 förordnades  komitén med uppdrag 
att verkställa utredning angående undervisnings-, examens- och studieväsen-
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dets inom de filosofiska  fakulteterna  vid universiteten i Upsala och Lund. 
Komitén sammanträdde den 20 augusti samma år. Komiterades förslag 
innefatta  stadgar för  filosofie  kandidat- och licentiatexamina samt för  teol. 
filosofisk,  juridisk filosofisk  och medicinsk filosofisk  examen äfvensom än-
dringar i universitetsstatuterna af  den 10 januari 1870. 

Öfver  betänkandet afgifna  utlåtanden se: 
Utlåtande af  fakulteter  och sektioner, saint det större konsi-

storiet vid universitetet i Upsala angående den s. k. universitets-
komiténs förslag  och betänkande. 

Upsala 1889. 8:o. 
Utlåtanden rörande ifrågasatta  ändringar i undervisnings-exa-

mens- och studieväsendet inom de filosofiska  fakulteterna  vid uni-
versiteten i Upsala och Lund, afgifna  af  akademiska myndigheter 
i Lund, karolinska institutets lärarekollegium, kanslersembetet för 
universiteten samt domkapitlet och skoldirektioner. 

Stockholm 1890. 8:o. 
Den 17 april 1891 utfärdades  stadga angående filosofie  kandidat- och 

licentiatexamina. 

Fältförvaltnings-  och etappreglementskomitén: 
AnHonsia  's' ^ • Utlåtande  öfver  förslag  till lag angående skyldighet för 

enskilde att fullgöra  rekvisitioner för  krigsbehof. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landiförs  va rsärenden 
den 18 januari 1895. 

Ang. fm-dci-  g. Förslaq  anqående fördelninqsintendenters  verksamhet i 
ningsmtcn- o o u 

denter. 

Komiterade:  Se 1892. 
Förslagen afgåfvos  den 22 oktober och i november 1889. Det först-

nämda anmältes den 24 januari 1890 i sammanhang med frågan  om grund-
lagsförändringar.  Deu 10 maj 1892 afgåfvo  komiterade förslag  till ändringar 
i lagförslaget.  Se äfven  k. nr.ts proposition n:r 28 den 18 januari 1895. 

Förslaget angående fördelningsintendenter  anmältes den 11 januari 1890. 

Ang. vi*$am- Betänkande och förslaq  afqifna  den 9 november 1889 af 
gor ror. jord- J  ^ J J 

brw^rediitn' eU  den för  utredning af  vissa frågor  rörande jordbruks-
fastighelskrediten  tillsatta komité. 

Stockholm 1889. 61 sid. 4:o. 
Komiterade:  Godsegaren Magnus Hallenborg, ordf.,  godsegaren 

Er. Gust. Boström, godsegaren Edv. Sederholm, bankinspektören 
Rob. Benckert, bankdirektören J. H. Palme. 

Sekreterare: Aug. Wall, v. häradshöfding. 



188. 501 
Reservation af:  Hallenborg, sid. 22. 
Med betänkandet följa  förslag  1) till ändring af  stadgarne för 

Sveriges allmänna hypoteksbank, sådana de lyda enligt k. förord-
ningen den 20 april 18(51 samt k. kungörelserna den 5 oktober 
1860 den 23 maj 1879 och den 13 juli 1887; 2) till ändring i grun-
derna för  hypoteksföreningars  bildande och verksamhet, sådana de 
finnas  stadgade i k. förordningen  den 20 april 1861 samt kungl. kun-
görelserna den 5 oktober 1866, den 29 maj 1874, den 23 maj 1879 
och den 13 juli 1889. 

Historik.  K. ni:t tillförordnade  den ö april 1889 en komité med upp-
drag att afgifva  yttrande öfver  väckta förslag  om nedsättning af  stadgade 
minsta ärliga amorteringsbeloppet för  bypotekslån och om rätt för  delegare 
i hypoteksförening  att i mån af  hvpotekslåns amortering återbekoinina mot-
svarande inteekningssäkerhet samt undersöka, om genom ändring i gällande 
författningar  angående allmänna hypoteksbanken och hypoteksföreningarna 
eller pä annat sätt tillfälle  kunde beredas jordegare att erhålla mindre 
betungande lånevilkor, samt till k. m:t inkomma med de förslag  hvartill upp-
draget kunde föranleda.  Till ordförande  förordnades  ursprungligen öfverste-
kammarjunkaren friherre  Akerhielm, hvilken emellertid vid sin utnämning 
till statsminister entledigades, då Hallonborg förordnades  som ordförande 
och Palme inträdde som ledamot. 

Öfver  betänkandet afgåfvos  utlåtanden af  styrelsen öfver  allmänna 
hypoteksbanken och af  fullmäktige  i riksgäldskontoret. K. m:ts proposition 
(n:r 37) af  den 12 mars 1890 med förslag  till förnyade  förordningar  angående 
Sveriges allmänna hypoteksbank och angående de allmänna grunder, som vid 
hypoteksföreningars  bildande oeh framtida  verksamhet skola till efterrät-
telse lända. 

Nya lagberedningens förslag  till lag angående bevisning 
inför  rätta äfvensom  Ull  andra dermed. sammanhängande rätta, 

författningar. 
Stockholm 1890. 193 sid- 4:o. 

Ingår i 1893 års bihang 2 saml. 2 afd. 

Ledamöter: F. d. justitierådet L. Annerstedt, ordf.,  justitierådet 
K. G Carlson, revisionssekreteraren professorn  Ivar Afzelius,  assessorn 
Johan Wold, häradshöfdingen  J. G. Horney. 

Särskilda yttranden al': Annerstedt, sid. 140—143; Carlson, 
sid. 144—149; Afzelius,  sid. 150—159; Wold, sid 160—186; pre-
sidenten K. J. Berg, sid. 187—193. 

Nya lagberediringens författningsförslag  utgöras af  förslag  till: 
1) Lag angående bevisning inför  rätta; 2) lag angående ändrad 
lydelse af  5 kap. ] § ärfdabalken;  3) lag angående ändring i 14 
kap. jordabalken; 4) lag angående ändring i förordningen  angående 
handelsböcker och handelsräkningar den 4 maj 1855. 

i 
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Historik,.  Genom k. bref  den 28 oktober 1887 aubefaltes  nya lag-
beredningen att sedan revisionen af  strafflagens  straffbestämmelser  blifvit 
afslutad  med hufvudsaklig  ledning af  de grundsatser som omfattats  af  för-
stärkta lagberedningens flertal  utarbeta förslag  till lag angående bevisning 
inför  rätta. 

Beredningens betänkande afgafs  den 14 december 1889. K. m:ts pro-
position n:r 3 den 12 januari 1893 med förslag  till lag angående bevisning 
inför  rätta etc.; (högsta domstolens utlåtande den 2 maj 1892 bifogadt). 

A7kri}nin'" h Förslag  till förordning  angående mantals skr ifning,  utarbetadt 
inom kongl. finansdepartem,entet. 

Stockholm 1890. 58 + 30 opag. sid. 4:o. 
Ingår i 1894 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Landskamreraren Joh. Malmberg, häradsskrifvaren 
Fredr. Aug. Lind, riksdagsmannen, hemmansegaren Carl Persson i 
Stallerhult. 

Sekreterare: v. häradshöfdingen  Sven Gyllensvärd. 
Bilagor. Hvarjehanda formulär. 

I skrifvelse  n:r 14 den 12 mars 1889 anhöll riksdagen under åbero-
pande af  sin skrifvelse  n:r 6 den 24 mars 1871 att k. m:t måtte låta 
utarbeta och om möjligt till nästa riksdag framlägga  förslag  till ny för-
fattning  angående mantals- och skattskrifningarnas  förrättande.  Vid före-
dragning af  skrifvelsen  den 5 april samma år bemyndigade k. m:t chefen 
för  finansdepartementet  att för  utarbetande inom finansdepartementet  af 
ett dylikt förslag  tillkalla sakkunniga biträden. Komiterade, som mottogo 
sitt uppdrag den 17 augusti samma år, sammanträdde den 2 september 
och afgåfvo  sitt betänkande den 14 december samma år. Öfver  detsamma 
afgåfvos  i ofvannämda bihang intagna yttranden af  kyrkoskrifningskomitén 
den 22 november 1890 (se detta) och af  statskontoret och kammarrätten 
den 2 december 1891. Till 1894 års riksdag afgåfvos  k. m:ts proposition 
n:r 2 af  den 30 november 1893 med förslag  till ny förordning  angående 
mantalsskrifning  samt k. m:ts propositioner n:r 3 och 4 samma dag med 
förslag  till förordning  angående husbondes eller arbetsgifvares  ansvarighet 
för  tjenares eller arbetares personliga utskylder samt med förslag  till vissa 
ändringar i förordningen  angående mantalspenningarnas utgörande den 24 
april 1863. 

Ang. kontroll Betänkande anqående kontroll å ånqpannor jämte förslaq 
a anpannor. u ° ''  " 

till författning  i ämnet. 
Stockholm 1890. 132 sid. + l kartå. 4:o. 

Komiterade:  Öfverdirektören  Fredrik Almgren, ordf.,  t. f.  kom-
mersrådet Ernst Gunther, marindirektören Johan Pihlgren, general-
direktören Erik Storekenfeldt. 
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Ur  innehållet: Redogörelse för  lagstiftningen  i Frankrike, Tysk-

land, Österrike, Ungern, Belgien, Holland, Spanien, Ialien, Portugal, 
Schweiz, Danmark, Finland, England, Nordamerikas förenta  stater 
och Norge rörande kontroll å ångpannor, sid. 61—123. 

Bilagor. Förslag till förordning  angående byggnad, besigtning, 
pröfning  oeh kontroll af  ångpannor, afgifvet  af  Ingeniörföreningens 
komiterade. 

Karta öfver  i bruk varande ångpannor på land inom Sverige 
den 1 januari 1887. 

Komiterade afgåfvo:  Förslag till förordning  angående kontroll 
å ångpannor. 

Historik.  Komiterade erhöllo i uppdrag att inom civildepartementet 
biträda med utredning af  frågan  om hvilka kontrollföreskrifter  lämpligen 
borde meddelas till förekommande  af  ångpannors exploderande samt med 
upprättande af  förslag  till författning  i ämnet. Betänkandet afgafs  den 31 
december 1889. Kommerskollegium anbefaltes  att, sedan de föreningar  och 
enskilde, som kunde vara intresserade af  frågan,  lemnats tillfälle  att yttra 
sig samt yrkesinspektörerna blifvit  hörda, afgifva  utlåtande i ämnet. Tek-
niska högskolan afgaf  utlåtande den 1 juni 1891, jernvägsstyrelsen den 30 
augusti 1893. 

Förslag  till reviderad psalmbok för  svenska kyrkan af  j>salm-
bokskomitén. Fullbordadt  1889. 

Stockholm 1889. XV + 753 sid. 8:o. 
Komiterade:  Domprosten C. A. Torén, biskopen U. L. Ullman, 

fil.  d:r C. D. af  Wirsén. 
Förslaget afgafs  den 12 december 1889. 

Utlåtande  den 17 december 1889 angående unders ökning i-^f^tfd 
af  svenska sjöfartsnäringens  tillstånd. 
Komiterade  etc. se sid. 513; utlåtandet afgafs  i anledning af 

riksdagens skrifvelse  n:r 85 den 14 maj 1888. 

Provisoriska förslag  af  den af  kongl. maj:t den 7 december 
1888 tillsatta komité för  afgifvande  af  förslag  till ord-
nande af  kyrkoskrifningen  i riket m. m. 

Stockholm 1890. 52 sid. + 13 opag. hil. 4:o. 
Komiterade:  Se 1890 sid. 508. 
Särskilda meningar af:  Sjöbring, sid. 45; Janson, sid. 45—49; 

Sidenbladh och Schulzenheim, sid. 49—50; Janson, sid. 50—52; 
Sjöbring, sid. 52. 

Bilagor. 1—13. Diverse formulär. 
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Förslagen utarbetades under november 1889; remitterades till samtliga 
domkapitel och konungens befallningshafvande  samt till kyrkolagskomitén. 

•Ér^-ademTård.  Förslag  rörande artilleriförrådens  styrelse oeh vård samt 
besiktning af  artillerimateriel. 
Komiterade:  Ofverstlöjtnanten  C. R. Schubert, ordf.,  kapte-

nerna J. E. Lagerheim, E. J. Hjärne och R. G. von Essen. 
Komiterade beordrades att sammanträda den 15 oktober 1888. 
1890 trycktes Bestämmelser för  vård och inspektioner af  artilleri-

förråden  etc. (Stockholm. 8:o.) 
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Förslag  till förändrade  bestämmelser angående bevillnings- ^X^^ut* 
afqifter  af  utländinqar för  konserter eller dramatiska t«Ä'(£ 

J J J  ' . 7 J .  dramatiska före-
och andra föreställningar  m. m. utarbetadt mom kongl. ställningar etc. 

finansdepartementet. 
Stockholm 1890. 29 sid. 4:o. 

Komiterade:  T. f.  kanslirådet Hj. af  Peterséns, kamreraren i 
uppbördsverket Fr. Granström. 

Ur  innehållet: Historik rörande gällande lagstiftning  i ämnet, 
sid. 4—6; Redogörelse för  motsvarande förhållanden  i Frankrike, 
Danmark och Norge, sid. 7—9. 

Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) förändrad  lydelse af  § 7 i 
förordningen  angående bevillningsafgifter  för  särskilda förmåner  och 
rättigheter den 5 oktober 1889; 2) förordning  angående tillstånd 
för  utländing att i riket gifva  konsert, dramatisk eller annan före-
ställning; 3) kungörelse angående förändrad  af  § 13 i k. ordnings-
stadgan för  rikets städer den 24 mars 1808, sådan denna § lyder 
genom k. kungörelsen den 10 december 1880. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 35 den 20 april 1889 anhöll riksdagen att 
k. m:t täcktes låta utarbeta och för  riksdagen framlägga  förslag  till sådana 
förändrade  bestämmelser rörande bevillningsafgifter  af  utländingar för  kon-
serter eller dramatiska och andra föreställningar  att dessa afgifter  komine 
att utgå med ett i förhållande  till inkomsten af  föreställningarna  skäligt 
belopp. Den 10 maj samma år uppdrog k. m:t åt chefen  för  finansdepar-
tementet att låta inom departementet utarbeta förslag  i det af  riksdagen 
angifna  syfte.  Komiterades förslag  afgafs  den 11 januari 1890. Häröfver 
afgafs  utlåtande af  statskontoret och kammarrätten. På grund af  detta 
afstyrkande  utlåtande bemyndigade k. m:t chefen  för  finansdepartementet 
att tillkalla två sakkunniga personer att biträda vid den fortsatta  behand-
lingen af  frågan. 

Betänkande afgifvet  den 30 januari 1890 af  den under 
den 5 oktober 1889 i nåder tillsatta bankkomitén. 

Stockholm 1890. 102 sid. 8:o 
Ingär i 1890 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  O. R. Themptander, ordf.,  banko-
fullmäktigen  J. V. Arnberg, bankinspektören Rob. Benckert, d:r Carl 
Iierslow, riksdagsmannen P. O. Hörnfeldt. 

Sekreterare: Johan Ostberg 



506 180. 
Ur  innehållet: Historik öfver  1880-talets förslag  angående bank-

lagstiftningen  i riket, sid. 45—50. 
Bilagor. Vid betänkandets öfverlemnande  till k. m:t bifogades 

i handskrift,  såsom fortsättning  på 1881 års bankkomités tabeller, 
statistiska tabeller öfver  de enskilda bankernas verksamhet ocb 
ställning under de senaste åren. 

Betänkandet omfattade  följande  lagförslag:  1) förslag  till lag 
för  Sveriges riksbank; 2) förslag  till ändringar i regeringsformen 
och riksdagsordningen; 3) förslag  till ansvarighetslag för  fullmäktige 
i Sveriges riksbank; 4) förslag  till ansvarighetslag för  ledamöter i 
styrelserna vid Sveriges riksbanks afdelningskontor;  5) förslag  till 
lag om indragning af  de enskilda bankernas sedelutgifningsrätt. 

Historik.  Komitén, hvars uppdrag var att utarbeta förslag  till för-
ändrad banklagstiftning  i hufvudsaklig  öfverensstämmelse  med de i finans-
ministerns anförande*  till statsrådsprotokollet den 21 december 1888 an-
gifna  grunder, sammanträdde första  gången den 28 oktober 1889. 

Med anledning af  detta betänkande afläts  till 1890 års riksdag k. m:ts 
proposition (n:r 29) af  den 7 mars 1890 med förslag  till ändringar i 50, 70, 
72, 98 ocb 109 §§ regeringsformen  samt 32, 65, 68, 71 och 73 §§ riks-
dagsordningen, hvarjemte finansministern  anmälte sin afsigt  att tillstyrka 
aflåtande  till 1891 års riksdag af  k. proposition om förändrad  banklagstift-
ning i hufvudsaklig  öfverensstämmelse  med komiterades förslag.  Detta kom 
emellertid icke att ega rum i följd  af  1890 års riksdags beslut. 

Nya lagberedningen: 

domiohMlö-  1 • Förslag  till lag angående ändrad lydelse af  10 kap. 1 
?aghaviMamåi  $ rättegångsbalken. 
mot utländsk 

man. Ing&r som bilaga till k. m:ts proposition n:r 10 till 1891 Ars riksdag. 
Ledamöter: F. d. justitierådet L. Annerstedt, ordf.,  assessorn 

Johan Wold, häradshöfdingen  J. G. Horney. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  motsvarande utländsk lagstift-

ning, sid. 5—9. 
Historik.  Genom k. bref  den 20 december 1889 gaf  k. m:t- nya lagbered-

ningen i uppdrag att i enlighet med riksdagens uti skrifvelse  n:r 49 den 8 
maj samma år gjorda framställning  utarbeta förslag  till sådana bestämmel-
ser, att utländsk man, som vare sig inom eller utom riket iklädt sig för-
mögenhctsrättsliga förbindelser  till svensk man, må när han här i riket kan 
anträffas  sökas å den ort samt att äfven  om utländsk man icke här i riket 
kan anträffas,  han dock må på grund af  förbindelser  af  nyssberörda beskaf-
fenhet,  dem han här i riket åtagit sig mot svensk man, stämmas till den 
svenska domstol, som kan finnas  lämplig. 

* Tryckt som bilaga till k. m;ts proposition n:r 28 af  den 15 mars 1889 om 
lag angående enskild sedelutgifvande  banks m. fl.  konkurs etc. 
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Beredningens förslag  afgafs  den 27 februari  1890. Högsta domstolens 

utlåtande deröfver  af  den 1 oktober samma år finnes  bilagdt k. m:ts propo-
sition (n:r 10) af  den 14 januari 1891 med förslag  till lag angående ändrad 
lydelse af  10 kap. 1 § rättegångsbalken. Propositionen bifölls  (se riksda-
gens skrifvelse  n:r 10 den 7 mars samma år). 

2. Nya lagberedningens förslag  till lag angående domsagas Åno',m' l™aaa" 
kansli äfvensom  till andra dermed sammanhängande 
författningar. 

Stockholm 1890. 44 sid. 4:o. 
Ledamöter: Ofvannämde  Wold och Horney samt dessutom 

justitiekansleren J. E. Elliot, häradshöfdingarne  Hjalmar Claeson 
och Alfred  Waldenström. 

Särsbildt yttrande af:  Wold, sid. 38—44. 
Beredningen afgåfvo  förslag  till: 1) lag angående domsagas 

kansli; 2) lag angående förändrad  lydelse af  7 § 2 mom. samt 71, 
73 och 80 §§ konkurslagen den 18 september 1862; 3) lag angå-
ende förändrad  lydelse af  10 § i förordningen  om boskilnad och 
undanskiftande  af  egendom i makars bo den 18 september 1802; 
4) förordning  angående skyldighet för  domare å landet att till rätt-
sökande öfversända  handlingar med posten. 

Beredningen anbefaltes  genom k. bref  den 20 december 1889 att utar-
beta förslag  till möjligen erforderliga  lagbestämmelser angående domsagas 
kansli. Beredningens förslag  afgåfvos  den 15 november 1890. Hofrätterna 
anbefaltes  att efter  vederbörande häradshöfdingars  hörande afgifva  utlåtan-
den, hvilka inkommo under år 1891. 

Kyrkoskrifningskomitén: 

1. Provisoriska förslag  till förordning  om kyrkoskrifning  i ̂ '^"s^ck-
Stockholm. ' '"""höim.  M 

Stockholm 1890. 22 sid. 4:o 

Förslagen remitterades till statistiska centralbyrån, öfverståthållare 
embetet, Stockholms stads konsistorium och hofkonsistorium. 

2. Utlåtande  den 22 november 1890 öfver  ett inom finans-
departementet utarbetadt förslag  till förordning  angå- nkeL • 
ende mantalsskrifning. 

Tryckt i: Underdåniga utlåtanden öfver  ett inom kongl. finansdeparte 
mentet utarbetadt förslag  till förordning  angående mantalsskrifning  — 
— — (Stockholm 1890), som ingå i 1894 bihang 2 saml. 2 afd. 
1 band. 



. 
Se protokollet öfver  finansärenden  af  den 30 november 1893, som är 

bilagdt k. m:ts proposition n:r 2 samma dag angående mantalsskrifning. 

Ä Ä S - 3. Underdånigt  betänkande, afgifvet  den 2 december 1890 af 
den af  kongl. maj:t den 7  december 1888 tillsatta komité 
för  afgifvande  af  förslag  till ordnande af  kyrleoskrif-
ningen i riket m. m. 

Stockholm 1891. 188 sid.+ 19 tab. 4:o 
Komiterade:  Biskopen P. Sjöbring, ordf.,  förste  aktuarien Karl 

' Sidenbladh, kyrkoherden Oscar Lagerström, kyrkoherden H. I). 
Janson, t. f.  kanslisekreteraren Carl von Schulzenheim (äfven  sekre-
terare). 

Särskild meningar af:  Sjöbring och Lagerström, sid. 183—185; 
Janson, sid. 185—188; Sjöbring, sid. 188. 

Ur  innehållet: Öfversigt  öfver  kyrkoskrifningens  utveckling i 
Sverige och sammanfattning  af  derom gifna  bestämmelser, sid. 
51—79. 

Öfversigt  öfver  kyrkoskrifningen  och civilständsregistrationen i 
Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Belgien, Tvskland och Eng-
land, sid. 80—101. 

Bilagor. 1—8. A—H. Diverse formulär. 
Komiterade afgåfvo:  Förslag till 1) förordning  angående kyrko-

skrifning;  2) formulär  för  åtskilliga kyrkoböcker äfvensom för  vissa 
betyg som böra af  presterskapet utfärdas;  3) regler för  kyrkoböc-
kernas förande;  4) regler till de uppgjorda betygsformulären. 

Historik.  K. m:t förordnade  komiterade den 7 december 1888 med 
uppdrag att efter  granskning af  gällande eller i allmänhet följda  formulär 
för  ministerialböcker upprätta förslag  till formulär  för  de i sådant afseende 
erforderliga  böcker och för  betyg som böra af  presterskapet utfärdas  samt 
uppgöra förslag  till fullständiga  föreskrifter  för  böckernas förande  och att 
föreslå  erforderliga  bestämmelser rörande kyrkoskrifning,  hvilket författ-
ningsförslag  jämväl borde innehålla hvad som kunde anses nödigt beträffande 
anteckningar om främmande  trosbekännare och utländingar. Komiterade 
sammanträdde den 8 mars 1889. 

•iåimmåt'v»"-  Underdånig  berättelse jemte betänkanden, afgifna  af  den 
för  undersökning af  apatittillgångar i Norrbotten  enligt 
nådigt beslut den 14 juni 1889 tillsatta kommission. 

Stockholm 1890 104 sid.+ 3 planscher. 8:o. 
Komiterade:  Landshöfdingen  Lars Berg, ordf.,  kommersrådet 

Th. Nordström, f.  d. bergmästaren Anton Sjögren, geologen Hjal-
mar Lundbohm. 



181)0. 509 

Bilagor. Litt. A. K. m:ts bref  till k. befallningshafvande  i 
Norrbottens län angående verkställandet af  undersökningar, sid. 
17—21. 

Litt. B. Lundbohms betänkande angående apatitens geologiska 
förekomstsätt,  sid. 22—66. 

Litt. C. A. Sjögrens betänkande angående förekomsten, 
utsträckningen ocb beskaffenheten  af  ifrågavarande  apatitlager 
samt om de ekonomiska resultaten af  en blifvande  brytning, sid. 
67—86. 

Litt D. Kommersrådet Th. Nordströms betänkande om sta-
tens rätt att inom inmutande områden eller utmål tillgodogöra sig 
apatitförekomster  samt om åtgärder för  bevarandet af  denna rätt 
äfvensom om sättet att bereda enskilda personer, som upptäcka 
apatit på kronojord, skälig ersättning för  deras arbete ocb kostnader, 
sid. 87—100. 

Litt. E. L. Bergs förslag  till plan för  de arbeten som till full-
följande  af  de sedan förebafda  undersökningar inom Norrbottens 
län borde under 1890 verkställas, sid. 101—104. 

1 skrifvelse  n:r 98 den 17 maj 1889 anhöll riksdagen att k. m:t täcktes 
ofördröjligen  låta anställa undersökning om förekomst,  utsträckning oeh be-
skaffenhet  af  de vid Gellivare och i allmänhet inom Norrbotten å krono-
jord befintliga  apatitlager samt vidtaga dc åtgärder, som till bevarande af 
statens rätt och fördel  deraf  kunde föranledas.  Den 14 juni 1889 uppdrog 
k. m:t åt Nordström och Sjögren samt geologen vid Sveriges geologiska 
undersökning Fredrik Vilhelm Svenonius att verkställa undersökningen, 
hvilken skulle, så vidt den omfattade  arbeten inom Norrbottens län ega 
rum under ledning af  landshöfdingen  L. Berg. I följd  af  geologen Sveno-
nius' sjukdom förorduades  den 2 augusti 1889 Lundbohm att i hans ställe 
deltaga i kommissionens arbeten. Berättelsen ingafs  med skrifvelse 
den 2 april 1890. Se vidare 1892 vid berättelsen öfver  undersöknin-
garna under åren 1890 och 1891 sauit k. m:ts proposition n:r 29 till 
1893 års riksdag angående upplåtelse af  rätt till bearbetande af  apatitföre-
komster. 

Sjöfartsnäringskomitén: 

1. Utlåtande  angående sökt statsunderstöd för  åvägabrin- tmförånguis-
gande af  regulier ångbåtsförbindelse  mellan Sverige och {ånsvertgeoch 
T-  r>i • n j ' Platafloden. 

La rlataftoden. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 13 
januari 1892. 

Utgör utlatande med anledning af  en af  styrelsen för  Sveriges all-
männa exportförening  gjord hemställan af  den 4 januari 1890 till k. m:t 
om proposition till riksdagen om understöd åt det inhemska ånfartygsrederi, 
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som kunde finnas  villigt att upprätta en regelbunden ångbåtsförbindelse 
mellan svenska hamnar och La Platafloden.  Komiténs utlåtande afgafs  den 
21 juni 1890 och anmältes den 13 januari 1892. Jämför  vidare punkt 29 
i det statsverkspropositionen till 1892 års riksdag bilagda utdrag af  prot. 
öfver  civilärendcn den 13 januari 1892. 

Ang. sjöfart: 
i 
tember 1890. 

Stockholm 1890. 196 sid. 4:o. 

närin%els'tiu. 2. Sjöfartsnäring  skomiténs betänkande, afgifvet  den 12 sep-
stand. 

Komiterade:  Landshöfdingen  Axel Bergström, ordf.,  kommen-
dören Thorsteu Arwidsson, skeppsbyggmästaren O. A. Brodin, gene-
ralkonsuln Daniel Danielsson, skeppsklareraren Bror Axel Fredrik 
Georgii. 

Sekreterare: Johan Ostberg, v. häradshöfding. 
Reservationer af:  Bergström, sid. 137; Brodin, 138—139. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  åtgärder i främmande  länder 

till förmån för  sjöfartsnäringen,  sid. 11—15. 
Motsvarande rörande Sverige, sid. 18—19. 
Den svenska sjöfartens  nuvarande läge och anledningarna der-

till, sid. 19—33. 
Redogörelse för  konsulatafgiftema  hos vissa andra sjöfartsid-

kande nationer, sid. 52—58. 
Redogörelse för  bestämmelserna angående lotspenningar samt 

fyr-  och båkafgifter  äfvensom dessa afgifters  belopp, sid. 00—07, 
70, 71—80. 

Tabeller.  1. Handelsflottans  storlek i åtskilliga länder vid 
1888 års slut. 

2. De särskilda ländernas handelsflottor  vid slutet af  åren 
1850—1888. 

3. Den svenska handelsflottan  vid slutet af  åren 1850—1888. 
4. Den i Sveriges städer och köpingar hemmahörande handels-

flottans  tillväxt genom nybygda och inköpta samt förminskning 
genom förolvckade,  kasserade och till utlandet försålda  fartyg  åren 
1871—1888." 

5. Den svenska handelsflottans  användning i inrikes och ut-
rikes sjöfart  1870-1888. 

0. Svenska handelsflottans  fartyg  fördelade  efter  fartygens 
storlek åren 1883 och 1888. 

7. Till Sverige från  utrikes ort ankomna och från  Sverige 
till utrikes ort afgångna  såväl lastade som barlastade fartyg  åren 
1875—1888. 

i 
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8. Till Sverige från  utrikes ort afgångna  lastade fartyg  åren 

1875—1888. 
9. Af  svenska fartyg  i utrikes sjöfart  inseglade bruttofrakter. 
10. Antalet vid sjömanshus iuskrifna  och å svenska handels-

fartyg  använda befälhafvare  och sjöfolk  1871—1888. 
Bilagor. Kommerskollegii utlåtande den 21 september 1888 

angående riksdagens skrifvelse  (n:r 85) den 14 maj 1888 om under-
sökning om den svenska sjöfartsnäringens  tillstånd. 

Kommerskollegii och generaltullstyrelsens utlåtande den 22 
oktober 1889 angående tullkomiténs betänkande af  den 9 april 
samma år angående tullrestitution. 

Komiténs betänkande omfattade  bland annat: 1) Förslag till 
kungörelse angående förändrad  lydelse af  §§ 8, 13, 14, 21, 29, 32 
och 35 i förordningen  angående skeppsmätning den 12 november 
1880; 2) förslag  till förordning  om sjöfartspremier. 

Historik.  I anledning af  riksdagens ofvannämda skrifvelse  och öfriga 
nyssnämda utlåtanden fann  k. m:t den 8 januari 1890 för  godt att tillsätta 
en komité med uppdrag att efter  utredning af  den sveaska sjöfartsnäringens 
tillstånd och alla för  dess förkofran  nödiga och nyttiga betingelser afgifva 
de förslag  till åtgärder för  främjande  af  näringens utveckling, hvartill be-
rörda utredning kunde föranleda,  hvarjämte komitén egde att taga i öfver-
vägande jämväl den af  1888 års tullkomité behandlade frågan  om tullresti-
tution. Komitélcdamoten förre  sjökaptenen, verkställande direktören i rederi-
aktiebolaget Örnen J. F. Strömberg hindrades af  sjukdom att deltaga i 
komiténs arbeten. Byråchefen  Granlund och skcppsmätaröfverkontrollöreu 
O. Toll voro förordnade  att deltaga i komiténs arbeten rörande vissa frågor. 

Förslag  angående landets indelning i vissa distrikt för  indelning' 
, • j , • yrketfnspek-

yrkesinspektionen. tionm 
Komiterade:  Generaldirektören grefve  K. Gronstedt, t. f.  kom-

mersrådet C. F. T. Nordström och generalkonsuln E. Fränekel. 
Komiterade tillförordnades  den 30 december 1889. Förslaget anmältes 

den 20 juni 1890. 

Förslag  till lagar om enlcla bolag oeh handelsbolag, om An9b!£%£r 

aktiebolag samt om föreningar  för  ekonomisk verksamhet 
m. m., afgifna  af  den dertill i nåder utsedda komité. 

Stockholm 1890. 334 sid. 4:o. 
Ingår i 1895 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  C. A. Sjöcrona, ordf.,  grosshand-
larne John Philipson och Otto M. Höglund, revisionssekreteraren 
Th. Wijkander, rådmannen Herman Billing. 
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Sekreterare: Docenten Hj. L. Hammarskjöld. 

Bilaga. Hammarskjöld, Hj. L. Redogörelse för  den utländska 
bolags- och föreningsrättens  utveckling och nuvarande ståndpunkt, 
den svenska bolagslättens utveckling samt de svenska föreningarna 
(för  ekonomiskt ändamål). 

Komiterade afgåfvo  följande  förslag  till lagar: 1) om enkla 
bolag och handelsbolag; 2) om aktiebolag; 3) om föreningar  för 
ekonomisk verksamhet; 4) om aktiebolag, som drifva  försäkrings-
rörelse; 5) angående ändring i vissa delar af  strafflagen;  6) angå-
ende ändring i 10 kap. 0 § rättegångsbalken; 7) om ändring i vissa 
delar af  förordningen  angående handelsböcker och handelsräkningar 
den 4 maj 1855; 8) angående ändring i 10 § af  förordningen  om 
tioårig preskription och om årsstämning den 4 mars 1802; 9) om 
tillägg till lagen angående bankaktiebolag den 19 november 1880; 
10) om ändring i vissa delar af  lagen angående handelsregister, 
firma  och prokura den 13 juli 1887. 

Historik.  Genom k. bref  den 30 december 1885 uppdrog k. m:t i 
anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r VI den 20 maj 1885 om förslag  till 
lag angående aktiebolag åt en komité att utarbeta förslag  till lagar angå-
ende solidariska bolag m. m. och förordnade  till komiterade förutom Sjö-
crona äfven  bankdirektörerna A. O. Wallenberg oeh J. 11. Palme, t. f. 
byråchefen  II. V. Martin och sekreteraren i riksgäldskoutoret S. H. 
Wikblad. Wallenberg afled  kort efter  komiténs tillsättande och vid skilda 
tider erhöllo öfriga  entledigande och efterträddes  af  här ofvan  uppgifna 
komiterade. 

Komiterades betänkande och förslag  afgåfvos  den 30 juni 1890. Högsta 
domstolens utlåtande den 14 september 1894 är bifogadt  k. m:ts proposition 
n:r 15 den 15 januari 1895 med förslag  till lag om handelsbolag och 
enkhi bolag m. m. 

penon/örbi°n A Betänkande med förslag  angående anordnande af  en bättre 
frerigToch  post- och person förbindelse  mellan Sverige oeh konti-
kontinenten. 

nenten. 
Komiterade:  Generalpostdirektören J. E. von Krusenstjerna, 

ordf.,  öfverdirektören  F. A. Almgren och marindirektören J. T. 
Pihlgren. 

Betänkandet afgafs  den 1 november 1890. Däröfver  afgafs  gemensamt 
utlåtande af  generalpoststyrelsen och järnvägsstyrelsen den 20 april 1891. 
K. m:ts proposition n:r 38 af  den 10 mars 1892 angående anordnande af 
en förbättrad  post- och personförbindelse  mellan Sverige och kontinenten 
blef  icke af  rikdagen bifallen. 
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Förslag  till lag om förvärjvande  och förlust  af  medborgare-  Aala/och äför-
rätt, utarbetadt af  komiterade för  Sverige, Norge  och l" st gt^ätf"" 
Danmark. 

Stockholm 1891. 48 sid. 4:o. 
Ingår i 1894 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  å Sveriges vägnar: häradshöfding  P. Isberg; å 
Norges: professoren  B. H. von Munthe af  Morgenstierne och le-
gationsrådet A. Huitfeldt;  å Danmarks: professoren  J. H. Deuutzer 
och expeditionssekreteraren J. H. Ahnfeldt. 

Sedan svenska och danska regeringarna med hvarandra öfverenskom-
mit att söka åvägabringa en så vidt möjlig likartad lagstiftning  för  Sverige 
och Danmark angående vilkoren för  förvärfvande  och förlust  af  medborgar-
rätt, sammanträdde båda ländernas komiterade hösten 1888 i Köpenhamn 
och utarbetade ett första  utkast till lagförslag  i ämnet. Detta utkast med 
motiv blef  genom svenska regeringen delgifvet  norska regeringen med hem-
ställan huruvida Norge vore villigt att deltaga i detta samfälda  lagstiftnings 
arbete. Sedan norska regeringen lemnat ett jakande svar på denna hem-
ställan, sammanträdde i Köpenhamn under april 1889 komiterade för  de 
tre länderna. I det föregående  komitéarbetet hade å Sveriges vägnar del-
tagit justiticrådet C. Gr. Hammarskjöld; Isberg förordnades  i hans ställe 
den 28 januari 1889. Komiténs arbeten afslutades  den 25 oktober 
1890, och lagförslaget  öfverlemnades  af  den svenske komiterade den 11 
december 1890. 

Högsta domstolens utlåtande den 22 januari 1892 är bilagdt k. m:ts 
proposition n:r 8 af  den 30 december 1893 med förslag  till lag om förvärf-
vande af  förlust  af  medborgarrätt. 

1. Utlåtande  den 28 oktober 1890 angående den finansiela  ^XvlTp-åga 
delen af  arbetareförsäkring  skomiténs förslag  till lag O m försäkring, 

ålderdomsförsäkring. 

2. Utlåtande  anqående statsverkets kassaförlaqsfond,  afqifvet  An,<>-sta'' i;CTke l* 
J  J  J  ' J  J  J  kassnforlags-

af  komiterade för  utredande af  vissa med skattelagstift- /onr f' 
ningen i samband stående frågor, 

Utgör bilaga till litt. C till den vid statsverkspropositionen till 1891 
års riksdag fogade  finansplanen. 

Komiterade:  Generaldirektören Albert Anderson, generaltull-
direktören G. V.  Lönegren, kammarherren grefve  Gust. Sparre, 
liemmansegaren Liss 01. Larsson. 

Sekreterare: T. f.  kanslisekreteraren friherre  G. L. De Geer. 
Förteckn.  öfver  Komitébet.  33 
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Komiterade tillförordnades  genom beslut af  den 29 oktober 1888. 
Ofvanstående  utlåtande afgafs  den 11 december 1890. Angående denna 
komités — den s. k. öfverskottsplaceringskomitén  — verksamhet se stats-
utskottets utlåtande n:r 8, punkt 14 vid 1892 års riksdag. 

"VfåMjäuning  Förslag  till instruktion i sabelfäktning  för  kavalleriet. 
för  kavalleriet. Stockholm 1890. IV + 76 sid. 4:o. 

Komiterade:  Kaptenen V. G. Balck, ryttmästaren A. E. Ty den, 
löjtnanten G. A. Torén. 

Bilagor. 1—3 om vapen och skyddsmedel, bulvaner och deras 
användande, trähästen och dess användande. 

Se vidare 1893. 

G- Eneström, Om ålderdomsunderstöd åt lärare och lära-
rinnor vid småskolor och mindre folkskolor  äfvensom 
biträdande lärare och lärarinnor vid folkskolor.  Utred-
ning verkstäld enligt uppdrag af  statsrådet och chefen 
för  ecklesiastikdepartementet. 

Stockholm 1890. VIII + 173 sid. 8:o. 
Tabellbilagor:  I. 1—2. Antalet lärare och lärarinnor vid små-

skolor och mindre folkskolor  äfvensom biträdande lärare och lära-
rinnor vid folkskolor  jämte deras fördelning  länsvis. 

II. 1—9. Fördelning med hänsyn till lefnads-  och tjenste-
ålder af  de vid 1889 års slut anstälda dito dito. 

III. Fördelning med hänsyn till åldern vid inträdet i skolans 
tjenst af  de vid 1889 års slut anstälda dito dito. 

IV. 1—2. Antalet lärare och lärarinnor som aflagt  folkskol-
lärareexamen och antalet af  dem som icke aflagt  någon examen. 

V. Fördelning med hänsyn till aflöningens  storlek. 
VI. 1—3. Antalet under 1885—1889 från  sina tjenstebefatt-

ningar afgångna  lärarinnor. 
VII—IX. Beräkningar rörande ålderdomsunderstödet och an-

talet understödstagare m. m. 
Historik.  Statsrådet och chefen  för  ecklesiastikdepartementet uppdrog 

den 16 september 1889 åt e. o. biblioteksamanuensen G. Eneström att med 
anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 75 den 14 maj 1889 verkställa utredning 
rörande ålder, tjenstetid och aflöning  m. m. för  de vid småskolor och min-
dre folkskolor  anstälda lärare och lärarinnor äfvensom för  biträdande lärare 
oeh lärarinnor vid folkskolor  samt att utföra  en beräkning af  de kostnader, 
som under olika förutsättningar  blefve  erforderliga  för  beredande af  ålder-
domsunderstöd åt nämnda lärare och lärarinnor. Se vidare historiken å 
sid. 517. 

undcrstöd ät 
lärare och 
lärarinnor. 
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Utlåtande  angående frågan  om 8 millimeters kaliber för  % 
gevär och karbiner bör vinna fastställelse.  3"' ar' 
Komiterade:  Öfversten  friherre  L. V. Stjernstedt, öfverstlöjt-

nanten friherre  G. O. Funck, kaptenen II. B. Holmberg samt å 
Norges vägnar: öfversten  J. G. II. Melbye, öfverstlöjtnanten  II. P. 
L'Orange, kaptenen T. O. Klingenberg. 

Sekreterare: Kaptenen A. J. R. de Laval. 
Komitén bestämdes genom k. bref  den 4 november 1889. 

Förslag  till instruktion i sabelfäktning  till fots.  fwmbdjmnbZ 
Stockholm 1890. VI + 244 sid. 8:0. till fott. 

Komiterade:  Kaptenen V. G. Balck, ryttmästaren A. E. Tydén, 
löjtnanten C. D. Mesterton. 

Bilagor. I. Vapen och skyddsmedel samt fäktdrägt. 
II. Undervisningens gång och fäktöfningarnas  omfång. 
Komiterade tillförordnades  den 29 januari 1889 genom generalorder n:r 89. 
Se vidare 1893. 
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Åigetafgan"}or'  Förslag  till stadga för  rikets allmänna läroverk afgifvet 
läroverk. den 13 januari 1891 af  utsedde komiterade. 

Stockholm 1891. V1I + 184 sid. 8:0. 

Komiterade:  Kanslirådet E. F. Gustrin, ordf.,  rektorerna M. 
M. Floderus, N. A. Johanson, Carl Lundberg, Carl Sprinchorn, 
Gust. Elmqvist. 

Sekreterare: Sten Boije, läroverksadjunkt. 

Bilagor. 1—2. Undervisningsplaner för  latin- och reallinien. 
3. Plan för  undervisningen i öfningsämnena. 
4—6. Diverse betygsformulär. 
7—11. Diverse tabellformulär. 
A—C. Tabellformulär  angående lärjungarnes kroppsutveckling 

och helsotillstånd etc. 
D. Antal undervisningstimmar för  läsåret enligt 1878 års lag 

och enligt komiterades förslag. 

Historik.  K. m:t uppdrog den 6 juni 1890 åt en komité att utarbeta 
förslag  till ändringar i gällande stadga för  rikets allmänna läroverk samt i 
öfriga  författningar  rörande de allmänna läroverken i hufvudsaklig  öfverens-
stäminelse med de grunder som funnos  angifna  i chefens  för  ecklesiastik-
departementet yttrande till statsrådsprotokollet den 7 februari  samma år. Som 
tillkallade sakkunnige deltogo professorn  S. Ilibbing och regementsläkaren E. 
R. Petersson i komiténs behandling af  frågor  rörande skolhygienen, gyin-
nastiklärarue kaptenen C. Ch. A. Silow och löjtnanten R. P. Peterson rö-
rande gymnastik-, vapen- och militäröfningar,  teckningslärarne J. P. Pik-
ström, och C. G. Holmgren rörande teckningsundervisningen samt musik-
lärarne C. V. Rendahl och C. J. Berg rörande undervisningen i sång och 
musik. 

Afgifna  utlåtanden se: 

Underdåniga utlåtanden och yttranden öfver  utsedde kommit-
terades den 13 januari 1891 daterade förslag  till stadga för  rikets 
allmänna läroverk, afgifna  af  domkapitlen m. fl.  myndigheter. 

Stockholm 1891. 8:o. 

K. m:ts proposition u:r 56 den 9 mars 1894 angående lönetursberäkning 
för  vissa lärare och inrättande af  en kommission för  bedömande af  under-
visningsprof  för  lärarebefattningar. 
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Underdånigt  betänkande och förslag  om ålderdomsunderstöd 
0 , 7 . . 17-  • -J  077  7 • j r 77  rare oeh lära-

at larare och lararinnor vid småskolor och mindre jolk- nnnor vm små-

skolor äfvensom  icke ordinarie lärare och lärarinnor 
vid folkskolor  samt förslag  till reglementariska bestäm-
melser för  ålderdomsunderstöd ät dessa lärare och lära-
rinnor. Afgifvet  af  dertill i nåder utsedde komiterade. 

Stockholm 1891. Y + 75 sid. 8:0. 
Ingår i 1892 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Lektorn G. F. Gilljam, ordf.,  rektorerna Sixten 
von Friesen och F. V. Amark, hemmansegaren Hans Andersson i 
Nöbbelöf. 

Sekreterare: G. Eneström, e. o. biblioteksamanuens. 
Bilagor. 1—2. Formulär. 
Komiterade afgåfvo:  förslag  till reglemente för  småskollärafes 

m. fl.  ålderdomsunderstödsanstalt. 
Historik.  Med anledning af  dels riksdagens skrifvelse  n:r 75 den 14 maj 

1889 angående uppgörande af  förslag  till grunder för  beredande af  ålder-
domsförsörjning  åt de lärare oeh lärarinnor, hvilka tjenstgöra vid småskolan 
eller biträda vid undervisningen i folkskolan,  dels ock en af  styrelsen för 
tionde allmänna svenska folkskolläraremötet  i Stockholm gjord framställning 
om vidtagande af  åtgärder till förbättrande  af  småskollärarekårens ställning, 
fann  k. m:t för  godt att den 17 oktober 1890 uppdraga åt komiterade att 
afgifva  betänkande och förslag,  på hvilket sätt och under hvilka vilkor i 
öfrigt,  utan alltför  stora kostnader för  staten och kommunerna, understöd 
på ålderdomen måtte kunna beredas lärare oeh lärarinnor vid småskolor och 
mindre folkskolor  äfvensom biträdande lärare och lärarinnor vid folkskolor, 
så ock att utarbeta förslag  till de reglementariska bestämmelser, som i 
ämnet blefve  erforderliga.  K. m:t föreskref  derjemte att komiténs arbete 
borde utföras  med ledning af  den utaf  G. Eneström vcrkstälda förberedande 
undersökningen (se sid. 514 G. Eneström, Om ålderdomsunderstöd etc. 1890.) 
Komiterade sammanträdde deu 7 november 1890 och afgåfvo  sitt betänkande 
den 4 februari  1891. 

Öfver  betänkandet afgåfvos  yttranden af  öfverstyrelsen  för  Stockholms 
stads folkskolor,  domkapitlen och samtliga k. m:ts befallningshafvande  samt 
af  direktionen öfver  folkskolelärarnes  pensionsinrättning och statskontoret. 

K. m:ts proposition n:r 36 af  den 10 mars 1892 angående beredande af 
åldcrdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor 
äfvensom icke ordinarie lärare och lärarinnor vid folkskolor  blef  af  riksdagen 
bifallen  med vissa ändringar (se dess skrifvelse  n:r 89 af  den 20 maj samma år). 

Utlåtande  af  komiterade för  utredning af  civilstatens pen- A^Uiomilmt  s 

sionsinrättnings ställning och behof. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  finansärenden  den 6 
augusti 1891. 
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Komiterade:  Kammarherren grefve  G. Sparre, ordf.,  hemmans-

egaren Liss 01. Larsson, godsegaren Hugo Tamm, häradshöfdingen 
V. Rvman, bvråchefen  H. A. Kolmodin. 

Sekreterare: vice häradshöfding  Hugo Tigerschiöld. 
Bilagor. Utlåtanden af  professor  A. Lindstedt af  den 13 ja-

nuari 1891 oeh den 29 november 1890, innehållande utredningar 
rörande pensionsinrättningens ekonomiska ställning och behof  (ingå 
tryckta i: Lindstedt, A., Utredningar etc., Stockholm 1891. 4:o). 

Historik.  K. m:t tillförordnade  komiterade den 19 augusti 1889 med 
anledning af  riksdagens framställning  i skrifvelsen  n:r 70 den 16 maj 1889, 
och erhöllo komiterade i uppdrag att verkställa en utredning af  pensions-
inrättningens ställning och behof  samt i sammanhang dermed taga i öfver-
vägande, huruvida genom förändrade  bestämmelser angående samma pensions-
inrättning i fråga  om det inbördes förhållandet  mellan densamma och all-
männa indragningsstaten minskning i statens utgifter  för  pensionering af 
civilstatens embets- och tjenstemän kunde beredas. Komiterade samman-
trädde den 30 september samma år. Ofvanstående  utlåtande afgafs  den 7 
februari  1891 oeh afsåg  ett genom komiténs undersökningar uppvisadt behof 
af  ökade kapitaltillgångar för  pensionsinrättningen, öfver  utlåtandet afgafs 
yttrande af  direktionen för  civilstatens pensionsinrättning den 28 mars 1891. 
Ärendet anmältes den 6 augusti samma år. K. m:t förnyade  och utvidgade 
dervid komiténs uppdrag samt förstärkte  komitén. Se vidare 1894. 

Ang. ny tuiitaxa. Underdånigt  betänkande med förslag  till tulltaxa, afgifvet 
den 24 februari  1891 af  dertill i nåder förordnade 
komiterade. 

Stockholm 1891. XXXIII4-193 sid. 4:o. 
Tullkomiténs betänkande II. Bilaga 1. Tabellarisk öfversigt 

af  tillverkningen samt in- och utförseln  af  flertalet  vigtigare varor 
åren 1861—1888. 

Stockholm 1891. 1114-292 sid. 4:o 
Tullkomiténs betänkande III. Bilagor 2—4. 
2. Jemförande  öfversigt  af  de år 1864 och år 1890 gällande 

tullsatser samt dé af  komitén föreslagna. 
3. Jemförande  öfversigt  af  de vid ingången af  hvarje årtionde 

under perioden 1830—1890 gällande tullsatser å vigtigare i tulltaxan 
upptagna artiklar. 

4. Jemförande  öfversigt  af  främmande  länders tullsatser samt 
de i Sverige gällande och de af  komitén föreslagna. 

Stockholm 1891. 160 sid. 4:o. 
/ 

Ingå i 1892 bihang 2 saml. 2 afd. 
Komiterade:  Godsegaren E. Gust. Boström, ordf.,  disponenten 

Rob. Almström, ledamoten af  andra kammaren A. P. Danielson, 
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packhusinspektoren i Malmö Åxel Eklund, godsegaren Edv. Seder-
holm, öfverdirektören  Knut Styffe,  fabriksdisponenten  Axel Svartling. 

Sekreterare: Alexis-Hammarström, t. f.  sekreterare i generaltull-
styrelsen. 

Reservationer i del. I: Knut Styffe,  sid. XV—XXVII; Axel 
Eklund, sid. XXVII—XXXIH. 

Tabeller.  Del. I: tabeller öfver  de förändringar  i tullinkom-
ster, som tulltaxeförslaget  beräknades komma att föranleda,  sid. 
179—198. 

Bil. 1 n:r 1—153 A. Den odlade egovidden och dess använd-
ning m. m. 

Bil. B. Ofversigt  af  tillverkningen samt in- oeh utförseln  af 
produkter af:  1) jordbruk och boskapsskötsel samt näringsmedels-
industri; 2) väfnads-  och beklädnads-industri; 3) sågverksrörelse och 
annan trävaruindustri; 4) sten-, lergods- och glasindustri; 5) bergs-
bruk och metallindustri; G) maskiner, instrument o. d.; 7) pappers-
och tryckeri-industri; 8) kemisk-teknisk industri. 

Uppgifterna  afse  i regeln tiden 1861—1888. 
Historik.  Med anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 56 den 8 maj 1888 

angående tullbevillningen förordnades  komitén den 18 juni 1888 med uppdrag 
bland annat att efter  behörig utredning och med hufvudsakligt  iakttagande 
af  de af  1888 års riksdag beslutade tullsatser afgifva  förslag  till tulltaxa 
innefattande  de bestämmelser, som funnes  böra gälla efter  utgången af  be-
stående tarifftraktater.  Komiténs betänkande afgafs  den 24 februari  1891. 
Ofver  detsamma afgafs  den 12 september samma år följande: 

Kongl. maj:ts och rikets kommerskollegii och kongl. general-
tullstyrelsens underdåniga utlåtande öfver  tuflkomiténs  underdåniga 
betänkande med förslag  till ny tulltaxa. 

Stockholm 1891. 4:o. 
Till riksdagen afläts  k. proposition (n:r 9) af  den 13 januari 1892 med 

förslag  till ny tulltaxa. Riksdagens beslut se skrifvelsen  n:r 102 den 21 
maj samma år. 

Underdånigt  yttrande öfver  förslag  till grunder för  ny här- twngn&'aför 
ordning, afgifvet  den 12 mars 1891 af  dertill i nåder ny härordnin<>-
förordnade  komiterade. 

I 214 sid. II (bilagor) VI sid.+ 69 tab. + l karta. 
Stockholm 1891. 8:o. 

Komiterade:  Generallöjtnanten friherre  B. A. Leijonhufvud, 
ordf.,  generallöjtnanterna friherre  C. A. B. Cederström och friherre 
C. V. G:son Leijonhufvud,  generalmajorerna K. A. Ryding, fri-
herre G. O. Peyron, grefve  M. V. Hamilton, friherre  A. E. Rappe, 
R. M. E. G. Björnstjerna och O. T. Taube. 
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Sekreterare: Kaptenen vid generalstaben E. Melander. 
Reservation af:  Cederström, sid. 77—85. 
Ur  innehållet: Beräkningar öfver  landtförsvarets  årliga kostnad, 

I, sid. 151—214. 
Bilagor. I a—i. Förslag till landets militära indelning, jemte 

karta. 
II. Öfversigt  utvisande härens fast  anstälda personer enligt 

komiterades förslag. 
III. Öfversigt  utvisande fast  anstälde officerare,  underofficerare, 

spel och manskap. 
IV a—n. Öfversigt  utvisande den under olika tider af  året 

tjenstgörande styrkan (militärpersonalen). 
V. Beräkning utvisande behof  och tillgång vid mobilisering 

af-  fullt  utbildade officerare  och underofficerare,  som ej åtnjöte lön 
på stat. 

VI. Öfversigt  utvisande härens behof  af  och tillgång på hästar 
vid mobilisering. 

VII a—ö. Mobiliseringstabeller. 
VIII a—g. Jemförande  öfversigt  af  härordningsförslagen  åren 

1875, 1878, 1883 och 1891. 
IX. Öfversigt  utvisande värnepligtstid och vämpligtiges utbild-

ningstid i olika länder. 
X. Öfversigt  utvisande vämpligtiges aflönings-  och underhålls-

förmåner  i olika länder. 
Komiterades förslag  utgöras af:  1) förslag  till grunder för  ny 

härordning; 2) förslag  till värnpligtslag; 3) förslag  till allmänna 
grunder för  öfvergång  från  den varande till den nya härordningen. 

Historik.  Sedan ett förslag  till ny härordning blifvit  enligt uppdrag 
af  statsrådet och chefen  för  landtförsvarsdepartementet  friherre  N. A. H. 
Palmstierna och på vissa af  honom angifna  grunder inom generalstaben ut-
arbetadt, fann  k. m:t godt att genom k. bref  den 14 november 1890 upp-
draga åt en komité att granska och afgifva  yttrande om samma förslag. 

Öfver  betänkandet afgåfvos  under år 1891 utlåtanden af  arméförvalt-
ningcns olika departement. 

Komiterades förslag  föredrogs  den 4 januari 1892, hvarefter  k. m:ts pro-
position (n:r 2) af  den 13 januari 1892 afläts  angående förändrad  lydelse i 
vissa delar af  värnpligtslagen den 5 juni 1885. 

i/%l eXrån  Betänkande afgifvet  den 1 maj 1891 af  den utaf  kongl. 
>koy™mmt\'iÅa  maj:t under den 24 oktober 1890 tillsatta komité för 
andra ändringar . . , . . . . . 7 > • ..77 7 

'  bnr,rdn / ö'"  afgifvande  af  förslag  till vissa ändringar i gatlande 
bevillning sförordning. 

Stockholm 1891. 101 sid. 4:o. 
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Komiterade:  Landshöfdingen  Gustaf  Ryding, ordf.,  grosshand-
laren Severin Axell, landskamreraren Joh. Malmberg. 

Sekreterare: Joh. Ostberg. 
Reservation af:  Ryding, sid. 91—101. 
Bilagor. N:r 1—6. Formulär. 
Historik.  K. m:t uppdrog den 24 oktober 1890 åt komiterade att af-

gifva  förslag  till ändringar i gällande förordning  angående bevillning af  fast 
egendom samt af  inkomst i syfte  att åvägabringa en mera tillfredsställande 
ordning i fråga  om beskattning af  inkomst från  afkastning  af  skog. Genom 
skrifvelse  den 28 november samma år från  chefen  för  finansdepartementet 
erhöll komitén i uppdrag att yttra sig rörande grunden för  fördelning  på 
särskilda orter af  bankbolags beskattningsbara inkomst, vidare om frågan  om 
afdrag  vid taxering af  inkomst från  jernvägsdrift  för  ränta å lån intecknadt 
i jernvägen samt om ändring i § 28 bevillningsförordningen  rörande uttaxe-
ring inom stationssamhällen och dylikt för  deras särskilda intressen. 

Ursprunglige komitéledamoten kammarrättsrådet E. J. Biörck entlediga-
des oeh efterträddes  af  Malmberg. Som sekreterare tjenstgjorde till en bör-
jan t. f.  kanslisekreteraren G. L. De Gecr. Betänkandet afgafs  den 1 maj 
1891. Öfver  detsamma afgifna  utlåtanden se: 

Kongl. maj:ts och rikets kammarrätts samt öfverståthållareem-
betets och kongl. maj:ts befallningshafvandes  utlåtande öfver  det af 
särskilda komiterade den 1 maj 1891 afgifna  betänkande med för-
slag till vissa ändringar i gällande bevillningsförordning. 

Stockholm 1892. 4:o. 

Yttrande  angående härens fältutrustning.  /mStniTin^g. 
Komiterade:  Se komitén för  utarbetande af  fältförvaltnings-

och etappreglementen 1892. 
Yttrandet afgafs  den 14 maj 1891, föredrogs  den 18 september samma 

år (se handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden  samma dag.) 

Betänkande af  den af  kongl. maj:t den 21 november 1890 A;'%yk"iagm ar 

tillsatta komité för  utarbetande af  förslag  till ändring 
i kyrkolagen m. m. I.  Förslag  till lag om stiftsstyrelse, 
instruktion för  stiftsstyrelse,  förordning  angående kon-
sistoriernas befattning  med allmänna läroverk och folk-
skollärareseminarier,  kungörelse angående öfversändande 
till domkapitel af  utslag hvarigenom verldslig rätt dömt 
prest till ansvar, lag angående ändrad lydelse af  1 kap. 
1 § kyrkolagen, lag angående prestedens utbytande mot 
ett löfte  samt motiv till dessa förslag. 

Stockholm 1891. 111 sid. 4:o. 
Ingår i 1893 bihang 2 saml. 2 afd. 



522 1 8 . 

Komiterade:  Landshöfdingen  Axel Bergström, ordf.,  justitie-
ombudsmannen Nils Claeson, biskoparne Gottfrid  Billing och Mar-
tin Johansson, landssekreteraren A. H. Bagge. 

Sekreterare: vice häradshöfding  August Wall. 

Reservation af  Billing, I sid. 96—105. 

Bilaga. Skrifvelse  den 27 juni 1888 af  teologiska fakulteten 
i Upsala angående upphäfvande  af  skyldigheten för  fakultetens  pro-
fessorer  att vara medlemmar af  Upsala domkapitel och om indrag-
ning af  de teol. professorsembetenas  i Upsala prebendepastorat, sid. 
84—87. 

Genom k. bref  den 21 november 1890 tillförordnades  komitén med 
uppdrag att med anledning af  framställningar  från  kyrkomötet och riksdagen 
rörande ändringar i kyrkolagen m. m. utarbeta förslag  till lagbestämmelser 
i ifrågavarande  ämnen samt derjemte i de delar hvilka närmare omnämdes 
i det k. brefvet.  Komiterade egde rättighet att sjelfva  tillkalla om de så 
funne  behöfligt  en eller två ledamöter. Konsistorienotarien J. M. Sjögren 
deltog i behandlingen af  vissa delar af  förslagen  rörande stiftsstyrelsen. 
Förslagen i del 1 afgåfvos  den 25 maj 1891. JDäröfver  infordrades  utlå-
tanden från  samtliga domkapitel och konsistorier. 

Vid 1893 års riksdag afgåfvos  k. m:ts propositioner n:r 21 med förslag 
till lag om stiftsstyrelse  den 10 februari  1893 och n:r 26 samma dag om 
ändrad lydelse af  1 kap. 1 § kyrkolagen och n:r 27 samma dag om prest-
edens utbytande mot ett löfte.  Högsta domstolens protokoll öfver  dessa 
förslag  af  den 23 november 1892 finnes  bifogadt  dessa propositioner. Der-
jemte afgafs  k. m:ts proposition n:r 47 den 17 mars 1893 med förslag  till än-
drad lydelse af  §§ 2, 4, 5 i förordningen  angående allmänt kyrkomöte den 
16 november 1863, stäld bland annat i sammanhang med frågan  om Hernö-
sands stifts  delning, vid hvilken proposition högsta domstolens protokoll den 
13 mars 1893 finnes  bifogadt. 

K. m:ts propositioner n:r 26 och 27 angående ändring i kyrkolagen 1 
kap. 1 § och angående prestedens utbytande mot ett löfte  biföllos  (se riks-
dagens skrifvelser  n:r 16 och 17 af  23 mars samma år); lagen om stiftssty-
relse förföll  genom kamrarues skiljaktiga beslut (se skrifvelsen  n:r 98 den 5 maj 
samma år): den k. propositionen n:r 47 bifölls  med förändringar,  sedan frågan 
om stiftsdelningen  förfallet  i följd  af  kamrarnes skiljaktiga beslut (se skrifvelsen 
n:r 114 af  den 9 maj samma år). 

i^ru/felladgan.  Th.  Nordström,  Betänkande med förslag  till ändring af 
vissa paragrafer  i grufvestadgan  den 16 maj 1884. 

Chr. Lundeberg, C. II.  Lundström och G. F.  Berndes, sär-
skildt betänkande med förslag  till grufvestadga. 
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H.  V.  Ilultberg,  Särskild mening jemte förslag  till förän-
drad lydelse i vissa delar af  grufvestadgan  den 16 
maj 1884. 

Ingå uti: Underdånigt utlåtande af  kongl. maj:ts och rikets kommers-
kollegium jemte yttrande af  fullmäktige  i jernkontoret äfvensom sär-
skilda betänkanden och förslag  i fråga  om ändring i grufVestadgan  be-
träffande  dispositionsrätten öfver  mineralfyndigheter  å viss krono-
jord m. m. 

Stockholm 1893. LXV + 119 sid. 4:o. 
Ingå i 1894 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Komiterade:  Kommersrådet Th. Nordström, bruksegaren G. 
F. Berndes, rådmannen i Falun Ii. V. Hultberg, bruksegaren Chr. 
Lundeberg och bergmästaren C. H. Lundström. 

Historik.  Riksdagen anhöll i skrifvelse  n:r 90 den 20 maj 1890 att k. m:t 
måtte låta utarbeta och för  riksdagen framlägga  förslag  till sådan ändring i 
gällande grufvestadga  att malm oeh andra mineralfyndigheter  hvilka komme 
att upptäckas å kronojord, som ej vore under ständig besittningsrätt upp-
låten, måtte på för  staten gagneligaste sätt kunna disponeras. I anledning 
häraf  förordnade  k. m:t komiterade att utarbeta förslag  till lagbestämmelser 
i angifvet  syfte  och i sammanhang dermed taga i öfvervägande,  huruvida 
derutöfver  särskildt med afseende  å hvad den af  k. m:t den 14 juni 1889 
tillsatta kommissionen för  undersökning af  apatittillgångar i Norrbotten (se 
sid. 508) anfört,  erfarenheten  kunde anses hafva  gifvit  vid handen att grufve-
stadgan äfven  i andra afseenden  kunde tarfva  förändring  oeh i sådant fall 
dertill afgifva  förslag. 

Af  ofvannämda förslag  afgafs  Nordströms i september 1892 samt Lun-
debergs med fleres  i juni 1891 och Hultbergs i november samma år. Efter 
mottagande af  yttranden i ämnet från  brukssocietens fullmäktige  i jernkon-
toret, samtlige bergmästare samt k. m:ts befallningshafvande  i Vesternorr-
lands och Norrbottens län afgaf  kommerskollegium utlåtande af  den 15 juni 
1893 öfver  förslagen.  Detta utlåtande samt fullmäktiges  yttrande tryckta, 
se ofvan. 

K. m:ts proposition n:r 47 den 9 mars 1894 med förslag  till förord-
ning om ändrad lydelse af  vissa paragrafer  i grufvestadgan  den 16 mars 
1884. (Högsta domstolens utlåtande den 11 januari 1894 bifogadt).  K. m:ts 
proposition n:r 48 samma dag angående tillgodogörande af  den kronan till-
kommande jordegareandel i grufva. 

Förslag  till reviderad, handbok för  svenska kyrkan af  hand- Ang- Aa" d' 
bokskommittén. Fullbordadt  1891. 

Upsala 1892. 000 sid. 8:0. 

Komiterade:  Erkebiskopen A. N. Sundberg, ordf.,  biskopen U. 
L. Ullman, professorerna  S. L. Bring och Carl Norrby. 
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Reservation af  Bring. 
I anledning af  kyrkomötets framställning  tillförordnade  k. m:t komite-

rade genom skrifvelse  den 31 december 1888. Förslaget afgafs  den 18 april 
1891; öfver  detsamma infordrades  utlåtanden från  teologiska fakulteten  och 
från  domkapitlen. Se vidare 1894. 

uwii/tri^rö'--  Lagförslag  och betänkande afgifna  af  den af  kongl. maj:t 
den 15 maj 1891 tillsatta komité med uppdrag att ut-
arbeta förslag  till förändrad  lagstiftning  angående spar-
banker m. TO. 

Stockholm 1891. 96 sid. 4:o. 
Ingår i 1892 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Landshöfdingen  Axel Bergström, ordf.,  bankin-
spektören Rob. Benckert, landssekreteraren A. H. Bagge. 

Sekreterare: Erik von Wolcker, vice häradshöfding. 
Bilagor. Norska och danska sparbankslagarne af  den 6 juli 

1887 ocli den 28 maj 1880, sid. 87—90. 
Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) lag angående sparbanker 

och 2) lag angående tillsyn å vissa bolag, hvilka idka penningrö-
relse med sådan inlåning som sparbank bedrifver. 

Historik.  Komitén hade i uppdrag att utarbeta förslag  till förändrad 
lagstiftning  för  sparbanker äfvensom andra låueinrättningar, hvilka utan af 
k. m:t faststäldt  reglemente drefve  sparbanks- eller sparkasserörelse. Betän-
kandet afgafs  den 27 oktober 1891. Deröfver  afgåfvos  utlåtanden af  öfver-
ståthållareeinbetet och k. m:ts befallningshafvande  samt af  högsta domstolen 
(den 8 mars 1892 och bilagdt den kgl. propositionen i ämnet). K. m:ts 
proposition (n:r 49) af  den 11 mars 1892 med förslag  till lag angående spar-
banker samt lag angående tillsyn å vissa s k. folkbanker  och med folk-
banker jemförliga  penninginrättningar blef  af  riksdagen antagen med vissa 
ändringar (se riksdagens skrifvelse  n:r 72 af  den 18 maj 1892). Den 29 
juli 1892 utfärdades  ny sparbankslag. 

Aas9mamfycka-'Betänkande  och förslag  angående beskattning af  maltdryc-
ker, afgifvet  den 11 december 1891 af  dertill i nåder 
förordnade  komiterade. 

Stockholm 1891. 95 sid. 4:o. 
Komiterade:  Landshöfdingen  Robert Dickson. ordf.,  godsegarne 

M. Brummer och M. von Feilitzen, byråchefen  K. Lindeberg, gods-
egaren Gottfrid  Warholm, bryggarne Anders Bjurholm och Alf. 
Sandwall. 

Sekreterare: T. f.  kanslisekreteraren frih.  G. Louis De Geer. 
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Ur  innehållet: Beskrifning  af  förfaringssättet  vid tillverkningen 

af  maltdrycker, sid. 35 — 38. 
Redogörelse för  den utländska beskattningen af  maltdrycker, 

sid. 38-56. 
Bilagor. N:r I. Antalet salubryggerier för  bvarje stad ocb 

hvarje läns landsbygd samt deras tillverkning år 1890. 
N:r II. Antalet salubryggerier i städerna inom hvarje län 

samt deras tillverkning år 1890. 
N:r III. Antalet salubryggerier å landsbygden inom hvarje län 

samt deras tillverkning år 1890. 
N:r IV— V. Antalet salubryggerier i riket samt deras tillverk-

ning år 1890 och år 1880. 
N:r VI. Ekstrand, A., utlåtande angående precisionsebullio-

skopet. 
N:r VII. Sammandrag af  analyser å maltdrycker från  olika 

delar af  Sverige. 
N:r VIII. Förslagsberäkning öfver  kostnaden för  kontrollen å 

tillverkning af  maltdrycker vid beskattning efter  alkoholhalten. 
Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) förordning  angående be-

skattning af  maltdrycker; 2) ordningsstadga för  bryggerierna i riket. 
Historik.  Genom k. bref  den 6 augusti 1891 uppdrog k. m:t åt de 

fem förstnämde  af  komiterade att afgifva  yttrande i fråga  om det skatte-
belopp, som vid behof  af  ökade statsiokomster lämpligen skulle kunna ut-
tagas genom beskattning af  maltdrycker, samt i fråga  om sättet för  anord-
nande af  en sådan beskattning efter  granskning af  det i betänkandet den 
30 juni 1881 i sådant afseende  afgifna  förslag  och med hänsyn till derefter 
vunnen erfarenhet  vid tillämpningen af  maltdrycksbeskattningen i främmande 
länder inkomma med förslag  till författningar  i ämnet. 

Komiterade sammanträdde den 3 oktober 1891. Såsom sakkunige till-
kallades Bjurholm och Sandwall. Se vidare 1892. ̂  

Underdånigt  betänkande och förslag  till tdvidgning och om- ich'omolganui 
organisation af  tekniska högskolan, afgifvet  den 15 de- '""hö%m™** 
cember 1891 af  dertill i nåder utsedde kommitterade. 

Stockholm 1891. 270 sid.+ 2 planscher. 8:o. 
Ingår i 1894 bihang 2 saml. 2 afdcln. 

Komiterade:  Generaldirektören grefve  Rudolf  Cronstedt, ordf., 
öfverdirektören  Erik Storckenfeldt,  professorerna  G. R. Dahlander 
och And. Lindstedt, majoren A. G. Svedelius. 

Sekreterare: Lektorn vid tekniska högskolan V. Hoffstedt. 
Reservation af  Lindstedt, sid. 180. 
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Ur  innehållet: Öfversigt  af  tekniska högskolans uppkomst och 

historiska utveckling, sid. 5—21. 
Högskolans närvarande organisation, sid. 21—54. 
Tabeller.  N:r 1. Antal lärjungar vid teknol. institutet och 

tekn. högskolan 1848—91. 
N:r 2. Antal inträdessökande samt antagna och utexaminerade 

ordinarie och specialelever 1848—91. 
N:r 3. Antal inträdessökande samt antagna ordinarie och spe-

cialelever vid tekniska högskolan, fördelade  efter  de olika kompe-
tensvilkoren för  inträde samt med hänsyn till föregående  praktisk 
verksamhet äfvensom de antagnes medelålder. 

Bilagor. N:r 1. Redogörelser för  k. tekn. högskolan i Berlin, 
k. tekn. högskolan i Hannover, storhert. hessiska tekn. högskolan i 
Darmstadt, k. k. tekn. högskolan i Wien och polytekn. skolan i 
Zurich, sid. 183—235. 

N:r 2. Förslag till stadgar för  tekn. högskolan. 
N:r 3. Beskrifning  öfver  en föreslagen  nybyggnad för  kemi-

ska, kemiskt tekniska och mineralogiska aldelningen vid tekn. hög-
skolan jemte kostnadsförslag  och plansch. 

N:r 4. Beskrifning  å lokalförändringar  m. m. i tekniska hög-
skolans hufvudbyggnad  jemte kostnadsförslag  och plansch. 

I anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 57 den 20 maj 1890 gaf  k. m:t 
genom k. bref  af  den 19 september samma år komitén i uppdrag att afgifva 
betänkande och förslag  angående behofvet  och sättet för  utvidgning och 
omorganisation af  tekniska högskolan. Betänkandet afgafs  den 15 december 
1891. Deröfver  afgåfvos  utlåtanden af  tekniska högskolans lärarckollegium 
och styrelse. Ärendet anmältes den 13 januari 1894. Med godkännande i 
hufvudsak  af  komiterades plan till högskolans utvidgning och omorganisation 
framstälde  k. m:t uti statsverkspropositionen till 1894 års riksdag förslag 
om vissa anslag (se det bilagda protokollet öfver  ecklesiastikärenden för 
nämda dag. 

nlngJ aångr%i-Ny a lagberedningens förslag  till lagar angående fullföljd 
/oijii«/taia,,.  af  talan emot allmän domstols utslag äfvensom  till andra 

dermed sammanhängande författningar, 
Stockholm 1892. 208 sid. 4:o. 

Ledamöter: F. d. justitierådet L. Annerstedt, ordf.,  t. f.  byrå-
chefen  Th. Wijkander, assessorn Johan Wold, häradshöfdingen  J. 
G. Horney. 

Särskilda yttranden af:  Annerstedt, sid. 152—173; Wold, sid. 
174—201; presidenten IC. J. Berg, sid. 202—208. 

Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) lag angående fullföljd  af 
talan emot allmän domstols utslag i tvistemål; 2) lag angående 
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fullföljd  af  talan emot allmän domstols utslag i brottmål; 3) lag 
om införande  af  de nya lagarne angående fullföljd  af  talan emot 
allmän domstols utslag och hvad i afseende  derå iakttagas skall; 
4) lag angående beräknande af  fatalietid  i visst fall;  5) lag angå-
ende fullföljd  af  talan i vissa fall  emot underrätts utslag i tvister 
om husesyn och fardag  å krono- eller andra publika hemman; G) 
lag angående fullföljd  af  talan emot allmän domstols beslut i an-
sökningsärende; 7) lag angående tillägg till gällande föreskrifter  i 
afseende  å fullföljden  af  polismål; 8) lag angående ändring i vissa 
delar af  utsökningslagen; 9) lag angående verkställighet i vissa fall 
af  utslag i brottmål utan hinder af  ändringssökande; 10) lag an-
gående förändrad  lydelse af  327 § i sjölagen den 12 juni 1891; 
11) lag om ändring i vissa delar af  förordningen  angående jords 
eller lägenhets afstående  för  allmänt behof  den 14 april 1866; 12) 
lag om förändrad  lydelse af  3 § i lagen för  rikets ständers bank 
den 1 mars 1830; 13) lag angående förändrad  lydelse af  134 § i 
stadgan om skiftesverket  i riket den 9 november 1866. 

Genom k. bref  den 20 december 1889 anbefaltes  nya lagberedningen 
att utarbeta förslag  till lag angående vilkoren för  fullföljd  af  talan i öfver-
rätt och hos konungen. Beredningens förslag  afgåfvos  den 31 december 
1891. K. m:t anbefalte  rikets hofrätter  att, sedan vederbörande häradshöf-
dingar och rådstufvurätter  lemnats tillfälle  att yttra sig, i ärendet afgifva 
utlåtanden öfver  förslagens  grunder, hvarjemte angående särskilda delar af 
förslagen  yttranden infordrades  från'  justitiekansleren och samtliga k. m:ts 
befallningshafvan  e. 
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189 2. 

uiegrafverkens  Underdånigt  betänkande afgifvet  den 2 mars 1892 af  ko-
/orening.  mitén för  utredning af  frågan  om post- och telegrafver-

kens förenande  under en gemensam styrelse. 
Stockholm 1892. 111 + 613 sid. + l karta. 8:0. 

Komiterade:  Generalpostdirektören E. von Krusenstjerna, ordf., 
ryttmästaren medlemmen af  första  kammaren F. A. Boström, byrå-
chefen  i generalpoststyrelsen F. A. Schlytern, byråchefen  i telegraf-
styrelsen M. Wennman, postmästaren Uddo Zachrisson, direktörn 
vid Stockholms telegrafstation  Hugo Bratt. 

Sekreterare: Sven Gvllensvärd, vice häradshöfding. 
Reservationer af:  Wennman och Bratt, sid. 377—598; Zachris- • 

son 599—613. 
Ur  innehållet. Redogörelse för  post- och telegrafverkens  orga-

nisation i de europeiska länder der förening  mellan de båda verken 
eger rum, sid. 2—80. 

Föreningsfrågans  föregående  behandling i Sverge, sid. 81—132. 
Tabellbilagor:  I. Postkontorens uppbörd 1885—1889. 
II. Influtna  telcgramafgifter  vid statstelegrafstationerna  1885 

—1889. 
IU. Den af  komiterade beräknade tjenstemannapersonalen vid det 

förenade  post och telegrafverkets  distrikts- och lokalförvaltningar, 
fördelad  på de särskilda anstalterna. 

IV. Postförvaltarnes  uppbörds- och frimärkesprovision  1885— 
1889. 

V. Medeltalet af  uppbörds- och frimärkesprovisionen  inom de 
särskilda klasserna 1885—1889. 

VI. Uppbörds- och frimärkesprovision  för  kontrollörer vid post-
verket 1885—1889. 

VII. Uppbörds- och frimärkesprovision  för  postexpeditörer 1885 
—1889. 

Kartan utvisar ledningarna inom k. telegrafverkets  allm. telefonnät  i 
Skåne, den 1 maj 1892. 

« 
Historik.  I skrifvelse  n:r 81 den 12 maj 1888 anhöll riksdagen att k. m:t, 

täcktes låta utarbeta och riksdagen förelägga  förslag  till post- och telegraf-
verkens förenande  under en gemensam styrelse. Med anledning deraf  till-
förordnade  k. m:t den 13 december 1889 ofvannämde  komiterade samt se-
dermera aflidne  ledamoten af  andra kammaren hemmansegaren Sven Nilsson 
i Efveröd  med uppdrag att verkställa utredning i det af  riksdagen begärda 
hänseendet. Öfver  betänkandet afgafs  utlåtande af  generalpoststyrelsen den 
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12 juni 1893 samt af  telegrafstyrelsen  den 28 april 1893, hvilka båda utlå-
tanden äro tryckta som bilagor till det utdrag af  protokollet öfver  finansären-
den den 15 september 1893, hvilket utgör bilaga till statsverkspropositionen 
den 16 jan. 1894. Vid dess föredragning  nämda dag förklarade  k. m:t sig 
icke finna  riksdagens ofvanberörda  framställning  angående post- och telegraf-
verkens förening  böra till någon k. m:ts vidare åtgärd föranleda.  Se emel-
lertid statsutskottets utlåtande vid 1894 års riksdag n:r 8 angående sjunde 
hufvudtiteln  sid. 18 och följande. 

Jordbrukslägrenhetskomitén: 

1. Underdånigt  betänkande angående hemmansklyfning,  ego- Åuyfn^T™o' 
styckning och jord af  söndring, afgifvet  af  en den 25 sep- j^iiafsåndrilg. 
tember 1891 förordnad  komité. 

Stockholm 1892. 28 sid. 4:0. 
Komiterade-.  Landshöfdingen  O. R. Themptander, ordf.,  härads-

höfdingen  Carl B. Hasselrot, landtbrukaren riksdagsmannen Nils 
Per.-son i Vadensjö, landtmätaren C. A. Sjöberg, hofmarskalken  Fr. 
von Strokireh, godsegaren riksdagsmannen E. Åkerlund, domän-
intendenten frih.  Nils Gabriel Djurklou. 

Sekreterare: D:r Axel Raphael. 
Historik.  1 skrifvelse  n:r 104 den 14 maj 1891 anhöll riksdagen att k. in:t 

måtte låta utreda, huruvida icke genom statsmakternas försorg  tillfälle  kunde 
beredas obemedlade och mindre bemedlade att på lämpliga vilkor bilda egna 
jordbruk bufvudsakligen  å de inom landet ännu befintliga  stora odlingsbara 
utmarkerna. Komiterade tillförordnades  den 25 september samma år med 
uppdrag att åstadkomma utredningen i fråga,  livarvid komitén hade att taga 
i öfvervägande  ej mindre i hvilken mån och under hvilka vilkor upplåtelse 
af  jord från  kronans egendomar för  befordrande  af  det af  riksdagen angifna 
syftemål  kunde ega rum, än äfven  huruvida berörda syftemål  kunde genom 
ändringar i gällande lagstiftning  eller på annat sätt befrämjas. 

Betänkandet afgafs  den 5 mars 1S92. Öfver  detsamma afgåfvos: 
K. m:ts och rikets kammarkollegii samt k. domänstyrelsens den 

8 nov. 1892 afgifna  underdåniga utlåtande angående afgifvet  förslag 
till lag om hemmansklyfning,  egostyckning och jordafsöndring. 

Stockholm 1892. 4:o. 

2. Underdånigt  betänkande afqifvet  af  den under den 25 Anv nppiiteue 
J  j o j j af  mindre jord-

September 1891 förordnade  jordbrulcslägenhetskomitén. bruMägenheter. 
Stockholm 1892. 59 sid. 4:o. 

Ingår i 1894 bihang 2 saml. 2 afdeln. 
Komiterade  och Sekreterare se ofvan.  Domänintendenten Djur-

klou entledigades och efterträddes  af  byråchefen  i domänstyrelsen 
Edvard Kinberg. 

Förteckn.  öfver  Komitébet.  34 
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Ur  innehållet: Redogörelse för  den i Förenta staterna gällande 

lagstiftningen  rörande s. k. »hemstadsrätt» samt motsvarande lag-
förslag  i Österrike och Tyskland, sid. 4—21. 

Sammandrag af  uppgifter  om kronodomäner, lämpliga för  styck-
ning eller afsöndring. 

Bilaga. Raphael, A., Åtgärder för  upprättande af  smärre jord-
brakslägenheter i Preussen och Storbritanien. En redogörelse. 

Stockholm 1893. 84 sid. 4:o. 
Ingår i ofvannämda bihang. 

Betänkandet innefattar  förslag:  till styckning och försäljning  af 
vissa jordbruksdomäner; till torrläggning på statens bekostnad af 
vissa till odling tjeuliga sankmarker för  att vinna tillfälle  till upp-
låtelse derå af  mindre jordbrukslägenher och till upplåtelse af  odlings-
lägenheter å lämpliga trakter inom Vesterbottens och Norrbottens län. 

Betänkandet afgafs  den 23 nov. 1892. Öfver  detsamma afgåfvos  föl-
jande i ofvannämda bihang intagna utlåtanden af  domänstyrelsen och af 
kammarkollegium: 

Kongl. domänstyrelsens underdåniga utlåtande öfver  jordbruks-
lägenhetskomitén den 23 november 1892 afgifna  förslag  till styck-
ning och försäljning  af  vissa jordbruksdomäner m. m. 

Stockholm 1893. 4:o. 
Kongl. maj:ts och rikets kammarkollegii underdåniga utlåtande 

öfver  jordbrukslägenhetskomiténs den 23 november 1892 afgifna  för-
slag till styckning och försäljning  af  vissa jordbruksdomäner m. m. 

Stockholm 1894. 41 sid. 4;o. 
K. m:ts prop. n:r 46 af  den 9 mars 1894 ang. vissa åtgärder i syfte 

att åt mindre bemedlade och obemedlade bereda tillfälle  att bilda egna 
jordbruk. 

Arbetarskydds- Betänkande, afqifvet  den 11 mars 1892 af  lcomilén för  re-
komilen, any. ' j j j j j 

an^idindeSi vision af  förordningen  den 18 november 1881 angående 
minderåriges användande i arbete vid fabrik,  handtverk 
eller annan handtering m. m. 

Stockholm 1892. 305 sid. 4:o. 
Komiterade:  Landshöfdingen  grefve  Robert de la Gardie, ordf., 

fabriksdisponenten  Rob. Almström, skriftställaren  Ernst Beckman, fa-
brikören Fr. Blornbergh, professorn  Chr. Lovén, ölveringeniören 
C. A. Lindvall. 

Sekreterare: Johan Östberg. 
Reservationer af  Almström, Blornbergh och Lindvall, sid. 215— 

228; Beckman, sid. 229—231. 

fabrik  eller 
handtverk m. m 

1 
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Ur  innehållet: Öfversigt  af  motsvarande lagstiftning  i England, 

Schweiz, Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, Holland, Spanien, 
Italien, Danmark, Norge och Finland, sid. 13—75. 

Internationella sträfvanden  å arbetareskyddslagstiftningens  om-
råde, sid. 76—80. 

Den svenska lagstiftningen  angående minderårigas användande 
i arbete samt förslag  till ändringar deri m. m., sid. 80—102. 

Tabeller.  N:o 1. Antalet industriella arbetare fördelade  efter 
ålder och kön •juni 1891. 

N:o 2. Antal industriella rörelser som sysselsätta och som icke 
sysselsätta minderåriga och kvinnor samt antalet af  deras arbetare 
juni 1891. 

N:o 3. Längden af  minderårigas under 14 år dagliga arbetstid. 
N:o 4. Längden af  minderårigas mellan 14 och 18 år dagliga 

arbetstid. 
N:o 5. Längden af  arbetares öfver  18 år dagliga arbetstid. 
N:o 6—8. Längden af  den dagliga arbets- och rastetiden för 

minderåriga under 14 år, för  minderåriga mellan 14 och 18 år samt 
för  arbetare öfver  18 år. 

N:o 9. Antal rörelser der söndagsarbete regelmessigt förekom-
me och längden af  detta arbete. 

N:o 10. Antal arbetstimmar under natten för  en och samma 
arbetare i de rörelser der nattarbete förekomme. 

N:o 11. Antal arbetsnätter i de rörelser der nattarbete före-
komme. 

N:o 12. Arbetslön i veckan inom olika industrigrenar år 1890. 

Komiterade afgåfvo:  1) Förslag till lag ang. minderårigas och 
kvinnors användande i arbete; 2) Förslag till ändrad lydelse af  §§ 
0 och 7 i k. förordning  den 18 februari  1870 angående hvad vicl 
tillverkning af  tändstickor eller andra tändmedel, för  hvilkas be-
redning vanlig fosfor  användes, skall iakttagas till förekommande  af 
käkbensbrand (fosfornekros)  bland arbetarne. 

Historik.  Med anledning dels af  särskilda framställningar  om vissa 
ändringar i förordningen  den 18 november 1881 angående minderåriges an-
vändande i arbete vid fabrik  etc. dels ock af  de frågor  om reglerandet af 
arbetet i industriella företag  ocli grufvor,  som afhandlats  vid den interna-
tionella konferensen  i Berlin år 1890, fann  k. m:t godt besluta tillsättande 
af  eii komité med uppdrag att efter  utredning af  verkningarna af  nämda 
förordning  samt efter  öfvervägande  i hvad mån de vid omförmälda  konfe-
rens antagna grundsatser borde i Sverge tillämpas inkomma med förslag  till 
den nya eller förändrade  lagstiftning  i ämnet, som kunde finnas  vara af  för-
hållandena påkallad jämväl med hänsyn till den i Sverge införda  yrkesin-
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spektionen. K. m:t förordnade  komiterade den 13 mars 1891; den då äfven 
utsedde komitéledamoten fabriksdisponenten  Gr. Y. S. Tham entledigades se-
dermera och efterträddes  af  Lindvall. Komiterade sammanträdde den 6 
april 1891. 

Utlåtanden erfordrades  från  konungens befallningshafvande. 

Underdånigt utlåtande af  kongl. maj:ts och rikets kommerskol-
legium och kongl. medicinalstyrelsen öfver  det betänkande, som 
den 11 mars 1892 afgifvits  af  komitén för  revision af  förordningen 
den 18 nov. 1881 angående minderåriges användande i arbete vid 
fabrik,  handtverk eller annan handtering m. m. 

Stockholm 1893. 

a/insliriptioner-  Underdånigt  betänkande af  kommitterade för  granskning af 
nor 'och standar. inskriptionerna å arméns fanor  och standar. Afgifvet 

den 2 april 1892. 
Stockholm 1893. 152 sid. St. 8:o. 

Komiterade:  Chefen  för  k. lifgardesbrigaden  h. k. h. kronprin-
sen, ordf.,  generalbefälhafvaren  i 4:de militärdistriktet generallöjt-
nanten grefve  Sven Lagerberg, chefen  för  fortifikationen  general-
löjtnanten frih.  Br. A. Leijonhufvud,  generalfälttygmästaren  general-
löjtnanten frih.  C. V. G:son Leijonhufvud,  chefen  för  generalstaben 
generalmajoren frih.  A. E. Rappe, riksarkivarien C. T. Odhner. 

Sekreterare: T. f.  afdelningschefen  vid generalstabeus krigs-
historiska afdelning  kaptenen J. G. Björliu. 

Bilagor. I. Öfversigt  af  komiterades förslag  till inskriptioner. 
II. Uppgift  på nuvarande och af  komiterade föreslagna  in-

skriptioner. 
III. Angående Smålands fotfolk  1623—1636 och Vestergötlands 

fotfolk  1624—1638. 

Historik.  Chefen  för  generalstaben ingick den 31 januari 1887 till k. 
nr.t med framställning  angående granskning af  inskriptionerna å samtliga 
regementens och kårers fanor  och standarer, men. aubefaltes  genom general-
order den 9 nov. s. å. att sjelf  låta verkställa en sådan granskning och in-
komma med förslag  till de ändringar och tillägg i befintliga  inskriptioner, 
som af  nämda granskning kunde föranledas.  Den 7 mars 1888 hemstälde 
chefen  för  generalstaben om en komités sammankallande för  granskning af 
de inom generalstaben uppgjorda förslagen.  Genom generalorder tillförord-
nades komiterade att pröfva  de förslag,  som voro eller under granskningens 
fortgång  utarbetades inom generalstaben, och derefter  inkomma med samfäldt 
yttrande. Senare tillförordnades  t. f.  generalintendenten generalmajoren J. 
L. O. Toll och riksarkivarien Odhner. Toll afled  inom kort. 
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Kyrkolagrskomitén: 
Betänkande af  den af  kongl. maj:t den 12 november 1890 

tillsatta komité för  utarbetande af  förslag  till ändringar 
i kyrkolagen m. m. II.  Förslag  till: lag angående 
kyrkotukt, lag om enskild själavård, konfirmation  och 
Herrens  heliga nattvard, lag angående jordfästning,  lag 
om ansvar för  vigsels förrättande  af  obehörig person, 
lag angående särskilda sammankomster för  andakts-
öfning,  lag om klagan öfver  kyrkoråds beslut i vissa 
mål, lag angående frejde-  och flyttningsbetyg,  som af 
presterskapet utfärdas,  samt kungörelse om uppgifter  till 
presterskapet angående personer, hvilka förklarats  för-
lustige medborgerligt förtroende,  jemte motiv till dessa 
förslag.  Stockholm 1892. 

III.  Förslag  rörande: ändring i kyrkomötesförordningen, 
ändring i lagen angående tillsättning af  presterliga 
tjenster, tillsättning af  organist-, klockare- och folkskole-
lärarebefattningar,  främmande  trosbekännares förhål-
lande till svenska kyrkan, upphäfvande  af  7:de  punkten 
i cirkuläret den 17 oktober 1778  offentliggörande  af 
allmänna författningar  och kungörelser, samt ändring i 
gällande bestämmelser om äklenskapsskilnad jemte mo-
tiv till dessa förslag. 

Stockholm 1892. 
Ingår i 1894 bihnng 2 saml. 2 afdelningen. 

Komiterade:  Se 1891 sid. 522. 
Reservationer: Till II af  Bagge, sid. 94—106. 
Till III af  Johansson och Bagge, sid. 18; Johansson sid. 47; 

Claeson, sid. 137—147. 
Ur  innehållet: II. Den svenska kyrkotuktslagstiftningens  ut-

veckling och närvarande ståndpunkt, sid. 38—43. 
Kyrkotuktslagstiftningen  i Norge, Danmark, Tyskland och Fin-

land, sid. 43—46. 
Äldre förslag  till kyrkotuktslagstiftning  i Sverge, sid. 47—49. 
III. Historik rörande uppkomsten och utvecklingen af  upplä-

sande från  predikstolen af  verdsliga kungörelser, sid. 86—94. 
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Bilagor. Till III. Förteckning å lagrum och särskilda författ-

ningar i hvilka meddelats ännu gällande föreskrift  om kungörande 
i kyrka äfvensom uppgift  om andra ämnen som på sådant sätt 
skola offentliggöras,  sid. 119—131. 

Formulär till anslag af  författningar  och kungörelser. 
Tabell utvisande af  domkapitlen medelst skiljobref  upplösta 

äktenskap och trolofningar  1861—1890. 
Uti betäukandet n:r III afgåfvo  komiterade förslag  till: 1) lag 

om ändrad lydelse af  §§ 2, 4, 5 i förordningen  angående allmänt 
kyrkomöte den 16 november 1863; 2) lag om tillägg till § 26 mom. 
1 i lagen angående tillsättning af  presterliga tjenster den 26 oktober 
1883; 3) lag angående ändring i gällande stadganden om förslag 
till organist- och klockarebefattningar;  4) kungörelse angående för-
bud att samtidigt söka flere  organist- och klockarebefattningar;  5) 
lag angåeude tillsättning af  organist- eller klockarebefattning,  som 
skall vara förenad  med folkskoleläraretjenst;  6) kungörelse om än-
drad lydelse af  § 27 i kongl. maj:ts förnyade  nådiga stadga an-
gående folkundervisningen  i riket den 20 januari 1882; 7) stadga 
huru förfaras  skall vid tillsättning af  folkskoleläraretjenst  jemte 
dermed förenade  organist- och klockarebefattningar;  8) lag om än-
drad lydelse af  3 § i förordningen  angående främmande  trosbekän-
nare och deras religionsöfning  den 31 oktober 1873; 9) lag för 
främmande  trosbekännares öfvergång  till svenska kyrkan; 10) kun-
görelse angående vissa skyldigheter, sorn åligga föreståndare  för 
församling  af  främmande  kristna trosbekännare; 11) kungörelse an-
gående upphäfvande  af  7:de punkten i cirkuläret den 7 oktober 
1878; 12) lag ang. kungörelsers uppläsande i kyrka; 13) lag an-
gående tiden för  allmänna författningars  trädande i kraft;  14) kun-
görelse om ändrad lydelse af  §§ 7, 8 och 11 i kungörelsen den 3 
december 1875 angående utgifvandet  af  svensk författningssamling; 
15) lag angående offentliggörande  af  allmänna författningar  och 
kungörelser samt enskilda tillkännagifvanden;  1.6) lag angående än-
drad lydelse af  §§ 16, 23, 59 och 65 i förordningen  om kommunal-
styrelse på landet den 21 mars 1862; 17) ändrad lydelse af  13 kap. 
1, 2, 8, 4, 5 och 6 §§ giftermålsbalken;  18) ändrad lydelse af  2 § 
i förordningen  om boskilnad och undanskiftande  af  egendom i ma-
kars bo den 18 september 1862. 

Dc i II intagna förslagen  afgåfvos  den 5 april ocli de i III den 28 
maj 1892. Öfver  desamma infordrades  utlåtanden från  samtliga domkapitel 
och konsistorier samt i fråga  om förslaget  angående kommunalstyrelse på 
landet från  samtliga konungens befallningshafvande. 

Högsta domstolens utlåtande den 13 mars 1893 är bifogadt  k. m:ts 
prop. n:r 45 den 17 mars 1893 med förslag  till lag om ändrad lydelse af 
§§ 2, 4 och 5 i förordningen  angående allmänna kyrkomöte den 16 no-
vember 1863. 

K. m:ts proposition n:r 14 den 8 december 1893 med förslag  till lag 
rörande främmande  trosbekännares öfvergång  till svenska kyrkan samt n:r 
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35 samma dag med förslag  till lag om tillägg till § 26 mom. 1 i lagen an-
gående tillsättning af  presterliga tjenster den 26 oktober 1883. 

K. m:ts proposition n:r 19 den 15 december 1893 med förslag  till lag 
angående kungörelsers uppläsande och n:r 20 samma dag med förslag  till 
lag angående tiden för  allmänna författningars  trädande i kraft. 

Högsta domstolens utlåtande den 20 mars 1893 är bifogadt  k. m:t 
propositioner. 

K. m:ts prop. n:r 28 den 30 december 1893 med förslag  till lag om 
enskild själavård, konfirmation  och herrens heliga nattvard samt till lag an-
gående jordfästning.  (Högsta domstolens utlåtande den 26 april 1893 och 
kyrkomötets yttrande den 17 oktober samma år bifogade). 

K. m:ts proposition n:r 41 den 2 februari  1894 med förslag  till lag 
angåeude ändring i gällande stadganden om tillsättning af  organist- och 
klockarebefattningar.  (Högsta domstolens utlåtande den 20 mars 1893 och 
16 januari 1894 och kyrkomötets yttrande den 14 oktober 1893 bifogade.) 

Betänkande och förslaq  anqående beskattninq af  hvitbets- förändrad 
J J  o J  J  beskattning af 

sockertillverkningen i riket, afgifvet  den 7  april 1892 /mfrkZinfeTi 
af  dertill i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1892. 95 sid. + 2 graf.  tabeller. 4:o. 
Ingår i 1893 bihang 2 saml. 2 afd. 

Komiterade:  Se 1891, sid. 524. 
Seketrerare: Byråingeniöreu Åke Gerhard Ekstrand. 
Reservation af  J. Warholm, sid. 89—94. 
Bikujor. N:o 1. Tillverkning af  hvitbetssocker inom Sverge 

\mder tillverkningsåren 1873, 1874—1882, 1883. 
N:o 2. Tillverkning af  hvitbetssocker inom Sverge under till-

verkningsåren 1883, 1884—1890, 1891. 
N:o 3. Tablå öfver  importen och tillverkningen af  socker 1882 

—91 samt deraf  härflytande  statsinkomst. 
N:o 4. Uppgift  å de inkomstbelopp för  hvilka de inom Malmö-

hus län belägna hvitbetssoekerfabriker  varit under sin verksamhets-
tid bevillningstaxerade. 

N:o 5. Om sockerprisen. 
N:o 6. Utdrag af  protokollet vid ett komiténs sammanträde med 

tillkallade sakkunnige jämte bilagd p. m. angående det utbyte enligt 
hvilket skatten å hvitbetorna vore att beräkna. 

Ur  innehållet. Ang. hvitbetssockertillverkningen och beskatt-
ningen i Frankrike, Tyskland, Österrike-Ungern, Ryssland, Belgien, 
Nederländerna, Danmark, öfriga  länder i Europa samt Nordamerika, 
sid. 40—48. 

Historik öfver  hvitbetssockertillverkningen i Sverge, sid. 48—55. 
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Öfver  betänkandet afgåfvos  utlåtanden af  k. m:ts befallningshafvande  i 
Malmöhus och Gotlands län. K. m:t proposition n:o 2 af  den 16 december 
1892 med förslag  till ny förordning  om beskattning af  hvitbetssockertillverk-
ningen i riket antogs af  riksdagen med vissa ändringar. (Se riksdagens 
skrifvelse  nr 63 den 25 april samma år.) 

Aä7rJknfng'"r  Underdåniga  berättelser öfver  apatitunder sökning ar, ut-
'u"'"i89L  '"''  förda  på grund af  kongl. maj:ts nådiga beslut den 30 

maj 1890 och 29 maj 1891. 
Stockholm 1892. 115 sid. 8:0. 

Komiterade:  Landshöfdingen  L Berg, ordf.,  f.  d. bergmästaren 
A. Sjögren, geologerna F. V. Svenonius och Hj. Lundbohm. 

Bilagor: (till Sjögrens berättelse). Om apatitsmältningar vid Joder. 
(till Lundbohms). Om apatitförekomster  i vissa berg i Norr-

botten. 
Dellvik, C. A., Berättelse till chefen  för  k. finansdepartement 

om en resa i Norra Tyskland. 
Genom k. bref  den 30 maj 1890 uppdrog k. m:t åt de tre sistnämde 

att under fortfarande  ledning af  Berg fortsätta  den genom k. brefvet  den 
14 juni 1889 anbcfalda  undersökningen rörande apatittillgångarna å krono-
jord inom Norrbotten. Berättelserna öfver  1890 och 1891 årens undersök-
ningar öfverlemnades  med skrifvelse  af  den 9 april 1892. Se vidare k. 
m:ts proposition n:r 29 af  den 17 februari  1893 angående upplåtelse af  rätt 
till bearbetande af  apatitförekomster. 

Nya lagberedningen: 
Ang. hvad uti \ j\[y a laqberedninqens förslaq  till laq anqående hvad till 
fast  egendom ar J  J  J  J  </ J  <7 

att hänföra.  j - ^ e g e n ^ o m fa a t t hänföra. 
Stockholm 1892. 41 sid. 4:0. 

Ingår i 1895 bihang, 2 saml. 2 afd.  1 band. 
Ledamöter: F. d. justitierådet L. Annerstedt, ordf.,  assessorn 

Johan Wold, rådmannen Herman Billing. 
Historik.  Riksdagen anhöll i skrifvelse  n:r 50 den 12 maj 1885, att k. 

m:t måtte låta utreda hvad som borde vara att till fast  eller lös egendom 
hänföra  och för  riksdagen framlägga  de förslag  till tillägg i allmänna lagen 
som deraf  kunde föranledas.  Sedan till följd  af  denna framställning  landt-
bruksakadeiniens förvaltningskomité  och kommerskollegium inkommit med 
utlåtanden öfver  äldre lagberedningens förslag  till jordabalk kap. 1 §§ 1—5-
och kommerskollegium öfverlemnat  yttranden öfver  samma förslag  från  fa-
briksföreningar  i rikets städer och fullmäktige  i jernkontoret, hade k. 111:t, 
som funnit  nämda förslag  numera icke kunna såsom lag antagas, genom 
bref  den 31 december 1891 till lagberedningen öfverlemnat  skrifvelserna  och 
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yttrandena och anbefalt  lagberedningen att utarbeta förslag  till de lagbe-
stämmelser i ämnet som kunde finnas  vara af  behofvet  påkallade. 

Lagberedningens förslag  afgafs  den 4 juli 1892. Deröfver  infordrades 
utlåtanden från  kommerskollegium och landtbruksstyrelsen. Högsta domsto-
lens utlåtande den 6 november 1894 vid k. m:ts proposition n:r 27 den 29 
januari 1895 med förslag  till lag om hvad till fast  egendom är att hänföra. 

t 

2. Nya lagberedningens förslag  till för  ändrade lagbestäm-
7 • /• O 7 • 7 1 /... ..7 7 7 guld OCh OM bo-

melser i jraga om makars ansvarighet jor gala och om twmd. 
boskilnad. 

Stockholm 1893. 43 sid. 4:o. 
Ledamöter: F. d. justitierådet L. Annerstedt, ordf.,  assessorn 

Johan Wold, rådmannen Herman Billing, revisionssekreteraren Joh. 
O. Ramstedt. 

Särskilda yttranden af  Billing, sid. 31—41; presidenten K. J. 
Berg, sid. 42—43. 

Beredningens författningsförslag  utgjordes af:  Förslag till 1) lag 
angående makars ansvarighet i visst fall  för  gäld i boet; 2) lag an-
gående ändring i vissa delar af  förordningen  om boskilnad och 
undanskiftande  af  egendom i makars bo den 18 september 1862. 

Genom k. bref  den 31 december 1891 anbefaltes  lagberedningen att 
utarbeta de förslag  till förändringar  i gällande bestämmelser angående bo-
skilnad och dermed sammanhängande lagstadganden som kunde finnas  erfor-
derliga i syfte  att dels lättare tillfälle  för  vinnande af  boskilnad bereddes 
hustru dels hustrus eller enkas betalningsansvarighet för  gäld, som mannen 
ensam ådragit det gemensamma boet, inskränktes eller undanröjdes. 

Lagberedningens förslag  afgåfvos  den 21 december 1892. 

Betänkande af  komiterade för  utarbetande af  förslag  till f^^ur^M 
kontrollföreskrifter  till förekommande  af  olyckshändelser {foiySandel 

• I 7 7 • 7 SCr Se'">m 

genom elektriska ledningar för  kraftöjverföring.  Ir i*ka ledningar 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  finansärenden  den 3 fe-
bruari 1870. 

Komiterade:  Ofveringeniören  N. R. Curman, assistenten vid 
tekniska högskolan Karl Wallin, civilingeniören Jonas Wenström. 

Sekreterare: Nils Rahm, sekreterare i patentbyrån. 
Reservation af  Wenström. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  de i Norge. Danmark, Finland, 

England, Frankrike, Schweiz och Tyskland tillämpade föreskrifter 
till förekommande  af  olycksfall  vid anläggningar för  elektrisk kraft-
öfverföring. 

Komiterade afgåfvo:  Förslag till föreskrifter  till förekommande 
af  olyckshändelser genom anläggningar för  elektrisk ström med hög 
spänning. 
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Historik.  K. m:t bemyndigade finansministern  den 13 november 1891 
att till utarbetande af  förslag  i ofvannämda ämne låta tillkalla sakkunnige 
personer till ett antal af  högst tre. ])en 16 s. m. lemnades uppdraget i 
fråga  till generaldirektören och chefen  för  telegrafstyrelsen  C. E. G. B. 
Storckenfeldt  samt Wallin och Wenström och efter  Storckeufeldts  entledi-
gande i följd  af  sjukdom tillkallades sedermera Curman. Ofvanstående  be-
tänkande afgafs  den 11 juli 1892 och remitterades till tekniska högskolan i 
fråga  om deri föreslagna  bestämmelsers tillämplighet på en af  G. A. Gran-
ström gjord ansökan om tillstånd till elektrisk ledning från  Dalelfven  till 
Norbergs gruffält.  Remissen besvarades i utlåtande den 16 januari 1893. 

Ang. straffregi-  förslag  till förordning  angående straffregister  jemte förslag 
till förändrad  lydelse af  2 $ 4 mom. tryckfrihetsförord-
ningen, afgifvet  af  den af  k. m:t den 11 september 1891 
tillsatta komité för  utarbetande af  föreskrifter  till be-
redande af  upplysningar angående dömde förbrytare 
m. TO. 

Stockholm 1892. 98 sid. 4:o. 
Komiterade:  Justitiekanslereu J. E. Ellibt, ordf.,  departe-

mentschefen  i fångvårdsstyrelsen  C. Gerle, polismästaren Semmv 
| Rubenson. 

Sekreterare: vice häradshöfding  Viktor Almquist. 
Särskildt yttrande af:  Rubenson, sid. 63—65. 
Bilagor. A—C. Formulär. 
Ur  innehållet. Almquist, V., Redogörelse för  i utlandet vid-

tagua åtgärder till beredande af  upplysningar angående dömde för-
brytare. 

Historik.  Justitieombudsmannen gjorde i skrifvelse  den 29 november 
1879 framställning  om inrättande i Stockholm af  en för  hela riket gemensam 
anstalt, från  hvilken domstolar och andra myndigheter skulle ega att erhålla 
upplysningar rörande dömde förbrytare.  Med anledning af  denna framställ-
ning och de utlåtanden, som deröfver  afgåfvos  af  fångvårdsstyrelsen  och an-
dra myndigheter, äfvensom en framställning  från  öfverståthållareembetet  i 
Stockholm tillförordnade  k. m:t den 11 september 1891 en komité med 
uppdrag att utreda, hvilka åtgärder lämpligen kunde vara att vidtaga i an-
ledning af  justitieombudsmannens och öfverståthållareembetets  framställningar 
och inkomma med yttrande i nämda hänseende äfvensom afgifva  förslag  till 
de förändrade  eller nya lagbestämmelser, som för  ändamålets vinnande kunde 
finnas  vara af  behofvet  påkallade. 

Komiterades förslag  afgafs  den 30 september 1892. Deröfver  infor-
drades utlåtanden från  samtliga hofrätterna,  kammarrätten och fångvårds-
styrelsen. 
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Betänkande och förslag  angående beskattning af  maltdryc- Ang- beekaUni nn 
ker med iakttagande att svagdricka fritages  från  be- 
skattningen, afgifvet  den 26 november 1892 af  dertill 
i nåder förordnade  komiterade. 

Stockholm 1892. 55 sid. 4:o. 
Reservationer af:  Feilitzen ocb Lindeberg, sid. 50—55. 
Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) förordning  angående be-

skattning af  maltdrycker; 2) ordningsstadga för  bryggerierna i riket. 
Historik.  Sc sid. 524 vid betänkandet den 11 december 1891 angående 

beskattning af  maltdrycker. K. m:t förordnade  den 22 oktober 1892, att samma 
komité, som afgifvit  detta betänkande, skulle förstärkt  med Bjurholm och Sand-
wall som ledamöter sammanträda för  att dels med anledning af  ett utaf  finans-
departementets kontroll- och justeringsbyrå den 8 oktober 1892 afgifvet  utlåtande 
taga under förnyad  ompröfning  den i nyssnämda betänkande omhandlade 
frågan  om drickats undantagande från  sagda beskattning dels ock afgifva 
förslag  till sådana ändringar uti och tillägg till de af  komitén utarbetade 
författningsförslag,  som kunde erfordras  för  beredande af  skattefrihet  för 
dricka, äfvensom verkställa beräkning angående beloppet af  den nedsättning, 
som af  omförmälde  undantag från  skattens tillämpning kunde föranledas  i 
den uti betänkandet meddelade beräkning angående maltskattens afkastning. 
Godsegaren Warholm entledigades från  vidare deltagande i komiténs arbeten 
och öfriga  komiterade sammanträdde den 5 november 1892. 

Underdånigt  betänkande och förslag  angående vissa för  än- ^nukngar {%• 
dringar i afseende  på sjökrig sm aterielen m. m., afgifvet  S^aMaen. 
den 30 november 1892 af  dertill i nåder förordnade 
komiterade. 

i Stockholm 1893. 48 sid.+ 4 ritningar. 4:o. 

Komiterade:  Konteramiralen E. S. K. Peyron, ordf.,  kommen-
dörerna J. C. Österman, R. G. von Hedenberg, J. E. Christerson 
och A. F. H. Klintberg, kommendörkaptenerna prins Bernadotte 
och C. E. Smith, öfverdirektören  G. V. Svensson och direktören 
H. H. Lilliehöök. 

Sekreterare: Kaptenen vid. k. flottan  H. G. V. Wrangel. 
Bilagor. 1. Utkast till pansarbåt af  Sveas cert i enlighet med 

af  komitén uppgjort program. 
2. Jemförelsetablå  öfver  pansarbåten Göta och den modifie-

rade typen. 
3. Promemoria öfver  den föreslagna  första  klassens minbåtens 

hufvuddata. 

Ingår i 1893 bihang 2 saml. 2 afdeln. 
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4. Utkast till avisofartyg  enligt komiténs program. 
5. Promemoria angående det föreslagna  avisofartyget. 
6. Förslag till förändring  af  2:a klassens pansarbåtar. 
7. Förslag till förändring  af  l:a klassens kanoubåtar. 
8. Summarisk tablå öfver  riksstaten samt auslagen under 

femte  hufvudtiteln  1881—93. 
9. Tabell utvisande den ungefärliga  ordning, uti hvilken den 

föreslagna  fartygsmaterielen  m. m. enligt "komiténs åsigt borde au-
skaffas.  och rörande anskaffningen  med ett årligt fast  anslag af 
2,800,000 kronor. 

Med fästadt  afseende  å den stora utveckling som egt rum inom alla 
grenar inom sjökrigsmaterielen under tiden sedan 1880 års s. k. certkomité 
afgaf  sitt betänkande och för  att i mån af  landets tillgångar och behof 
kunna tillgodogöra sig resultaten af  denna utveckling och i sammanhang 
dermed ingå i. granskning af  andra sjöförsvarets  angelägenheter hemstälde 
chefen  för  sjöförsvarsdepartementet  till k. m:t, att innan framställning  blefve 
gjord om anslag till nya fartyg  m. m., en komité af  sakkunnige personer 
måtte tillsättas med uppdrag att afgifva  yttrande och förslag  hufvudsakligen 
beträffande  vissa uppgifna  punkter. .Med bifall  till departementschefens  för-
slag tillförordnade  k. m:t en komité och genom generalorder den 19 sep-
tember 1892 blefvo  komitéledamöterna utsedde. Komitén sammanträdde 
den 26 samma månad. 

Betänkandet anmältes den 14 januari 1893 och åberopades i k. stats-
verkspropositionen till 1893 års riksdag vid förslaget  under femte  hufvud-
titeln punkt 7—8 om ett ordinarie reservationsanslag af  2,000,000 kr. till 
flottans  nybyggnad och underhåll. 

taxfiikoi  Twcä  Betänkande och förslag  rörande den framtida  dispositionen 
af  det regala laxfisket  i Torneä  elf. 

Stockholm 1892. 
Komiterade:  Generalkonsuln grefve  M. Björnstjerna, ordf., 

fiskeriinspektören  R. Lundberg, häradshöfdingen  G. Sundberg. 
Sekreterare: Grefve  Sten Lewenhaupt. 

AnBning^Mh" 1' Allmänna grunder för  ordnandet af  svenska härens förvalt-
etvmume ning i fält  afgifna  af  den genom nådigt bref  den 12 

oktober 1888 tillsatta komitén för  utarbetande af  förslag 
till fältförvaltnings-  och etappreglementen. 

Stockholm 1892. 8:0. 

Fältförvaltningsreglemente  N:r  1. Förslag  till etappregle-
mente. 

Stockholm 1891. 8:0. 
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J¥:r  2. Förslag  till reglemente för  jernvägarnes begagnande 
under krigstid för  militära ändamål (fältjernvägsregle-
mente.) 

Stockholm 1892. 

N:r  3. Förslag  till reglemente för  vattenfarleders  begag-
nande under krigstid för  militära ändamål (sjötrans-

•portreglemente ). 
Stockholm 1892, 

N:r  4. Förslag  till reglemente för  telegraf-  och telefonvä-
sendet i fält  (fälttelegrafreglemente). 

Stockholm 1892. 

N:r  5. Förslag  till fältpostreglemente. 
Stockholm 1892. 

N:r  6. Förslag  till fältförplägnadsreglemente. 
Stockholm 1892. 

N:r  7.  Förslag  till reglemente för  utrustningsmaterielens 
underhåll, ersättning och redovisning i fält  (fältmateriel-
reglemente). 

Stockholm 1892. 

N:r  8. Förslag  till fältsjukvårdsregleinente. 
Stockholm 1892. 

N:r  9. Förslag  till fältveterinärreglemente. 
Stockholm 1892. 

JV:r  10. Förslag  till reglemente för  kassa- och räkenskaps-
väsendet i fält  (fälträkenskapsreglemente). 

Stockholm 1892. 

N:r  11. Förslag  till fältajlöningsreglemente. 
Stockholm 1892. 

Komiterade:  Generalmajorerna Axel Ryding, ordf.,  friherre 
Axel Rappe, öfversten  Hemming Gadd. 

Sekreterare: Kaptenen O. B. Malm. 
Enligt landtförsvarsdepartementets  diarium för  1892 tyckes 

komitén ha afgifvit  förslag  till: 1) ändringar af  vissa paragrafer  i 
förslaget  till lag angående enskildes skyldighet att fullgöra  rekvisi-
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tioner; 2) instruktion för  generalkrigskommissariatet; 3) bestämmel-
ser för  organiserandet af  fältpolisväsendet;  4) bestämmelser för  orga-
niserandet af  väg- oeh vattenbyggnadsväsendet i fält;  5) organisa-
tion af  härens intendenturväsende. 

Komitén tillförordnades  den 12 oktober 1888. Generalintendenten gene-
ralmajor J. L. O. Toll var ursprungligen bland komiterade. 

Förslag  till skjutinstruktion för  infanteriet. 
Stockholm 1892. 90 sid.+ 7 opag. formulärsidor-f  1 plansch. 8:o. 

" o 
Komiterade:  Ofverstlöjtnanten  F. A. Åstrand, kaptenen J. C. 

Lemchen. 
Komiterade tillförordnades  genom generalorder n:r 140 den 15 fe-

bruari 1892. 

ningmrtuierfkår  Betänkande och förslag  angående en fästnings  artillerikår 
^gama vMKalZ-  för  sjöbefästningarna  vid Karlskrona. 

krona. 
Förvaras bland handlingarna till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden 
den 24 februari  1893. 

Komiterade:  Vice amiralen friherre  F. V. von Otter ordf., 
kommendören G. E. Ulff,  kommendörkaptenen friherre  E. Barne-
kow, majorerna G. A. C:son Bergman och Fr. Leth. 

Sekreterare:  H. von Arbin, kapten vid flottan. 
Reservation af  Ulff. 
Bilagor. I. Personalbehofvet  för  Karlskrona befästningar  etc. 

såväl under krigs- som fredstid. 
II—III. Utvisande anslagstitlar och belopp af  medel under 

5 hufvudtiteln  till aflöning,  beklädnad och naturaunderhåll m. m. 
åt personal, särskildt afsedd  till bemanning af  sjöbefästningarna 
vid Karlskrona. 

IV. Årsklassernas storlek af  beväring och af  f.  d. stamaustälde_ 
V. Personal från  artillerikåren behöflig  för  garuisonstjenstens 

upprätthållande. 
VI. Förslag till normalstat för  Karlskrona artillerikår. 
VII g. Kostnadsförslag  angående diverse byggnader. 
Xa. Förslag till stater för  1893—96. 
XI. Antalet man som i följd  af  kontrakt kunde antagas kvar-

stå inom de särskilda löneklasserna. 
XV b. Erforderligt  belopp till aflöning  af  fästningsartilleriaf-

delningen i följd  af  kontrakt med kvarstående manskap. 
Betänkandet afgafs  den 21 december 1892. Se-k. m:ts proposition n:r-

42 den 24 februari  1893 angående vissa ändringar i organisationen af  Karls-
krona artillerikår. 
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Förslag  till läsplan m. m. för  samskolor etc. Anmms&r.fö r 

Komiterade:  T. f.  rektorn vid Askersunds läroverk J. G. Span-
genberg, rektorn vid Köpings pedagogi M. P. Mattsson. 

Se protokollet öfver  ecklesiastikärenden vid k. m:ts proposition n:r 
00 1893. 

Förslag  till läsebok för  folkskolan.  An%iw£/Ö r 

Komiterade:  Seminarierektorn Carl Vilh. Kastman, ordf.,  folk-
skoleinspektören Ivar Lyttkens, folkskoleläraren  läraren vid Bollnäs' 
småskollärareseminarium Carl Gotthard Liander. 

Komiterade tillförordnades  den 5 oktober 1889. Läseboken trycktes 
Stockholm 1892. 

Förslag  till gymnastik- och bajonettfäktningsreglemente.  ^bajn^u/äu-
Komiterade:  Kaptenerna V. G. Balck, C. C. A. Silow, P. R ( m " e -

G. V. von Heideman, löjtnanterna G. A. Torén, friherre  N. V. U. 
af  Wetterstedt. 

Komiterade tillförordnades  den 4 januari 1892 genom generalorder n:r 6. 
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anngS'bammor- Eneström, G., Underdånigt  betänkande om barnmorskekå-
skckannxpenmo- r e n s pensionering jämte förslag  till reglemente för  barn-

morskornas ålder domsunder stöds anstalt. 
Stockholm 1893. XII + 227 sid. 8:o. 

Ingår i 1895 bihang 2 saml. 2 afdeln. 
Ur  innehållet: Redogörelse för  barnmorskeväsendets utveckling 

i Sverige, sid. 5—20. 
Tabellbilagor:  I. Antalet barnmorskor utexaminerade under 

1867—1892 samt lefnadsåldern  vid examens afläggande. 
II. Antalet barnmorskor vid slutet af  åren 1851 —1890 länsvis. 
III. Antalet år 1892 befintliga  barnmorskor med fördelning 

till hemvist och yrkesutöfning. 
IV—VI. De år 1892 praktiserande barnmorskorna fördelade  med 

hänsyn till: lefnadsålder  och examensår; antalet verkstälda förlossnin-
gar under år 1891; hemvist och hela årsinkomsten under samma år. 

VII. De år 1892 i kommuners tjenst anstälda barnmorskor 
med hänsyn till anställningsår, löneinkomster och antalet i aflönin-
gen deltagande kommuner. 

VIII. De år 1892 praktiserande barnmorskorna med fördel-
ning efter  civilstånd eller för  de gifta  efter  mannens stånd eller yrke. 

IX. Antalet barnmorskor som under 1887—92, dödt, emigre-
rat eller afflyttat  till annan ort inom Sverige; länsvis. 

X—XI. Beräkningar angående kostnaden för  ålderdomsunderstöd. 
I enlighet med ett af  k. m:t gifvet  bemyndigande uppdrog chefen 

för  ecklesiastikdepartementet åt e. o. biblioteksamanucnsen G. Eneström 
att verkställa den ytterligare utredning af  frågan  om barnmorskekårens 
pensionering som pröfvades  vara behöflig,  innan det af  1888 års riksdag 
begärda förslaget  till frågans  lösning kunde framläggas,  äfvensom till k. m:t 
inkomma med det yttrande och förslag  hvartill utredningen kunde föranleda. 
Ofvanstående  betänkande afgafs  den 13 februari  1893. 

till vikaries af-  Underdånigt  betänkande och förslag  afgifvet  den 20 febru-
ordin. lärare art 1893 af  den af  kunql. maj:t den 10 auqusti 1892 

genom sjukdom j j o i o 

''tjenstgöra"  tillsatta kommitté för  afgifvande  af  betänkande oeh för-
slag, om och på hvilka vilkor statsbidrag må kunna 
lämnas till aflönande  af  vikarie för  sådan ordinarie 
lärare eller lärarinna, som af  sjukdom urståndsättes att 
fullgöra  sin tjänst. 

Stockholm 1893. 2+ 111 + 51 sid. 8:0. 
Ingår i 1894 bihang 2 saml. 2 afdeln. 
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Komiterade:  Folkskoleinspektören kyrkoherden N. J. O. H. 
Lindström, ordf.,  inspektören öfver  Stockholms folkskolor  C. G. Berg-
man, folkskoleläraren  P. Lagerblad. 

Sekreterare: C. von Schulzenheim, kanslisekreterare i ecklesia-
stikdepartementet. 

Bilagor. Förslag till k. kungörelse i ämnet, sid. 43—45. 
Formulär, sid. 46 och 47. 
Öfversigt  öfver  antalet ordinarie folkskolelärare  och lärarinnor, 

hvilka under 1887—92 för  sjukdom åtnjutit oafbruten  tjenstledighet 
en månad eller längre. 

I anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 57 den 20 xnaj 1890 och efter  in-
komna utlåtanden af  samtliga domkapitel och k. befallningshafvande  samt 
öfverstyrelsen  för  Stockholms stads folkskolor  och öfverståthållarembetet  till-
förordnades  komitén. Komitén sammanträdde den 1 december 1892. 

Öfver  betänkandet inhämtades utlåtanden från  k. m:ts befallningshaf-
vande, öfverstyrelsen  för  Stockholms stads folkskolor  och direktionen för 
folkskolelärarnes  pensionsinrättuing. Ärendet föredrogs  den 17 mars 1894. 
K. m:ts proposition n:r 58 samma dag, angående aflönande  i vissa fall  af 
vikarie för  sådan ordinäre lärare eller lärarinna vid folkskola,  som af  sjuk-
dom urståndsättes att fullgöra  sin tjenst. 

1. Nya lagberedningens förslag  till lag angående vissa in- vissa "' 
vändningar i rättegång vid allmän underrätt, så ock 
om sådan rätts behörighet i vissa fall. 

Stockholm 1893. 26 sid. 4:o. 

Ledamöter: Landshöfdingen  Axel Bergström, ordf.,  assessorn 
Johan Wold, rådmannen Herman Billing och revisionssekreteraren 
J. O. Ramstedt. 

Genom k. bref  den 31 december 1892 anbefaltes  lagberedningen bland 
annat att utarbeta förslag  till de förändringar  i rättegångsordningen, som 
kunde finnas  erforderliga  i syfte  att det af  beredningen i dess förut  af-
gifna  förslag  till -lag angående fullföljd  af  talan emot allmän domstols utslag 
i tvistemål förordade  förfarandet  i fråga  om fullföljd  af  talan i invändnings-
frågor  måtte komma så fullständigt  som möjligt medföra  de dermed af-
sedda fördelar. 

Lagberedningens förslag  afgafs  den 16 mars 1893. 
Sedan f.  d. justitierådet b. Annerstedt utnämts till president i kam-

marrätten, blef  landshöfdingen  Bergström den *31 december 1892 förordnad 
till ordförande.  Angående lagberedningen och dess arbeten se beredningens 
arbetsberättelser, som äro bifogade  de respektive årens statsverksproposi-
tioner, samt protokollet öfver  justitieärenden den 13 januari 1894 som är 
bifogadt  statsvcrkspropositionen till 1894 års riksdag. 

Förteckn.  öfver  Komitébel.  35 

•andningar i 
rättegång. 
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förwdningen 9om Nya lagberedningens förslag  till lag angående ändring 
krigsdormtotar • 7 7 j. r.. j • 7 • j j 7 7 

etc. i vissa delar aj jorordnmgen om krigsdomstolar och 
rättegången derstädes den 11 juni 1868. 

Stockholm 3893. 43 sid. 4:o. 
Ingår i 1894 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

Ur  innehållet: Historik angående frågan  om krigshofrättens 
indragning, sid. 11—26. 

Bilagor. A—B. Förslag till förordning  angående vissa än-
dringar i förordningen  den 11 juni 1868 om krigsdomstolar och 
rättegången derstädes. 

Ofvannämda bilagda förslag  blefvo  uppgjorda inom justitiedepartementet 
1881 och 1882. 

Historik.  Genom k. bref  den 31 december 1872 anbefaltes  nya lag-
beredningen att taga i öfvervägande,  huruvida krigshofrätten  borde indragas 
eller ombildas, samt uppgöra det förslag  i ämnet som funnes  vara af  om-
ständigheterna påkalladt. I skrifvelse  den 9 maj 1888 angående reglering 
af  utgifterna  under riksstatens andra hufvudtitcl  anhöll riksdagen, att k. m:t 
täcktes vid utarbetande af  förslag  till ny rättegångsordning låta till behand-
ling företaga  jämväl frågan  om krigshofrättens  indragning eller ombildning. 

Lagberedningens förslag  afgafs  den 25 april 1893. Öfver  detsamma 
afgåfvos  utlåtanden af  krigshofrätten,  svea hofrätt  och högsta domstolen, 
hvilka utlåtanden äro bifogade  k. m:ts proposition n:r 7 den 30 december 
1893 angående ändring i vissa delar af  förordningen  om krigsdomstolar etc. 
den 11 juni 1868. 

eäMiig^niténe  Nya arbetar eför  säkring skomiténs betänkande: 
betänkande. r . 0 -

1. Utlatande  och jorslag. 
Stockholm 1893. VIII + 148 sid. 8.o. 

II.  Statistiska undersökningar och kostnadsberäkningar, 
efter  uppdrag af  komitén verkstälda af  prof.  And. Lind-
stedt. 

Stockholm 1893. 130 sid. 8:o. 

III.  Ofversigt  af  lagstiftningen  rörande arbetareförsäkring 
i åtskilliga främmande  länder. 

Stockholm 1892. 168 sid. 8:o. 

IV.  Statistiska undersökningar angående pensionskassor. 
Stockholm 1893. 107 sid. 8:o. 

Ingå i 1895 bihang 2 saml. 2 afd. 
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Komiterade:  Häradshöfdingen  Victor Ekenman, ordf.,  hemmans-

egaren A. P. Danielson, byråchefen  grefve  Hugo Hamilton, profes-
sorerna Anders Lindstedt och Chr. Lovén, fabriksidkaren  Ernst 
Stridsberg. 

Sekreterare: vice häradshöfding  Åke Thomasson. 

Särskild mening af  Danielson, I sid. 141—148. 

Bilagor till H: 32 tab. rörande arbetares och med dem jäm-
förliga  personers fördelning  i yrken; 

till III. Ofversättning  af  tyska lagen angående invaliditets-
och ålderdomsförsäkring  den 22 juni 1889; 

till IV. Tab. 1. Pensionskassor med delegarebidrag, hvilka ej 
uteslutande afse  personer i statens tjenst, dessa kassors ställning och 
verksamhet år 1891. 

Tab. 2. Pensionsinrättningar vid enskilda jernvägar, dessa 
inrättningars ställning och verksamhet 1889—1891. 

Tab. 3. Pensionskassor med delegarebidrag för  industriella 
arbetare, dessa kassors ställning och verksamhet åren 1889—1891. 

Redogörelsen för  den utländska arbetarlagstiftningen  omfattade:  Norge, 
Danmark, Tyskland. Österrike, Schweiz, Belgien, Frankrike, Italien och 
England. 

Komiterade afgåfvo:  Förslag till lag angående försäkring  för 
beredande af  pension vid varaktig oförmåga  till arbete. 

Historik.  Vid föredragning  den 30 oktober 1891 af  riksdagens skrifvelse 
n:r 83 den 13 maj samma år i anledning af  k. m:ts proposition n:r 23 med förslag 
till lag om försäkring  för  olycksfall  i arbete samt arbetarförsäkringskomiténs 
förslag  dels till lag 0111 sjöfolks  försäkring  för  olycksfall  i tjensten och dels 
till lag 0111 ålderdomsförsäkring,  förklarade  k. m:t, att frågan  om en lag-
stiftning  rörande ålderdomsförsäkring  ännu icke kunde anses hafva  vunnit 
den utredning att ett tillfredsställande  förslag  i ämnet derpå kunde grundas 
och att denna försäkring  liksom äfven  olycksfallsförsäkringen  möjligen borde 
sättas i samband med och hufvudsakligen  grundas på invaliditetsprincipen, 
hyarför  k. m:t faun  godt uppdraga åt en komité att efter  utredning af  dit-
hörande förhållanden  inkomma med yttrande i ämnet och de lagförslag,  hvar-
till en sådan utredning funnes  föranleda. 

Komitéledamöterna fabriksdisponenterna  William Gibson och G. V. S. 
Tham blefvo  vid skilda tillfällen  på begäran entledigade och efterträddes 
Gibson af  Stridsberg. 

Komiterade sammanträdde den 25 november 1891. Utlåtandet afgafs 
den 30 mars 1893. Öfver  detsamma afgåfvos  följande  i nämda bihang in-
tagna utlåtanden: 

Öfverståthållareembetets  och kongl. maj:ts samtlige befallnings-
hafvandes  utlåtanden öfver  nya arbetareförsäkringskorniténs  betän-
kande med förslag  till lag angående försäkring  för  beredande af  pen-
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. sion vid varaktig oförmåga  till arbete äfvensom vid samma utlåtan-

den fogade  yttranden af  andra myndigbeter, föreningar  och enskilda. 
Stockholm 1894. 132 sid. 4:o. 

Yttranden af  träarbetareförbundets  i Sverige Stockholmsafdel-
ningar m. fl.  öfver  nya arbetareförsäkringskomiténs  förslag  till lag 
angående försäkring  för  beredande af  pension vid varaktig oför-
måga till arbete. 

Stockholm 1895. 8 sid. 8:o. 

Kongl. maj:ts och rikets kommerskollegii den 30 oktober 1894 
afgifna  underdåniga utlåtande öfver  nya arbetareförsäkringskomiténs 
förslag  till lag angående förberedande  af  pension vid varaktig oför-
måga till arbete. 

Stockholm 1895. 71 sid. 8.o. 

K. m:ts proposition n:r 22 den 14 januari 1895 med förslag  till lag 
angående försäkring  för  beredande af  pension vid varaktig oförmåga  till 
arbete. 

i/'%iZn"l'pp  Utlåtande  oeh förslag  af  komitén för  ordnande af  statens 
handlings- och i Ti-  i i 7 - 7 
entreprenad- upphandlings- och entreprenadvasende. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 17 
november 1893. 

Komiterade:  Se sid. 494 vid betänkandet af  den 6 oktober 
1888. 

Reservationer af:  Sparre och Robbert. 
Komiterade afgåfvo:  Förslag till ändringar uti eller tillägg till 

de genom nådiga kungörelsen den 10 maj 1889 meddelade före-
skrifter  rörande statens upphandlings- och entreprenadväsende. 

Historik.  Se 1888 sid. 494 och 1889 sid. 499. K. m:t utfärdade  den 10 maj 
1889 kungörelse angående tillämpning under viss tid af  förändrade  föreskrifter 
rörande statens upphandlings- och entreprenadväsende och föreskref  derjämte, 
att de myndigheter, som hade befattning  med tillämpningen af  dessa föreskrifter, 
egde att före  den 1 juni 1892 inkomma till k. m:t med de anmärkningar som 
kunde föranledas  vid tillämpningen. Yttranden inkommo ifrån  direktionen 
öfver  garnisonssjukhuset, domänstyrelsen, lotsstyrelsen, marinförvaltnitigen, 
fångvårdsstyrelsen,  telegrafstyrelsen,  medicinalstyrelsen, jernvägsstyrelsen, öfver-
intendentsembetet, chefen  för  Jönköpings regemente, generalpoststyrelsen 
och arméförvaltningen.  Genom k. bref  förordnade  k. m:t den 31 december 
1892 att komiterade skulle sammanträda för  att företaga  granskning af 
ofvanberörda  yttranden samt afgifva,  det utlåtande och förslag  i ämnet hvar-
till komiterade kunde finna  anledning. 

Komiterade sammanträdde den 16 januari 1893 och afgåfvo  sitt be-
tänkande den 27 april samma år. Ärendet föredrogs  den 11 augusti och 
17 november samma år. 
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Skrifvelse  af  den 14 september 1893 till herr statsrådet oeh ̂ jJ^SS^H 
chefen  för  k. finansdepartementet  angående verkstäld ar/s• och stäm-

, . . . . 7  pelbeskattningen. 

granskning aj utarbetade författningsförslag  rörande ut-
vidgning af  arfsbeskattningen  och utsträckt tillämpning 
af  stämpelskatten. 

Tryckt i sammanhang med nedanstående betänkande i ämnet å sid. 
121—123. 

Komiterade:  Hofrättsrådet  M. G. Bruzelius och häradshöfdin-
garna C. B. Ilasselrot och D. G. Restadius. 

Bilaga A. Hasselrot, förslag  till ändrad lydelse af  52 § i 
k. förordningen  angående stämpelafgiften. 

Jemför  historiken under nedanstående betänkande. 

Hafsfiskekomitén: 

1. Utlåtande  den 10 oktober 1893 i fråga  om anslag af  ^Xåutif-
statsmedel för  insamlande och meddelande af  rapporter  tanden-
om pågående sillfiske  utefter  kusten af  Göteborgs och 
Bohus län. 

2. Utlåtande  den 16 oktober 1893 angående fredningstid 
för  hummer jemte förslag  till kungörelse angående än-
drad lydelse af  23 och 38 pp af  fiskeristadgan  den 29 
juni 1852. 
Komiterade:  Se 1894 sid. 559. 

Betänkande och förslag  angående utvidgning af  arfsbeskatt- Antfj  £/£ lochn9 

ningen och utsträckt tillämpning af  stämpelskatten, af-  s'ann^e", ka" 
gifvet  den 27  oktober 1893 af  dertill förordnade  komi-
terade. 

Stockholm 1893. 123 sid. + l tabell. 4:o. 
Ingår i 1894 bihang 2 saml. 2 afdeln.  1 bandet. 

Komiterade:  Expeditionschefen  i finansdepartementet  grefve 
Hans Wachtmeister, landskamreraren H. Cavalli, ledamoten af  andra 
kammaren riksgäldsfullmäktigen  Johan Johansson i Noraskog. 

Sekreterare: Alexis Hammarström. 
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Bilagor. N:r I. Uträkning af  den föreslagna  arfsskatten  för 
arfslotter  å vissa uppgifna  belopp. 

N:r II. Tabell utvisande omfattningen  af  vissa rörelsegrenar 
bos riksbanken, de enskilda sedelutgifvande  bankerna ocli aktie-
bankerna under år 1892. 

Ur  innehållet: Redogörelse för  motsvarande lagstiftning  i Frank-
rike, England, Preussen, Danmark, sid. 58—09. 

Betänkandet omfattar  förslag  till följande  författningar: 
1) förordning  angående stämpelafgiften; 
2) lag angående ändrad lydelse af  9 kap. 1 och 4 §§ ärfda-

balken; 
3) lag angående ändrad lydelse af  22 kap. 20 och 21 §§ straff-

lagen ; 
4) lag angående värdering af  död mans bo; 
5) lag angående förändrad  lydelse af  1 § i förordningen  an-

gående särskilda protokoll öfver  lagfarter,  inteckningar och andra 
ärenden den 10 juni 1875. 

Historik.  Sedan k. m:t den 19 maj 1893 bemyndigat chefen  för 
finansdepartementet  att för  beredandet af  föreliggande  frågor  angående för-
ändringar i skatteväsendet såsom frågorna  om utvidgning af  arfsbeskattnin-
gen om utsträckt tillämpning af  stämpelbeskattningen samt om revision af 
förordningen  angående bevillning af  fast  egendom samt af  inkomst jämte 
dermed sammanhängande ämnen tillkalla de personer, hvilkas biträde han 
för  beredningen af  omförmälda  frågor  funne  nödigt anlita, samt dervid tillika 
förklarat  att vid nämda beredning hänsyn borde tagas till de uttalanden, 
som innefattades  i bemälde departementschefs  anföranden  till statsrådspro-
tokollet den 13 januari och den 14 oktober 1892 samt i riksdagens skrifvelse 
till konungen n:r 7 den 27 november samma år äfvensom till hvad i öfrigt 
vid dithörande frågors  behandling inom riksdagen förekommit,  uppdrog chefen 
för  finansdepartementet  den 24 maj 1893 åt komiterade att deltaga i bered-
ningen af  ofvannämda frågor.  Angående författningsförslagens  granskning 
af  en förstärkt  komité se härofvan  samt komiterades skrifvelse. 

Öfver  komiterades förslag  afgafs  följande  gemensamma i ofvannämda 
bihang intagna utlåtande af  statskontoret och kammarrätten: 

Kongl. statskontorets och kongl. maj:ts och rikets kammarrätts 
underdåniga utlåtande öfver  det af  särskilda komiterade den 27 
oktober 1893 afgifna  betänkande och förslag  angående utvidgning 
af  arfsbeskattningen  och utsträckt tillämpning af  stämpelskatten. 

Stockholm 1894. 26 sid. 4:o. 
K. m:ts proposition n:r 43 den 21 februari  1894 med förslag  till ny 

förordning  angående stämpelafgiften. 
K. m:ts. proposition n:r 44 samma dag med förslag  till lag angående 

ändrad lydelse af  9 kap. 4 § ärfdabalken,  lag angående värdering af  död 
nians bo och lag angående ändrad lydelse af  1 § i förordningen  angående 
särskilda protokoll öfver  lagfarter  etc. den 16 juni 1875. 
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Läroverkskomi tén : 

1. Förslag  till ändrade bestämmelser rörande undervisnings-
j. /*«• 7.. 7 r it * • 7 *7 # 77 7». 7 lärarebefattnin-

prof  jor lararebejattnmgar vid rikets allmann a läroverk gar vid aiim. 
jämte dermed i samband stående frågor,  afgifvet  den 
24 november 1893 af  utsedde kommitterade. 

Stockholm 1893. 42 sid. 8:0. 
Komiterade:  Se sid. 516 vid läroverkskomiténs betänkande 1891. 
Bilagor. A. Antal lärare vid de allmänna läroverken som 

befordrats  under ecklesiastikåren 1882—1892. 
B. Öfversigt  öfver  den tid som åtgått för  tillsättande af  lärare-

befattningar  under ecklesiastikåren 1882 — 1893. 
C. Förslag till ändrad lydelse af  §§ 52—64, 68, 73, 74, (första 

stycket) och 92 i gällande läroverksstadga. 
Historik.  Komiterade erhöllo genom k. m:ts beslut den 19 maj 1893 

i uppdrag bland annat att afgifva  förslag  till de närmare bestämmelser och 
de ändringar i gällande föreskrifter,  som befunnes  nödiga derest samtliga 
undervisningsprof  för  lärarebefattningar  vid de allmänna läroverken skulle 
komma att afläggas  i hufvudstaden.  Öfver  betänkandet inhämtades utlå-
tanden från  samtliga domkapitel samt direktionerna öfver  Stockholms stads 
undervisningsverk och nya elementarskolan i Stockholm. Ärendet föredrogs 
den 9 mars 1894 och afläts  samma dag k. m:ts proposition n:r 56 angående dels 
ändrade bestämmelser rörande lönctursberäkning för  vissa lärare, dels inrät-
tande af  en kommission för  bedömande af  undervisningsprof  för  lärare-
befattningar. 

2. Utlåtande  angående beredande af  en mera betryggad ^aJum. 
ställning för  de extra ordinarie lärarne vid allmänna larover -
läroverken. 

Ingår å sid. 6—29 i det vid nedanstående k. m:ts proposition fogade 
protokollsutdrag. 

Bilagor. A. Tabellarisk öfversigt  öfver  antalet lärare och lär-
jungar vid de allmänna läroverken v. t. 1824—h. t. 1892. 

B. 1—2. Tabellarisk öfversigt  öfver  lärares ålder vid första 
gången vunnen befordran  ecklesiastikåren 1876—1893. 

B. 3. Tabellarisk öfversigt  öfver  akademiska kunskapsprof 
lärare aflagt  före  första  gången vunnen befordran,  under ofvannämda 
ecklesiastikår. 

C. Antalet lärarekandidater som nöjaktigt afslutat  profåret 
under 1875—1893. 

D. Från och med 1882 tillkomna nya lärarebefattningar. 

l 
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E. 1—7. Ledigstående lärarebefattningar. 
F. Lärares vid de allmänna läroverken ocb pedagogierna tjenst-

ledigbet ecklesiastikåren 1882—92. 
G. Extra lärarnes antal h. t. 1882—92. 
H. 1—2. De extra ordinarie lärarnes lefnadsålder  och tjenste-

tid v. t. 1889. 
H. 3. De kompetente extra ordinarie lärarnes ålder samt 

tjenstetid efter  vunnen kompetens v. t. 1889. 
IT. 4. Extra ordinarie lärare tjenstgörande v. t. 1893. 

En af  åtskilliga såväl ordinarie som extra ordinarie lärare vid de all-
männa läroverken ingifven  petition om en mera betryggad och värdig ställ-
ning åt de extra ordinarie lärarne blef  af  k. m:t remitterad till läroverks-
komitén, som deröfver  afgaf  den 14 december 1893 sitt ofvanstående  utlå-
tande. Ärendet föredrogs  den 9 mars 1894. K. m:ts proposition n:r 57 afläts 
samma dag angående öfverflyttning  till allmänna indragningsstaten af  åtskil-
liga lärares aflöning  samt rörande understöd åt extra ordinarie lärare vid 
allmänna läroverken under förfall  på grund af  sjukdom. 

A"appårne. at Undersökning  skomitén för  afgifvande  af  förslag  rörande den 
enskilde tillhöriga mark som kan finnas  nödig för  att 
bereda lapparne tillgång till skog eller renbete: pro-
tokoll. 
Komiterade:  Of  ver jägmästaren och domänintendenten Ernst 

Fredrik Groth, ordf.,  förste  landtmätaren Fr. V. Jonson, t. f.  lapp-
fogden  A. V. Suwe. 

1 anledning af  skrifvelse  från  k. m:ts befallningshafvande  i Jämtlands 
län den 17 maj 1893 tillförordnade  k. m:t den 22 juni samma år komite-
rade med uppdrag att föreslå  den mark, som kunde finnas  oundgängligen 
nödig för  att under hela året bereda lapparne vid de för  dem afsatta  land 
tillgång till skog eller renbete eller för  att bereda dem vägar öfver  in-
egor etc. 

Från komitén insändes upder september och oktober månader till ju-
stitiedepartementet åtskilliga protokoll. 

och ammunition Förslag  till föreskrifter  angående patronläge och ammunition 
för  6,5  miUime-  , , 7  .. 

ter* gevär. för  en gevarsmodell af  6,5  millimeters kaliber. 
Komiterade:  (å Sveriges sida): Styresmannen för  ammunitions-

fabriken  majoren T. F. R. Lysholm, majoren A. J. R. de Laval, 
kaptenen J. C. Lemchen. 

Sekreterare: Kaptenen C. O. E. von Feilitzen. 
Komiterade tillförordnades  den 4 november 1893 (generalorder n:r 1248). 

/ 
t 
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Andesvag skomitén: Utlåtande  den 19 december 1893 an- a^ii^t^m' 
gående vissa frågor  rörande blindundervisningen. 
Komiterade:  Se 1894 sid. 555—556. 
Se 1896 års statsverksproposition och det dervid fogade  protokollet 

öfver  ecklesiastikärenden den 13 januari 1896 sid. 79 och följande. 

Förslag  till skjutinstruktion för  de högre allmänna läro- s(ruuion)t?dc 
j högre aUm. 

verken. läroverken. 
Stockholm 1893. 8:0. 

Komiterade:  Kaptenerna J. C. Lemchen och C. Ankarcrona, 
löjtnanten P. Pettersson. 

Betänkande och jörslag rörande fabriks  statistiken. Änsiumm" ta' 
Komiterade:  F. d. presidenten C. F. Wsern, öfverdirektören  P. 

E. Sidenbladh. 
Komiterade tillförordnades  den 15 maj 1886 med uppdrag att utarbeta 

förslag  till afhjelpande  af  bristfälligheter  i näringsstatistiken. Komiterade 
afgåfvo  den 21 april 1890 ett förslag  rörande bergverksstatistiken (se Tillägg). 
Ofvannämda förslag  afgafs  den 13 maj 1893. Kommerskollegium inkom med 
utlåtande den 17 november 1894 och statistiska tabellkommissionen den 19 
oktober 1895. Se vidare det vid 1896 års statsverksproposition fogade  proto-
kollet öfver  civilärenden den 13 januari 1896 sid. 6 och följande. 
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1893 års jernvägrskomité: 

Betänkande angående förvärfvande  för  statens räkning 
af  vissa enskilda jernvägar, afgifvet  den 13 januari 
1894. 

Stockholm 1894, III+ 99 sid. + l karta. 8:0. 
Ingår i 1894 bihang 2 saml. 2 afdeln. 

II.  Ofverenskommelser  om gemensamt begagnande af  sta-
tioner m. m. 

Stockholm 1893. 211 sid. 8:0. 

III.  Handlingar  angående nytt aflöning  sr eglemente och ny 
instruktion. 

Stockholm 1893. 75 sid. 8:0. 

Komiterade:  Generalpostdirektören E. von Krusenstjerna, ordf., 
generaldirektören Erik Storckenfeldt,  trafikchefen  Marcus Agrelius, 
riksdagsmannen hemmansegaren Peter Andersson i Högkil, inge-
niören H. Asplund, generalkonsuln E. Fränckel, öfverdirektören 
M. Hahr, riksdagsmannen landtbrukareu Ivar Månsson i Trää, tra-
fikchefen  J. D. Simonsson, öfverdirektören  friherre  K. U:son Sparre, 
majoren A. G. Svedelius. 

Sekreterare: Vice häradshöfdingen  C. R. Troilius. 
Särskilda meningar af:  Andersson och Simonsson, sid 82—84; 

Sparre, sid. 84—85; Fräuckel, sid. 85; Asplund, Fränckel, Sparre 
och Storckenfeldt,  sid. 85. 

Ur  innehållet: Redogörelse öfver  Skåne—Hallands, Mellersta 
Hallands, Göteborgs—Hallands, Landskrona—Engelholms, Malmö— 
Billesholms jernvägar, sid. 4—32. 

Bilagor. 1. Aflöningsstat  för  ordinarie personal vid de till 
inköp föreslagna  banorna. 

2. Angående Helsingborgs stads upplåtelse af  jord till Skåne 
-—Hallands jernväg. 

3. Beskrifning  öfver  Helsingborg—Ilessleholms jernväg. 
4. Karta öfver  södra och mellersta Sveriges jernvägar. 
Komiterade förordnades  den 2 juni 1893 med uppdrag att efter  under-

sökning af  jernvägsadministrationens organisation och verksamhet dels af-
gifva  förslag  till ny instruktion för  jernvägsstyrelsen och nytt aflöningsregle-

Ang. förvar/-  J 
•vande af  vissa 
enskilda jern-

vägar. 
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mente för  jernvägsstaten och dels taga i öfvervägande  fördelaktigheten  af 
att för  statens räkning förvärfvades  Skåne—Hallands m. fl.  jernvägar. 

Förra delen af  uppdraget fullgjordes  genom komiterades betänkande 
1895. I anledning af  här ofvan  anförda  betänkande afgafs  k. m:ts propo-
sition n:r 59 den 17 mars 1894 angående förvärfvande  för  statens räkning 
af  vissa enskilda jernvägar. 

Fredsförvaltningskomitén: 
1. Förslag  till förändrad  instruktion för  utrustningskovimis- j"r J\dn,anhw-

kommix tioner. 
sioner. 

2. Förslag  till provisoriska föreskrifter  om förvaltnings-  tdngÅZImö-
direktionernas af  skaffande  och om kassavården vid rege- ""  "fmd£ k" r 

menten och kårer. 
3. Förslag  till närmare bestämmelser angående arméfördel-  Mnhigla/fer-

7 /» 7 r. 7 . . r . . 7 , .. 7 nas befogenhet  i 

ning schef  ernås bejogenhet i vissa förvaltningsärenden.  vissa förratt-
, , , , , , . ningsärenden. 

Deasti utlåtanden förvaras,  n:r 1 bland handlingar till protokollet öfver 
landtförsvarsärenden  den 18 januari 1895, n:r 2 vid den 23 november 
1894 och n:r 3 vid den 16 juni 1894. 

Komiterade:  Generalkrigskominissarien Alfred  Sjöberg, ordf., 
krigsrådet C. Söderbaum, fältintendenten  B. Tollstén, majoren O. B. 
Malm, fältintendenten  J. A. Gyllensvärd. 

Sekreterare: C. H. Weidenhielm, ombudsman i arméförvalt-
ningen. 

Komiterade tillförordnades  den 7 april 1894. Förslaget n:r 1 afgafs 
den 9 februari,  n:r 2 den 11 juni och n:r 3 den 16 juni 1894. K. in:ts 
förnyade  instruktion för  utrustningskommissioner af  den 18 januari 1895. 

Förslag  till nytt exercisreglemente för  infanteriet. 
Komiterade:  Generalmajoren H. Gadd, ordf.,  öfversten  A. G. 

Laurell, öfverstlöjtnanten  G. F. O. Uggla, kaptenen J. L. A. Falkman. 
Sekreterare: Kaptenen L. H. Tingsten. 
Komiterade förordnades  den 10 juli 1893 (generalorder n:r 786). Se 

vidare nästa sida. 

Underdånigt  betänkande och förslag  till ordnande af  ande- a."«nJesvogas 
svagas undervisning, afgifvet  i mars 1894 af  dertill i "'" kn,s""" J' 
nåder utsedde kommitterade. 

Stockholm 1894. 130 sid. 4:o. 
Komiterade:  Kanslirådet Carl Kastman, ordf.,  ryttmästaren 

Casper Ehrenborg, förste  stadsläkaren Adolf  Grape, direktorn O. 
Kyhlberg. 
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Sekreterare: Kanslisekreteraren C. von Sehulzenheim. 
Ur  innehållet: Öfversigt  af  andesvags väsendets utveckling och 

nuvarande ståndpunkt: 
I Sverige, sid. 35—53. 
1 Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Schweiz, 

England och Nordamerikas förenta  stater, sid. 53—72. 
Tabellbilagor:  N:r 1. Antalet andesvaga eller s. k. idioter enligt 

folkräkningen  den 31 december 1890. 
N:r 2. Komplikationer af  andesvaghet och andra lyten enligt 

samma folkräkning. 
N:r 3. Andesvaga eller s. k. idioter på 10,000 personer inom 

hvarje ålder den 31 december 1890. 
N:r 4—6. Antalet andesvaga i åldern 7—16 år den 31 de-

cember 1890. 
N:r 7. Understöd af  statsmedel åt andesvagsanstalter 1885 

—1893. 
N:r 8. De nuvarande andesvagsskolonias elev- oeh lärareantal, 

utgifter  m. m. år 1893. 
Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) förordning  angående ande-

svagas undervisning; 2) läroplan för  undervisningen i andesvags-
skolor; 3) formulär  för  frågor  som böra af  läkare besvaras vid un-
dersökning af  andesvagt barn, hvilket skall intagas i skola: 4) for-
mulär -för  frågor  som böra besvaras af  andesvagt barns målsman 
eller närmaste anförvanter,  då barnet skall intagas i skola. 

Historik.  I skrifvelse  n:r 09 den 20 maj 1892 anhöll riksdagen, att k. m:t 
täcktes låta verkställa utredning i hvad mån och under hvilka vilkor ökadt 
statsunderstöd åt uppfostringsanstalter  för  sinneslöa barn kunde böra anvisas. 
K. m:t förordnade  komiterade den 22 september 1893 med uppdrag att af-
gifva  det utlåtande oeh förslag  i detta afseende,  hvartill omständigheterna 
kunde föranleda,  hvarjämte k. m:t tillika bestämde att komitén skulle afgifva 
betänkande jämväl i vissa frågor  rörande blindundervisningen. Komiterade 
sammanträdde den 1 november 1893. 

Utlåtanden afgåfvos  af  medicinalstyrelsen och samtliga konungens be-
fallningshafvande.  Ärendet anmältes den 25 januari 1895. 

^acrclireX- 1' Förslag  till exercisreglemente för  infanteriet. 
mente 

Komiterade:  Generalmajoren O. F. Taube, ordf.,  generalmajoren 
H. Gadd, öfverstarne  friherre  H. E. A. C. Rappe, C. A. C. War-
berg och A. G. Laurell, öfverstlöjtnanterna  G. F. O. Uggla och 
grefve  C. P. B. von Schwerin, kaptenen J. L. A. Falkman. 

Sekreterare: Kaptenen L. H. Tingsten. 
Komiterade tillförordnades  den 26 januari 1894 genom generalorder n:r 

68 att granska den af  en i juli 1893 tillförordnad  komité verkstälda och i 
februari  1894 afslutade  omarbetning af  gällande exercisreglemente för  infan-
teri. Ofvannämda förslag  aflemnades  den 13 april 1894. Genom general-
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order (n:r 344) samma dag faststäldes  förslaget  till efterrättelse  tills vidare. 
Ett förslag  till exercisreglemente för  infanteriet  är tryckt. Stockholm 1894. (8:o). 

Genom generalorder n:r 1100 den 20 oktober 1894 beordrades öfverste 
C. A. C. Warberg och kaptenen L. Tingsten att sammanföra  och bearbeta 
inkomna förslag  till ändringar i detta till efterrättelse  tills vidare anbcfalda. 
förslag.  Den 31 december 1894 genom generalorder n:r 1384 tillförordnades 
en komité för  att slutligt affatta  förslag  till exercisreglemente för  infanteriet. 

Förslag  till reglemente för  sjökrigsskolan. A'ji; ^öm^ 
skolan. 

Komiterade:  Konteramiralen E. S. K. Peyron, ordf.,  kommen-
dörkaptenerna J. IIägg och J. R. E. Nissen, kaptenerna grefve  H. 
D. M. Hamilton och H. G. Lagercrantz. 

Komiterade tillförordnades  den 25 september 1893; förslaget  afgafs  den 
20 april 1894. 

Förslag  till exercisreglemente för  kavalleriet. 
Stockholm 1894. VIII-(-140 sid. 8:o. m e n t e -

Komiterade:  H. k. h. hertigen af  Vestergötland, prins Carl, ordf., 
öfverstlöjtnanten  och chefen  för  Norrlands dragonregemente grefve 
G. M. Björnstjerna, majoren vid generalstaben P. C. von Plåten. 

Sekreterare: Löjtnanten vid Smålands husarregemente B. O. 
C. Munck. 

Bilagor. I. Sjukvårdspersonal, handhästar och träng. 
II. Signaler. 
Komiterade tillförordnades  den 3 oktober 1893 (generalorder n:r 1135). 

Förslaget afgafs  den 24 april 1894, faststäldes  den 25 april genom 
generalorder n:r 421 till efterrättelse  tills vidare. Den 20 oktober samma år 
beordrades öfverstlöjtnanten  grefve  G. M. O. It. Björnstjerna och löjtnanten B. 
O. C. Munck att sammanföra  och bearbeta inkomna förslag  till ändringar i 
förslaget.  Den 31 december (generalorder n:r 1385) tillförordnades  en komité 
för  att slutligt affatta  förslag  till nytt exercisreglemente för  kavalleriet. 

Betänkande och förslag  rörande tillgodogörande för  kronans glråndfa/t^t-
räkning af  vattenkraften  vid Trollhättan.  'eTroåmtan d 

Komiterade:  Landshöfdingen  L. V. S. Lothigius, ordf.,  majoren 
C. P. V. Gagner, yrkesinspektören G. Uhr. 

Komiterade tillförordnades  den 7 november 1890 och afgåfvo  sitt be-
tänkande den 7 maj 1894. 

Betänkande angående ordnande af  pensionsväsendet för  sta-
. • /  , • , • j r i ./*••  7  7 7  sendel för  statens 

tens civile tjenstemnehajvare samt jor deras enkor och ciriietjensteinne-
barn, afgifvet  af  den för  ändamålet af  kongl. maj:t cnkm oeh bam. 
tillsatta komité. 

Stockholm 1894. XIV + 683 sid. 4:o. 
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Komiterade:  Generaldirektören Alb. Anderson, ordf.,  godsegaren 

F. A. Boström, professorn  Hugo Gyldén, byråchefen  H. A. Kolmo-
din, hemmansegaren riksdagsmannen Liss Olof  Larsson, häradshöf-
dingen V. Ryman, godsegaren Vilhelm Walldén. 

Sekreterare: Hugo Tigerschiöld, vice häradshöfding. 
Särskilda yttranden af:  Anderson, sid. 395; Gyldén, sid. 395 

—416; Kolmodin, sid. 416; Larsson, sid. 417—419; Ryman, sid. 
419—425. 

Bilagor. 1. Utredning angående civilstatens pensionsinrätt-
nings ekonomiska ställning vid 1886 års slut. 

Utgöres af  professor  A. Lindstedts redogörelse till direktionen öfver 
civilstatens pensionsinrättniug. 

2. Utredning angående civilstatens pensionsinrättnings behof 
under vissa förutsättningar. 

3. Utredning angående civilstatens pensionsinrättnings ekono-
miska utveckling åren 1878—1886 samt inverkan af  derunder vid-
tagna åtgärder å inrättningens ställning. 

4. Utredning angående grunder för  en pensionskassa för  sta-
tens civile tjensteinnehafvares  enkor och barn. 

5. Utredning angående den nuvarande pensionsinrättningens 
ställning. 

6. Utredning angående kostnaderna för  pensionering af  civile 
tjensteinnehafvare. 

De under 2—6 upptagna utredningar verkstäldes af  professor  Anders 
Lindstedt och afgåfvos  under åren 1890, 1891 och 1893. 

7. Redogörelse för  det civila pensionsväsendet i några utländ-
ska stater. 

Afser  Frankrike, Tyskland, Holland, Finland, Danmark, Norge. 
8. Uppgift  angående tiden för  visse civile tjensteinnehafvares 

inträde i statens tjenst. 
9. Jemförelse  mellan nu bestämda och de på grund af  komi-

terades förslag  beräknade pensioner för  ordinarie innehafvare  af 
de vid 1893 års början befintliga  civila tjenstebefattningar,  för 
hvilka län är uppförd  å stat, som faststälts  af  konung och riksdag. 

Ur  innehållet: Historiskt statistisk redogörelse angående pen-
sionering af  statens civile tjensteinnehafvare  och deras enkor och 
barn, sid. 1—196. 

Historik.  Se 1891 sid. 518 under historiken angående komiténs be-
tänkande den 7 februari  1891. K. m:t entledigade den 6 augusti 1891 
grefve  N. G. A. Sparre och godsegaren Hugo Tarnm samt förordnadc  An-
derson till ordförande  oeh Boström, Walldén och Gyldén till ledamöter, 
hvarjemte k. m:t uppdrog åt komiterade att undersöka huruvida civilstatens 
pensionsinrättning borde bibehållas vid sin nuvarande omfattning  och orga-
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nisation eller underkastas en mera genomgripande förändring,  dels ock huru-
vida genom omorganisation och förening  af  flera  eller färre  befintliga  pen-
sionsinrättningar etc. eller genom förändring  af  gällande bestämmelser för 
pensionering af  civile embets- oeh tjenstemän och af  deras efterlemnade  för-
enkling i förvaltningen  och lindring i statens utgifter  för  pensionsväsendet 
kunde åstadkommas. Betänkandet afgafs  den 28 maj 1894. 

Hafsfiskekomitén: 

1. Förslag  till anordnande af  rapporter om sillfisket  i Göte- A„"T*m;ifkäT 
7 7 , , i ; .. Göteborgs och 
borgs oeh Bohus lan. Bohuslän. 
Detta förslag  afgafs  den 14 juni 1894. 

2. Betänkande med förslag  till författningar  angående hafs-  i"d£{cnaf 
>• fisket  vid kusten af  Göteborgs och Bohus län, afgifvet  G°Bohm9*iä£h 

af  särskildt i nåder förordnade  komiterade. 
Stockholm 1895. 263 sid. 4:o. 

Komiterade:  Borgmästaren Gustaf  Svanberg, ordf.,  salteriid-
karen P. A. Berntsson, ingeniören Johan Alarik Johansson, fil.  dok-
torn Axel Vilhelm Ljungman, intendenten August Hugo Malm, 
fiskeriassistenten  Filip Trybom. 

Sekreterare: Fredrik Adolf  Georg Berencreutz, sekreterare i 
kommerskollegium. 

Särskilda meningar af:  Berntsson, sid. 113; Ljungman, sid. 
114—144. 

Bilagor: Ilafsfiskelagsstiftningen  i vissa främmande  länder och 
i Sverige. En öfversigt  på uppdrag af  hafsfiskekomitén,  utarbetad 
af  F. Adolf  G. Berencreutz. 

Bilagor till denna bilaga: A. Lov om Sildefiskerierne  den 6 
juni 1893; 

B. Öfversigt  öfver  förhållandet  mellan sättgarnsfisket  och vad-
fisket  efter  sill under åren 1886—1894. 

G. Litteraturförteckning. 
De i bilagan omhandlade utländska lagstiftiugarna  voro den norska, 

danska, storbritaniska och nederländska. 
De af  komiterade afgifna  författningsförslagen  voro: 1) förslag 

till lag om rätt att hålla sill innestängd med vad inom Göteborgs 
och Bohus län; 2) förslag  till lag om upphäfvande  af  den strand-
egare, enligt 3 § fiskeristadgan  den 29 juni 1852, tillkommande 
företrädesrätt  till notdrägt vid sillfiske  inom Göteborgs och Bohus 
län; 3) förslag  till ordningsstadga för  hafsfisket  vid kusten af  Göte-
borgs och Bohus län. 
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I anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 85 den 19 maj 1892 tillför-

ordnade k. m:t komiterade den 29 juli 1892. Betänkandet afgafs  den 28 
december 1894. 

åmncdagsti/t- Betänkande af  1892  års sprängämneskomité. 
m n g ~ Stockholm 1894. 126 sid. 4:o. 

Komiterade:  Professorn  A. Verner Cronquist, kommendörkap-
tenen C. Ekermann, t. f.  kommersrådet Ernst Giinther, grefve  Gust. 
Mörner, disponenten Theodor Råberg. 

Bilagor: Litt. A. Uppgift  å olyckshändelser, föranledda  af 
explosiva ämnen eller explosiva varor. Uppgift  å några i Sverige 
med explosiva ämnen begångna brottsliga gerniugar. 

Litt. B. Redogörelse för  lagstiftningen  i åtskilliga länder an-
gående explosiva ämnen och explosiva varor. 

(Afsc  Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Belgien och 
England.) 

Ur  innehållet: Historik, sid. 2—10. 
Komiterade afgåfvo:  Förslag till förordning  angående explosiva 

ämnen och explosiva varor. 
Komiterade förordnades  den 29 april 1892 att jemte sedermera aflidne 

kammarherren G. Fahnehielm att inom k. civildepartementet biträda med 
utarbetande af  förslag  till förändrade  bestämmelser rörande tillverkning, vård, 
försäljning  och transport af  sprängämnen. Betänkandet afgafs  den 1 sep-
tember 1894. Kommerskollegiets utlåtande den 11 juni 1895 (tryckt Sthlm 
samma år 36 sid. st. 4:o). 

An<handbokko Förslag  till handbok för  sveriska kyrkan. 
Lund 1894. 270 sid. 8:o. 

Komiterades föregående  förslag  (se 1891 sid. 523) öfverlemnades  till 
kyrkomötet som ytttrade sig deröfver  i skrifvelsen  n:r 30 den 17 oktober 
1893. Ofvanstående  reviderade förslag  afgafs  den 7 september 1894 och 
anmältes den 1 oktober samma år. 

Ana/Momi na Betänkande med förslag  till förordning  angående inkomst-
bevillning, afgifvet  den 2 november 1894 af  dertill för-
ordnade komiterade. 

Stockholm 1894. 188 sid. 4:o. 
Komiterade:  Landskamreraren H. Cavalli, riksdagsmannen Olof 

Jonsson i Hof,  landskamreraren Axel Holmquist. 
Sekreterare: Alexis Hammarström. 
Reservationer af:  Cavalli, sid. 181—182; Jonsson, sid. 182; 

Holmquist, sid. 182—188. 
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Komiterade afgåfvo  förslag  till: 1) förordning  angående in-

komstbevillning; 2) ändrad lydelse af:  a) §§ 57, 58 och 59 i för-
ordningen om kommunalstyrelse på landet; b) §§ 12, 57 och 64 i 
förordningen  om kommunalstyrelse i stad; c) §§ 12 och 40 i för-
ordningen om kommunalstyrelse i Stockholm; d) §§ 35 och 37 i 
förordningen  om kyrkostämma etc. i Stockholm; e) §§ 47 och 48 
i förordningen  om landsting. 

Se 1893 sid. 549—550. Efter  riksgäldsfullmäktigen  Joh. Johansson i Nora-
skog inträdde O. Jonsson den 2 juni 1894. Holmquist inträdde i komitén i 
oktober samma år. 

Öfver  betänkandet afgifna  utlåtanden se: 

Kongl. maj:ts och rikets kammarrätts underdåniga utlåtande 
öfver  det af  särskilda komiterade den 2 november 1894 afgifna 
betänkande med förslag  till förordning  angående inkomstbevillning. 

Stockholm 1895. 90 sid. 4:o. 

Ofverståthållareembetets  oeh kongl. maj:ts befallningshafvandes 
i rikets samtliga län utlåtanden öfver  etc. 

Stockholm 1895. 208 sid. 4:o. 

Förslag  till lag om rätt till fiske  samt till andra dermed An9J jl^i tm 

sammanhängande författningar,  afgifna  af  de dertill 
förordnade  komiterade. 

Stockholm 1894. 71 sid. 4:o. 

Komiterade:  Presidenten L. Annerstedt, ordf.,  borgmästaren 
Gustaf  Svanberg, filosofie  doktorn Axel Vilh. Ljungman, assessorn 
Erik Mareks von Wiirtemberg. 

Särskilda meningar af:  Ljungman, sid. 58—68; Mareks von 
Wiirtemberg, sid. 69—71. 

Ur  innehållet: Historik angående den svenska- fiskerilagstift-
ningeu, sid. 17—23. 

Komiterades förslag  omfatta:  1) lag angående rätt till fiske; 
2) lag angående förändrad  lydelse af  6 och 24 §§ i förordningen 
om jordegares rätt öfver  vattnet å hans grund den 30 december 
1880; 3) lag angående förändrad  lydelse af  24 kap. 14 § straff-
lagen. 

Vid föredragning  den 1 juni 1894 af  1883 års betänkande med för-
slag till ny fiskeristadga  (se sid. 444) uppdrog k. m:t åt komiterade att 
sammanfatta  i särskild lag de bestämmelser rörande fiske,  som vore af  all-
män lags natur. 

Betänkandet afgafs  den 15 november 1894. 
Förteckn.  öfver  Komitcbet.  36 
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nilg i stockMm  Betänkande angående en allmän industri- och konstutställ-
ning i Stockholm under år 1897. 
Komiterade:  H. k. h. kronprinsen Gustaf,  ordf.,  h. k. h. her-

tigen af  Nerike Eugen, vice ordf.  i afdelningen  för  konstutställ-
ningen, öfverståthållaren  friherre  C. G. A. Taunn, vice ordf.  i af-
delningen för  industriutställningen, konstnärerna Rich. Berg, Oskar 
Björck, Per Hasselberg, A. L. Zorn och professorerna  friherre 
Gust. Olof  Cederström och grefve  Georg von Rosen, grosshandlarne 
O. Almgren, Johan Bäckström, P. E. Lithander, John Philipson, 
John Rettig och Erik Wijk, fabriksidkarne  Robert Almström, Axel 
Svartling och Knut Söderblom, direktörerna John Bernström, Bern-
hard Martin och G. V. Seb. Tham, ingeniörerna C. G. P. de Laval. 
Frans Henrik Kockum och Arthur Leffler,  kamreraren C. E. Ek-
gren, disponenterna William Gibson, Hans Gustafsson  och Erik 
Johan Ljungberg, generalkonsuln Edv. Fränckel, fil.  d:r Carl Hers-
low, konsuln Sixten Keyser, bruksegarne Carl Carlsson Lindberg 
ocb K. O. Ljungqvist, arkitekterna Fr. Ch. Lindskog och C. O. 
Möller, geologen Hjalmar Lundbohm, öfverdirektören  Alb. Th. 
Odelberg, marindirektören J. Th. Pihlgren, godsegaren G. D. R. 
Tornérlijelm, bankdirektören Knut Wallenberg, professorn  E. A. 
Wijkander, generaldirektören A. R. Åkerman. 

Komiterade tillförordnades  den 27 april 1894, afgåfvo  betänkande den 6 
december samma år. Arbetsutskottets förslag  till komiténs betänkande 
äfvensom utskottets förnyade  kostnadsberäkning finnas  tryckta (Stockholm 
1894). K. m:ts proposition n:r 40 den 22 mars 1895. 

ÅnvaxMmo-)  Utredning  angående försvaret  af  Vaxholms  och Oskar Fre-
driksborgs fästningar. 

Komiterade:  Majoren C. O. Sylvander, ordf.,  kaptenerna G. F, 
H. J. Juhlin-Dannfelt,  G. H. J. Qveckfeldt,  friherre  O. H. A. Fle-
ming, A. B. Juel. 

Kommissionen tillförordnades  den 20 oktober 1894 (generalorder n:r 1096). 

upolhVgtc  Nya  lagberedningens förslag  till lag om köp och byte äfven-
som till andra dermed sammanhängande författningar. 

Stockholm 1895. 106 sid. 4:o. 

Ledamöter: Rådmannen Herman Billing, revisionsekreteraren 
Joh. O. Ramstedt, e. o. professorn  Hj. L. Hammarskjöld. 

Bilaga. Hj. L. Hammarskjöld, Promemoria angående frågan 
om särskild handelslagstiftning,  sid. 79—106. 
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Beredningens förslag  utgöras af  förslag  till: 1) lag om köp och 
byte; 2) lag om ändring i vissa delar af  9 kap. handelsbalken; 3) 
lag om ändring af  38 § konkui-slagen. 

Betänkandet afgafs  den 31 december 1894. 
Angående nya lagberedningen, dess tillkomst, fortvaro  och upphörande 

se protokollet öfver  justitieärenden den 13 januari 1894 vid statsverkspropo-
sitionen till 1891 års riksdag, lagberedningens arbetsberättelser, bifogade  bi-
lagorna till respektive statsverkspropositioner, samt Montan, C. O., Beform-
arbetet rörande det svenska rättegångsväsendet, Stockholm 1893, samt Smärre 
juridiska uppsatser, (Stockholm samma år), sid. 216 och följande. 





Tillägg och ändringar.* 

Å r 1 8 0 9 . 
Angående arméns medicinalverk. 
Komiterade: Presidenten frih.  Armfelt,  landshöfdingen  af  Schen-

bom, generaladjutanten friherre  Posse, förste  lifmedikus  af  Bjerkén 
och öfverdirektör  Afzelius. 

I anledning af  presidenten Armfelts  memorial den 21 juni fingo  komite-
rade i uppdrag att öfverse  och granska gällande författningar  och reglemen-
ten angående arméns medicinalväsende och föreslå  uödiga förbättringar  vid 
sjukvården i fält  och hvad dermed stode i samband rörande dels den eko-
nomiska dels den medicinska behandlingen i freds-  och under krigstider. 
(Se protokollet öfver  krigsärenden den 17 juli 1809, punkt 4). 

Angående en allmän passevolansinrättning. 
Komiterade: Statsrådet friherre  von Plåten, generallöjtnanten 

friherre  Adlercreutz, landshöfdingen  friherre  af  Wetterstedt, general-
majoren af  Tibell, generaladjutanten friherre  Posse. 

Komiterade fingo  den 15 augusti 1809 (se protokollet öfver  krigsärenden 
s. d.) i uppdrag att granska nyttan af  passevolansin rättningar vid svenska 
armén. 

Den 25 maj 1812 afgaf  k. m:t proposition till rikets ständer om en 
mötespassevolansinrättning. 

Å r 1810. 
Knligt protokollen öfver  krigsärenden den 19 juni 1810 punkt 54 inkom 

ett memorial af  Adlercreutz med bifogad  del af  komiterades för  finska  ar-
méns placering projekt och betänkande af  den 30 januari s. å. 

* Beträffande  rättelser af  namn eller utfyllande  af  initialer se namnregistret. 
Uti detta tillägg upptages speeielt för  äldre tider ett och annat oni komitécr, 

om hvilka ej med full  visshet kan afgöras  huruvida de afslutat  sina arbeten eller 
om de rätteligen höra till det slags komitéer, hvilka detta arbete afser. 



5 181, 1 8 1 1 8 2 . 
Uti medicinalstyrelsen bland de Andréeska samlingarna förvaras  flera 

handlingar, såsom protokoll, koncept, upplästa memorial, rörande komitén 
för  allmänna läkarevården under åren 1810 —1812. Sådana handlingar ingå 
ock uti samlingsbandet angående allmänna garnisonssjukhuset. 

Åren 1811-1812. 

1 betänkandet angående aflöningsstaterna  för  kustförsvaret  (se sid. 11) 
omnämncs att särskilde komiterade afgifvit  projekt till reglemente för  flot-
tornas aflöning. 

Angående salpetertillverkningens upphjelpande. 
Komiterade: Statsrådet friherre  Rosenblad, presidenten friherre 

Lagerheim, statsrådet friherre  von Plåten, statssekreteraren friherre 
Carpelan. 

K. m:t uppdrog den 5 februari  1811 (se protokollet öfver  krigsärenden 
s. d. punkt 9) åt komiterade att med tillkallande af  kaptenen Edman gran-
ska alla till salpeterväsendet i riket hörande anstalter och inkomma med 
betänkandet om sättet för  salpetertillverkningens upphjelpande. 

Angående utredande och bevakande af  f.  d. finska  arméns fält-
aflöningsfordringar.  ' 

Komiterade: Generalmajoren friherre  Joh. Aug. Sandels, ordf., 
öfverstlöjtnanten  J. F. Ek, majoren V. Burman, lagmannen V. von 
Schoultz. 

Sekreterare: T. f.  krigsrådet Fredr. d Orchimont, sedan G. Kö-
keritz, e. o. kanslist i nedre justitierevisionen. 

Komiterade tillförordnades  den 18 maj 1810 och instruktion utfärdades 
den 29 maj s. å. Sedermera synes öfversten  B. V. Fock ha varit ordf. 
Komiterade afgäfvo  en del skrifvelscr,  som förvaras  i riksarkivet. 

Angående pensioneringen för  svårt sårade, officerare  och under-
officerare. 

Komiterade: Statsråden grefve  Wrede och frih.  Adlercreutz, 
statssekreteraren friherre  von Carpelan. 

Sedan k. m:t i anledning af  grefve  Wredes projekt den 16 juli 1811 
låtit utfärda  en interimspensionsstat, sammanträdde komiterade för  att taga 
ämnet i öfvervägande  och närmare granska åtskilliga inkomna ansökningar 
om pension från  den för  ändamålet af  rikets ständei anvisade fond.  Se 
protokollet öfver  krigsärenden den 4 april 1812, punkt 15. 

Angående förslag  till förbättrad  sjötaktik för  arméns flotta. 
Komiterade: Generaladjutanten för  flottan  C. Fr. Coyet, ordf. 

m. fl. 
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Å r e n 1815-1817. 
Angående förändringar  i reglementet för  Göta kanalbolags-

diskont. 
Komiterade: Statsrådet frih.  Lagerbring, ordf.;  statssekreteraren 

Mörner, f.  d. statsrådet friherre  B. von Plåten, kammarherren Gyl-
lenborg, direktörerna Schwan och Arvedson, kommersrådet J. Wege-
lin, bankosekreteraren Helsingius. 

Komiterade förordnades  i anledning af  rikets ständers skrifvelse  den 8 
augusti 1815 angående anslag till Göta kanalarbete och afgåfvo:  1) betän-
kande angående bankofullmäktiges  skrifvelse  september 1815 rörande assig-
nationer på banken till ej lägre valör än 20 rdr samt 2) förslag  till kun-
görelse om vissa tillägg i Göta kanaldiskonts reglemente. Dessa ärenden 
anmältes den 12 juni 1816; k. m:t gillade komiterades hemställan, allmän 
kungörelse skulle utfärdas. 

Angående undersökning af  Mariebergs styckgjuteri. 
Komiterade: Generallöjtnanten friherre  Joh. Aug. Sandels, ordf., 

generalfälttygmästaren  Carl Gardell, krigsrådet A. Lundeberg, expe-
ditionssekreteraren Joh. Sam. Jegerhjelm. 

Sekreterare: P. Roos, protokollssekreterare i krigsexpeditionen. 
En skrifvelse  af  komiterade försvaras  i riksarkivet. I krigsberedningens 

protokoll den 4 november 1816 (punkt 1) omnämnes en skrifvelse  den 16 
mars 1816 af  komiterade till upprättande af  likvid mellan k. m:t oeh kro-
nan å ena sidan och öfverstlöjtnant  von Apelqvist å den andra angående 
styckgjuteriet vid Marieberg. 

Angående undersökning vid Lofvers  alunbruk. 
Komiterade: Bergsrådet Rothoff,  bergmästaren J. T. Geissler, 

öfvermasmästaren  Liedbeck. 
Betänkandet remitterades den 3 maj 1817 till kommers- och bergskol-

legium. 

Å r e n 1819—1824. 
Angående svenske handlandes genom uppbringningar lidna för-

luster. 
Komiterade: Statssekreteraren C. af  Klintberg, kommersråden 

S. N. Casström och J. A. Leyonmarck, assessorn i kammarrätten .T. 
A. Grunden, dispachören C. Cassel, assessorn Brandel, borgmästaren 
Chr. Loven, direktören Abraham Rydberg. 

Sekreterare: J. P. Nygren. 



568 1 8 , 1 8 — 1 8 2 . 
I anledning af  borgarståndets hemställan förordnade  k. m:t den 9 april 

1818 (se prot. öfver  handels- oeh finansärenden  s. d. punkt 1) en komité. 
Utrikesministern afgaf  utlåtande (bilagdt protokoll den 29 maj 1823) öfver 
tiden, då fredliga  förhållanden  med vissa makter upphört och åter inträdt. 
Komiterade afgåfvo  under årens lopp flera  utlåtanden rörande ingifna  rekla-
mationer.- Flera af  dessa utlåtanden äro bilagda protokollen öfver  liandels-
och finansärenden. 

Å r e n 1 8 2 5 - 1 8 4 9 . 
Angående granskning af  författningarna  rörande rust- oeh rote-

hållares skyldigheter. 
Komiterade: Generalmajoren Fr. Burenstam. ordf.,  krigsrådet 

A. H. Branting, krigshofrättsrådet  Claes Livijn. 
Komiterade tillförordnades  den 22 november 1825 för  att öfverse  och 

granska de angående rust- och rotehållares skyldigheter i afseende  på knekte-
hållets utgörande utkomna författningar  och stadganden. I anledning af 
Burenstams frånfälle  tillförordnades  den 10 september 1828 presidenten fri-
herre af  Tibell till ordf.  I riksarkivet förvaras  bland handlingar angående 
indelningsverket en del skrifvelser  rörande fortgången  af  komiterades arbeten, 
som emellertid aldrig synas ha blifvit  afslutade. 

Tillägg till 1826 s. 95: 
Angående förslaget  till grufvestadga:  K. m:t utsåg den l juni 1S30 tre 

andra komiterade att jämte dåvarande justitiestatsministern granska detta 
förslag.  I följd  af  2 komiterades dödsfall  och andra anledningar synes ej 
något hafva  blifvit  åtgjordt i saken. Se k. m:ts proposition n:r 92 den 21 
juli 1854 med förslag  till grufvestadga. 

Förslag till förbättrande  af  sjöartilleriet. 
Medlem af  denna komité, som förordnades  1827, var majoren J. G. von 

Sydow. 

Angående reglemente för  tjenstgöringen ombord på skärgårds-
fartyg. 

Sedermera blifvande  kommendörkaptenen, lotsdirektören Lars Almlöf 
var 1829 medlem i en komité för  ofvannämda ändamål. 

Tillägg till 1829 s. 113: 
Genom g. o. den 16 januari 1834 n:r 59 erhöll generalmajoren G. Peyron 

i uppdrag att granska 1829 års projekt till jägarexercisreglemente samt der-
efter  inkomma med förslag  till nytt sådant reglemente. På P:s begäran 
beordrades öfverstlöjtnanterna  friherre  G. Fleetwood och Greg. Adolfson  Arni-
noft'  att rådslå med P. derom. 

Ändring på s. 150: står: kammarrådet Georg Ulfsparre;  läs: kanslirådet. 
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Tillägg till 1835 s. 151: 
Uti ile Andréeska samlingarna i medicinalstyrelsen förvaras  åtskilliga 

koncept och handlingar rörande förslaget  till nytt apotekarereglemente. Af 
dessa handlingar vill det synas, som om äfven  professorn  C. G. Mosandet-
och kommersrådet O. K. Bergius tillhört komitén. 

Tillägg till 1838 s. 164: 
Angående historiken vid 1838 års förslag  angående mått, mål och vigt: 

1826 års förslag  är ej uppgjordt af  vetenskapsakademien, utan anses vara 
uppgjordt. af  statsrådet grefve  G. F. Wirsén; se Wredes, Selanders och 
Wallmarks utlåtande till vetenskapsakademien den 17 mars 1854, som är 
bifogadt  k. m:ts proposition n:r 62 deu 17 mars 1854 angående antagande 
af  decimalsystcmct för  mått oeh vigt. 

Rättelse till s. 176: står kammarrådet P. G. Melin; läs: Welin. 

Tillägg till 1844 s. 193 angående exercisreglemente för  ridande artilleriet: 
Komiterade tillförordnades  1843, bland ledamöterna var kaptenen vid 

Ycndes artilleri Carl Georg Vilhelm Hjort, Reglementförslaget  tillämpades 
under 1845—46, komitén sammanträdde åter 1847—48. 

Rättelse till s. 196 r. 1: står bergsråden; läs: kammarrådet Leon. K. 
Cassel och bergsrådet F. A. Berndes. 

Tillägg till 1844 s. 199: 
Betänkande och förslag  till båtsmansbeklädnadens ordnande. 
Komiterade tillförordnades  deu 26 juni 1844 i anledning af  rikets 

ständers skrifvelse  den 13 februari  1841. Betänkandet afgafs  den 16 sep-
tember 1844, anmältes den 11 oktober 1S44. K. m:ts proposition n:r 4 
den 9 november 1847. 

Angående granskning af  kommendörkaptenen v. Sydows för-
slag till ändringar af  de s. k. Fredriksonska perkussionsbomberna. 

Bland komiterade var kaptcnlöjtnanten A. V. Lawén. 

Angående granskning af  öfverste  A. Ammilons författade  för-
slag till fälttjenstreglemente  för  svenska armén. 

Komiterade: Generalmajoren Carl Akrell, ordf.,  öfversten  D. L. 
Silfverstolpe,  majoren P. C. Lovén. 

Komiterade tillförordnades  genom generalorder n:r 449 den 29 juli 1844 
att granska Ammilons af  kansleren för  krigsakademien till fastställelse  in-
sända förslag. 

I oktober erhölls tillstånd att låta anstå med granskningen. 

Tillägg till 1845 s. 201: 
Betänkande angående lotsarnes lönevilkor. 
Betänkandet anmältes den 23 februari  1847; k. skrifvelse  n:r 3 den 9 

november 1847. 
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Tillägg till 1846 s. 206: 
Angående mellanrikslagen mellan Sverige och Norge. 
Betänkandet förvaras  på handlingar till protokollet öfver  civilärenden 

den 9 december 1856 i bundten angående mellanrikslagen. Betänkandet är 
undertecknadt förutom af  Brändström och Bodman äfven  af  J. F. Silvander 
och å Norges vägnar af  A. Manthey, Otto V. Lange, Chr. Thaulow. 

Reservation af  Lange. Bilagor: Angående tullafgifter  som erläggas 
på grund af  norska regeringens hemställan den 25 februari  1843 och k. re-
solutionen den 6 mars s. å. Und. förslag  till förordning  angående Sveriges 
och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden. 

Tillägg till 1847 s. 209: 
Angående lönereglering för  landsstaten i riket. 
Reservation af  J. Falkman. 
Bilagor: A. Förslag till stat för  vissa landsstaternas tjenstemän 

och betjening. 
B. Sammandrag öfver  aflöningsförmånerna  för  ifrågavarande 

landsstatstjenstemän och betjening. 
C. Sammandrag öfver  de i vissa års räkenskaper afförda  lands-

statsindelningar. 
D. Utredning öfver  de i landsstatsindelningarna för  1836—-

1845 ingående landshöfdingelöner  etc. 
E. Förteckning öfver  landsstatens boställen och bohemman. 
F. Sammandrag öfver  de i 1845 års riksstat för  vissa lands-

statstjenstemän och betjening upptagna kontanta löner jämte span-
mål in natura. 

G. Landsstatstjenstemännens provisioner år 1844. 
Betänkandet anmältes den 9 november 1847 och den 9 november 1853 

i sammanhang med frågan  om lönereglering för  landsstaten. 
5. Utlåtande den 28 januari 1847 i fråga  om de i följd  af 

nya myntsystemets införande  nödiga förändringarna  i kronoräken-
skaperna. 

Förvaras bland handlingarna till protokollet öfver  finansärenden  den 7 
december 1847. 

6. Utlåtande angående förslag  om liggetids samt nådårsbe-
sparingarnas upphörande. 

7. Projekt till reglemente för  uppbördsverket. 

Rättelse till 184S s. 215 angående ränteförsäkrings-  och lifräntcan-
stalter: bland komiterade utgår namnet Fr. Ström ocli revisionssekrete-
raren Fr. Iggeström införes  i stället, i följd  hvaraf  sista punkten å histo-
riken utgår. 



1 8 — 1 8 5 . 571 

Tillägg till 1848 s. 216. 
Förslag till en militärfarmakopé. 
Bland komiterade var professorn  P. E. Gellerstcdt. Förslaget fast-

stäldes genom k. bref  den IS) maj 1848 att lända till efterrättelse  för  fält-
apoteken och vid medikamentsrekvisitioner för  armén. 

Angående en af  konteramiralen J. H. Kreuger uppfunnen  in-
rättning af  minor under vattnet. 

Komiterade: Konteramiralen J. G. von Sydow, ordf.,  öfverst-
löjtnanten C. Stål, kaptenerna J. Lilliehöök och J. V. Westerling, 
löjtnanten frih.  A. H. E. Fock. 

Komiterade tillförordnades  genom generalorder den 27 juni 1848. 

Tillägg till 1849 s. 218: 
Angående ordnandet af  Kungsholms fästnings  fullständiga  för-

svarstillstånd och bestyckning. 
Komiterade: Chefen  för  ingeniörkåren, generalmajoren C. F. 

Meyer, ordf.,  öfverstlöjtnanten  N. G. Thestrup, kaptenlöjtnanten B. 
Lilliehöök. 

Komiterade tillförordnades  genom generalorder den 6 maj 1849. 

Åren 1 8 5 0 - 1 8 6 9 
Tillägg till 1853 s. 227: 
Det nya testamentet. N}' proföfversättning  af  den till svenska 

bibeltolkningens öfverseende  af  kongl. maj:t i nåder förordnade 
com mission. 

Upsnla 1853, 646 s. 8:o. 
Jemför  sid. 266. 

Angående artillerivapnets organisation på freds-  oeh krigsfot. 
Afgafs  af  arets artillerikomité. 
Sedermera öfversten  Knut Aug. Sehiitzercrantz var medlem i artilleri-

komitén 1853—55. 
Angående granskning af  förslag  rörande sjökadetters under-

visning. 
Bland komiterade var kaptenen A. A'. Lawén. 

Tillägg till 1855 s. 231: 
Betänkande med förslag  angående musikaliska akademiens reor-

ganisation. 
Inkom den 29 uiars 1855, remitterades till akademien, som inkom med 

utlåtande. Den 3 oktober s. å. lät k. m:t återsända handlingarna till mu-
sikaliska akademien att inkomma med förslag  till stadgar. 



185—185. 
Tillägg till 1856 s. 240 angående k. hofstallet: 
Komiterade tillförordnades  genom k. bref  den 9 februari  1856, men 

fullgjorde  aldrig sitt uppdrag, utan upplöstes komitén år 1865 (se s. 374). 

Tillägg till 185(i s. 242: 
Angående artilleriläroverkens reorganisation. 
En artillerikomité, livari majoren C. Or. V. Hjort var ledamot, afgaf 

bl. a. förslag  i detta ämne. 

Angående vinnande af  enhet inom de förenade  rikenas artillerier. 
Komiterade å Sveriges vägnar: Inspektören vid artilleriet, ge-

neralmajoren friherre  F. Wrede, öfverstlöjtnanten  O. Nordensvan, 
kaptenen C. Skytte. 

Komiterade tillförordnades  genom g. o. den 1 november 1856. 

Tillägg till 1858 s. 247: 
Förslag till nytt tjenstgöringsreglemente för  armén. 
Majoren friherre  Ii. M. Klinckowström biträdde vid utarbetandet. Nytt 

reglemente faststäldes  den 12 april 1858. 

Förslag till nytt system för  lanternsignaler. 
Den 6 maj 1858 faststäldes  genom generalorder till försök  under årets 

sjöexpeditioner ett af  svenske och norske sjöofficerare  utarbetadt förslag. 

Förslag till ändringar i gällande salutreglemente för  örlogsfarty-
gen och fästningarna. 

Komiterade: Kaptenlöjtnanten Skogman (sedan kaptenen J. A. 
af  Kullberg) och kaptenen i norska marinen Falsen. 

Komitén beslöts genom generalorder den 10 januari 1858. 

Förslag till ändringar och tillägg angående reglementet för 
tjenstgöringen och hushållningen samt redogörelsen under sjöexpe-
ditioner. 

Komiterade tillförordnades  den 9 februari  1858. 

Angående ny pröfning  med kanonångslupen Svensksund. 
Komiterade: Kaptenlöjtnanterna A. G. R. v. Feilitzen och J. 

Jeansson, kaptenen B. J. Jonzon. 
Komiterade tillförordnades  den 26 april 1858. 

Förslag till exercisreglemente för  fältartilleriet. 

Förslag till artilleriexercisreglemente för  flottans  seglande och 
ångfartyg. 

Den 14 november 1858 tillförordnades  en komité för  granskning af 
föreskrifterna  för  undervisningsanstalterna vid flottans  stationer. Komitén 



utgjordes af  kommendörkaptenerna C. B. Lilliehöök och J. B. Klcman 
samt öfversten  C. Lundqvist. 

THlägg till 1859 s. 251: 
Bland afgifna  utlåtanden öfver  betänkandet angående den medicinska 

undervisningens ordnande trycktes äfven  akademiska konsistoriets i Upsala 
utlåtande (Upsala 1860. 4:o) och universitetskanslerens utlåtande (Stock-
holm 1860). 

Tillägg till 1860 s. 264: 
Förslag till infanteriexercisreglemente. 
Komiterade: H. k. h. hertigen af  Östergötland, ordf.,  öfversten 

A. F. Z. Reuterskiöld, öfversten  D. A. L. Silfverstolpe,  öfverstlöjt-
nanterna O. M. v. Knorring och grefve  C. S. A. Lagerberg. 

Komiterade tillförordnades  den 7 mars 1860; den 24 maj s. å. befaltes, 
att de af  komiterade föreslagna  ändringar och tillägg skulle tillämpas under 
årets vapenöfningar. 

Den 29 april 1S61 anbefaltes  förändringar  och tillägg uti exercisregle-
mentet (Tr. Stockholm 1865. 8:o). 

Tillägg till 1861 s. 266: 
Angående jämkning i den ursprungliga bestyckningsplanen för 

de till försvar  för  Karlskrona redd under uppförande  varande be-
fästningar  och särskildt angående bestyckande af  tornet n:r 1. 

Komiterade: Kommendörkaptenen C. B. Lilliehöök, kaptenen 
A. G. R. von Feilitzen, öfversten  C. Stål, öfversten  O. Nordensvan. 

Komiterade tillförordnades  genom generalorder den 22 mars 1861. 

Svensk-norsk artillerikomité. 
Komiterade: Majoren G. M. Skytte, kaptenerna C. G. T. Key-

ser, P. C. Fries, kommendörkaptenen J. B. Kleman. 
Komiterade tillförordnades  den 19, 20 november 1861. 

Tillägg till 1862 s. 272: 
Deu 18 mars 1862 tillförordnades  en permanent artillerikomité under 

ordförandeskap  af  majoren C. G. Y. Hjort. 

Tillägg till 1863 s. 276: 
Betänkande den 9 oktober 1863 af  komiterade till öfverlägg-

ning om lämpligaste sjökrigsmateriel. 
Komiterade: Kommendören C. B. Lilliehöök, ordf.,  kommen-

dörkaptenen J. B. Kleman, premierlöjtnanten vid flottans  konstruk-
tionskår J. V. Gjerling, löjtnanten vid mekaniska kåren J. Chr. 
d'Ailly. 



574 1863—18(36. 
Komiterade tillförordnades  genom generalorder den 1 september 1863 

att den 4 september samma år sammanträda med norska och danska office-
rare för  att utbyta erfarenheter  och åsigter i ofvannämda ämne." 

Angående granskning af  skjutförsöken  mot pansarplåt. 
Komiterade: Kommendörkaptenerna J. B. Kleman och A. G. 

R. von Feilitzen. 
Den 4 november 1863 förordnades  kommendören C. B. Lilliehöök 

samt Kleman att vara ledamöter i en komité för  granskande och samman-
förande  af  resultaten af  de vid Karlsborg anstälda skjutförsöken  mot pan-
sarplåt. Lilliehöök entledigades och efterträddes  af  Feilitzen. 

Tillägg till 1864 s. 280: 
Landtförsvarskomitén:  Utlåtande den 28 november 1864 angå-

ende förändring  i uppbördssättet vid indelta armén. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärcnden 
der, 25 april 186"). 

Komiterade etc. se 1865 sid. 285. 
Reservation af  Forsman. 

Flottans artillerikomité. 
Komiterade: Kommendörkapten J. B. Kleman, ordf.,  kaptenen 

F. H. Didron, premierlöjtnanten C. C. Engström. 

Tillägg till 1865 s. 297: 
Kommissionen för  officersbildningens  ordnande: Utlåtande an-

gående tiden för  de enskilda militärundervisningsanstalternas upp-
hörande. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden 
den 14 november 1865. 

Komiterade etc. se sid. 298 vid militärläroverkskommissionen. Utlå-
tandet afgafs  den 3 november 1865. 

Tillägg till 1866 s. 302: 
1) Betänkande angående Stockholms befästande. 
2) Angående försvaret  norr om hufvudstaden. 
Komiterade se 1865 sid. 296—297. 
Betänkandet öfverlemnadcs  till chefen  för  fortifikationen  genom embets-

skrifvelse  den 25 februari  1870. 

Förslag till tjenstgöringsreglemente för  armén, del. 4. 
Komiterade tillförordnades  1864, betänkandet afgafs  1866. 



Tillägg till 1867 s. 306 vid historiken angående föreningsaktens  revi-
sion: Norska regeringens utlåtande afgafs  den 17 juli 1868. 

Tillägg till 1868 s. 308: Utlåtandet angående organisation af  statens 
jernvägstrafiksförvaltning  är tryckt som bilaga till k. m:ts proposition n:r 
30 den 28 februari  1868 med förslag  till utgiftsstat  vid statens jernvägs-
trafik. 

Tillägg till 1868 s. 311 vid Vapen- och befästningskomitén: 
Utlåtande den 12 maj 1868 angående de två alternativa för-

slagen till förenklande  af  gällande planer för  landtfronten  å Karls-
borgs fästning,  sqhi ingifvits  af  chefen  för  k. fortifikationen  den 25 
april 1868. 

Tillägg till 1868 sid. 311—312 angående Vapen- och befästningskomitén: 
Komiterade ha dessutom varit bl. a.: öfversten  C. Th. af  Wir-

sén, kaptenerna P. C. Fries, Cl. G. Breitholtz, friherre  B. A. Leijon-
hufvud,  M. V. Landegren, A. L. Strandberg, E. G. Klingenstierna 
och C. II. Falk. 

Komiterade tillförordnades  genom generalorder n:r 1 den 3 januari 
1868 i anledning af  riksdagens hemställan om bildande af  en fortgående 
komité med åliggande att afgifva  utlåtanden rörande landt- och sjöförsvarets 
förseende  med tidsenliga vapen och lämplig ammunition äfvensom rörande 
befästningsväsendet  etc. Efter  kaptenen Engström blef  öfversten  vid skär-
gårdsartilleriet A. G. K. von Feilitzen ledamot. 

Tillägg till 1869 s. 315: 
Förslag till gymnastik- och bajonettfäktningsreglemente  för 

infanteriet. 
Första afdelningen.  Gymnastik. 

Stockholm 1869. I V + 116 sid. 12:o. 

Betänkande och förslag  af  komiterade för  granskning af  svensk-
norska artillerikomiténs instruktion. 

Komiterade (å svensk, sida): Generalmajoren friherre  B. A. 
Leijonhufvud,  majoren friherre  K. E. Leijonhufvud. 

Komiterade tillförordnades  den 3 februari  1869 och afgåfvo  sitt för-
slag samma år. 

Å r e n 1870—1879. 

Tillägg till 1870 s. 325: Kaptenen J. Fr. Lilliehöök tillhörde äfven 
komitén för  afgifvande  af  förslag  till infanteriexcrcisreglemente.  Komiterade 
tillförordnades  genom generalorder n:r 569 den 6 oktober 1868. 



57(5 1870—1871. 
Tillägg till 1870 s. 326: 
Ett af  en svensk-norsk komité utarbetadt förslag  till nattsignalssystem 

för  svenska och norska sjövapnet faststäldes  till efterrättelse  tills vidare 
den 26 februari  1870. 

Samma år förordnades  en svensk-norsk artillerikomité till utarbetande 
af  förslag  till förändrad  artilleriexereisinstruktion ocli exercisreglemente. 

Svenske komiterade voro kaptenerna C. E. af  Klercker och P. C. 
Fries. 

Förändringar och tillägg till ridande artilleriets exercisregle-
mente, föreslagne  af  artilleri-komitén. 

Kristianstad 1870. 56 sid. 8:o. 

Förändringar och tillägg till åkande artilleriets exercisregle-
mente, föreslagne  af  artilleri-komitén. 

Göteborg 1870. 39 sid. 12:o. 
Komiterade: Majoren J. A. Kullberg, ordf.,  kaptenerna Staöl 

von Holstein, grefve  Charles Emil Lewenhaupt, Vilh. Qvensel. 
Förslaget afgafs  den 28 april 1870. Förändringarna faststäldes  den 15 

mars 1871. 

Tillägg till 1871 s. 328: 
Underdånigt förslag  till förordning  angående lots- och fyrin-

rättningen i riket; afgifvet  af  i nåder förordnade  särskilde kom-
mitterade. 

Stockholm 1871. 27 sid. 4:o. 
Komiterade: Lotsdirektören C. B. Lilliehöök, skeppsredaren A. 

O. Wallenberg, lotskaptenen B. V. Thornander. 
Bilagor. 1) Jemförelse  mellan lotsbetjeningens dåvarande och 

af  komiterade föreslagna  underhåll och ställning. 
2) Jemförelse  mellan gällande lotstaxor och af  komiterade före-

slagna lokaltaxor. 
3) Förslag till lotstaxa för  Stockholms lotsfördelning. 
4) 1872 års lotstaxor, beräknade dels efter  gällande taxor och 

förordningar  och dels efter  de af  komiterade föreslagna  lokaltaxor. 
K. m:t beslöt den 31 december 1869 en omarbetning af  1862 års lots-

förordning.  Kommendörkaptenen K. L. Natt och Dag ursprungligen komi-
terad i stället för  Thornander. Betänkandet afgafs  den 8 februari  1871. 
Utlåtanden afgåfvos  af  förvaltningen  af  sjöärenden och kommerskollegium 
samt af  generaltullstyrelsen öfver  den del af  förslaget  som angick fyr-  och 
båkafgifterna.  Ärendet anmältes den 21 juni 1872. 

Bättelse till 1871 s. 328: Bland komiterade angående ordningsstadga 
för  brännerierna står t. f.  presidenten J. A. Lemchen; dessa ord utgå som 
beroende på felläsning;  bland komiterade införes  i stället f.  d. rektorn S. 
Henschen. 
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Tillägg till 1871 8. 320: 
Förslag till kavalleriexercisreglemente. 
Komiterade: Inspektören för  kavalleriet generalmajoren U. Fa-

bian Sandels, ordf.,  generalmajoren grefve  C. M. L. Björnstjerna, 
öfverstlöjtnantema C. T. E. Plåten och H. A. Sjöcrona, majoren 
G. F. A. Boy, ryttmästaren G. R. Lagerhjelm. 

Komiterade tillförordnades  genom generalorder (n:r 533) den 12 sep-
tember 1870. 

Exercisreglementet för  kavalleriet faststäldes  den 12 maj 1871. 

Förslag i fråga  om infanteriets  utredning. 
Komiterade: öfversten  E. O. Weidenhielm, intendenten, öfverst-

löjtnant B. Elfström,  kaptenen K. R. Ström. 
Komiterade tillförordnades  den 15 oktober 1871. 

Tillägg till 1872 s. 334: 
Kyrkolagskomitén, Utlåtande angående främmande  trosbe-

kännare. 
Komiterade se 1873 sid. 338. 
Utlåtandet afgafs  den 22 okt. 1872. Högsta domstolens utlåtande den 

14 januari 1873 är bifogadt  k. ni:ts proposition n:r 15 den 30 samma månad. 

Tillägg till 1872 s. 335 vid historiken angående mantalsskrifningskomi-
téns betänkande: Jemför  protokollet öfver  finansärenden  den 30 november 
1893 vid k. m:ts proposition n:r 2 samma dag med förslag  angående man-
talsskrifning. 

Förslag till nytt fältförvaltningsreglemente. 
Komiterade-:" Generalmajoren E. M. af  Klint, ordf.,  öfversten 

A. T. Wijkander, majoren Th. Morén, intendenten B. Elfström, 
fältläkaren  Edv. Edholm. 

Sekreterare: A. E. Malmgren. 
Komiterade tillförordnades  genom k. bref  den 29 september 1870. Öf-

verstlöjtnanten B. Mörcke och krigsrådet C. N. Forsman tillhörde ursprung-
ligen komitén. Förslaget afgafs  den 12 december 1872. 

Tillägg till 1873 s. 342: 
Utlåtande af  bibelkommissionen rörande proföfversättningen  af 

nya testamentet. 
Stockholm 1873. 4:o. 

Förslaget öfverlemnades  till kyrkomötets utlåtande. På hemställan af 
kyrkomötet infordrades  yttrande från  samtliga konsistorier och teologiska 
fakulteter. 

Förteckn.  öfver  Komitébel.  37 



183—185. 
Förslag till författning  angående upplag och försäljning  af 

eldfarliga  oljor. 
Komiterade: Professorn  F. L. Ekman, hamnkaptenen Fingal 

von Sydow, revisionssekreteraren A. Lindhagen, kommersrådet J. 
Sjöberg. 

Komiterade tillförordnades  den 20 januari 1871. Deras förslag  biträddes 
af  kommerskollegium endast med några obetydliga ändringar och insändes 
med dess skrifvelse  den 30 december 1873 till k. m:t. 

K. förordning  utfärdades  den 26 november 1875. 

Tillägg till 1874 s. 353: 
Utlåtande och förslag  rörande åtgärder för  fastighetsböckers  in-

förande  i Vermlands och Kopparbergs län. 
Stockholm 1875. 27 sid. 4:0. 

Komiterade: Häradshöfdingen  A. M. Myrtin, landssekreteraren 
P. J. de La val. 

Utlåtandet afgafs  den 9 februari  1874, utgör bilaga till protokollet öfver 
justitieärenden den 5 februari  1875, hvilkct är bilagdt k. m:ts proposition 
n:r 27 den 5 februari  1875 angående lagfart  å fång  till fast  egendom. 

Artillerikomitén: Förslag till en ny handbok för  artilleribefälet. 
Komiterade: Majoren O. C. Sylvan, ordf.,  kaptenerna grefve 

J. R. Hamilton, T. H. M. A. Wennerholm och A. F. Braune. 
Komitén erhöll uppdraget genom skrifvelse  från  artilleristyrelsen den 

14 mars 1874. 
Utlåtande af  komitén för  pröfvande  af  nya konstruktioner för 

krigsbryggevagnar. 
Komiterade: Kaptenen T. B. Borgh och E. J. Breitholtz. 
Tillägg till 1875 sid. 358^360: 

i 
Landsstatskomitén afgaf  dessutom utlåtande den 30 januari 1875 i fråga 

om förhöjning  af  anslaget till tryckning af  länsstyrelsernas embetskungörelser 
och den 18 oktober samma år angående 1872 års mantalsskrifningskomités 
betänkande. 

Tillägg till 1875 s. 362: 
Poignant, P. E. G , Yttrande om fastighetsböcker  med särskildt 

afseende  på Vermland och Dalarne. 
Tryckt i Naumanns tidskrift  1875 sid. 362 och följande. 

Yttrandet afgafs  till chefen  för  civildepartementet den 16 mars 1875. 

Svensk norska artilleri komiténs utlåtande angående införandet 
af  fält-  och positionskanoner af  ny konstruktion. 

Ingår i Artilleritidskrift  för  1876 bihang sid. 1 och följande. 
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Komiterade: Öfversten  C. G. Breitholtz, ordf.,  kaptenerna Fr. 

Schartau, Heiberg, Aqvist (sekreterare), Thorne och Fougman. 
Reservationer af  Schartau, Heiberg och Thorne. 
Bilagor: Tabell öfver  några mått och vigter vid åtskilliga 

länders fältartillerier. 
Tablå öfver  kanoners träffsäkerhet. 

v 
Artillerikomitén: 
Förslag till undervisning för  artillerister och konstaplar. 
Förslag till exercisreglemente för  batteri- och divisionsmanöver 

med kanoners batteri. 
Förslag till exercisreglemente för  fästningspjeser. 
Komiterade: Majoren grefve  C. E. Lewenhaupt, ordf.,  kapte-

nerna O. H. Pripp, C. A. Franke och O. T. Nordström. 
Komiterade förordnades  den 23 september 1874 och skulle sammanträda 

den 1 november s. å. 
Genom generalorder den 4 mars 1875 faststäldes  ny »undervisning för 

artilleristen» samt den 22 april s. å. »konstapelsundervisning» för  artilleriets 
regementen. 

Betänkande och förslag  till bestyckningsplan för  Karlskrona 
sjöfästningar. 

Komiterade: Kommendörkaptenerna F. L. Anderson och C. 
C. Engström, majoren O. C. Sylvan, kaptenen vid fortifikationen 
T. Nyström. 

Betänkande afgafs  den 5 oktober 1876. 

Artillerikomitén: 
Förslag till exercisreglemente vid fältartilleriet. 
Förslag till beväpning för  artilleristen. 
Komiterade: Majoren A. O. Ankarcrona, ordf.,  kaptenerna L. 

Bäärnhielm, C. A. Prytz och E. J. Breitholtz. 
Komiterade förordnades  den 3 september 1875 att sammanträda den 4 

nästföljande  oktober. 

Förslag till program för  undervisning Uti manskapsskolan och 
nedre afdelningen  af  artilleriregementenas läroverk. 

Komiterade: Majoren frih.  N. H. Palmstierna, kaptenerna G. 
H. Schartau, A. Ullén och löjtnanten Geijer. 

Enligt generalorder den 10 juni 1876 skulle en kommisson af  ofvan-
närnnda sammanträda i Stockholm den 16 samma månad. 
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Tillägg till 1877 s. 356. 
Artillerikomiténs förelag  till den utrustning som bör finnas  vid 

ifrågasatt  ny materiel. 
Komiterade: Majoren T. B. Borgli, ordf.,  kaptenenia E. H. G. 

Boheman, A. V. Ryding och G. A. Gauffin. 
Sekreterare, artilleristabsofficeren  kaptenen A. E. Påhlman. 
Enligt skrifvelse  från  artilleristyrelsen den 24 februari  1877 skulle ar-

tillerikomitén sammanträda den 5 nästkommande mars. 

Förslag rörande nya fyrar. 
Komiterade: Chefen  för  lotsverket H. R. Ankarcrona, chefen  för 

sjökarteverket Th. Arwidsson, kaptenen Fr. Malmberg, direktören för 
• Stockholms sjöförsäkringsaktiebolag  Lagerholm. 

Komiterade tillförordnades  den 18 maj 1875. 

Tillägg till 1878 s. 394. 
Sjöolyckskomiten: Utlåtande och förslag  till förordning  angå-

ende befälet  å svenska handelsfartyg. 
Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 22 no-
vember 1878. 

Afgafs  den "18 maj 1878 i anledning af  kommerskollegiets förslag  den 
7 december 1877. Öfver  komiterades förslag  yttrade sig kommerskollegium 
den 31 maj 1878. 

Tillägg till 1878 s. 403. 
Betänkande i anledning af  den antagna nya gemensamma tids-

beräkningen. 
Komiterade: Generaldirektörerna C. O. Troilius och D. Nord-

lander, professorn  D. G. Lindhagen. 
Komiterade tillförordnades  den 31 maj 1878; betänkandet afgafs  i okto-

ber, anmältes den 15 november s. å. Utlåtande från  chefen  för  general-
staben. 

i 
Underdånigt förslag  till exercisreglemente för  kavalleriet. 

Stockholm 1878. VIIl-j-144 sid. 12:o. 
Komiterade (ä svensk sida): Generallöjtnanten grefve  C. M. L. 

Björnstjerna, öfversten  friherre  G. O. Peyron, majoren grefve  A. 
A. G. von Rosen. 

Komiterade tillförordnades  den 25 oktober 1877 för  att granska gällande 
reglemente och föreslå  de förändringar,  som påkallades af  eldvapnens ökade 
verkan osh senaste krigens erfarenhet. 

Förelag till normalplan för  undervisningen i folkskolor  och 
småskolor. 

Komiterade: Rektorerna Ch. L. Anjou, C. V. Kastman, C. L. 
Leidesdorff  och Fr. Sandberg, adjunkten J. M. Ambrosius. 
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Komiterade tillförordnades  den 22 oktober 1877. Normalplanen faststäldes 

1878. 

Tillägg till 1879 s. 413. 
Militära helsovårdskomiten: 
1) Förslag till hygieniska och sanitära föreskrifter  angående 

kaserner. 
2) Betänkande angående inkvartering. 
Komiterade tillförordnades  den 4 november 1876. Utlåtanden afgåfvos 

den 24 januari 1879. Det första  betänkandet refereras  i Tidskrift  för  forti-
fikation  1880 sid. 1. 

Komiterade för  utredande af  frågan  om försvaret  af  inloppen 
till Stockholm och andra hamnar: 

1) Utlåtande den 31 januari 1879 angående ifrågasatt  segelled 
genom Baggensstäket. 

Afgafs  den 31 januari 1879, utlåtande af  chefen  för  generalstaben den 
22 januari 1880. 

2) Utlåtande angående Karlstens fästning. 
Afgafs  den 14 mars 1879; anmältes den 17 mars 1882. 
3) Utlåtande angående sjöfästningarnas  ställande under gemen-

sam myndighet. 
Afgafs  den 31 oktober 1879, utlåtande af  chefen  för  generalstaben den 

25 november s. å. 
4) Utlåtande angående försvaret  af  inloppet till Göteborg. 
Afgafs  den 30 december 1879; utlåtande af  chefen  för  generalstaben. 
Komiterade: Generalmajorerna frih.  B. A. Leijonhufvud,  ordf., 

E. O. Weidenhielm, generalfälttygmästaren  frih.  C. V. G:son Leijon-
hufvud,  konteramiralen G. F. Virgin, öfverstlöjtnanten  K. A. Ryding. 

Komiterade tillförordnades  den 12 april 1878. 

Förslag till instruktion för  kavalleriets och artilleriets rid- och 
remontskolor. 

Komiterade: Majoren C. A. H. Biel, ordf.,  kaptenen P. C. A. 
Lindblad och löjtnanten V. Francke. 

Komitén förordnades  genom k. bref  den 27 september och general-
order (n:r 752) . den 8 oktober 1878. Instruktion för  arméns rid- och 
remontskolor fastställdes  den 20 juni 1879 och trycktes i Stockholm s. å. (12:o). 

Förslag till ändringar och tillägg i instruktionen angående 
artilleriförrådens  styrelse och vård samt redovisning. 
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Komiterade: Fälttygmästaren, öf  verstlöjtnanten C. V. Kuylen-

stierna, rustmästaren å Karlsborg, majoren D. E. Tigerhielm, för-
valtaren vid Stockholms tygförråd  G. O. Svensson. 

Komiterade skulle sammanträda i april 1879. 

Förslag till reglemente för  målskjutningarna vid infanteriet. 
Utarbetades 1879 af  löjtnanten G. Lagerbring, som beordrades 1879 

genom generalorder n:r 302. 

Å r e n 1880—1893 . 

Tillägg till 1880 s. 417: 
Vid historiken angående blindundervisningskomitén jämför  äfven  k. 

m:ts prop. n:r 31 den 4 mars 1895 angående godkännande af  grunder för 
blindundervisningens ordnande. 

Vid artillerikomiténs betänkande: Norske komiterade voro kaptenerna 
H. J. Nörregaard (afgaf  en reservation), J. A. Paus och T. O. Klingenberg. 

Ilättelse å s . 418 angående samma komité. Genom generalorder n:r 
888 den 18 december 1879 (ej 1877) tillförordnades  komitén. 

Tillägg till s. 418 angående vissa befästningar:  komiterade se föregående 
sida angående försvaret  af  vissa inlopp. 

Förslag till skjutinstruktion för  infanteriet. 
Stockholm 1880, 94 sid.-fdiv.  opag. formulär  och 5 planscher. 12:o. 

Bilagor: 1) Ballistiska egenskaper hos 1867 års gevär. 
2) Medelkulbanans höjd (i m.) öfver  (under) horisontala sigtlinier. 
3) Uppgifter  om kulbanor till 1867 års gevär. 
4) Tabell angående viss uppställning af  tafior+10  formulär;  5 

planscher. 
Betänkande angående gemensamma bestämmelser i svenska och 

norska arméns tjenstgöringsreglemente. 
Komiterade: (å svenska sidan) öfversten  grefve  M. V. Hamil-

ton, öfverstelöjtnanten  G. B. Munck. 
Sekreterare: Kaptenen E. F. von der Lancken. 

Tillägg till 1881 s. 425. 
Betänkande angående plats för  lifrustkammarens  samlingar. 
Komiterade:.Ståthållaren grefve  Aug. Fredr. Skjöldebrand, ordf., 

riksantikvarien B E. Hildebrand, intendenten G. Upmark, fabriks-
idkaren G. H. Stråle och arkitekten E. A. Jacobsson. 



1881. 583 

Komiterade tillförordnades  den 20 maj 1881; betänkandet afgafs  den 19 
november s. å. Deröfver  utlåtande af  nationalmuseinämnden den 9 decem-
ber 1881 och intendenten vid nationalmuseum den 8 oktober 1883. Se proto-
kollen öfver  ecklesiastikärenden vid statsverkspropositionen till 1883 och 1885 
årens riksdagar. 

Artillerikomitén: 
Förslag till utrustningsplaner för  ammunitionskolonner och 

staber samt tillägg till exercisreglementet för  fältartilleriet  med af-
seende å 8 cm. kanonen n:r 81. * 

Komiterade: Majoren C. T. Nordström, ordf.,  kaptenerna J. 
Elgenstierna, G. H. Fröding och A. V. Berg von Linde. 

Komiterade förordnades  den 1 september 1881 att sammanträda den 3 
oktober" s. å. . 

Flottreglementskomitén: 
1) Förslag till förändrade  föreskrifter  för  beklädnaden af  flottans 

trupper. 
Afgafs  den 20 juni 1881; anmältes den 6 augusti s. å. (-förvaras  bland 

dagens handlingar). 
2) Förslag till förändrade  bestämmelser rörande inkvarterings-

bidrag m. m. 
Afgafs  den 6 oktober 1881; anmältes den 20 januari 1882 (förvaras 

bland dagens handlingar) 
Komiterade: Konteramiralen J. Lagercrantz, kommendören 

grefve  Cronstedt, öfverkommissarien  A. Chr. Gasslander, kommen-
dörkaptenerna A. Fisclierström och K. Peyron. 

Sekreterare: C. G. Pettersson. 
Komiterade tillförordnades  den 1 juni 1877. Komitén afgaf  flera  spe-

cialutlåtanden, afslutade  sitt arbete 1884. Deras förslag  faststäldes  samma 
år och utgör reglementet för  flottan,  del I. 

Cronstedt entledigades 1882. Kommendör Lagerberg, ny ledamot, ent-
ledigades jämte Peyron 1883. Kommendörkaptenen G. N. af  Klercker ledamot. 

Den 27 april 1888 tillförordnades  en komité för  att föreslå  ändringar 
i reglementet för  flottan,  del. 1. Komitén afgaf  sitt förslag  den 14 januari 
1889. Den 20 januari 1893 förordnades  en kommission för  att granska för-
slagen till ändringar i- del I oeh ett år 1890 inkommet förslag  till reglemente 
för  flottan  del 2, sjötjenstgöringen. 

Förslag till förnyad  taxa för  arfvoden  för  landtmäteriförrättningar. 
Förvaras bland liandl. till protokollet öfver  civilärenden den 10 juni 1881. 

Komiterade: Landshöfdingen  G. Asplund, landtmäterifiskalen 
J. G. Klein och kommissionslandtmätaren C. O. Widmark. 

Komiterade tillförordnades  den 6 maj 1881; betänkandet afgafs  den 2 
juni s. å. ' 
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Betänkande angående det af  landtmäteristyrelsen afgifna  förslag-
till landtmäteritaxa. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 10 
juni 1881. 

Komiterade: Förste landtmätaren Adolf  Helander, landtmätéri-
fiskalen  J. G. Klein. 

Betänkandet afgafs  den 28 februari  1881. 

Tillägg till 1882 s. 442: 
Betänkande angående åstadkommande af  en konst- och indu-

striutställning i Stockholm. 
Komiterade: H. k. h. kronprinsen Gustaf,  ordf.,  öfverståthålla-

ren friherre  C. G. af  Ugglas, vice ordf.,  fabriksidkaren  G. H. 
Stråle, fabrikören  C. Th. Svanberg, slottsintendenten E. A. Jacobs-
son, fabriksidkaren  Carl Arnberg, ingeniören R. Tellander. 

Komiterade tillförordnades  den 30 december 1881, afgåfvo  sitt utlåtande-
den 1 december 1882 samt ett omarbetadt den 12 oktober 1883. Se proto-
kollet öfver  civilärenden bilagdt 1885 års statsverksproposition. 

Utlåtande i anledning af  väckt fråga  om förändring  af  § 39 
mom. 2 af  reglementet för  flottan. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  sjöförsvarsärenden  den 
8 september 1882. 

Se föregående  sida. 

Förslag till konstruktionen af  de perkussions-, enhets-, tid-, 
och antändningsrör, hvilka vid artilleriets olika kanoncerter äro 
behöfliga. 

Komiterade: Konstruktionsofficeren,  kaptenen A. F. Centervall, 
styresmannen för  Mariebergs ammunitionsfabrik,  kaptenen Lys-
holm, artilleristabsofficeren  löjtnanten S. G. A. Geijer. 

Kommissionen tillförordnades  den 14 januari 1882 genom skrifvelse-
från  artilleristyrelsen. 

Tillägg till 1883 s. 447 angående Nya lagberedningens utlåtande om. 
ändring i edsformulären:  Utlåtandet ingår äfven  söm bilaga till k. m:ts-, 
proposition n:r 2 den 9 januari 1885 med förslag  till lag om förändrade 
bestämmelser rörande ordalagen vid edgångs fullgörande.  Högsta domstolens-
utlåtanden af  den 25 januari 1884 bifogadt. 

Utlåtande i anledning af  certkomiténs förslag  1880 till pansar-
båten A. 

Komiterade: Konteramiralen C. F. Virgin, kommendören frih. 
F. V. von Otter m. fl. 
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Förslag till uppställning och innehåll af  beskrifning  öfver 

fästnings-  och positionsartilleriets materiel och ammunition. 
Komiterade: Kaptenen J. F. de Ron och artilleristabsofficeren 

löjtnanten O. V. Virgin. 

Tillägg till 1884 sid. 454 angående landtbruksläroverken: Jemför  äfven 
statsverkspropositionen till 1889 års riksdag. 

Tillägg till sid. 456 angående flot.tningsstadgan:  Jemför  äfven  protokollet 
öfver  finansärenden  vid statsverkspropositioncn till 1889 års riksdag angående 
strömrensningar. 

Tillägg till 1884 s. 456: 
Underdånigt betänkande med förslag  till organisation af  och 

hygieniska föreskrifter  för  militära sjukhus i fred  och i fält,  afgif-
vet af  komitén för  ordnande af  den militära helsovården den 29 
maj 1884. 

Del I. Militära sjukhus i fred. 
Stockholm 1884. 103 sid. 8:o. 

Bilagor I—IV. Portionsförslag. 
Se 1881 sid. 419, 1887 sid. 477 samt detta Tillägg för  1879 sid. 581. 

Tillägg till sid. 457. Bland de särskilda bihangen torde äfven  böra 
upptagas: 

Ofversigt  af  frågan  om ny rättegångsordning. Promemoria 
och arbetsplan för  nya lagberedningen. 

Stockholm 1881. 119 sid. 8:o. 

Betänkande angående åvägabringande af  en ångfärjeförbindelse 
mellan Sverige och Seland. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  civilärenden den 23 
oktober 1891. 

Komiterade: Landshöfdingen  grefve  G. Wachtmeister, ordf., 
ledamöterna af  första  kammaren godsegaren Ludvig Kockum och 
konsul P. Olsson, af  andra kammaren grosshandlaren G. Beijer och 
godsegaren Ivar Lyttkens. 

Komiterade utsågos i anledning af  riksdagens skrifvelse  n:r 28 den 10 
maj 1884. Betänkandet afgafs  den 19 september 1884. 

Betänkande och förslag  angående minförsvaret  i Stockholms 
och Södertelje skärgårdar. 

Komiterade:. Generallöjtnanten friherre  B. A. Leijonhufvud, 
konteramiralen F. Virgin, öfversten  friherre  A. Rappe. 

Betänkandet föredrogs  den 4 juni 1886. 
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Tillägg till 1885 s. 464: 
Förslag till tjenstgöringsreglemente för  armén, afgifvet  den 16 

.februari  1885 af  dertill förordnade  komiterade. 
• • 

Del I. Tjensten i allmänhet. 
Stockholm 1885. 208 sid. 8:o. 

Del II. Arméns personal enligt den ständiga indelningen i fred 
samt arméns hästar. 

Stockholm 1885. 252 sid. 8:o. 
Del III. Tjensten i fred  vid samlad trupp och på roten. 

Stockholm 1885. 233 sid. 8:0. 
Komiterade (å svensk sida): Öfversten  grefve  M. V. Hamilton, 

majoren E. F. von der Lancken, krigsrådet A. Wallenstéen. 
Sekretérare: • Kaptenen A. F. von Matern. 
Bihang: innehållaude: Bil. I. Tjenstegraderna och de civilmili-

tära befattningarna  inom norska armén och marinen. 
II. Kårers och staters särskilda uniformsdrägter. 
III. Formulär och exempel för  skriftliga  tjenstemeddelanden. 
IV. Särskilda edsformulär.  , .. 
V. Lägernormalplaner. 
VI. Rikets militära indelning och arméns förläggning. 

Stockholm 1885. 66 sid. + 2 pl. 8:o. 
Komiterade förordnades  genom generalorder n:r 942 don 21 december 

1880. Öfverste  C. B. Munck var ursprungligen komiterad och von der 
Lancken sekreterare. Wallenstéen inträdde senare. 

Öfver  detta förslag  afgåfvos  yttranden från  cheferna  för  generalstaben, 
fortifikationen,  artilleriet, inspektörerna för  kavalleriet och militärläroverken, 
generalbefälhafvarne  i l:a, 2:a, 4:de och 5:c militärdistrikten samt chefen 
för  lifgardesbrigaden.  Genom kgl. bref  dén 13 oktober 1886 tillförordnades  en 
komité att efter  granskning af  de inkomna yttrandena utarbeta ett förslag 
till tjenstgöringsreglemente för  armén. Detta verkstäldes genom betänkandet 
af  den 22 december 1888. (Se vidare s. 496 ang. detta). 

Tillägg till s. 465 angående ansvarighet på grund af  jernvägs drift: 
Utlåtande afgafs  af  styrelsen för  statens jernvägstrafik  den 29 oktober 1885. 
Högsta domstolens utlåtande af  den 12 november 1885 är bilagdt. den förut-
,nämda k. m:ts prop. i ämnet. 

Tillägg till 1885 s. 468: ' 
Förslag till reglemente angående anskaffning  och underhåll af 

beklädnads-, remtygs-, utrednings- och tross- m. fl.  persedlar vid 
indelta armén och Vermlands fältjägarekår  samt för  allm. bevärings-
manskapet. 

Förvaras bland handlingar till protokollet öfver  landtförsvarsärenden 
den 12 januari 1888. 
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Komiterade: Öfversten  Bernhard Elfström,  ordf.,  öfverstlöjtnan-

terna Per Hans. Reinhold Nauekhoft'  och C. V. von Schulzenheim, 
regementsintendenten A. Gvllensvärd. 

Sekreterare: Auditören Albert Welin. 
Bilagor: Litt. A. Tabell utvisande de belopp, förvaltningsdi-

rektionerna vid roterade infanteriet  uppburit och utbetalt för 
underhåll af  småpersedlar 1884. 

B—C. Antalet dagar hvarunder stamtruppen, manskapet och 
hästar vid vissa regementen och kårer varit i tjenstgöring 1881— 
1884. 

D. Antalet af  signalinstrument utlemnade under 1872—1881. 
E. Kapitalbehållning, räntevinst, utbetalta provisioner i fråga 

om medel handhafda  vid beklädnadskassorna 1884. 
Komiterade tillförordnades  den 30 januari 1885; betänkandet afgafs  den 

12 september 1885. K. m:ts beklädnadsreglemente den 23 september 1887. 
Se protokollet öfver  landtförsvarsärenden  den 12 januari 1888, bilagdt stats-
verkspropositionen till 1888 års riksdag. 

Utlåtande öfver  anstälda försök  med ett af  österrikiska marin-
löjtnanten L. Sellmer uppfunnet  nattsignalsystem. 

Komiterade: Kommendörkaptenen M. v. Krusenstierna, kaptenen 
A. Ekelöf  m. fl. 

Tillägg till 1886 s. 476: 
Förslag till bestämmelser för  vård och inspektioner af  artilleri-

förråden.  Afgifvet  af  artillerikomitén våren 1886. 
Stockholm 1886. 8:0. 

Tillägg till 1887 s. 484: 
Förslag till ändringar i de särskilda truppernas exercisregle-

mente. 
Komiterade: H. k. h. kronprinsen Gustaf,  ordf.,  öfverstlöjtnan-

terna A. A. Thorén och C. V. Ericson, majoren E. IL G. Bohe-
man, ryttmästaren F. J. Krook. 

Sekreterare: Kaptenen G. F. O. Uggla. 
Komiterade tillförordnades  genom generalorder den 3 november 1885 

och skulle föreslå  de bestämmelser, som kunde vara lämpliga för  vinnande 
af  erforderlig  öfverensstämmelse  mellan de särskilda reglementsföreskrifterna 
beträffande  truppernas formering,  manövrering och stridssätt. Förslag af-
gafs  1887. 

Tillägg till 1890 s. 515: 
Betänkande och förslag  rörande bergverksstatistiken. 
Komiterade m. m. se 1893 sid. 553. Betänkandet afgafs  den 21 

april 1890. 
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Tillägg till 1892 s. 543: 
Förslag till nya bestyckningsplaner för  befästningarna  i Stock-

holms skärgård, Oskarvärnslinierna samt för  Karlsborgs fästning 
med Vabergspositionen. 

Komiterade: Generalmajoren K. A. Ryding, ordf.,  kommendören 
J. C. E. Christerson, majorerna A. Berglund, A. F. Centervall och J. 
Ch. Bratt, kaptenen O. V. Virgin. 

Sekreterare: Kaptenen C. A. Stendahl. 
Komiterade tillförordnades  den 5 juni J891; förslaget  afgafs  1892. 

Förslag till lärobok i sjukvårdstjenst för  trängen. 
Komiterade: Regementsläkaren G. J. A. Dunér, kaptenen N. 

G. Hallström. 
Komiterade tillförordnades  1892 genom generalorder n:r 129. 

Angående förslaget  till gymnastik- oeh bajonettfäktningsreglemente  å 
sid 543: Kaptenerna vid flottan  H. G. Lagercrantz och N. A. Telander be-
ordrades den 24 oktober 1892 att deltaga i komiterades arbete. 

Tillägg till 1893 s. 553: 
Förslag till ändringar i förslaget  till instruktion för  sabelfäkt-

ning till fot. 
Se 1890 sid. 515. Komiterade beordrades 1892 genom generalorder 

n:r 1175 att med anledning af  inkomna utlåtanden öfver  deras förslag  före-
slå ändringar i detsamma, hvilket skedde 1893. 

Den 23 januari 1893 tillförordnades  för  ytterligare granskning af  flot-
tans reglemente en komité bestående af  kommendören A. F. H. Klintberg 
som ordf.,  amiralitetsrådet J. E. Dahlin, kommendörkaptenerna C. G. V. 
Bretzner och O. Lindbom, kaptenen G. Dyrssen. Denna komité afgaf  en 
del provisoriska förslag. 

Den 11 december 1893 förordnades  kommendörkaptenen J. Hägg och 
C. A. Hjulhammar, kaptenen T. 0. A. Sandström för  att granska en af 
kaptenen V. Linder författad  Lärobok i sjömanskonsten, I del, med hänsyn 
till dess lämplighet som lärobok i k. sjökrigsskolan. 



Namnregister. 

Denna namnförteckning  afser  att omfatta  komiterade, äfven  om de af-
lidit eller blifvit  entledigade före  afslutandet  af  komiténs arbete, samt komi-
téernas sekreterare. 

För att underlätta identifierandet  har i följande  förteckning  i regeln 
anförts  den senast innehafda  befattningen  samt födelse-  och dödsdata, sä 
vida de varit för  utgifvaren  kända. Inuti sjelfva  arbetet har om möjligt 
anförts  den befattning,  som innehafts  samtidigt med komitéuppdraget. 

A.all, Th.,  byråchef  (norrman). Sid. 
473^ 

i-Abelin, G-ustaf  Rudolf,  generallöjt-
nant, (F. den 17 maj 1819.) Sid. 
279, 303, 304, 343^ 

Abelin, Harald  Viktor,  landssekre-
terare i Blekinge län. Sid. 314, 
319, 328i. 

+ Abelin. Hjalmar  August, professor. 
(F. den 22 maj 1817,'d. den 13 
sept. 1893.) Sid. 27 lu-

i-Adelsköld, Claes Adolf,  major. (F. 
den 7 sept. 1824.) Sid. 278*-

•yAdelsivärd. Erik• Reinhold, grefve, 
~i statsråd. (F. den 13 januari 1788, 
' d. den 22 jan. 1840.) Sid. 89, 

114, 130, 155*-
\Adlerbeth, Gudmund Göran, fri-

herre, statsråd. (F. den 21 maj 
1751, d. den 7 okt. 1818.) Sid. 
1, 33, 55y 

xAdlerbeth, Jakob,  friherre,  förste 
expeditionssekreterare. (F. den 21 
maj 1785, d. den 2 sept. 1844.) 
Sid. 50 

Adler, D. B., grosshandlare (dansk). 
Sid. 389>-

^Adlercreutz, Axel Gustaf,  lands-
höfding.  (F. den 2 mars 1821, d. 
den 20 maj 1880.) Sid. 368k 

+Adlercreutz, Carl Johan,  grefve, 
generallöjtnant. (F. den 27 juli, 
1757, d. den 21 aug. 1815.) Sid. 
2, 3, 5, 7, 11, 1(5, 17, 22, 565, 
566.--

^Adlersparre, Axel, vice landshöf-
ding. (F. den 29 juni 1763, d. 
den 16 sept. 1838.) Sid. 34^ 

±Adlersparre, Axel, kommendör. (F. 
den 27 okt. 1812, d. den 16 juni 
1879.) Sid. 306, 321k 

4Adlersparre, Carl, kansliråd. (F. 
den 22 januari 1752, d. den 24 
juni 1825.) Sid. 31v- -

4Adlersparre, Georg, grefve,  lands-
höfding.  (F. den 28 mars 1760, 
d. den 23 sept. 1835.) Sid. I*-

Adlersparre, Georg, major. (F. 
den 28 april 1809.) Sid. 256, 
271^ 

-tAdlersparre, Karin  Sofie,  f.  Leijon-
hufvud,  friherrinna.  (F. den 6 
juli 1823, d. den 27 juni 1895.) 
Sid. 485i-



Afzelius,  Anders Erik, juris d:r, 
adjunkt vid Upsala akademi. (F. 
1779, d. 1850.) Sid. 37, 38c 

•\Afzelius,  Ivar,  justitieråd. (F. 1848.) 
Sid. 477, 481, 500c 

•fAfzelius,  Pehr von, professor,  för-
ste arkiater. (F. den 14 dec. 1760, 
d. den 2 dec. 1843.) Sid. 50, 
108, 565c 

•fAgardh,  Carl Adolf,  biskop... (F. 
den 23 januari 1785, d. den 28 
januari 1859.) Sid. 108i-

•fAgardh,  Jakob  Georg, professor. 

Algren, M.  D. T.,  notarie i kam-
markollegium. Sid. 215a-

Alm, Petrus,  konrektor vid Stock-
holms katedralskola. Sid. 50.c 

-tAlmén, August Theodor,  general-
direktör. '(Född 1833). Sid. 446, 
479, 495k 

Almén, Filip  Alfred  Frans,  vice 
häradshöfding.  (F. 1828, d. 1889.) 
Sid. 414c 

Almgren, Fredrik  August, öfver-
direktör. (F. 1840.)' Sid. 502, 
512^ 

(F. deu 8 dec. 1813.) Sid. 334^ Almgren, Johan  Petter,  vice advo-
Agrelius, Marcus,  trafikchef.  Sid. katfiskal  i bergskollegium. Sid. 80i^ 

308, 370, 382, 396, 465, 493, -Ulmgren,  Oscar, grosshandlare. (F. 
554k 1842.) Sid. 435, 5 6 2 c 

Agrell, Erik., notarie vid Stockholms "j-Almlöf,  Lars, lotsdirektör. Sid. 568t-
stads konsistorium. . Sid. 18, 31c Almquist, Erik Viktor,  landshöf-

Ahlgren, Chr. (Måhända sedermera diug. (F. den 7 mars 1817, d. 
justitierådet Christian A., f.  1831.) 
Sid. 322 .c ' 

Ahlgren. Pehr Erik, kommendör-
kapten. (F. 1807.) Sid. 268c 

Ahlmark, Johan  Magnns,  byrå-
chef  i domänstyrelsen. (F. 1838.) 
Sid. 413^- • 

den 30 dec. 1872.) Sid. 322c 
4Almquist, Gustaf  Fridolf,  general-

direktör. (F. den 31 okt: 1814, 
d. 1886.). Sid. 232, 261, 270, 
408c 

Almquist, Viktor,  vice häradshöf-
ding (F. 1860.) Sid. 538^ 

Ahlsell. Ludvig; tullförvaltare  i -hAlmqvist, Ludvig Teodor,  justitie-
Stockholm. Sid. 264 k 

d'Ailly, Hack  Oskar Edvard, öfver-
ste, (F. 1829.) Sid. 496c 

d'Ailly, Johan  Christian August, 
öfverdirektör,  (F. 1822.) Sid.'ö73^ 

Ahlstedt, Gustaf  Adolf,  major. (F. 
1842.) Sid. 4G9, 470c-

Ahnfeldt,  J.  H.,  expeditionssekrete-
rare (dansk). Sid. 513>-

4Akrell, Carl Fredrik,  generallöjt-
nant, chef  för  telegrafverket.  (F. 
den 13 jan. 1779, d. den 11 dec. 
1868.) Sid. 140, 180, 200, 239, 
569^ 

Alegren. Johan,  rådman i Stock-
holm. Sid. 38c 

Alexandersson, Adolf,  justitieråd. 
(F. den 12 juli 1800, d. den 9 
mars 1888.) Sid. 157, 213, 216, 
222c 

råd. (F. den 4 jan. 1818, d. 1884.) 
Sid. 237c 

+Almroth, Nils  Vilhelm,  öfverdirek-
tör för  mynt- och kontroll verken. 
(F. den 9 april 1797, d. den 31 
okt. 1852.) Sid. 116, 145c 

Almroth, Nils,  öfverfältläkare.  (F. 
• 1761, d. 1832.) Sid. 80c-

-\Almström, Robert, fabriksdisponent. 
(F. 1834.) Sid.' 453, 466, 518, 
530, 562^ 

Alreik, Anders, öfveringeniör.  Sid. 
146c 

±Alströmer, Carl Jonas  Oscar, fri-
herre, statsråd. (F. den 31 okt. 
1811, d. den 16 aug. 1888.) Sid. 
231, 254, 299, 423c 

Alströmer, Claes Joh.  August J., 
friherre,  kanslisckreterare. • (F. 
1844.) Sid. 466-c 



Al Un,  Lars Magnus,  stadsläkare i 
Vesterås. (F. den 22 okt. 1812.) 
Sid. 251 y 

Ambrosius, Johan  Mathias,  folk-
skoleinspektör. (F. den 8 febr. 
1843.) Sid. 478, 58(V 

Améen, John  Ulrik  G:son, kom-
mendör. (F. 1824, d. den 6 juni 
1880.) Sid. 314, 330, 352, 377, 
412f-

Amnell, Per Vilhelm,  kapten. (F. 
1842.) Sid. 445, 463v~ 

Amnéus, Herman  N.  E., lands-
kamrerare. (F. 1842.) Sid. 420v 

Anckarheim, Hans  Henrik,  konter-
amiral. (F. den 15 maj 1743, 
d. den 2 okt. 1814.) Sid. 26, 
27k 

\Anckar svärd, Joh  an August, grefve, 
generaladjutant. (F. den 14 dee. 
1783, d. den 12 nov. 1874.) 
Sid. 200k 

+Anckarsvärd, Mikael  Gustaf, 
grefve,  öfverintendent.  (F. den 25 
mars 1792, d. den 3 maj 1878.) 
Sid. 160, 200y-

•\Andcrson, Frans  Albert, general-
direktör. (F. 1831.) Sid. 346, 
370, 423, 481, 513, 558*-

Anderson, Fredrik  Leonard, kom-
mendörkapten. (F. 1821.) Sid. 
306, 579^-

Anderson, Fredrik,  lektor. (F. 
1842.) Sid. 458*-

4Andersson, Hans  i Nöbbelöf,  hem-
mansegare, medlem af  audra kam-
maren. (F. 1848.) Sid. 517t-

Andersson, Jan  i Jönvik, hemmans-
egare, medlem af  andra kammaren. 
(t\ 1812.) Sid. 414^ 

-kAndersson Ola i Burlöf,  landtbru-
kare, medlem af  andra kammaren. 
(F. 1837.) Sid. 383, 397, 417, 
423, 428, 460k 

+Andersson, Peter  i Högkil, hem-
mansegare, medlem af  andra kam-
maren. (F. 1838, d. 1894.) Sid. 
554^-

Andreasson, Sven i Tollered, hem-
mansegare, medlem af  andra kam-
maren. (F. 1824.) Sid. 428*-

Andresen, J.  H.,  hypoteksbanks-
direktör (norrman). Sid. 334• 

•fAnjou,  Christoffer  Ludvig, semi-
narierektor. (F. 1821.) Sid. 295, 
302, 339, 478, 497, 580*-

\Anjoa, Nils  Jakob,  prost, (F. 1781, 
d. 1851.) Sid. 114, 176k-

Ankarcrona, Axel Oskar, öfverste. 
(F. 1828.) Sid. 579*-

Ankarcrona, Carl Vilhelm  Ema-
nuel, major. (F. 1847.) Sid. 553k 

Ankarcrona, Herman  Reinhold, 
generallotsdirektör. (F. 1829, d. 
1892.) Sid. 580^ 

Anneli, P. V.,  Sid. 445, 463, 
tryckfel  för  Amnell, P. W 

4Annerstedt, Claes Samuel, konter-
amiral. (F. 1799, d. 1869.) Sid. 
232, 243^ 

+Annerstedt, Pehr Samuel Ludvig, 
justitieminister. (F. den 7 aug. 
1836.) Sid. 369, 385, 396, 404, 
422, 443, 448, 458, 464, 470, 
471, 481, 484, 501, 506, 526, 
536, 537, 561^ 

iAnnerstedt, Ture,  biskop. (F. den 
6 jan. 1806, d. 1880.) Sid. 221, 
229, 231v-2~?f,4>36". 

Appelberg, Axel Valdemar,  direk-
tör i sv. assuransföreningen.  (F. 
1833.)" Sid. 477^ 

•ylppelberq,CarlMacjnus,iörde\mngs-
läkare (F. 18260 Sid. 388, 420j. 

Arbin, Carl Oscar Henning  von, 
kapten vid flottan.  (F. 1861.) 
Sid. 542v 

+Arfwedson,  Carl Abraham, gross-
handlare, direktör. (F. 1774, d. 
1861.) Sid. 146^ 

\Arfrvedson, Carl David, grosshand-
lare. (F. 1806, d. 1881.) Sid. 
207, 219*-

\Armfelt, Gustaf  Maurits,  friherre, 
president.- (F. 1757, d. 1814.) 
Sid. 565 



Armfelt,  Magnus,  friherre,  f.  <1. 
krigshof  rättsråd. (F. den 25 sept. 
1823.) Sid. 279, 304, 473c 

Arnberg, Carl Ulrik,  fabrikör.  (F. 
1837.) Sid. 452, 584/-

Arnberg, Johan  Adolf,  klädesfabri-
kör i Norrköping. (F. 1804, d. 
1875.) Sid. 226c 

+Arnberg. Johan  Volter,  baukofull-
mäktig. (F. 1832.) Sid. 373, 
404, 426, 448, 505c 

•tArosenius, Carl, grosshandlare. (F. 
den 31 april 1778, d. den 17 
april 1839.) Sid. 48, 114c 

Arrhenius, Carl Magnus,  förste 
expeditionssekreterare. (F. den 31 
maj 1790, d. den 28 jan. 1850.) 
Sid. 203, 275*-

+Arrhenius, Johan,  professor,  sekre-
terare i landtbruksakademien. (F. 
1811, d. 1889.) Sid. 203,244c 

•bArsenius, John  Georg, öfverstlöjt-
nant. (F. den 4 febr.  1818.) 
Sid. 283, 315i-

Arvedson, Claes, direktör, gross-
handlare. Sid. 69, 567c 

-fArvidson,  Adolf  Ivar.  Sid. 131v 
Arvidson, G. Sid. 302*-
Arvidsson, Huqo  Ivar,  rådman. 

(F. 1825, d. i886.) Sid. 4 8 U 
^Arvidsson. Thorsten,  kommendör. 

(F. 1827.) Sid. 363, 393, 412, 
441, 510, 580.-

Asehehoug, Torkil  Halvorsen,  pro-
fessor  vid Kristiania universitet. 
Sid. 306, 334j-

Aschling, Carl Fredrik,  konter-
amiral. Sid. 7 c 

-Msifcer,  Gustaf  Ferdinand,  lands-
höfding.  (F. den 18 juni 1812.) 
Sid. 248c 

Aspelin. Thomas  Anders, grosshand-
lare. (F. 1767, d. 1836.) Sid. 69c 

Asplund, Harald,  ingeniör. Sid. 
337, 554c 

+Asplund, Johan  Gustaf,  landsliöf-
ding. (F. 1826, d. 1882.) Sid. 
583»-

Aubert, Ludvig M.  B., professor  vid 
Kristiania universitet. Sid. 389 c 

iAxell, Johan  Severin, grosshand-
lare. (F. 1843, d. 1892.) Sid. 

423, 460, 486, 521c 

Bachke, Ole Andreas, statsråd (norr-
man). Sid. 389, 435c 

-hBackman, Johan  Harder,  justitie-
råd. (F. den 22 okt. 1790, d. 
den 1 febr.  1862.) Sid. 158c 

Bceckborg, Robert Vilhelm,  kom-
mendörkapten. (F. 1788, d. 1869.) 
Sid. 182^ 

Bagge. Algot Hugo,  landssekrete-
rare.' (F. 1835.) Sid. 436, 463, 
479, 522, 524c 

Baggerud. Arne. länsman (norr-
inan). Sid. 241c 

\Balck, Viktor  Gustaf,  major. (F. 
1844.) Sid. 514, 515, 543c 

Baner, Johan  Gabriel, friherre, 
öfverstlöjtnant,  (F. 1775, d. 1843.) 
Sid. 115c 

Barckman, Erik Samuel, sekrete-
rare i general tulldirektionen. (F. 
den 16 mars 1782, d. den 21 
jan. 1864.) Sid. 48^ 

-tBarnekow, Christian Fredrik 
Kjell,  friherre,  godsegare, riksdags-
man (F. 1839.) Sid. 432c 

Barnekorv, Edvard Carl Axel, frih., 
kommendör. (F. 1839.) Sid. 5 4 2 c 

rliauck, Carl Vilhelm,  lärare vid 
musikaliska akademien. (F. 1808, 
d. 1877.) Sid. 268, 276c 

iBeck-Friis,  Corfitz  Augustin, gref-
ve. kabinettskammarherre. (F. 
1824.) Sid. 406c 

4-Beckman, Anders Fredrik,  biskop. 
(F. 1812, d. 1894.) Sid. 331c 

jBeckman, Ernst Johan,  skriftstäl-
lare, direktör. (F. 1850.) Sid. 
486, 530j-

Beckmark, Johan.  Julius,  adlad 
Fredenstam,  kansliråd. (F. den 
11 juni 1764, d. den 26 aug. 
1847.) Sid. 23c 



tBeijer. Carl Gottreich. generaldi-
rektör. (P. 1811.) Sid. 257, 407*• 

Beijer, G. Gottfrid,  grosshandlare. 
(F. 1838.) Sid. 452, 585*-

Beijer, Jakob  Vilhelm,  hofstall-
mästare, chef  för  Ottenby stuteri. 
(F. den 20 april 1796, d. 1886.) 
Sid. 240, 315k 

Bcnckert, Robert Herman,  bank-
inspektör. (F. 1846.) Sid. 500, 
505, 524*-

4Bennich, Nils  Axel G:Son, gene-
raltulldirektör. (F. den 31 okt. 
1817.) Sid. 213, 235, 261, 270, 
277, 296, 354, 376, 410, 426, 
452, 474*-

Berencreutz, Fredrik  Adolf  Georg, 
sekreterare. (F. 1856). Sid. 475, 
559^ 

Berg, Anders, grosshandlare. Sid. 
175k 

tBerg, Carl Oskar, grosshandlare. 
(F. 1839.) Sid. 401, 411, 422*-

fBerg,  Fredrik  Theodor,  öfverdi-
rektör oeh chef  för  statistiska cen-
tralbyrån. (F. den 5 sept. 1806, 
d. den 7 maj 1887.) Sid. 237, 
327, 334, 354, 386*-

Berg, Fredrik  Vilhelm,  öfver  jäg-
mästare. (F. 1829.) Sid. 456*. 

Berg, J.  O., sidenfabrikör.  Sid. 48* 
+Berg, Karl  Johan,  president. (F. 

28 jan. 1819.) Sid. 241, 308, 
369, 385, 408, 456, 481*-

iBerg, Lars, generaldirektör. (F. 
1838.) Sid. 414, 508, 536*-

iBergfitichard,  konstnär. Sid. 562*-
Berg von Linde, Albrekt Vilhelm 

von, major. (F. 1845.) Sid. 583*^ 
Berq von Linde. Jean  Albrekt, 

president. (F. 1797, d. 1853.) 
Sid. 236." 

Berg von Linde, Otto Salomon, 
major. (F. den 8 dec. 1788, d. den 
8 juni 1860.) Sid. 159*-

Bergencreutz, Lars, öfvermyntmä-
stare, öfverste.  (F. 1753, d. 1821.) 
Sid. 116k 
Firleckn.  öfver  Komitébet. 

Bcrgenskjöld, Erik Johan,  lands 
höfding.  (F. den 3 sept. 1785, 
d. den 21 jan. 1865.) Sid. 73, 
81, 101, 139, 150i-

-VBergenstråhle,  Claes Gabriel,fonds-
höfding,  öfverste.  (F. den 24 sept. 
1787, d. 1864.) Sid. 83, 92, 94*-

Bergenstråhle, Gustaf  Ulrik,  hof-
rättsråd. (F. den 23 jan. 1810, 
d. den 3 augusti 1884.) Sid. 
236^ 

Berger, Theodor,  vice häradshöf-
ding, dispachör i Göteborg. (F. 
1818, d. 1888.) Sid. 334*-

\Bergfalk, Pehr Erik. professor. 
(F. den 4 febr.  1798, d. 1890.) 
Sid. 103, 179, 198, 205, 213, 
300v 

Bergius, Olof  Erik, kommersråd. 
(F. 1784, d. den 14 april 1837.) 
Sid. 27, 569.V 

Berg-ms, Pehr Gustaf,  protonotarie 
i kammarrätten. Sid. 28* 

Bergius, Sebastian Oscar Gustaf. 
häradshöfding.  (F. 1834.) Sid. 
396, 409, 447, 456, 481*-

Berglund, Arcadius, öfverste.  (F. 
1837.) Sid. 329, 364, 588*-

Berglöf,  Frans  Johan  Erland, 
häradshöfding.  (F. 1841.) Sid. 
466*-

Bergman, Carl Gustaf,  folkskole-
inspektör. Sid. 545*-

4Bergman, Carl Johan,  lektor. (F. 
8 juli 1817, d. 22 jan. 1895.) 
Sid. 312*-

4Bergman, Gustaf  Alarik C:son, 
öfverstlöjtnant.  (F. 1844.) Sid. 
542^ 

Bergman, Vilhelm  Georg, major. 
(F. 1840.) Sid. 469* 

tBergman, Israel,  biskop. (F. 1795, 
d. 1875.) Sid. 204*-

Bergmann, Johan,  öfverdirektör  vid 
tullverket. Sid. 23, 41, 48* 

Bergman, J.  V.,  (måhända den Jo-
han Vilhelm Bergman, som slut-
ligen blef  ministerresident i Madrid, 
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var född  den 17 sept. 1796 och 
dog den 17 april 1871). Sid. 
116c 

Bergman, L., grosshandlare i Göte-
borg. Sid. 187, 206c 

Bergman, Sven Peter,  landshöf-
ding. Sid. 303c 

Wergstedt,  Carl Fredrik,  bruks-
egare. (F. den 24 juli 1817.) 
Sid. 316c 

f  Bergstedt, Erik, statssekreterare. 
(F. den 9 april 1760, d. den 1 
mars 1829.) Sid. 2, 17, 44c 

•t fBergsten,  Nils  ./., lektor i Geflc.(?) 
Sid. 50c 

•^Bergstrand, Carl Erik, professor. 
Sid. 336c 

Bergström, Johan  Jakob,  härads-
höfding  i Södra Möre. Sid. 119c 

+Bergström, Pehr Axel, landshöf-
ding. (F. den 20 aug. 1823, 
d. den 23 aug. 1893.) Sid. 293, 
317, 373, 389, 477, 481, 510, 
522, 524, 545»-

Bergvall, Christian Mårten,  kyrko-
herde i Stockholm. Sid. 203c 

Bergvall, Johan  Edvard, provinsial-
läkare. (F. 1836.) Sid. 479c 

Berlin. Chr. Gr., prost. Sid. 
251c 

f-Berlin.  Nils  Johan,  generaldirektör. 
F. den 18 febr.  1812, d. den 27 
dec. 1891.) Sid. 326, 332, 351, 
365, 366c 

f.Bernadotte.  Oscar, prins, kommen-
dör. (F. 1859.) Sid. 539c 

Berndes. Fredrik  Anton, bergsråd. 
(F. 1791, d. 1871.) Sid. 153, 
155, 196, 202, 215c 

Berndes, Gustaf  Fredrik,  bruks-
egare. (F. 1834.) Sid. 523c 

Bernhoft,  Herman  Severin, gene-
ralkonsul. (Norrman.) Sid. 373, 
473»-

fBernström,  John,  direktör. Sid. 
562c 

Berntsson, P. A., salteriidkare. 
Sid. 559c 

+Berzélius, Jakob,  professor,  friherre. 
F. den' 29 aug. 1779, d. den 7 
aug. 1848.) Sid. 99, 108, 116, 
145, 151, 164c 

Beskow, Gustaf,  grosshandlare. Sid. 
110c 

Beskow, Gustaf,  grosshandlare i 
Stockholm. Sid. 226c 

Beskow, Vilhelm  Bernhard, kansli-
råd. (F. den 13 nov. 1841.) 
Sid. 339c 

Beyer, Carl Maurits,  tullförval-
tare i Stockholm. (F. 1827.) 
Sid. 452c 

Bibau, Christian Frithiof,  öfverste. 
(F. 1833.) Sid. 4 9 6 c 

Biel, Charles Axel Hughes,  öf-
verstlöjtnant. (F. d. 11 aug. 1833, 
d. den 30 juni 1887.) Sid. 382, 
581c 

+Bielke, Axel Gabriel, grefve.  (F. 
den 28 mars 1800, d. den 17 
jan. 1877.) Sid. 293», 

+Bildt, Didrik Anders Gillis, fri-
herre, riksmarskalk. (F. 1820, d. 
1894.) Sid. 285, 306>-

+Billbergh, Johan  Peter af,  presi-
dent i kammarrätten. (F. den 1 
maj 1775, d. den 9 april 1850.) 
Sid. 48, 62, 84, 122, 155^ 

+Billbergh, Thure  Arvid, advokat-
fiskal.  (F. 1815.) Sid. 248, 326, 
408, 425c 

+Billing, Axel Gottfrid  Leonard, 
biskop. (F. 1841.) Sid. 522c 

•\Billing, Herman,  rådman. (F. 
1849.) Sid. 471, 484, 511, 536, 
537, 545, 562c 

Biörck, Carl Theodor  Alexander, 
major. (F. 1828.) Sid. 382c 

Biörck, Ernst Johan,  kammarrätts-
råd. (F 1833.) Sid 521c 

Biörck, Johan  Anders, rådman. 
Sid. 166c 

fBjerkén,  Pehr af,  generaldirektör, 
förste  lifmedikus.  (F. den 2 jan. 
1765, d. den 24 febr.  1818.) 
Sid. 6, 12, 565c 
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Bjurholm, Anders, bryggare. Sid. 

524*-
Bjurling, Erik Nilsson,  revisor i 

kammarrätten. Sid. 28i-
^Björck, Albert Vilhelm,  justitie-

Björnstjerna, Magnus  Fredrik 
Ferdinand,  grefve,  general. (P. 
10 okt. 1779, d. 6 okt. 1847.) 
Sid. 43, 47, 60, 61, 63, 70, 81, 
89*-

borgmästare i Göteborg. (P. den •^Björnstjerna, Oskar Magnus, 
generalmajor. (F. 1819.) Sid. 
462k 

\Bj örn stjerna, Roger Magnus  Eu-
gene Curt, generalmajor. (F. 
1827.) Sid. 313, 519*-

Blich, J.  Chr., öfverste  i norska 
Sid. 214*-

17 aug. 1812, d. 1885.) Sid. 
268, 306/-

•fBjörck,  Gustaf  Oscar, konstnär. 
Sid. 562*-

Björklund, Ernst Gustaf  Fredrik, 
expeditionssekreterare. (F. 1846.) 
Sid. 473*-

tBjörkman, Carl Adolf  Theodor,  ^Blidberg, P.,  sekreterare i general- Y*. 

f.  d. generaldirektör, landshöfding. 
(F. 1831.) Sid. 413, 441^ 

Björkman, Ernst Gustaf,  sekrete-
rare i Svea hofrätt.  (F. 1822, d. 
1892.) Sid. 251*-

Björkman, J.  A., länsbokhållare. 
Sid. 180>-

tulldirektionen. Sid. 4S*- H l -S f -Uf f 
Blom, Albin, folkskolelärare  i Verm-

land. Sid. 497*-
Blom, F.,  (måhända expeditionssek-

reteraren Jakob Fredrik Blom, f. 
den 11 febr.  1766, d. den 17 
aug. 1832.) Sid. 31*-

Björkman, Pehr Samuel Vilhelm, \Blom, Isak  Reinhold, justitieråd. 
generalmajor. (F. 1825.) Sid. 363k 

fBjörlin,  Johan  Gustaf,  öfverste 
(F. 1845.) Sid. 532*-, 

Björling, Carl, sockerbruksidkare i 
Stockholm. Sid. 146*-

•j-Björling, Carl Fabian  Emanuel, 

(F. den 27 okt, 1762, d. 6 maj 
1826.) Sid. 10, 37, 38, 67, 106*-

Blombergli, Fr.,  fabrikör.  Sid. 530)-
Blomstedt, Christian Jakob,  kom-

mendör.' (F. den 22 juli 1779, 
d. den 11 nov. 1865.) Sid. 148*-

professor.  (F. 1839.) Sid. 458*- Blomstedt, Johan  Abraham Mag-
+Björling, Carl Olof,  biskop. (F. 

1804, d. 1883.) Sid. 229 -
-Wjörling,  Emanuel Gabriel, lektor 

vid Vesterås elementarläroverk. 
(F. den 2 dec. 1808, d. den 3 
nov. 1872.) Sid. 231, 279*-

Björnstjerna, Carl Magnus  Gu-
staf.  grefve,  generalkonsul. (F. 
1844.) Sid. 540/-

-tBjörnstjerna, Carl Magnus  Lud-
vig, grefve,  kavalleriinspektör, ge-
neral. (F. 1817, d. 1888.) Sid. 
343, 351, 577, 580*-

Björnstjerna, Gustaf  Magnus 
Oskar Roger, grefve,  öfverste. 
(F. 1.847). Sid. 557k 

4Björnstjerna, Johan  Magnus,  ge-
neral. (F. den 28 jan. 1805, d. 
1894.) Sid. 306, 343*-

nus, kapten. (F. 1859.) Sid. 
497*-

Bodman, Carl Anders, tullförval-
tare i Stockholm. (F. 1794, d. 
1856.) Sid. 206k 

4:Boheman, Carl Henrik,  professor. 
(F. den 10 juli 1796, d. den 2 
nov. 1868.) Sid. 222*-

Boheman, Ernst Henrik  Georg, 
öfverste.  (F. 1836.) Sid. 580, 
587*-

Bolim, Gustaf  Fredrik,  kansliråd, 
(F. den 24 mars 1782, d. den 30 
jan. 1846 ) Sid. 48*-

Bohnstedt, J.  C., grosshandlare. Sid. 
217*-

Boije, Carl Otto, öfverste.  (F. den 
11 okt. 1790, d den 28 febr. 
1840.) Sid. 151*-

/ 
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+Boije, Ludvig Johan  friherre,  f. 
d. revisionssekreterare. (F. den 24 
maj 1768, d. den 20 okt. 1841.) 
Sid. 171, 172c 

Boije, Sten. läroverksadjunkt. (F. 
1852.) Sid. 516c 

+Boklund, Johan  Christoffer,  pro-
fessor.  (F. den 15 juli 1817, d. 
1880.) Sid. 271, 293, 298c 

•+Bonde, Knut  Filip,  friherre,  öfver-
stekammarjunkare. (F. den 9 mars 
1815, d. 17 okt. 1871.) Sid. 
268c 

+Boom, Johan  van, professor  vid 
musikaliska akademien. (F. den 
13 mars 1807, d. den 19 mars 
1872.) Sid. 268c 

Borelius, Johan  Niklas,  kommers-
råd. (F. den 31 juli 1797, d. deu 
5 maj 1866.) Sid. 91, 276c 

Boren, Pehr Daniel. Sid. 58c 
Borg, Fredrik  Emanuel, rektor 

vid elementarläroverket i Malmö. 
Sid. 246c 

Borgh, Thiödolf  Bernhard, öf-
verstlöjtnant. (F. 1827.) Sid. 
578, 580c 

Borgström, Erik Ludvig, rektor. 
(F. 1828.) Sid. 458c 

Borgström, Sven. kammarråd. (F. 
1826.) Sid. 300c 

Borneman, Johan  Aron af,  öfver-
ste vid flottan.  (F. den 3 april 
1768, d. den 12 dec. 1846.) 
Sid. 95c 

-fcBoström,  Erik Samuel, lagman. 
(D. 1854.) Sid. 212t, 

+Boström, Erik Gustaf,  statsmini-
ster. (F. 1842.) Sid. 410, 426, 
481, 497, 500, 518c 

+Bo ström, Filip  August, landshöf-
ding. (F. 1843.) Sid. 528, 558c 

+Bovallius, Robert Maurits,  riksar-
kivarie. (F. den 24 maj 1817.) 
Sid. 248c 

Boy, Gillis Frithiof  August, öfver-
ste. (F- den 24 nov. 1823, d. den 
8 maj 1893.) Sid. 577c 

Boy, Johan  Fredrik,  generallöjt-
nant. (F. den 12 aug. 1786, d. 
den 6 okt. 1861.) Sid. 101c 

iBrahe, Magnus,  grefve,  riksmar-
skalk, generaladjutant för  armén. 
(F. den 2 september 1790, d. den 
16 sept. 1844.) Sid. 116, 118, 
119, 121, 140, 149, 180c 

Brakel, Maurits  Gustaf,  kapten. 
(F. den 26 dec. 1817. d. den 
30 juli 1871.) Sid. 297v 

Brandel, Elias Vilhelm,  kommers-
råd. (F. 1785, d. 1858.) Sid. 
155, 567c 

Br andel, Gustaf,  förste  expeditions-
sekreterare. (F. den 25 maj 1797, 
d. den 9 mars 1867.) Sid. 203c 

Brandell, Simon, kontraktsprost. 
(F. 1822.) Sid. 331c 

Branting, Anders Harald,  krigs-
råd. Sid. 112, 160, 168, 186, 
568c 

Branting, Johan  Gustaf,  kammar-
råd. (F. 1757, d. 1827.) Sid. 
10, 39, 55, 7 1 c 

\Branting, Lars Gabriel, professor, 
föreståndare  för  gymnastiska cen-
tralinstitutet. (F. 1799, d. 1881.) 
Sid. 256c 

Bratt, Hugo,  direktör vid Stock-
holms telegrafstation.  (F. 1836.) 
Sid. 528c 

Bratt, John  Christian, öfverste. 
(F. 1838.) Sid. 376, 425, 588c-

Braune, Axel Ferdinand,  öfverst-
löjtnant. (F. 1835.) Sid. 445, 
463, 578c 

Braunerhjelm, Ferdinand,  frih. 
öfverhofstallmästare,  (F. den 1 
mars 1799, d. den 2 febr.  1870.) 
Sid. 195, 202, 222, 316c 

Bredberg, Erik Vilhelm,  justitie-
råd. (F. 1787, d. 1869.) Sid. 
97, 175, 209c 

+Bredberg, Henrik  Vilhelm,  presi-
dent. ' (F. den 15 april 1819, d. 
den 10 dec. 1877.) Sid. 352, 
357c 



fBreitholtz,  Claes Gustaf,  öfverste. 
(F. den 21 sept. 1828, d. den 21 
okt. 1885.) Sid. 382, 419, 428, 
575, 579c 

Breitholtz, Claes Josef,  öfverstlöjt-
nant. (F. den 28 febr.  1788, d. 
den 30 okt. 1834.) Sid. 125c 

-frBreitholtz,  Edvard Julius,  gene-
ralmajor, generalfälttygmästare.  (F. 
den 22 juli 1830.) Sid. 496, 578, 
579c 

Bretzner, Carl Gustaf  Valdemar, 
kommendörkapten. (F. 1843.) 
Sid. 588c 

•\BrinjcJcman,  Carl Gustaf  von, frih., 
kammarherre. (F. den 24 febr. 
1764, d. den 25 dec. 1847.) Sid. 
27, 50, 57c 

+-.Bring, Ebbe Gustaf'.  biskop. (F. 
den 4 juli 1814, d. den 12 sept. 
1884.) Sid. 221, 229, 331*-

Bring, Ernst,  vice häradshöfding. 
Sid. 4 5 2 c 

+Bring, Sven Libert, professor.  (F. 
1826.) Sid. 5 2 3 c 

Brodin, Johan Gustaf,  notarie i 
Stockholms justitiekollegium. Sid. 
204 c 

Brodin. Olof  August, skeppsbygg-
mästare. (F. 1*840.) Sid. 510c 

Bromander, Lars Magnus,  konsi-
storienotarie i Göteborg. Sid. 141c 

Brooeman, C. U.,  subrektor i tyska 
skolan. Sid. 5 0 c 

Broomé, J.  G. Sid. 299c 
+-Broomé, Ludvig, kapten. (F.1838.) 

Sid 466k 
Brorström, Carl Oscar, landssekre-

terare. Sid. 249c 
Bruhn, Anders Theodor,  kansli-

råd. (F. den 20 juni 1819, d. 
den 6 sept. 1890.) Sid. 295c 

Brummer, Fredrik,  f.  d. kapten, 
godsegare. (F. den 13 mars 1806, 
d. den 16 dec. 1891.) Sid. 317k 

Brummer, Johan Magnus  Rein-
hold, godsegare. (F. den 22 febr. 
1844.) Sid. 524c 

Bruncrona, Nils  Abraham, t. f. 
öfverlotsdirektör,  öfverste.  (F. den 
3 aug. 1763, d. den 28 sept. 
1846.) Sid. 6 2 c 

Bruncrona, Olof  Abraham , öfverste 
(F. den 16 dec. 1802, d. den 21 
febr.  1859.) Sid. 201, 204c 

Brusevitz, Carl Gustaf,  expedi-
tionssekreterare. (F. den 20 aug. 
1801, d. den 3 juli 1876.) Sid. 
222c 

Bruzelius, Magnus  Gundelach, 
hofrättsråd.  (F' 1842.) Sid. 549c 

iBrändström, Pehr,  generaldirektör. 
(F. den 21 mars 1803, d. den 4 
juni 1874.) Sid. 155, 206*-

Bucht, Gustaf  Vilhelm,  seminaric-
rektor. (F. 1848.) Sid. 4 7 8 c 

Burén. Carl Otto Vilhelm  af,  presi-
dent! (F. den 8 nov. 1814, d. 
den 7 maj 1893.) Sid. 3 8 7 c 

Burenstam, Fredrik,  generalmajor. 
(F. 1782, d. 1828.) Sid. 568c 

Burman, V.,  major. Sid. 566c 
•fButsch,  Johan Albert, biskop. (F. 

den 6 febr.  1800, d. 1875.) 
Sid. 221, 2 2 9 c 

Bååth, Johan Ludvig, häradshöf-
ding. (F. 1827.) Sid. 310, 320c 

Bäck, C. G., grosshandlare. Sid. 
41c 

Bäckström, Johan,  grosshandlare. 
Sid. 562c 

•hBäckström, Pehr Olof,  amiralitets-
kammarråd. (F. den 21 dec. 
1806, d. 1892.) Sid. 268c 

Bäärnhielm, Ludvig, öfverstlöjt-
nant. (F. 1829.) "sid. 579c 

Börtzell, Johan Abraham, vice 
president. (F. den 9 febr.  1763, 
d. den 26 januari 1850.) Sid. 
3, 7c 

tBottiger, Carl Vilhelm,  professor. 
(F. den 15 maj 1807, d. 1878.) 
Sid. 302c 

iBöttiger, Thure  Gustaf  Olof,  med. 
d:r, brunnsintendent. (F. 1817, 
d. 1887.) Sid. 232, 251c 

( 



CdUerholm,  Carl Vilhelm,  lektor. 
(F. 1803, d. 1883.) Sid. 246-

CaUerström,  Sv. A., kapten. Sid. 
151 f 

-tCahvarjcn, Ernst Gottfrid,  läro-
verksadjunkt. (F. 1829.) Sid. 
424r 

+Cardell,  Carl von, frih.,  general-
löjtnant. (F. 1764, d. den 17 
sept. 1821.) Sid. 60, 567-

¥Jarl  (XV), kronprins. Sid. 241, 
243^ 

\Carl,  hertig af  Vestcrgötland. Sid. 
557-

+Carl  August, kronprins. Sid. 6 -
•\Carl Johan,  kronprins. Sid. 43— 

)UL  tctitW  ' karlberg, C. V,  amiralitetsråd. 
»jiJtÖlJsi 11H S i d -

Carlberg.  Johan,  hofarkitekt.  Sid. 
175-

+Carlén,  Richard Teodor,  härads-
höfding.  (F. 1821, d. 1873.) Sid. 
305, 310, 341* 

Carlson, Axel Gabriel, medicinal-
råd. (F. 1804.) S. 250, 264-

Carlsolin. Frans  Reinhold, öf-
verste. (F. 1821.) Sid. 376-

fCarlson,  Fredrik  Ferdinand,  stats-
råd. (F. den 13 juni 1811, d. 
den 18 mars 1887.) Sid. 237, 
246, 249, 350, 417, 423, 437-

Carlson, Karl  Gustaf,  justitieråd. 
(F. 1850.) Sid. 471, 484, 501-

Carlson, J.  R. Sid. 1 7 9 -
Carlsson, Carl August, auditör, 

notarie i Stockholms handels- och 
ekon.-kollegium. Sid. 213-

Carlsson, Johan Adolf,  lagman, 
f.  d. landssekreterare. Sid. 195-

+Carlsnnd,  Otto Edvard,  civilinge-
niör. (F. den 1 okt, 1809, d. 
den 24 febr.  1884.) Sid. 434-

Carpelan, Vilhelm,  friherre,  öf-
verpostdircktör. (F. den 6 april 
1778, d. den 14 nov. 1829.) Sid. 
5, 6, 16, 22, 44, 52, 566-

fCasparsson,  Carl Edvard,  gods-
egare. (F. 1827.) Sid. 471, 479-

Caspersson, Sven Wijkman,  se 
Wijkman*-

assel, Carl Gustaf,  lagman. F. 
den 4 okt. 1783, d. 1866.) Sid. 
85, 110, 157, 164, 171, 2 0 7 -

Cassel, Leonard Erland,  kammar-
råd. *) Sid. 105, 110, 111, 117, 
143, 158, 164, 180, 196K 

Cassel, Carl,  dispaschör. Sid. 157, 
567-

Casselli, Hilda  Vilhelmina  Jose-
fina.  skolföreståndarinna.  (Född 
1836.) Sid. 485-

•vCasström, Samuel Niklas,  kom-
mersråd. (F. den 4 dec. 1763, 
d. den 15 dec. 1827.) Sid. 17, 
46, 567-

+Cavalli,  Pehr Axel Henrik,  lands-
kamrerare. (F. 1852.) Sid. 481, 
549, 5 6 0 -

+•Cavallin, Christian,  professor.  (F. 
1831.) Sid. 499*-

Cavallin, Gustaf  Frithiof,  gods-
egare, medlem af  första  kammaren. 
(F. 1830.) Sid. 410* 

•{-Cavallin,  Samuel Gustaf,  prost. 
(F. 1828, d. 1883.) Sid. 302, 
349*-

•tCedcrberg,  Axel Fredrik  Oskar, 
öfverstlöjtnant.  (F. 1837.) Sid. 
468-

Cederschiöld. Henrik  Samuel, rek-
tor. (F. 1824.) Sid. 312, 424-

HJederschiöld,  Johan Gustaf  Chri-
staffer,  professor  vid Göteborgs 
högskola. (F. 1849.) Sid. 4 8 5 -

fCederschiöld,  Staffan  Fredrik  Ro-
bert Pehr.  generalkonsul. (F. 
1847). Sid. 370, 382, 396, 
475.-

Cederström,  Anders, friherre,  gods-
egare. (F- den 10 april 1834, 
d. den 24 okt. 1894.) Sid. 
444-

*) Kj bergsråd, ss. å sid. 196 uppgifves. 



\Cederström, Carl Jakob,  friherre, 
generalmajor. (F. den 24 okt. 
1774, d. den 30 dec. 1842.) Sid. 
160c 

Cederström, Claes Arvid Bror, 
friherre,  generallöjtnant. (F. 1824, 
d. den 13 jan. 1893.) Sid. 283, 
519c 

Cederström, Claes Rudolf,  frih., 
kammarherre. (F. deu 28 juli 
1816.) Sid. 234, 243c 

+Cederström, Gustaf  Albert Bror, 
friherre,  generallöjtnant, statsråd. 
(F. den 21 sept. 1780, d. den 
21 dec. 1877.) Sid. 58, 180, 194c 

^Cederström, Gustaf  Olof.  friherre, 
professor.  (F. 1845.) Sid. 562*-

+Cederström, Jakob,  friherre,  pre-
sident. (F. den 21 jan. 1782, d. 
den 9 juli 1857.) Sid. 132, 149, 
155, 202c 

+Cederström•, Olof  Rudolf,  friherre, 
generalamiral. (F. den 8 febr. 
1764, d. den 1 juni 1833.) Sid. 
13, 43, 44, 58, 61, 63, 70, 9 5 c 

Celsing, Lars Gustaf,  bruksegarc. 
(F. den 14 febr.  1804, d. den 5 
april 1881.) Sid. 202c 

-tCentervall, Anders Fredrik,  öf-
verstlöjtnant. (F. 1845.) Sid. 
445, 584, 587c 

•Chapman, Carl Edvard af,  öf-
verste. (F. 1819, d. den 10 juli 
1891.) Sid. 244c 

JfCliarleville,  Carl Vilhelm,  biskop. 
(F. 1827.) Sid. 331c 

Charpentier, Gustaf  Reinhold, 
landshöfding.  (F. den 28 juni 1817, 
d. den 24 febr.  1886.) Sid. 299, 
308, 321c 

Christiansen, Chr. konsul (norr-
man). Sid. 373c 

+Christerson, Jarl  Casimir Eu-
géne, statsråd. (F. 1833.) Sid. 
539, 588 c 

Christierson, Yngve  1Mord,  kom-
mendörkapten. (F. 1834, d. den 
21 mars 1891.) Sid. 412, 432c 

fClaeson,  Alls Ludvig Alfred,  ju-
stitieråd. (F. 1848.) Sid. 522c 

+Claeson, Otto Hjalmar  Leopold, »v^ 
häradshöfding.  (F. 1836.) Sid. 
507c 

Clairfelt,  Carl Mauritz  Engéne, 
borgmästare i Kristianstad. (F. 
den 14 juli 1824, d. den 1 juli 
1879.) Sid. 306c 

Cleophas, S. J.,  vice notarie i bergs-
kollegium. Sid. 100c 

fCnattingius,  Änders Jakob,  kon-
traktsprost. (F. den 13 febr. 
1792, d. 1864.) Sid. 229c 

-tCornélius, Carl Alfred,  biskop. 
(F. 1828, d. 1893.) Sid. 349c 

Corvin, Anders Henrik,  protonota-
rie i Svea hofrätt.  Sid. 80c 

+Coyet, Carl Fredrik,  amiral. (F. 
den 30 dec. 1768, d. den 23 jan. 
1857.) Sid. 57, 95, 179, 566c 

\Cronhamn, Johan  Peter,  sekrete-
rare i musikaliska akademien. (F. 
1803, d. 1875.) Sid. 268, 279c 

+Cronquist,  Albert Verner,  pro-
fessor,  civilingeniör. (F. 1846.) 
Sid. 560c 

Cronstedt, August Rudolf,  grefve, 
kommendör. (F. 1819.) Sid. 583c 

Cronstedt, Claes August, grefve, 
konteramiral, chef  för  förvaltnin-
gen af  sjöärenden. (F. den 14 
juni 1785, d. den 1 april 1860.) 
Sid. 68, 95,_ 121, 125, 131, 
134, 155, 157c 

Cronstedt, Fredrik  Johan,  grefve, 
landshöfding.  (F. den 7 dec. 1807, 
d. den 24 maj 1869.) Sid. 270,-

•\Cronstedt Rudolf,  grefve,  general-
direktör. (F. den 6 dec. 1826.) 
Sid. 468, 511, 525c 

+Crusebjörn, Jesper  Ingevald, 
landshöfding.  (F. 1843.) Sid. 428, 
496c" 

Crcelins, C. .G., assessor. Sid. 31*. 
Curman, Nils  Rudolf,  öfveringe-

niör i telegrafstyrelsen.  (F. 1852.) 
Sid. 537c 



000 
Cöster. Julius  Ludvig, kansliråd. 

(F. 24 mars 1833, d. 1895.) 
Sid. 440--

Dcevel, Carl Ludvig, öfverste. 
Sid. 83, 92, 168-

•Wahl,  Frans  Wilhelm,  rektor. (F. 
1825, d. 1888.) Sid. 426, 474k-

+Dahlander, Gustaf  Robert, pro-
fessor,  föreståndare  för  tekniska 
högskolan. (F. 1834.) Sid. 350, 
384, 5 2 5 -

•hDahlgren, Fredrik  August, kansli-
råd. (F. den 20 sept. 1816, d. 
1895.) Sid. 3 1 6 f 

Dahlgren. Viktor,  kommissionslandt-
mätare. Sid. 293— 

Daldin. Jakob  Efraim,  amiralitets-
råd. (F. 1848.) Sid. 494, 499, 
588^ 

Dahlström, Jakob  Axel, landshöf-
ding. (F. den 17 sept. 1794, d. 
den 22 nov. 1860.) Sid. 189-

Dahlström, Joachim  Richard, 
kaptenlöjtnant. (F. 1822.) Sid. 
265 ̂  

+Dalström, Gustaf  Jakob  af,  lands-
höfding.  (F. den 25 juli 1785, 
d. den 22 jan. 1867.) Sid. 149, 
151, 160 -

Danckwardt, Gustaf  Magnus,  tull-
distriktschef.  (F. den 1 nov. 1779, 
d. den 4 april 1856.) Sid. 71, 
73, 8 5 -

•\Danckivardt, Magnus  Georg, stats-
sekreterare. (F. den 5 juni 1788, 
d. den 8 nov. 1861.) Sid. 106, 
111, 134, 135, 139, 142, 161-

Danielson, Anders Peter,  hem-
mansegare, ledamot af  andra kam-
maren. (F. 1839.) Sid. 474, 
481, 486, 518, 539, 5 4 7 -

Danielsson, Daniel, generalkonsul. 
(F. 1846.) Sid. 510> 

Danielson, Erik Georg, bruks-
egare. Sid. 301 — 

+•Dannström. Isidor,  professor.  (F. 
den 14 dec. 1812.) Sid. 268*-

+Dardel, Fritz  Ludvig, kabinetts-
kammarherre, öfverintendent.  (F. 
den 24 mars 1817.) Sid. 293, 
295, 298, 384-

ff)arin,  Erik Robert Leonard, lek-
tor. (F. 1843.) Sid. 398^ 

Dassau. Fredrik  Wilhelm,  öfverste. 
(F. den 15 dec. 1786, d. den 6 
sept. 1857.) Sid. 1 6 8 -

D' Aubiqné. Vilhelm,  dispachör. 
(F. 1831, d. 1883.) Sid. 390, 
478j-

\-Daug, Herman  Theodor.  profes-
sor. (F. 1828, d. 1888.) Sid. 
329 -

\i)e Geer, Carl, grefve,  landtmar-
skalk, excellens. (F. den 9 maj 
1781, d. den 30 juli 1861.) Sid'. 
81, 194(-

-V-De Geer, Gérard Louis, frih.,  t. f. 
kanslisekreterare, godsegare. (F. 
den 27 nov. 1854.) Sid. 465, 
513, 521, 524 -

De Geer, Jacques,  friherre,  f.  d. 
kapten, domänintendent. (F. den 
7 febr.  1821.) Sid. 4 1 3 -

i-f)e  Geer, Louis, friherre,  presi-
dent. (F. den 18 juli 1818.) Sid. 
236, 4 8 1 -

•We  la Gardie, Jakob,  grefve,  gene-
rallöjtnant. (F. den 16 juni 1768, 
d. 26 april 1842.) Sid. S i v 

\De la Gardie, Robert, grefve, 
landshöfding.  (F. 1823). Sid. 299, 
423, 530--

De Laval, Anders Jakob  Roland, 
öfverstlöjtnant.  (F. 1847.) Sid. 
515, 5 5 2 -

We  Laval, Carl Gustaf  Patrik, 
ingeniör. (F. 1845.) Sid. 474, 562*-

De Laval, Paine Patrik Johan, 
landssekreterare. (F. 1804.) Sid. 
578-

Del-in, Erik. komminister. Sid. 204-
1De Mar  c. Alfred  Bernhard, bruks-

egare. (F. 1831.) Sid. 4 5 0 -
De Maré.  Baltsar, bruksegare. (F. 

1798, d. 1889.)' Sid. 237>-



De Maré.  Gustaf,  bruksegare. (F. 
1825, <1. 1882.) Sid. 414c 

J)e  Maré,  Johan  Gustaf  Samuel, 
landshöfding.  (F. den 12 april 
1820, d. den 3 jan. 1880.) Sid. 
254, 264, 401, 411*. 

De Bon. Jakob  Fredrik,  kapten. 
(F. 1841.) Sid. 403, 585c 

Deuntzer, .T.  II.,  professor  (dansk). 
Sid. 513c 

•fDickson,  Charles, med. d:r, riks-
dagsman. (F. den 28 jan. 1814.) 
Sid. 319c 

fDickson,  James,  grosshandlare. (F. 
den 17 sept. 1815.) Sid. 236k 

j\Dickson, Oscar, friherre,  grosshand-
lare. (F. den 2 dec. 1823.) Sid. 
389c 

+Dickson. Robert, landshöfding.  (F. 
den 27 nov. 1843.) Sid. 524c 

Didron, Johan  Herman,  bruksegare. 
(F. den 18 dec. 1784, d. 1863.) 
Sid. 195c 

+Didron, Fredrik  Herman,  kom-
mendör. (F. den 1 dec. 1817, 
d. den 30 okt. 1886.) Sid. 462, 
574c 

Diederichs, Carl Justinus  von, 
kommendör. (F. den 24 sept. 
1807, d. den 13 juni 1875.) Sid. 
278c 

Djurklon, Nils  Adolf,  friherre, 
generaladjutant. (F. den 14 mars 
1775, d. den 19 juni 1826.) Sid. 
8 3 c 

-tDjurklon, Nils  Gabriel, friherre, 
domänintendent. (F. 1829.) Sid. 
529c 

D'Orchimont, Carl Johan  Ferdi-
nand, förste  hofstallmästare.  (F. 
1819.) Sid. 374„ 

IT  Orchimont, Fredrik,  krigsråd, 
generalintendent. (F. 1784, d. 
1833.) Sid. 58, 99, 566c 

D' Orchimont, Vilhelm  Albrekt, 
generalmajor, landshöfding.  (F. 
den 28 juni 1783, d. den 20 dec. 
1861.) Sid. 155c 

Drysén, Johan  Albert, rektor vid 
Strengnäs läroverk. (F. 1826, d. 
1881.) Sid. 349c 

+Drysén, Pehr Samuel, pastor pri-
marius. (F. den 9 febr.  1760, 
d. den 10 maj 1818.) Sid. 6, 
9, 39 c 

+Dnbb, Pehr,  öfverfältläkarc.  (F. 
den 14 jan. 1750, d. den 6 jan. 
1834.) Sid. 9, 89c 

tDufva,  Alfred  Vilhelm,  vice hä-
radshöfding,  bankofullmäktig.  (F. 
den 6 okt. 1825, d. 1883.) Sid. 
352, 357, 374c 

Dnmrath, Johan  Henrik,  kam-
rerare. Sid. 270, 279, 282, 
310c 

tDunér, Gustaf  Johan  Anton, re-
gementsläkare. (F. 1840.) Sid. 
420, 496, 587, 588c 

Diiben. V.  J.  von, friherre.  Sid. 
195c 

Wyrssen,  Gerhard, kapten. (F. 
1854.) Sid. 588c 

±Döbeln, Johan  Vilhelm  von, pro-
fessor,  öfverfältläkare.  (F. den 22 
jan. 1785, d. den 20 april 1876.) 
Sid. 47c 

JEckerström,  Rudolf  Emil. härads-
höfding.  (F. 1834.) Sid. 4 1 0 c 

^•Edelerantz, Abraham Niklas,  fri-
herre, president. (F. den 28 juli 
1754, d. den 15 mars 1821.) 
Sid. 42, 52, 80, 116c 

-fcEdelcreutz,  Daniel, friherre,  lands-
höfding,  öfverståthållarc.  (F. den 
15 juni 1761, d. den 6 okt. 
1828.) Sid. 22, 37, 38, 44, 67, 
78, 97c 

Edelcrona, Isak.  krigsråd. (F. 1749, 
d. 1841.) Sid. SOc 

Edenlijelm. Gillis. generalmajor, 
landshöfding.  (F. 1778, d. 1862.) 
Sid. 140c 

4Edholm. Edvard Martin,  öfverfält-
läkare. (F. 1831.) Sid. 382, 
388, 420, 496, 577*-



-hEdholm, Erik af,  förste  arkiater, 
ordförande  i sundhetskollegium. 
(F. den 15 febr.  1777, d. den 
29 maj 1856.) Sid. 152, 191, 
202-

-tEdholm, Erik Vilhelm  af,  förste 
hof  marskalk. (F. den 18 juni 
1817.) Sid. 279, 304-

Edling, Nils  August, fördelnings-
läkare. (F. 1828.) Sid. 420—-

•fEdlund,  Erik, professor.  (F. den 
14 mars 1819, d. den 19 aug. 
1888.) Sid. 246, 329, 350, 
394-

Edmun. Carl Gustaf,  kanslisekre-
terare, (F. den 26 juli 1846.) 
Sid. 380-

Edman, E., kammarråd. Sid. 17 — 
Eg er ström, Arvid Reinhold Vil-

helm, kommendör. (F. 1806.) 
Sid. 165, 281-

•bEggertz,  Viktor,  professor.  (F. 
1817.) Sid. 301, 350-

•{•Ehnemark.  Carl Magnus,  amiral. 
(F. den 4 mars 1803, d. den 18 
jan. 1874.) Sid. 228-

Ehrenborg, Kasper  Gustaf  Salo-
mon, r.vttmästare. (F. 1846.) 
Sid. 556— 

+Efvrenborg,  Kasper  Vilhelm  Mi-
kael, friherre,  president. (F. den 
14 april 1786, d. den 5 jan. 
1844.) Sid. 67, 101-

Ehrenborg, Richard Mikael,  gods-
egare. (F. 1821, d. 1887.) Sid. 
40-5-

+Ehrenhcim, Pehr Jakob  von, stats-
råd. (F. den 4 aug. 1823.) Sid. 
266, 299, 345, 354, 381, 400, 
404, 444,481-

Ehrenpohl, Axel Vilhelm  Fred-
rik. öfverste.  (F. 1799, d. 1867.) 
Sid. 244-

fEhrenreich,  Carl, lärare vid mu-
sikaliska akademien. Sid. 268* 

+Ehrenstam. Johan  Fredrik,  stats-
råd. (F. 1800, d. 1849.) Sid. 
199-

-tEhrensvcird, Albert Carl August, 
grefve,  utrikesminister. (F. den 
10 jan 1821.) Sid. 414, 428<-

Ehrensvärd, Gustaf  Carl Albert 
August, grefve,  öfverste.  (F. 
1787, d. 1834.) Sid. 116--

Ek, David, kommissarie i riksgälds-
kontoret. Sid. 110*-

Ek, J.  F..  öfverstlöjtnant.  Sid. 
566-

Ekelund. Daniel, medicinalråd. (F. 
1793, d. 1867.) Sid. 155, 182, 
222-

Ekelund, Frithiof.  kronofogde.  (F. 
1825.) Sid. 334*-

Ekelöf,  Johan  Adolf,  kommendör-
kapten. (F. 1839.) Sid. 587*-

Ekenman, Viktor  Nils,  häradshöf. 
ding. (F. 1842.) Sid. 547-

Ekensteen, Fritz  Otto Ludvig Vil-
helm von, domänintendent. (F. 
1820.) Sid. 414-

Ekermann. Carl Fredrik,  kommen-
dörkapten. (F. 1834.) Sid. 329, 
560*-

Ekerman, Carl Johan,  grosshand-
lare. Sid. 114-

tEkgren, Carl Erik, kauuerare. (F. 
i828.) Sid. 562-

Ekholm, Barthold Rudolf,  kam-
marrättsråd. Sid. 94 -

Eklund, Axel Viktor,  byråchef 
(F. 1844.) Sid. 519-

Eklund, Johan  Fredrik,  borgmä-
stare i Stockholm. (F. 1802, d. 
1883.) Sid. 203-

•tiSkman, Carl, bruksegare. (F. 1826.) 
Sid. 351, 474-

Ekman, Carl Gustaf.  Sid. 3* 
-tEkman, Fredrik  Laurentz, pro-

fessor.  (F. 1830.) Sid. 578*-
Ekman, G. A., grosshandlare. Sid. 

48- ' 
\Ekman, Gustaf,  direktör, bruksegare. 

(F. den 29 maj 1804, d. den 3 
maj 1876.) Sid. 274*-

-f-Ekman,  G. II.,  grosshandlare, kom-
mcrsråd. Sid. 152*-



Ekman, Jakob  Emil, i. d. kom-
mendörkapten. Sid. 373, 453, 
466c 

\Ekman, Johan  Jakob,  grosshand-
lare. (F. 1815.) Sid. 317, 334, 
406, 4 8 1 c 

•{Ekman,  Oskar, grosshandlare. (F. 
1812.) Sid. 432c 

Ekmark, Fredrik  August, förste 
intendent. (F. 1826.) Sid. 379 -

+Ekmaf*fs,  Lars August, förste  ex-
peditionssekreterare. (F. den 27 
juli 1785, d. den 2 juli 1869.) 
Sid. 71c 

Ekstrand. Carl 77.. bruksegare. 
Sid. 257, 291 ir 

tEkstrand, Ake Gerhard, bvråinge-
niör. (F. 1846.) Sid. 535c 

Ekström. Bror Anders, kammar-
rättsråd. (F. 1826.) Sid. 358c 

+•"Ekström,  Carl Johan,  adlad Ek-
strömer, generaldirektör. (F. den 
3 okt. 1793, d. den 13 aug. 
1860.) Sid. 97, 132, 187, 196, 
202, 220, 232c 

Ekström. Carl Rudolf,  landshöf-
ding. (F. 1818.) Sid. 3 8 0 c 

Elers, Eggert.  amiralitetskammar-
råd. Sid. 134, 155c 

Elfström,  Bernhard, öfverste.  (F. 
den 18 febr.  1820, d. den 23 
febr.  1892.) Sid. 577, 587c 

Elgenstierna. John,  major. (F. 
1833.) Sid. 583c 

Elliot, Anders Oscar, polismästare. 
(F. 1840.) Sid. 436c 

Elliot, Johan  Erik, justitiekansler. 
(F. 1844.) Sid. 507, 538c 

Elmqvist, Johan  Gustaf  Theodor, 
rektor.' (F. 1846.) Sid. 516 - ' 

Elworth. Hjalmar,  öfverdirektör. 
(F. 1824, d. 1887.) Sid. 293, 
317, 468c 

•iEmanuelsson, Pehr Jakob,  kon-
traktsprost. (F. den 27 mars 
1802, d. 1888.) Sid. 33Sc 

Enander. Anders Ture.  kapten. 
Sid. 151c 

•hEnbcrg, Lars Magnus,  lektor. (F. 
den 3 uov. 1787, d. den 20 nov. 
1865.) Sid. 108c 

tEneström, Gustaf\  e. o. biblioteks-
amanuens. Sid. 514, 517, 544c 

Engel, Abraham, handlande. Sid. 9 -
Engelcke, Robert, sekreterare i 

kommerskollegium. Sid. 169, 202c 
Engelhart. .Fredrik  Abraham, kom-

mendörkapten, lotsdirektör. (F. 
1803, d. 1878.) Sid. 229c 

+Engeström, Jjars 
von, grefve,  ut-

rikesminister. (F. den 13 dec. 
1751, d. den 1<.) aug. 1826.) Sid. 
2, 17, 27c 

Engholm, Jonas  Johan,  fältläkare, 
(F. den 6 dec. 1799, d. den 28 
mars 1867.) Sid. 245c 

Engström, Claes Fredrik,  sekre-
terare i telegrafstyrelsen.  (F. 1830.) 
Sid. 278c 

tEngström, Carl Christian, kom-
mendör. (F. 1827.) Sid'. 312, 
574, 579c 

Ennes, .T.  P.,  grosshandlare. Sid. 
48 c 

AErdmann, Edvard, geolog. (F. 
1840.) Sid. 465c 

+Ericson, Carl Vilhelm,  generalma-
jor. (F. 1840.) Sid. 414, 428, 
587c 

+Ericson, Nils.  friherre,  öfverste. 
(F. den 31 jan. 1802, d. den 8 
sept. 1870.) Sid. 187, 257, 308c 

+Ericsson, Anders, hemmansegare, | *f«  <J _ 1410 
talman i bondeståndet. Sid. 2 1 0 c 

Ericsson, Gustaf,  liusegare, riks-
dagsman. (F. 1835.) Sid. 410, 
426c 

Ericsson, Johan,  hemmansegare, 
bankofullmäktig.  Sid. 136c 

Eriksen, O. V.,  kapten i norska 
marinen. Sid. 193c 

Eriksson, Gunnar, i Mörviken, 
hemmansegare. (F. 1833.) Sid. 
428c ^ „ j j j X ^ .  [ % ( i „ i*-j j , 

•\Erssou, Erik, hemmansegare. Sid. 
299, 306c 



"T*!" 
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+-.Ersson, eSvén, hemmansegare. Sid. 

308 -
^tEssen, Fredrik  von, frih.,  riks-

marskalk. (P. 1831.) Sid. 315, 
351, 383, 432, 468, 474 -

i-Essen, Hans  Henrik  von, grefve, 
riksmarskalk. (F. den 26 sept. 
1755, d. den 28 juli 1824.) Sid. 

'•i', 31, 89*-

Falsen,  E., amtman (norrman). Sid. 
193-

Falsen,  kapten i norska marinen. 
Sid. 572-

Want,  Érik Mikael,  professor.  (F. 
den 9 januari 1754, d. den 23 
okt. 1817.) Sid. 33 -

Farup,  William,  bruksegare. (F. 
1824, d. 1893.) Sid. 4 4 3 -

Essen, Reinhold Göran von, öf-  -t-Faxe,  Arvid Gustaf,  landshöfding. 
verstlöjtnant, (F. 1846.) Sid. 504- (F. den 18 augusti 1799, d. den 

Essen, Reinhold Jakob  von, frih.  23 april 1882.) Sid. 180, 189, 
godsegare. (F. 1826.) Sid. 4 7 2 - 197-

Eugén,  hertig af  Nerike. Sid. 562-- +Faxe,  Vilhelm,  biskop. (F. den 18 
iEvers, Oscar, generaldirektör. (F. maj 1767, d. den 22 sept. 1854.) 

1833.) Sid. £28-
Ewert, Carl Henrik,  handels- och 

politieborgmästare i Göteborg. Sid. 
210-

Facks,  Frans  August, kommen-

Sid. 114 -
Felir,  Carl August, kammarråd. 

(F. den 17 sept. 1812, d. den 2 
okt. 1890.) Sid. 326^ 

Feilitzen,  August von, hofrättsråd. 
Sid. 228-

dörkapten. (F. 1830.) Sid. 412* +Feilitzen,  August Gustaf  Rein-
Fahnehielm,  Johan  Vilhelm,  kam-

marrättsråd. (F. 1793, d. 1844.) 
Sid. 1 5 6 -

Fahnehielm,  Pehr Gustaf  Vilhelm, 
kammarherre. (F. 1832, d. 1894.) 
Sid. 316, 560 -

hold von, konteramiral. (F. 1815.) 
Sid. 217, 232, 268, 278, 310, 
364, 377, 412, 572, 573, 574, 
575 -

jFeilitzen,  (Jarl  Otto Evald vonr 
kapten. (F. 1856.) Sid. 552-

Faije,  Jörgen  B., grosshandlare. 'Vj-Feilitzen,tMelcher,  godsegare. Sid. 
(Norrman.) Sid. 235, 236 -

Falk,  Carl Helmer,  öfverste.  (F. 
1829.) Sid. 5 7 5 -

Falk,  Constantin Teodor,  läro-
verksadjunkt. (F. 1845.) Sid. 406*-

Falkenberg,  M.,  Sid. 3 4 -
Falkenstedt,  Alexis Verner,  nota-

rie i förvaltningen  af  sjöärenden. 

5 2 4 -
Fenger,  C. E.. finansminister  (dansk). 

Sid. 334* 
Fischerström,  Nils  Axel, kommen-

dör. (F. 1828.) Sid. 583-
Fischerström,  Nils  Johan,  vice 

amiral. (F. 1781, d. 1858.) Sid. 
159-

(F. 1821, d, 1889.) Sid. 282- Fleehvood,  George, friherre,  före-
Falkman,  Jakob,  fabrikör  i Malmö. 

Sid. 1 7 6 -
Falkman,  Johan,  kammarråd. Sid. 

202, 208, 220-
Falkman.  Johan  Ludvig August, 

major. (F. 1849.) Sid." 555 ,556-

ståndare för  lifrustkammaren,  öf-
verste. (F. 1806, d. 1878.) Sid. 
298.-

Fleetivood,  Lars Harald  Adolf, 
friherre,  direktör. (F. 1815.) Sid. 
3 9 0 -

\Falkman, Ludvig Berckhan, gene- Wleming,  Claes, grefve,  riksmar-
raldirektör. (F. den 22 maj 1808, 
d. 1891.) Sid. 227, 237, 379, 
383 -

skalk, president. (F. den 24 april 
1771, d. den 12 maj 1831). Sid. 
8, 9, 31, 67, 96, 108, 122, 156-



Fleming,  Oskar Herman  Au-
gust, friherre,  kapten. (F. 1859.) 
Sid. 562c 

•hFlensburg.  Vilhelm,  biskop. (F. den 
B aug.'1819). Sid. 3 3 8 c 

Flinck,  il/., lagman. Sid. 9, 38 -
+Floderus,  Manfred  Mustafa,  rek-

tor. (F. 1832.) Sid. 329, 332, 
340, 398, 406, 516c 

Florcll,  Johan  Gustaf,  kammar-
rättsråd. Sid. 156c 

Flygare,  J.  M.,  löjtnant. Sid. 215* 
Flygarson,  G K,  skeppsklarerare. 

Sid. 157c 
-tFock,  Alfred  Henrik  Edvard,| fri-

herre, kansliråd. (F. den 9 okt. 
1818.) Sid. 328, 350, 394, 401, 
411, 421 571c 

+Fock,  Berndt Vilhelm,  landshöf-
ding. (F. 1763, d. 1837.) Sid. 
566c 

Forelius,  Daniel, generalauditör 
och revisionssekreterare. (F. 1787.) 
Sid. 10, 38c 

Fornell,  Jakob  Herman,  direktör 
vid marinstaten. (F. 1817, d. 
1884.) Sid. 259c 

Forsberg,  Carl David, krigsråd. 
Sid. 241, 248, 294c 

tForsell,  Carl Gustaf  af,  öfverste, 
öfverdirektör.  (F. den 18 mars 
1783, d. den 25 okt. 1848.) Sid. 
136c 

Forsell,  Carl Washington  Bolivar 
Jakob,  lotsdistriktschef.  (F. 1824.) 
Sid. 313, 343c 

•jForselles,  Jakob  Henrik  af,  bergs-
hauptman. (F. 1785, d. 1855.) 
Sid. 100c 

Forslind,  Carl, prost. Sid. 114c 
Forsman,  Carl Napoleon,  krigs-

råd. (F. 1827.) Sid. 285, 577^ 
Forsman,  J.  Sid. 119c 
Forssell,  Abraham, landtbruksskole-

föreståndare.  Sid. 413c 
4Forssell,  Hans  Ludvig, president. 

(F. den 14 jan. 1843.) Sid. 317, 
440, 458c . 

005 
•hForssell,  Nils  Edvard, professor. 

(F. 1821.) Sid. 351* 
Forssman,  Lars Arvid, kansliråd. 

(F. 1842, d. 1890.) Sid. 363, 
394, 411c 

Foss,  H.,  kapten i norska armén. 
Sid. 193c 

-tFosser.  Niklas,  godsegare. (F. 1835.) 
Sid. 423c 

Fougman,  kapten (norrman). Sid. 
579c 

Francke,  Carl Anders, öfverste. 
(F. 1835.) Sid. 375, 472, 579c 

Francke,  Vilhelm,  ryttmästare. (F. 
1837.) Sid. 581*-

jFranzén,  Frans  Mikael,  biskop. 
' (F. den 9 febr.  1772, d. den 14 
augusti 1847.) Sid. 33, 55, 59, 
7 7 c 

Fredenberg,  J.  P.  Sid. 4 2 -
Fredin,  Nils  August, kamrerare. 

Sid. 208c 
Freding,  Justus  Natanael,  härads-

höfding.  (F. 1830.) Sid. 345, 416c 
\Fredholm, Johan  Henrik  Gott-

hard, civilingeniör. (F. 1838.) 
Sid. 426, 454, 494c 

Wrestadius,  Anton Vilhelm,  gross-
handlare, (F. den 2 mars 1801, 
d. den 3 aug. 1867.) Sid. 270-

Frick,  A. G., varfskommissarie.  Sid. 
68c 

Fries,  Conrad Leonard, öfverst-
löjtuant. (F. 1816, d. 1894.) Sid. 
303c 

tFries,  Elias Magnus,  professor. 
(F. den 15 aug. 'l794, d. 8 febr 
1878.) Sid. 195, 204, 222-

-hFries,  Patrik Constantin, öfverste. 
(F. 1826.) Sid. 335, 338, 573, 
575, 576c 

i-Fries,  Theodor  Magnus,  profes-
sor.' (F. den 28 okt. 1832.) Sid. 
454, 499c 

+Friesen,  Carl von, rektor. (F. 1846.) 
Sid. 398, 458c 

+Friesen,  Sixten Gabriel von, lek-
tor. (F. 1847.) Sid. 458, 517c 



-tFrigel,  Per,  sekreterare i musika-
liska akademien, sekreterare i stats-
utskottet. (F. den 2 sept. 1750, 
d. den 24 nov. 1842.) Sid. 3 3 -

Wrykholm,  Johan  Ludvig, marin-
direktör. (F. 1837.) Sid. 360, 
412-

-I-Fryxell,  Axel, lektor vid Karlstads 
gymnasium, kyrkoherde. (F. den 
15 juni 1765, d. den 18 april 
1834.) Sid. 50, 108c 

tiFränckel,  Edvard, generalkonsul. 
(F. 1836.) Sid. 474, 486, 511, 
554, 562-

Fröberg,  Johan  Erik, grosshand-
lare. Sid. 265c 

Frödelius,  Nils,  vice president i 
statskontoret, Sid. 22, 26, 32, 
47, 62c 

Fröding,  Gustaf  Hugo,  öfverst-
löjtnant. (F. 1842.) Sid. 583c 

Frölich,  Kr.,  öfverstlöjtnant  i nor-
ska artilleribrigaden. Sid. 399-c 

Fröman,  Nils  August, justitie- om-
budsman. (F. den 27 mars 1816, 
d. den 14 aug. 188S.) Sid. 310, 
341-

Wröst,  Per Axel, kyrkoherde. (F-

den 5 aug. 1802, d. den 9 april 
1853.) Sid. 216, 219c 

Fuchs,  Zacharias,  kyrkoherde. Sid. 
175c 

+Funck,  Fredrik  Alexander, fri-
herre, godsegare. (F. 1816, d. 
1874.) Sid. 317c ' 

Funck,  Gustaf  Otto, frih.,  öfverst-
löjtnant. (F. 1837.) Sid. 515-

Funck,  Carl Oscar af,  major. (F. 
1812, d. 1894.) Sid. 232c 

Fåhroeus,  Hugo,  häradshöfding.  (F. 
1827, d. 1887.) Sid. 370c 

Fåhroeus,  F.  F.,  (s. 84) tryckfel 
för  F—s, J. Fe 

fFåhrceus,  Johan  Fredrik,  general-
raltulldirektör. (F. den 23 mars 
1796, d. den 6 febr.  1865.) Sid. 
84, 175, 203, 210, 212, 237, 
248c 

^Fåhroeus,  Olof  Immanuel,  lands-
höfding.  (F. den 23 mars 1796, 
d. den 28 maj 1884.) Sid. 88, 
167, 212-

Fdhrceus,  Oscar Teodor,  öfverste. 
(F. 1833.) Sid. 298, 306, 312c 

Fägersten,  E„ kammarråd (namnet 
otydligt, måhända felläsning.)  Sid. 
110, 111, 117c 

fGadd,  Hemming,  generalmajor. (F. 
1837.) S. 541,. 555, 556c 

+Gradelius, Erik, professor.  (F. den 
16 juli 1778, d. den 2 febr. 
1827.) Sid. 12c 

+Gar/ner, Carl Peter Vilhelm,  ma-
jor. (F. 1835.) Sid. 557c 

fGalm,  Henrik  Pontus Volter,  bruks-
egare. (F. 1820.) Sid. 293, 301, 
422c 

+Gähn, Johan  Gottlieb, assessor. 
(F. den 19 aug. 1745, d. den 8 
dec. 1818.) Sid. 9, 12c 

Gallander, Gustaf  Vilhelm,  hä-
radsskrifvare.  (F. 1822.) Sid. 
440-

Gasslander, Anders Kristian,  öf-
verkommissarie. (F. 1835,d. 1890.) 
Sid. 360, 583c 

Gasslander, Fredrik  Hakan,  lands-
kamrerare i Elfsborgs  län. Sid. 
208, 219c 

Gauffin,  Gustaf  Adolf,  kapten. 
(F. 1837.) Sid. 580c 

Geelmnyden, C. T.  II.,  premier-
löjtnant (norrman). Sid. 241c 

Hregerfelt,  Herman  Georg von, 
president. (F. 1817, d. 1886.) 
Sid. 310, 339, 400c 

+Geijer, Erik Gustaf,  professor.  (F. 
den 12 januari 1783, d. den 23 
april 184a.) Sid. 108-

Geijer, Johan  Reinhold, hofrätts-
råd. Sid. 231 -

+Geijer, Pehr Adolf,  professor.  (F. 
1841.) Sid. 499.-

Geijer, Salomon Eberhard, lag-
man. Sid. 27c 



Geijer, Salomon Gottschalk Al-
fons,  öfverste.  (F. 1850.) Sid. 
579, 584-

Geijerstam, Olof  af,  landshöfding. 
(F. 1800, d. 1868.) Sid. 254-

Geissler, Johan  Tobias,  bergmä-
stare. Sid. 567— 

-tGellerstedt, Pehr Erik, professor. 
(F. den 81 aug. 1815, d. 1881.) 
Sid. 251, 571-

fGenberg,  Paulus,  biskop. (F. den 
13 april 1811, d. 1875.) Sid. 
338--

Georgii, Bror Axel Fredrik,  skepps-
klarerare. Sid. 510-

Gertten, Emil August von, öfverst-
löjtnant. (F. 1772, d. 1844.) 
Sid. 90*-

Gertten, H.  von, öfverstlöjtnant. 
Sid. 8 -

Gerle, Carl Johan  Henrik,  byrå-
chef  i fångvårdsstyrelsen.  (F. 1832.) 
Sid. 357, 358, 367, 538-

Getz, M.,  bankdirektör (norrman). 
Sid. 334.-

+Gribson, William,  fabriksdisponent. 
Sid. 547, 562;-

Gihl, Göthrik, bankdirektör. (F. 
1826) Sid. 448-

+Gilljam, Gustaf  Fredrik,  statsråd. 
(F. 1832.) Sid. 340, 349, 517-

Gjerling, Johan  Viktor,  öfverdi-
rektör. Sid. 573*-

Gjessing, S. Cli., öfverstlöjtnant 
(norrman). Sid. 375— 

Godenius, Samuel, grosshandlare. 
Sid. 265-

Godhemius, Karl  Natanael,  lands-
sekreterare i Hallands län. (F. 
1816.) Sid. 396-

Goldkuhl, August Edvard, stads-
läkare. (F. 1830.) Sid. 485*-

Grafslröm,  Axel, major. Sid 337-
Grafström,  Carl Johan,  fabrikör. 

Sid 4 6 6 -
+Grafström,  Thor  Frithiof,  ordens-

biskop. (F. 1827, d. 1883.) Sid. 
331 -

Grahn, O. von, auditör. Sid. 132-
•\Granberg, Pehr Adolf,  k. sekre-

terare. (F. 1770, d. den 4 april 
1841.) Sid. 7 3 -

Grandinsson, Johan  Alexander, 
regementsskrifvare.  Sid. 119*-

Granlund, Anton Theodor.  byrå-
chef.  (F. 1842.) Sid. 310, 352, 
355, 356, 357, 364, 365 -

Granström, Frans  Vilhelm  Theo-
dor, kamrerare. (F. 1827, d. 1891.) 
Sid. 505-

Grape, Erik Adolf,  stadsläkare. (F. 
1844.) Sid. 556--

Gravallius, C. O., fältprost.  Sid. 
203-

Grevillius, V.  I.,  prost. Sid. 114-
Grill, Anders, direktör. Sid. 274*-
Grip, Carl Gabriel, statssekrete-

rare. (F. den 15 dec. 1785, d. 
den 5 dec. 1843.) Sid. 44, 63, 
116, 118, 119, 139, 149, 150," 
161-

Groth, Carl Peter,  t. f.  skogsinspek-
tör. (F. 1818.) Sid. 368-

Groth, Ernst Fredrik,  öfverjäg-
mästare och domänintendent. (F. 
1847.) Sid. 552--

•Kxrubbe, Samuel, professor.  (F. den 
19 febr.  1786, d. den 6 nov. 
1853.) Sid. 108-

Grundén, Abraham Julius,  kam-
marrättsråd. Sid. 122, 567 -

Gruncr, IL,  kapten (norrman). Sid. 
3 0 3 -

Grönvall, L., prost. Sid. 204-
Grönvall, Ernst Theodor,  öfverst-

löjtnant. (F. 1846.) Sid. 472 -
Gudmundsson, Anders, ledamot af 

bondeståndet. Sid. 249 -
-VGumoelius, Arvid, direktör. (F. 

1833.) Sid 462^ 
4Gummlius, Gustaf  Vilhelm,  kon-

traktsprost. (F den 5 maj 1789, 
d den 22 november 1877.) Sid. 
257 -

+Gustaf,  kronprins. Sid. 532, 562, 
584, 5 8 7 -



Gustafsson,  Hans,  disponent. Sid. 
562c 

iGustrin, Emil Finneve,  kansliråd. 
(F. 1839.) Sid. 340, 516c 

4Gyldén, Johan  August Hugo,  pro-
fessor.  (F. 1841.) Sid. 419,486, 
558c 

^-Gyldenstolpe, Adolf  Fredrik  Nils, 
grefve,  generallöjtnant. (F. 1799, 
d. 1864.) Sid. 160c 

^Gyldenstolpe, Anton Gabriel, grefve, 
'kapten. (F. 1800, d. 1857.) Sid. 
127* 

Gyldenstolpe, Carl Edvard, grefve, 
öfverstkammarjunkare.  (F. 1770, 
d. 1852.) Sid. 145c 

Gyldenstolpe, Nils  Magnus  Gu-
staf,  grefve,  kammarherre. (F. 
1839.) Sid. 370c 

+Gyllenborg, Fredrik,  grefve,  justi-
tiestatsminister. (F. den 10 dec. 
1767, d. den 18 augusti 1829.) 
Sid. 10, 37, 38, 64*-

VGyllenborg, kammarherre. Sid. 567c 
+Gyllengranat, Carl August Bur-

chard, friherre,  amiral. (F. 1787, 
d. 1864 ) Sid. 191c 

+Gyllenhaal, Carl Henrik,  friherre, 
generaltulldirektör. (F. deu 10 aug. 
1788. d. den 12 nov. 1857.) Sid. 
212c 

-+Gyllenhaal, L., major (antagligen 
Leonard (G.) (F. 1752, d. 1840.) 
Sid. 9*-

fGyllenhaal,  Lars Herman,  fri-
herre, president. (F. den 20 mars 
1790, d. den 22 dec. 1858.) Sid. 
146c 

Gyllenhammar, Axel Fredrik,  ju-
stitieråd. (F. 1802, d. 1862.) 
Sid. 218c 

Gyllenkrook, Johan  Göran, major. 
(F. 1775, d. 1859.) Sid. 115c 

Gyllensvärd, Johan  Axel, fältin-
tendent. (F. 1849.) Sid. 555, 587c 

Gyllensvärd, Sven, vice häradshöf-
ding, notarie i jernvägsstyrelsen. 
(F. 1861.) Sid. 502, 528c 

Gylling, A. J.  Sid. 69*» 
+Gunther. Claes Efraim,  justitie-

råd. (F. den 29 dec. 1799, d. 
den 22 juli 1861.) Sid. 213c 

-Hrtinther, Ernst Axel, t. f.  kom-
mersråd. (F. 1850.) Sid. 502, 
560c 

+Giinther, Sven Vilhelm,  landshöf-  ^ 
"ding. (F. den 2 juli 1796, d. 
den 23 april 1873.) Sid. 191, 294, 
310c . 

+Gödecke, Pehr August, seminarie-
rektor. (F. 1840, d. 1890.) Sid. 
488c 

rGöransson, Zacharias,  lektor. (F. 
1823, d. 1881.) Sid. 302, 398c 

Ha  ak, Carl Axel, fältläkare.  (F. 
1830.) Sid. 388c 

Haak,  Mathias,  vice president. (F. 
1759, d. 1831.) Sid. 80c 

•tfiadorph,  Dan., förste  expeditions-
sekreterare i ecklesiastikexpeditio-
nen. (F. den 19 nov. 1782, d. 
den 10 januari 1862.) Sid. 9c 

Hceger,  Johan  Adolf,  vice advo-
katfiskal.  Sid. 153c 

-I-Hagberg,  Carl Peter,  pastor pri-
marius. (F. den 23 nov. 1778, 
d. den 15 sept. 1841.) Sid. 59, 
108c 

Hageman,  C. T.,  major (norrman). 
Sid. 160* 

Hagen,  August Ludvig van der, 
kansliråd.' (F. den 24 jan. 1843.) 
Sid. 401, 411, 421c 

Hagman,  August Teodor,  notarie 
i generalpoststyrelsen. (F. 1845.) 
Sid. 377, 386, 387, 407c 

+Hagström,  adlad Hagströme r, An-
ders Johan,  generaldirektör öfver 
lasaretten, medicinalråd. (F. den' 
8 sept. 1753, d. den 8 mars 
1830.) Sid. 7, 12, 47, 5 3 / 

•1Hagströmer,  Johan  Vilhelm,  pro-
fessor.  (F. 1845.) Sid. 471,484c 

+Hahr,  Jakob  Emil Maurits,  öfver-
direktör. (F. 1838.) Sid. 493,554>c 



609 
fHallenborg,  Bolivar Magnus,  rytt-

mästare, godsegare. (F. 1828, d. 
1892.) Sid. 465, 500-

Hallgren,  Ad., sekreterare i bergs-
kollegium. Sid. 111, 134, 139-

Hallgren,  Ejlert, advokatfiskal  i för-
valtningen af  sjöärenden. Sid. 
80-

Hallgren,  Johan  Mathias,  kyrko-
herde. (F. 1815.) Sid. 440 -

Halléen,  Fredrik,  landskamrerare i 
Norrbottens län. Sid. 196-

Hallin.  Olof  Fredrik,  medicinalråd. 
(F. den 3 mars 1821, d. 1888.) 
S. 381, 408-

Halling,  C. C., landssekreterare, råd-
man i Malmö. Sid. 146— 

+•Hallström,  Carl Erik, biskop. (F. 
den 3 okt. 1786, d. den 22 dec. 
1861.) Sid. 114. 

Hallström,  H.  (namnet otydligt.) 
Sid. 4 4 -

Hallström,  Nils  Gustaf,  kapten. 
(F. 1854.) Sid. 588-

\Hamilton, Adolf  Ludvig, grefve^ 
landshöfding.  (F. 1820.) Sid. 291-

+Hamilton,  Carl Didrik, friherre, 
öfverste-kainmarherrc.  (F. 1766, 
d. 1848.) Sid. 3 1 - c W ; 

-f-Hamilton,  Gustaf  rKnul.  grefve, 
professor.  (F. 1831.) Sid. 349, 
389-

•iHamifton,  Gustaf  Vathier,  grefve, 
landshöfding.  (F. den 5 juli 1783, 
d. den 8 dec. 1835.) Sid. 2 -

Hamilton,  Hugo  David Malcolm, 
grefve,  kapten. (F. 1855.) Sid. 
557-

Hamilton,  Hugo  Johan,  friherre, 
bruksegare. (F. 1832.) Sid. 426, 
481t-

+Hamilton,  Henning  Ludvig Hugo, 
grefve,  universitetskansler. (F. den 
16 jan. 1814, d. 1886.) Sid. 210, 
306, 332, 338-

jfJIamilton,  Hugo  Erik Gustaf, 
grefve,  öfverdirektör.  (F. 1849.) 
Sid. 453, 466, 482, 486, 547-

Förteckn.  af  ver Komitébct. 

% 3 JLt JkiJU^o .(J-^tvUtfvis-tl 

-{Hamilton,  Jakob  Essen, grefve, 
generalmajor, öfverståthållare.  (F. 
1797, d. 1864.) Sid. 176, 240-

iHamilton.  John  Raoul, grefve, 
öfverste  (F. 1834.) Sid. 403, 
578-

\Hamilton Malcolm  Valter,  grefve, 
generallöjtnant. (F. 1825.) Sid. 
496, 519, 582, 586-

Hammar,  Arnold Natanael,  kyrko-
herde. (F. 1842.) Sid. 485-

Hammar,  Olof  Rudolf,  landskam-
rerare. Sid. 328, 357, 358, 364, 
365, 366, 367, 377, 379, 386, 
388, 407-

Hammarhjelm,  Carl, bruksegare. 
(F. 1S22.) Sid. 401, 411, 422k 

+Hammarskjöld,  Carl Gustaf,  justi-
tieråd. (F. den 22 febr.  1838.) 
Sid. 319, 513-

-fHammarskjöld,  Knut  Hjalmar 
Leonard, c. o. professor.  (F. 
1862.) Sid. 512, 562 -

iHammarström,  Alexis, sekreterare 
i generaltullstyrelsen. (F. 1858.1 
Sid. 519, 549, 560-

Harbitz,  Georg Prahl,  kyrkoherde 
(norrman). Sid. 241, 306-

Hartelius,  Truls  Johan,  professor. 
(F. den 15 febr.  1818.) Sid. 
271 -

-tHartman,  Carl, lektor. (F. den 5 
juni 1824, d. 1884.) Sid. 329-

±Hartmansdorff,  Jakob  August von, 
president. (F. den 12 mars 1792, 
d. den 21 dec. 1856.) Sid. 73, 
103, 108. 114, 131, 139, 150, 
152, 161, 193, 202*-

Hasselberg,  G., norsk kaptenlöjt-
nant. Sid. 125,— 

\-Hasselberg, Per,  skulptör. (F. 
1850, d. 1894.) Sid. 562-

Hasselberg,  Samuel Ludvig, kom-
mendörkapten. (F. 1801, d.'1885.) 
Sid. 228, 243-

+Hasselrot,  Carl Birger, härads-
höfding.  (F. 1843.) Sid. 314, 
319, 432, 529, 549* 
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Haverman,  David Gustaf,  kapten-
löjtnant. (F. 1816.) Sid. 360* 

iHazelius,  Johan  August, general-
major. (F. den 18 april 1797, 
d. den 28 april 1871.) Sid. 200, 
201, 214, 270, 285, 327c 

Heckscher,  Edvard, bankdirektör, 
(F. 1831.) Sid. 448c 

Hcdblad,  Olof  Ulrik,*  kanslist i 
kommerskollegium. Sid. 110, 14 lf-

Hedenberg,  Carl August von, 
landshöfding.  (F. 1784, d. 1849.) 
Sid. 83c 

Hedenberg,  Robert Georg von, 
kommendör. (F. 1830.) Sid. 432, 
539c 

Hedenblad,  Pehr Henrik,  kamre-
rare. (F. 1845.) Sid. 329, 344, 

[  •"-J-HHedengren,  O!, 'godsegare. Sid. 
/ i 9 . * i < U i s i n i - " 

Hedenstierna,  Isak  Leonard, öf-
verste. (F. 1787, d. 1S53.) Sid. 
116c 

Hedenström,  Carl Vilhelm,  härads-
höfding.  (F. 1824.) Sid. 310, 
385, 408, 447, 456, 481^ 

+Hederstierna,  Erland, generallöjt-
nant. F. den 30 maj 1770, d. den 
16 sept. 1856.) Sid. 116c 

+Hederstierna,  Fredrik  Ludvig 
Salomon, landshöfding.  (F. den 
21 dec. 1828.) Sid. 370, 382, 
397, 401, 411, 417, 422, 486c 

•i-Hedin,  Sven Adolf,  skriftställare, 
riksdagsman. (F. 1834.) Sid. 
423, 486k 

+-Hedin,  Sven Anders, förste  lifme-
dikus, medicinalråd. (F. den 19 
aug. 1750, d. den 19 okt. 1821.) 
Sid. 7, 12c 

Hedlund,  Carl, kapteu. (F. 1843.) 
Sid. 463c 

-hHedlund,  Sven Adolf,  redaktör. 
(F. den 24 februari  1821.) Sid. 
428c 

4Hedrén,  Johan  Jakob,  biskop. (F. 
den 4 mars 1775, d. den 14 febr. 
1861.) Sid. 7, 55, 77, 1 0 3 c 

Heftye,  Thomas  Johannesen,  kon-
sul (norrman). Sid. 389, 435*-

Hegardt,  Christian Bernhard, 
kansliråd. (F. den 5 febr.  1781, 
d. den 8 mars 1837.) Sid. 81, 
84, 155c 

Hegardt,  Josias,  protokollsekrete-
rare. (F. den 16 sept. 1798, d. 
den 2 mars 1870.) Sid. 139c 

Heiberg,  A., kapten (norrman). Sid. 
375, 579c 

Heideman,  Pehr Reinhold Georg 
Vilhelm  von, kapten. (F. 1852.) 
Sid. 543* 

Heidenslam,  Johan  Fredrik  von, 
kamrerare i förvaltningen  af  sjö-
ärenden. (F. 1814.) Sid. 282c 

Heijne,  Axel Gustaf  von, rege-
mentsintendent. (F. 1841.) Sid. 
363c 

Heilborn,  löjtnant vid flottan.  Sid. 
232.* 

Heiss,  F.,  bryggare. Sid. 421* 
Helander,  Adolf,-förste  landtmätare. 

(F. 1820.) Sid. 317, 393. 584-
Helin,  John.  Sid. 44c 
Hellberg,  Johan  Adalrik, härads-

höfding.  (F. 1822.) Sid. 481c 
Hellesen,  Th.,  kapten (norrman). 

Sid. 375* 
Helsingius,  Mich.,  bankosekrctcrare, 

Sid. 567c 
Helsingius,  D., bryggare. Sid. 114, 

176c 
-\Héllstenius,  Johan  August Con-

stantin, förste  aktuarie. (F. 1834, 
d. 1888.) Sid. 370, 423c 

+Helvig,  Carl Gottfrid,  generalfält-
tygmästare. (F. den 7 sept. 1765, 
d. 1844.) Sid. 3 c 

Hemberg,  J.  P.,  handlande. Sid. 146c 
+Hennings,  Rudolf,  landtbruksskole-

föreståndare.  (F. 1841.) Sid. 383* 

* Antagligen felläsning  O. A. i stället för  O. U. 



Henschen,  Erik Rudolf,  konsistorie-
notarie. (F. 1823.) Sid. 349 -

Henschen,  Lurs Vilhelm,  härads-
höfding,  magistratssekreterare i Up-
sala. (F. 1805.) Sid. 300*-

Henschen,  Sven, f.  d. rektor.* Sid. 
328-

Henschen,  domprost. Sid. 115*-
Herkepé,  Olof  Georg August, 

kommendörkapten. Sid. 281-
\Herlitz, Karl  Georg, vice härads-

höfding.  (F. 1854.) Sid. 477*-
Hermanson,  Carl Johan  von, 

grefve,  bruksegare. (F. den 15 okt. 
1795.) Sid. 176*-

Ilero,  Nils  Gustaf,  bruksegare. 
Sid. 291-

jfHerslorv,  Carl Christian Peter, 
redaktör, bankdirektör. (F. 1836.) 
Sid. 432, 448, 505, 562^ 

jfHerslotv,  Ernst Johan  Adalbert, 
justitieråd. (F. 1838.) Sid. 458, 
464, 465, 470*-

Hessle,  Bengt Volter,  häradshöf-
ding. Sid. 253^ 

Hessle,  Chr., assessor. Sid. 146— 
4Heurlin,  Christoffer  Isak,  biskop. 

(F. den 25 okt, 1786, d. den 12 
mars 1860.) Sid. 175, 176, 179, 
180, 194, 205*-

Heurlin,  Nils  Agathon, protokolls-
sekreterare. (F. den 28 april 1801. 
d. den 11 mars 1858.) Sid. 
205-

Hierta,  Carl Gustaf,  friherre,  f.  d. 
kapten, riksgäldsfullmäktig.  (F. 
1818, d. 1893.) Sid. 462^ 

iffierta,  Gustaf  Adolf,  friherre,  ge-
nerallöjtnant. (F. den 7 maj 1781, 
d. den 15 maj 1847.) Sid. 116, 
11£, 130, 149, 159, 201, 209 -

Hiessleiter,  Abr. I.,  fabrikör.  Sid. 
9 1 -

tflildebrand,  Bror Emil, riksanti-
kvarie. (F. den 22 febr.  1806, 

d. den 30 aug. 1884.) Sid. 271, 
298, 582„ 

Himmelman,  J.  A., regementsskrif-
vare. Sid. 308-

4'Hjelm,  Pehr Gustaf,  kommendör-
kapten. Sid. 189, 213.1"]^ H _ i 

Hjertstedt,  Ludvig Magnus,  öfver-
läkare vid Vadstena. (F. 1810, 
d. 1878.) Sid. 278, 408-

Hjort,  Carl Georg Vilhelm,  major 
i artilleriet. (F. den 20 febr. 
1817, d. den 22 sept, 1862.) 
Sid. 291, 569, 562, 5 7 3 -

Hjulhammar,  Carl Adam Mag-
nus, kommendörkapten. (F. 1846.) 
Sid. 588-

Hjärne,  Carl Gustaf,  major. (F. 
1834.) Sid. 417-

Hjärne,  Erland Jakob,  major. (F. 
1843.) Sid. 504*-

Jjlochschild,  Carl Fredrik  L., fri-
herre, utrikesminister. (F. den 13 
sept. 1831.) Sid. 410-

Hoffman,  Johan,  lärftskramhand-
lare. Sid. 146-

iHoffstedt,  August Vilhelm,  lektor 
vid tekniska högskolan. (F. 1841.) 
Sid. 525*^ 

Hofman-Bang,  Louische, direktör. 
Sid. 291-

Hofsten,  Nils  Eberhard Hjalmar 
von, f.  d. löjtnant, godsegare. 
(F. den 13 sept, 1828.) Sid. 495-

Hollingivorth,  Andrew, kamrerare. 
Sid. 337 -

4Holm,  Gustaf,  justitieborgmästare. 
Sid. 203. I <J H H — -

Holm,  Erik G., borgmästare i Wexiö. 
(F. 1773, d. 1839.) Sid. 7 4 -

4Holmberg,  Axel Emanuel, pastors-
. adjunkt, (F. den 27 april 1817, d. 

den 6 juni 1861.) Sid. 243, 245-
Holmberg,  Carl Albin, landssekre-

terare. (F. 1820, d. 1890.) Sid. 
319, 380-

* Genom felläsning  står J. Å. Lemclien i stället för  S. Henschen bland komite-
rade angående ordningsstadga för  brännerierna. 



Holmberg,  Herman  Birger, öfverst-
löjtnant, (F. 1844.) Sid. 515c 

Holmberg,  Lars Paulus,  kontrakts-
prost. ' (F. 1808.) Sid. 266-

Holmbergsson,  Anders, kommissa-
rie i kammarrätten. Sid. 80c 

iHolmbergsson,  Johan,  professor. 
(F. den 24 juni 1764, d. den 26 
maj 1842.) Sid. 50c 

Holmquist,  Axel, landssekreterare. 
(F. 1849.) Sid. 560* 

Holmström,  Carl Johan,  regements-
läkare. (F. den 16 juli 1881, 
d. den 3 juli 1881.) Sid. 420-

+Holmström,  Hans  Olof,  erkebiskop. 
(F. den 15 okt. 1784, d. den 27 
aug. 1855.) Sid. 209 -

+Holmström,  Leonard Pontus, 
landtmannaskolcföreståndare.  (F. 
1840.). Sid. 454* 

Horney,  Johan  Gustaf,  häradshöf-
ding. (F. 1841.) Sid! 501, 506, 
507, 526c 

j-Hubendick,  Carl Jakob,  öfverkom-
missarie. Sid. 310c 

Huitfehlt,  Arild, minister. Sid. 513-
Hultberg,  Herman  Vilhelm,  borg-

mästare i Falun. (F. 1839.) Sid. 
465, 523* 

Hultberg,  Olof,  polismästare. (F. 
den 5 jan. 1757, d. den 19 sept. 
1831.) Sid. 175c 

\Hultén,  Anders, professor.  (F. 
1757, d. 1831.) Sid. 45* 

Hultenheim,  Johan  Fredrik,  f.  d. 
ryttmästare, godsegare. (F. den 
26 sept. 1802.) Sid. 250c 

+Hultkrantz l Claes Adolf,  professor. 
(F. den 16 januari 1823, d. den 
11 juni 1877.) Sid. 331c 

+Hultman,  Frans  Vilhelm,  lektor. 
(F. den 25 maj 1829, d. 1879.) 
Sid. 341, 351, 407* 

Humble,  N.  A., amiralitetskammar-
råd. Sid. 17c 

Husberg,  Johan  Fredrik  Herman, 
kommissarie i riksgäldskontoret. 
Sid. 291-

*Husberg,  Karl  Sigfrid,  landshöf-
ding. (F. den 21 sept. 1854.) 
Sid. 443c 

\Huss, Magnus,  generaldirektör. (F. 
den 22 "nov. 1807, d. 1890.) Sid. 
219, 232, 408c 

Huss,  Magnus  Vilhelm,  justitieråd. 
(F. den 26 okt. 1843.) Sid. 385, 
408c 

Hyekert,  K,  trafikchef.  Sid. 370* 
Hygrell,  Jonas,  generaladjutant. 

Sid. 140c 
Hiilphers,  Herman  Vilhelm,  lif-

medikus, regementsläkare. (F. 
1822.) Sid. 388, 420c 

Håkansson,  Nils,  ledamot af  bon-
deståndet från  Kronobergs län. 
Sid. 115-

Hägerftycht,  Carl Henrik,  general-
major. (F. den 21 april 1817, 
d. den 24 aug. 1881.) Sid. 244, 
281, 306c 

•hHägg,  Jakob,  kommendör. (F. 
1839.) Sid. 557, 588* 

Häggblad,  Johan,  prost. Sid. 6 2 c 
Häggström,  Erik, bruksegare. Sid. 

322-
+Hällström,  Carl Peter,  öfverstlöjt-

nant. (F. den 27 febr.  1774, d. 
den 13 mars 1836.) Sid. 100c 

-hHöckert,  Johan  Fredrik,  vice pro-
fessor.  (F. den 26 aug. 1826, 
d. den 16 sept. 18.66.) Sid. 293c 

•rHögfeldt,  Per Johan,  navigationslä-
rare. (F. 1796, d. 1855.) Sid. 179c 

Höglund,  G. Sid. 228, 245c 
•{Höglund,  Otto Magnus,  grosshand-

lare. (F. 1846.) Sid. 511c 
tHörnfeldt,  Pehr Olof,  hemmans-

egare, riksdagsman. (F. 1830, 
d. 1890.) Sid. 380, 406,-428, 
443, 468, 481, 505c 

-{Ifvarsson,  Carl. hemmansegare, 
riksdagsman. (F. den 13 febr. 
1818, d. den 27 dec. 1889.) Sid 
306, 317, 380, 423, 428, 474 
475c 



Iggberg,  Abraham Vilhelm,  förste 
landtmätare i Stockholms län. Sid. 
136, 146- • 

Iggeström,  Fredrik,  justitieråd. 
(F. den 28 juli 1804, d. den 6 
december 1869.) Sid. 213, 215-

•\Indebetou, Carl Gustaf,  bruks-
egare. Sid. 224, 249*-

Indebetou,  Govert Adolf,  kommen-
dör. (F. den 14 febr.  1807, d. 
den 5 okt. 1891.) Sid. 265-

Insulander,  Ivar,  landtbruksskole-
föreståndare.  (F. 1839.) Sid. 383, 
454-

Irgens,  A. C., generalmajor (norr-
man.) Sid. 306-

•j-Isander,  Lars Jakob,  major. Sid. 
125, 1 3 1 . n - I 

Isberg,  Carl E., president. (F. 
1791, d. 1856.) Sid. 180, 2 3 6 -

•Usberg,  Paul Gustaf  Valdemar, 
justitieråd. (F. 1848.). Sid. 5 1 3 -

Iserhielm,  Henrik  Vilhelm,  vice 
president, (F. den 24 febr.  1763, 
d. den 10 maj 1819.) Sid. 1, 2 -

Jacobsson,  Charles,  landtbruksin-
spektör. (F. 1846, d. 1892.) Sid. 
383, 454 -

fJacobsson,  Ernst Abraham, inten-
dent, professor.  (F. 1839.) Sid. 
350, 384, 582, 584.-

Jacobson,  Johan Samuel, notarie. 
Sid. 189, 213, 218 -

Janson,  Helge  Donatus, prost, 
(F. 1852.) Sid. 508*-

+Jansson,  Hans,  talman i bonde-
ståndet. (F. den 7 januari 1792, 
d. den 1 febr.  1854.) Sid. 176, 
180, 210-

Jansson,  0. Sid. 128* 
Janzon,  Jan,  konsistorienotarie i Lin-

köping. Sid. 31, 33, 55, 59, 77*-
Jeansson,  Jakob,  kaptenlöjtnant. 

Sid. 572-
Jegerhjelm,  Johan Samuel, expe-

ditionssekreterare. (F. 1757, d. 
1824.) Sid. 567-

Jehander,  Carl,  ingeniör. (F. 1833.) 
Sid. 468-

Johanson,  Nils  Abraham, rektor. 
(F. 1839.) Sid. 516* 

Johansson,  Alb. Sid. 264- -
Mfohansson,  Johan  i Noraskog, riks-

gäldsfullmäktig.  (F. 1840) Sid. 
423, 458, 4 5 9 -

Johansson,  Johan Alarik, inge-
niör, medlem af  andra kammaren. 
(F. 1856.) Sid. 559-

Johansson,  Johan Erik  i Forne-
byn, hemmansegare. (F. 1825.) 
Sid. 428*-

Johansson,  J.  E., folkskolelärare. 
Sid. 478*-

+Johansson,  Martin,  biskop. (F. 
1837.) Sid. 497, 5 2 2 -

Jonson  Fredrik,  Vilhelm,  förste 
landtmätare. (F. 1829.) Sid. 
476-

Jonson,  Gustaf,  i Skeppnetorp, hem-
mansegare, riksdagsman. (F. 1822.) 
Sid. 405-

Jonsson,  Botvid, riksdagsman. Sid. 
114-

Jonsson.  Jon,  riksdagsfullmäktig. 
Sid. 146-

fJonsson,  Olof  i Elof,  hemmansegare, 
bankofullmäktig.  (F. 1839 ) Sid. 
432, 471, 560 -

Jonzon,  Bror Johan,  major vid 
flottans  mekaniska kår. (F. 1812, 
d. 1877.) Sid 267, 278, 572 -

Juel,  Axel Bernhard, kapten. (F. 
1859.) Sid. 562-

Juhlin-Dannfelt,  Georg Frans 
Herman  Julius,  kapten. (F. 
1850.) Sid. 5 6 2 -

Julin,  Herman,  kammarråd. Sid. 
22, 32, 52, 89— 

Järta,  Fredrik,  kanslerssekreterare. 
Sid. 222.i^ 

{Järta,  Hans,  landshöfding.  (F. den 
11 febr.  1774, d. den 6 april 
1847.) Sid. 2, 10, 48, 108-

tJönsson,  Lasse, i Sandby, hem-
mansegare. (F. 1834.) Sid. 493*-



^Jönsson,  Petter  i Träslända, leda-
mot af  bondeståndet. Sid. 254* 

Kolländer,  P. N.  Sid. 331* 
\Kallstenius, Carl Albert Viktor, 

godsegare.' (F. 1823.) Sid. 3 1 6 c 
Kantzow,  P. H.,  grosshandlare. Sid. 

114c 
Kar  ström, Vilhelm,  tulldistrikts-

chef.  Sid. 114, 235, 277, 
296c 

+Kastman,  Carl Vilhelm,  kansliråd. 
(F. 1832.) Sid. 478, 497, 543, 
555, 580* 

+Kerfstedt.  Petrus,  direktor vid in-
stitutet för  blinda. (F. 1842.) Sid. 
417c 

+Key,  Axel. professor.  (F. 1832.) 
Sid. 458j-

\Kcy,  Emil, godsegare. (F. 1822, 
d, den 31 dec. 1892.) Sid. 308, 
423, 428, 460c 

Keyser,  Claes Theodor  Gustaf, 
kommendörkapten. (F. 1823.) Sid. 
573c 

Keyser,  Sixten, konsul. Sid. 5 6 2 c 
Kilman,  Gustaf,  godsegare. Sid. 

474c 
4-Kin(djberg,  Edvard Gustaf,  byrå-

chef.  (F. 1839.) Sid. 529c 
Kinblad,  Carl,  protokollsekreterare. 

(F. 1770, d. 1813.) Sid. 1 7 c 
Kinmansson,  Carl Leonard, kam-

marrättsråd. (F. 1811, d. 1871.) 
Sid. 228, 248c w 

+Kjellberg,  Carl O., grosshandlare i 
Göteborg. Sid. 265. c 

+Kjellberg,  Nils  Gustaf,  professor. 
(F. den 25 febr.  1827, d. 1893.) 
Sid. 408c 

Kjellerstedt,  Axel Fredrik,  skogs-
inspektör. (F. 1827.) Sid. 3 2 2 -

•\Kleen, Johan af,  generallöjtnant. 
(F. 1801, d. den 5 maj 1884.) 
Sid. 243, 278, 294, 297, 29S, 
306 c 

Klein.  C. S., geheimeetatsråd (dansk). 
Sid. 389c 

Klein,  Johan Gustaf,  landtmäteri-
fiskal.  (F. 1829.) Sid. 583, 584c 

Kleman,  Carl,  kapten. Sid. 265, 
281c 

Kleman,  Johan Berndt, kommen-
dörkapten. Sid. 249, 573, 574c 

•i-Klemming,  Gustaf  Edvard,  över-
bibliotekarie. (F. den 5 sept. 
1823, d. den 31 aug. 1893.) 
Sid. 271c 

+Klercker,  Adolf  af,  generalmajor. 
(F. den 4 dec. 1746, d. den 5 
febr.  1818.) Sid. 3 c 

Klercker,  Carl Edvard af,  öfverst-
löjtuant, (F. den 6 sept. 1822, 
d, den 20 juli 1S84.) Sid. 312, 
338, 576c 

Klercker,  Ernst Fredrik  af,  major. 
(F. 1842.) Sid. 417c 

Klercker,  Georg Natanael  af,  kon-
teramiral. (F. 1832.) Sid. 412c 

+Klineko)vström,  Rudolf  Maurits, 
friherre,  öfverste.  (F. 1816.) Sid. 
243, 572c 

Klingenberg,  T.  O., kapton (norr-
man.) Sid. 399, 515, 582c 

Klingenstierna,  Erik Gustaf,  öf-
verste. (F. 1822, d. 1894.) Sid. 
575c 

Klingström,  Carl,  generaladjutant. 
Sid. 116c 

+Klint,  Carl af.  generaladjutant för 
flottan,  konteramiral. (F. den 28 
dec 1774, d. den 19 juli 1840.) 
Sid. 121, 134, 180c 

•i-Klint,  Erik Magnus  af,  general-
löjtnant. (F. den 13 okt. 1813, 
d. den 26 maj 1877.) Sid. 285, 
343, 364, 577c 

Klint,  Fredrik  Viktor  af,  kommen-
dör. (F. 1822.) Sid. 281, 360, 
363, 496c 

Klint,  Otto Samuel Gustaf  af, 
öfverste.  (F. 1815, d. 1878.) 
Sid. 321c 

{Klintberg,  August Fredrik  Hjal-
mar, konteramiral. (F. 1835.) 
Sid. 539, 588 / 
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Klintberg,  Carl af,  president. (F. 

den 19 nov. 1767, d. den 15 juli 
1826.) Sid. 42, 46, 53, 58, 88, 

• 567 -
+Klinteberg,  Vilhelm  af,  friherre, 

landshöfding  i Malmöhus län. (F. 
1759, d. 1829.) Sid. 27w 

Klubien,  A., hojesteretsadvokat 
(dansk). Sid. 389, 435 K 

Knorring,  Otto Maurits  von, gene-
ralmajor. (F. 1818.) Sid. 573--

jKnös,  Anders Erik,  domprost. (F. 
den 9 febr.  1801, d. den 10 okt. 
1862.) Sid. 205, 210, 221, 229, 
266-

-\-Knös.  Gustaf,  professor.  (F. den 
20 okt. 1773, d. den 13 dec. 
1828.) Sid. 4 5 -

Koch,  Hans  Adolf  von, öfverst-
löjtnant. (F. den 4 dec. 1846, 
d. den 13 maj i892.) Sid. 382*-

+Koch,  Nils  Samuel von, justitie-
kansler. (F. den 10 mars 1801, 
d. den 13 juni 1881.) Sid. 213, 
217, 219, 251, 254 -

l^^j^^Koch,  Robert Vogt,  öfverstlöjtnant. 
(F. 1838.) Sid. 496<-

Kock,  Abraham Viktor,  statskom-
missarie. Sid. 186, 202, 220*. 

+Kock,  Carl Anton, protokollssekre-
terare. (F. den 27 dec. 1788, d. 

. den 6 septj, 1843.) Sid. S0*-
i \Kock,  dlande i Malmö. 

Sid. 211, 241, 265*- I^Ofc - l^H 
Kockum,  Carl Ludvig Paulus, 

godsegare. (F. 1835.) Sid. 432, 
471, 585r 

+Kockum,  Frans  Henrik,  ingcniör. 
Sid. 562-

•hKolmodin,  Gustaf,  landtbrukare. 
(F. 1823, d. 1893.) Sid. 332*-

Kohnodin,  Henning  Agaton, byrå-
chef.  (F. 1844.)'Sid. 518, 558i-

-hKolmodin,  Olof,  professor.  (F. den 
13 sept. 1766, d. den 14 juli 
1838.) Sid. 50*-

Koskull,  Georg Adolf,  friherre, 
landshöfding.  (F. den 17 april 

1780, d. den 10 april 1829.) Sid. 
56c 

Koskull,  Ivar  Otto Herman,  fri-
herre, godsegare. (F. 1817.) Sid. 
432*-

•tiKrcemer,  Anders Robert von, fri-
herre, hofmarskalk.  (F. den 6 
febr.  1825.) Sid. 382, 4 2 8 -

+Krcemer,  Robert Fredrik  von, fri-
herre, landshöfding.  (F. den 20 
aug. 1791, d. den 25 maj 1880.) 
Sid. 83, 195, 202*-

Kresxman,  A., grosshandlare. Sid. 
203--

+Kreuger,  Johan Henrik,  amiral. 
(F. den 30 mars 1782, d. den 24 
jan. 1858.) Sid. 95, 134, 148, 
157, 191, 202, 207-

Kreuger,  Oscar Fredrik,  kommen-
dörkapten. (F. 1824.) Sid. 360-

•{Krok,  Thorgny  Ossian Bolivar 
Napoleon,  läroverksadjunkt. (F. 
1834.) Sid. 329*-

Krook,  Frans  Joachim,  öfverste. 
(F. 1833.) Sid. 587-

Kruse,  Jonas  Petter,  kammarråd, 
Sid. 80— 

Krusenstjerna,  Adolf  Sebastian 
von, kaptenlöjtnant. (F. den 28 
april 1817, d. 1870.) Sid. 
294-

Kruscnstjerna,  Adolf  Vilhelm  von, 
kansliråd. (F. den 17 juni 1851.) 
Sid. 400-

Krusenstjerna,  Folke  Salomon 
von, trafikchef.  (F. 1838.) Sid. 
468 -

±Krusenstjerna,  Johan Edvard von, 
generalpostdirektör. (F. den 26 
sept. 1841.) Sid. 369, 385, 408, 
409, 512, 528, 554*-

Krusenstjerna,  Maurits  Pehr von, 
kommendör. (F. 1830, d. 1886.) 
Sid. 434, 587 -

+Krusensljerna  Salomon Maurits 
von, vice amiral. (F. den 27 
nov. 1794, d. 1876.) Sid. 228, 
229-
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Krusenstjerna,  Sebastian von, öf-

verste. (F. 1760, d. 1836.) Sid. 
11* 

•fKrutmeijer,  David, kansliråd. (F. 
den 16 mars 1778, d. den 29 
sept. 1854.) Sid. 2 2 c 

-^Kullberg,  Anders Carlsson af,  bi-
skop. (F. den 3 aug. 1771, d. 
den 6 maj 1851.) Sid. 108c 

Kullberg,  Johan August af,  major. 
(F. 1817, d. 1881.) Sid. 572, 576c 

Kumlin,  O., bergsråd. Sid. 17c 
Kuylenstierna,  Carl Vilhelm,  öf-

verste. (F. 1826.) Sid. 582* 
Kuylenstierna,  E. M.  Sid. 8* 
Kuylenstierna,  Johan Carl,  öfverst-

löjtnant. (F. 1813, d. 1880.) 
Sid. 128* 

Kuylenstierna,  J.  C., kapten. Sid. 9 c 
Kyhlberg,  Ola, direktor vid institu-

tet för  döfstumma.  (F. 1841.) 
Sid. 397, 417, 555k 

Kökeritz,  Carl Gustaf,  statssekre-
terare. (F. 1775, d. 1818.) Sid. 
566c 

^Lagerberg,  Carl Sven Axel, grefve, 
general.' (F. 1822.) Sid. 298, 325, 
343, 428, 496, 532, 573* 

Lagerberg,  Gustaf  Otto Fredrik, 
grefve,  öfverste.  (F. 1826.) Sid. 
366^ 

Lagerberg,  Sven Adolf  C.son, kom-
mendörkapten. (F. 1815, d. 1890.) 
Sid. 265, 281c 

Lagerbielke, Adolf,  friherre,  öfver-
ste. (F. 1780, d. 1821.) Sid. 6 c 

•\Lagerbielke, Johan,  friherre,  stats-
råd. (F. 1778, d. 1856.) Sid. 
52, 81, 1 9 1 c 

lagerbjelke, Gustaf,  grefve,  stats-
råd. (F. den 22 mars 1777, d, 
den 24 maj 1837.) Sid. 81*c 

+Lagerbjelke, Gustaf,  grefve,  lands-
höfding.  (F. den 6 okt. 1817, d. 
1895.) Sid. 228, 306, 317, 448c 

•^Lagerbjelke, Johan Gustaf,  grefve, 
öfveramiral,  president. (F. den 2 

juni 1745, d. den 16 okt. 1812.) 
Sid. 3, 4 c 

Lagerblad, P., folkskolelärare.  Sid. 
5 4 5 c 

{Lagerbring,  Carl,  grefve,  statsråd. 
(F. den 15 april 1751, d. den 14 
mars 1822.) Sid. 5, 12, 16, 44, 
79, 5 6 7 c 

iLagerbring,  Gustaf  Otto Robert, 
friherre,  f.  d. kapten, direktör. (F. 
1847.) Sid. 582c 

Lagercrantz, Carl Gustaf,  öfverste. 
Sid. 297c U K - I 8 <H 

Lagercrantz, Henrik  Gustaf,  kap-
ten. (F. 1856.) Sid. 567, 
588f 

+Lagercrantz,  Jakob  Reinhold, vice 
amiral. (F. 1821.) Sid. 329, 
583c 

Lagerfelt,  Fredrik  Melker  August, 
friherre,  kanslisekreterare. (F. 
den 11 september 1843.) Sid. 
419c 

Lagergren,  Berndt Gustaf,  härads-
höfding.  (F. 1831.) Sid. 381, 
400, 481c 

^Lagergren,  Pehr Johan,  justitie-
borgmästare i Norrköping. (F. den 
7 sept. 1797, d. den 14 okt. 
1856.) Sid. 228c 

-tLagerheim, Carl Erik,  friherre, 
president. (F. den 28 juli 1742, 
d. den 21 dec. 1813.) Sid 4, 5, 
7, 8, 11, 12, 16, 17, 22, 25, 
26, 27, 48, 566c 

Ujagerheim,  Carl Herman  Teodor 
Alfred,  envoyé. (F. 1843.) Sid. 
373, 453, 4 6 6 c 

-rfjagerheim,  Elias, friherre,  utrikes-
minister. (F. den 18 aug. 1791, 
d. den 17 sept. 1864.) Sid. 18, 
159c 

fLagerheim,  Gustaf  Adolf,  öfverste 
vid flottans  mekaniska kår. (F. den 
31 mars 1788, d. den 14 jan. 
1845.) Sid. 83, 187c 

Lagerheim, Johan Elias, kapten. 
(F. 1839.) Sid. 504c 
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Lagerheim, Lars Magnus,  öfver-

ste, landshöfding.  (F. 1786, d. 
1858.) Sid. 194*-

-ILagerheim,  Olof  Elias, friherre, 
president. (F. den 24 sept. 1741, 
d. den 24 febr.  1828.) Sid. 8, 
18, 22, 26, 27, 32, 39, 48, 
53^ 

+Lagerheim, Olof  Johan,  justitie-
råd. (F. deu 22 juli 1785, d. 
den 9 sept. 1834.) Sid. 80c-

Lagerhjelm, Gustaf  Reinhold, öf-
verste. (F. 1819, d. 1892.) Sid. 
308, 577c 

4Lagerhjelm, Pehr,  assessor, bruks-
egare. (F. den 13 aug. 1787, d. 
den 18 aug. 1856.) Sid. 85, 116, 
146, 153c 

Lagerhjelm, Pehr Erland,  bruks-
egare. (F. 1829, d. 1890.) Sid. 
400c 

Lagerholm, direktör för  Stockholms 
sjöförsäkringsaktiebolag.  Sid. 580c 

Lagerstråle, Gustaf  Rudolf,  kam-
marjunkare. (F. 1798, d. 1844.) 
Sid. 145 c 

-iLagerstråle, Henrik  Gerhard, stats-
råd. (F. den 25 febr.  1814, d. 
den 18 april 1887.) Sid. 238c 

Lagerstråle, Pehr August Knut, 
kommendörkapten. (F. 1808, d. 
1884.) Sid. 265c 

Lagerström, Oskar, kyrkoherde. (F. 
1844.) Sid. 50Sc 

Lagervall, (?).  E. Sid. 116c 
Lagervall, Julius  Magnus,  kapten. 

(F. 1837.) Sid. 496c 
Lalér, C. H.,  lagman. Sid. 4 2 c 

2 o-v+Lallerstedt, X Gustaf,  grosshandlare. 
(F. den 16 maj 1816, d. den 4 
febr.  1864.) Sid. 261c-

Lamberg, Jan,  grosshandlare. Sid. 
128c 

Lambreehts, Martin,  byråchef  (norr-
man). Sid. 236*-

Lanelcen, Carl Ehrenfried  von der, 
underståthållare. (F. 1843.) Sid. 
462c 

Lanelcen, Ernst Ferdinand  von 
der, generalmajor. (F. 1841.) 
Sid. 496, 583, 586c 

Lancken, Gustaf  Ferdinand  von 
der, öfvcrstlöjtnant.  Sid. 201c 

Landegren Mauritz  Viktor,  öfver-
ste.' (F. 1823, d. .1888.) Sid. 
575c 

Sandin, Carl Ludvig, justitieom-
budsman. (F. 1789, d. 1858.) 
Sid. 158, 189, 203, 209c 

Landmark, J.,  öfvcrstlöjtnant  (norr 
man). Sid. 3 0 3 c 

Lang, Johan Robert Tobias,  pro-
fessor.  (F. 1833). Sid. 334* 

Lange, Otto V.,  statsråd (norrman). 
Sid. 306, 570* 

Lannerstjerna, Johan Vilhelm, 
statssekreterare. (F. den 18 febr. 
1753, d. den 7 maj 1829.) Sid. 3 c 

^Larsson, Carl Anders, hemmans-
egare i Maspelösa. (F. 1819, d. 
18^4.) Sid. 428* 

4Larsson, Liss Olof,  hemmansegare, 
riksdagsman. (F. 1838.) Sid. 341, 
352, 364, 365, 366, 367, 377, 
379, 386, 388, 407, 428, 462, 
481, 513, 518, 558c 

fLarsson,  Nils  i Tullus, talman i 
bondeståndet. (F. den 7 okt. 
1822.) Sid. 357, 376, 410*-

Lassen, H.  M,  tullinspektor (norr-
man). Sid. 88c 

Lauretl, Axel Gustaf,  öfverste.  (F. 
1839.) S. 555, 556c 

+Laivén, Abraham Vilhelm,  kom-
mendörkapten. (F. den 29 sept. 
1812, d. den 24 juli 1858.) Sid. 
217, 229, 243, 569, 571c 

Leffler,  Arthur, ingeniör. Sid. 562c 
^Leffler,  Johan Anders, fil.  d:r. (F. 

1845.) Sid. 442c 
•bLeffler,  Gösta Mittag,  professor.  * 

(K. 1846.) Sid. 492* 
iljeffler,  John  Olof,  rektor. (F. 

1813, d. 1884.) Sid. 302c 
•\Lefr6n, Johan Peter,  generallöjt-

nant, (F. den 17 jan. 1784, d. 
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den 9 jan. 1862.) Sid. 52, 60, 107, 
108, 145, 151, 160, 180, 182, 
187, 191, 193, 197, 200, 202, 
215, 243k 

Leidesdorff,  Carl Leonard, rektor. 
(P. 1831.) Sid. 580-

4Xeijonanclcer,  Fredrik  Vilhelm  Erik 
Carl,  landshöfding.  (F. 1818, d. 
1883.) Sid. 393-

Leijonflycht,  Carl Albrecht, gene-
raladjutant. (F. 1771, d. 1835.) 
Sid. 116y 

Leijonhielm, Carl Gustaf  Nils, 
friherre,  godsegare. (F. 1820, d. 
1876.) Sid. 320 -

+•Leijonhufvud,  Broder Abraham, 
friherre,  generalmajor. (F. den 31 
mars 1823.) Sid. 278, 285, 297, 
306, 363, 364, 519, 532, 575, 
581, 5 8 5 / 

Leijonhufvud,  Carl Gustaf,  fri-
herre, justitiekansler. (F. den 30 
juni 1824.) Sid. 299; 303, 328-

+-.Leijonhufvud.,  Carl Viktor  G:son, 
friherre,  generalfälttygmästare.  (F. 
1822.) Sid. 343, 364, 376, 519, 
532, 581k 

Leijonliufvud,  Knut  Erik,  friherre, 
major. (F. 1821.) Sid. 575-

Leijonhufvud,  Samuel Abraham, 
friherre,  president. (F. 1785, d. 
1843.) Sid. 101, 176-

JrLeman,  Philip, advokat. (F. 1837.) 
Sid. 481 -

Lemchen, Joachim Christoffer, 
major. (F. 1851.) Sid. 542, 552, 
553k 

-)-Lemchen, Johan Alce, president. 
(F. 1808.) Sid. 236, 328-

4-Lenninq, John,  fabriksidkare.  Sid. 
277,'296, 376. Kl 1) - I t T ) c 

4-Lenngren, Carl Peter,  kommersråd. 
(F. den 28 maj 1750, d. den 16 
nov. 1827.) Sid. 23, 37, 38, 41, 
42, 48k 

+-Leopold, Carl Gustaf  af,  kansli-
råd. (F. den 23 nov. 1756, d. 
den 29 nov. 1829.) Sid. 1, 33, 59k 

+Leth, Fredrik  Johan,  öfverste.  (F. 
1850.) Sid. 542-

Leivenhaupt, Charles Emil, grefve, 
major. (F. 1826.) Sid. 576, 579v 

Leivenhaupt, Sten, grefve.  (F. 1863.) 
Sid. 540 -

Leyonmarck, Johan Adolf,  kom-
mersråd, hofmarskalk.  (F. den 19 
juni 1775, d. den 7 nov. 1853.) 
Sid. 79, 80, 5 6 7 -

Levin, Anders Lennart, häradshöf-
ding. (P. 1828, d. 1886.) Sid. 
481 — 

Levin, Anders, kammarrättsråd. Sid. 
202-

Levin, Carl Axel, hofrättsråd.  Sid. 
44, 80-

Liander, Carl Gotthard, folkskole-
lärare. S i d M ^ - j; , 

4-Lidströmer, F\ Ä.(-  öfverstlöjtnant. 
Sid. 97. 11 <3,1-1 

Liedbeck, Carl Johan,  öfvermas-
mästare, (P. den 5-mars 1774, 
d. den 28 juli 1817. Sid. 33, 567v-

4-Lignell, Anders, prost, (F. den 11 
febr.  1787, d. den 13 april 1863.) 
Sid. 204.— 

't-IÅlienberg,  Albert Alexander, hä-
radshöfding.  (F. den 12 juni 
1833.) Sid. 425, 440-

fLilienberg,  Gustaf  Robert, justitie-
råd. (F. 1841.) Sid. 482-

4iLiliencrantz, Johan,  grefve,  presi- f 
dent. (F. den 20 aug. 1730, d. 
den 22 jan. 1815.) Sid. 17t-

Liljeblacl, Bengt, kyrkoherde. (F. 
1834, d. 1882.) Sid. 397, 417v 

Liljenroth, Georg, öfverstlöjtnant. 
(F. 1841.) Sid. 4 6 9 -

Liljenstolpe, Axel Fredrik,  'kam-
marherre. (F. 1810.) Sid. 203K 

Liljenstolpe, Gustaf  Ulrik,  chef 
för  Strömsholms stuteri. (F. 1784, 
d. 1870.) Sid. 89. 119, 130, 
159-

tLiljeivalch, Carl Fredrik,  gross-
handlare. (F. den 10 juli 1796, 
d. den 24 juni 1870.) Sid. 168-
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Liljewalch, Peter Olof,  medicinal-

råd. (F. den 24 jan. 1807.) 
Sid. 285* • 

^Lilliehöök, Carl Bertil, kommendör, 
lotsdircktör. (F. den 7 nov. 1809, 
d. den 2 mars 1890.) Sid 229, 
245, 268, 368, 571, 573, 574, 
576c 

Lilliehöök, David Vilhelm,  öfverst-
löjtnant. (F. 1772, d. 1846.) Sid. 
145c 

Lilliehöök, Erik Gustaf,  öfverste. 
(F. 1807.) Sid. 243, 249c 

iJÄlliehöök,  Hugo  Hjalmar,  marin-
direktör. (F. 1845.) Sid. 5 3 9 c 

4Lilliehöök, Johan Fredrik,  öfverste. 
(F. 1834.) Sid. 575c 

4-,Lilliehöök, Johan,  kommendör. (F. 
1804, d. den 12 febr.  1874.) Sid. 
232, 265, 571c 

Lilliestråle, Fredrik  Vilhelm  Inge-
mund, president. (F. 1840.) Sid. 
481c 

Lilljebjörn, Carl Johan,  regements-
läkare. (F. den 21 mars 1817, 
d. den 8 febr.  1887.) Sid 388, 
4 2 0 c 

+Lilljebjörn,  Henrik,  kapten. (F. 
den 21 juli 1797, d. 1875.) Sid. 
140c 

Lilljemvald, Carl Christian,  öfver-
hofpredikant.  Sid. 17, 5 0 c 

Lind af  Haqebg,  Axel, kommen-
dör. (F. 1829, d. 1888.) Sid. 
360c 

Lind, Fredrik  August, häradsskrif-
vare. (F. 1841.) Sid. 502c 

Lind, Gustaf  Salomon, fullmäktig 
i allmänna brandförsäkringsverket, 
lagman. Sid. 38c 

Lindberg, Carl Carlsson,  bruks-
egare. Sid. 562c 

TJndberg,  S. G., kamrerare. Sid. 
9 0 c ' 

•{•Lindberg,  William,  ingeniör. (F. 
1818," d. 1877.) Sid. 2 6 7 c 

Lindbergh, Carl Henrik,  major. (F. 
1826.) Sid. 403* 

Lindblad, A. P. Sid. 9 2 c 
Lindblad, J.  Sid. 101*. 
Lindblad, Pehr Carl Adolf,  major, 

(F. 1832) S. 581c 
+Lindblom, J.  A., erkebiskop. (F. den 

7 aug. 1746, d. den 15 febr. 
1819.) Sid. 31, 33, 45, 49, 55, 
59c 

Lindbom, F.,  kamrerare. Sid. 360c 
Lindbom, Otto, kommendörkapten. 

(F. 1846.) Sid. 588c 
\Lindeberg, Knut  Mauritz,  kansli-

råd. (F. 1848.) Sid. 524r 
Lindecreutz, Justus  Christofer  von, 

justitieråd. (F. 1768, d. 1859.) 
Sid. 92 c 

Lindencrona, Erik Adolf  Fredrik, 
vicc häradshöfding.  (F. 1813.) 
Sid. 197, 254c 

•{Linder,  Carl Vilhelm,  domprost. 
(F. 1825, d. 1882.) Sid. 302, 
332 c 

Lindeström, J.,  kyrkoherde. Sid. 
3 4 c 

4Lindfors,  Anders Otto, professor. 
(F. 1781, d. 1841.) Sid. 1 0 8 c 

Lindgren, Axel M.,  öfverste.  (F. 
1829.) Sid. 337, 370c 

Lindgren, Carl Gustaf,  landskam-
rerare i Hallands län. Sid. 27Sc 

4Lindgren, Henrik  Gerhard, kyrko-
herde, professor.  (F. den 15 dec. 
1801, d. den 16 jan. 1879.) Sid. 
312c 

Lindgren, Johan Magnus,  härads-
höfding.  (F. 1817.) Sid. 341c 

Lindgren, Nils,  prost. (F. 1803.) 
Sid. 204* 

Lindh, Justus,  underståthållare. 
Sid. 57c 

4Lindhagen, Claes Albert, justitie-
råd. (F. 1823, d. 1887.) Sid. 
462, 5 7 8 c 

4Lindhagen, Daniel Georg, profes-
sor. '(F. 1819.) Sid. 520c 

4Lind-man, Christian Fredrik,  lek-
tor. (F. 1816, d. 1891.) Sid. 
246* 
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Lindmark, Carl Gustaf,  kommen-

dör. (F. 1826, d. 1893.) Sid. 
344, 412, 432*-

Lindquist, Axel Hjalmar,  ritlärare. 
(F. 1843.) Sid. 398-

•\~Lindquist, Carl Adolf,  professor. 
(F. 1830.) Sid. 351. JO.HOH.w 

Lindskog, Fr.  Ch., arkitekt. Sid. 
562 -

Lindstedt, Anders, professor.  (F. 
1854.) Sid. 525, 547 -

Lindstén, Pehr,  kyrkoherde. (F. 
1805.) Sid. 264-

Lindström, Lars Gustaf,  kyrko-
herde. (F. 1842.) Sid. 397, 4 1 7 -

Ljungmark, Daniel Viktor,  krono-
fogde.  (F. 1836.) Sid. 481 y 

{•Ljungqvist,  Knut  Ottonin, bruks-
egare. (F. 1836.) Sid. 421,460, 
474, 562* 

Ljungstedt, Axel Götrik Adalrilc, 
öfverste  och sekundchef  vid kon-
struktionskåren. (F. 1810, d. 
1887.) Sid. 265, 268 -

Ljungstedt, Erik Christian,  depar-
tementschef.  (F. 1811.) Sid. 167, 
212, 277, 352, 357, 364, 365, 
366, 367, 377, 379, 386, 388, 
4 0 7 - S . t 

^Lindström,'  Nik Johan Olof  Her'  \^'ungstedt, Victor;  departements-
man, biskop. (F.1842.) Sid. 478, c h e f - <*• 1 S 2 0 ' > S l d ' W * * 
497 545-" Locle, Torsten  Vilhelm,  öfverstlöjt-

Lindström, Olof,  sjökapten. Sid. nant. (F. 1796.) Sid. 182, 
265v GMÛ frvy 

+Lindvall, C. A., öfveringeniör.  Sid. +Longberg. Johan A., medlem af 
530.1 % Sb9 — v- bondeståndet. Sid. 136, 146- -

4lÄthander, Pehr Emanuel, gross- Orange, / / . ^ ^ ö f v e r s t l ö j t n a n t . 
handlare. (F. 1835.) Sid. 5 6 2 - (norrman). Sid. 515.11 ?> i " , / ^ 0 7 -

Livijn, Claes Gustaf,  häradshöfding. 
(F. 1823.) Sid. 270, 396, 440../ 

•{•Livijn,  Claes Johan,  generaldirek-
tör. (F. den 12 nov. 1781, d. 

Lorck, F.,  konsul (norrman). Sid. 
235*-

Lorent, A. Ii,  grosshandlare. Sid. 
48, 8 9 -

den 12 okt. 1844.) Sid. 160, -1Lorichs, Carl Fredrik,  generallöjt-
176, 5 6 8 -

Ljungbeck, Henrik  Jakob,  domän-
intendent. (F. 1837.) Sid. 413-

•fcLjunqberg,  Carl Edvard,  advokat-
fiskal.  (F. den 30 nov. 1820.) 
Sid. 237*-

Ljungberg, Claes Robert, öfverste. 
(F. 1821.) Sid. S44, 3 5 5 -

-hLjungberg, Erik Johan,  bruksegare. 
Sid. 562k-

Ljungberg, Nils  Jonas,  fältläkare. 

nant. (F. den 4 febr.  1780, d. 
den 6 okt. 1851.) Sid. 119, 140, 
186-" 

Lorichs, Frans  Joachim,  förste  ex-
peditionssekreterare. (F. den 14 
mars 1785, d. den 17 okt. 1863.) 
Sid. 175*-

tLothiqius, Lars Vilhelm  Samuel,, 
landshöfding.  (F. 1836.) Sid. 
404, 423, 471, 481, 484, 
557v 

(F. 1793, d. 1870.) Sid. 245-- {Loven,  Christian,  grosshandlare, 
Ljunqgren, Carl Johan,  vice hä- handelsborgmästare i Stockholm, 

radshöfding.  (F. 1844.) Sid. 390^ ' (F. den 21 febr.  1765, d. den 
^Ljunggren, Gustaf,  professor.  (F. 11 febr.  1854.) Sid. 44, 57, 62, 

1823.) .Sid. 349.—" 157, 567*-
{-Ljungman,  Axel Vilhelm,  fil.  d:r, {Loven,  Lars Johan,  förste  expedi-

medlem af  andra kammaren. (F. tionssekreterare. (F. 1795, d. 
1841.) S. 559, 561*- 1884.) Sid. 5 7 -
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+.Lovén, Otto Christian,  professor, 
sekreterare. (F. 1835.) Sid. 474, 
530, 5 4 7 -

iLovén, Per Christian,  general-
major. (F. den 23 april 1799, 
d. 1878.) Sid. 127, 140, 151, 
201, 569c 

Lovén, Per Magnus,  grosshandlare. 
Sid. 168, 217, 234c 

Lovén, Sigurd, med. d:r. (F. 1849, 
d. 1888.) Sid. 485* 

-kLovisin, Adolf  Axel, friherre,  ge-
neralmajor. (F. 1786, d. 1858.) 
Sid. 201, 2 1 4 c 

-{-Lovisin,  Carl Arvid, friherre,  ge-
nerallöjtnant. (F. den 20 febr. 
1772, d. den 18 aug. 1847.) Sid. 
119, 140, 180, 186c 

Lundbeck, P. G. Sid. 3 9 c 
+Lundberg, Carl August, rektor. 

(F. 1843.) Sid. 516c 
i-Lundberg, Daniel Vincent,  lifme-

dikus. (F. den 13 april 1816, 
d. 1891.) Sid. 2 9 1 c 

\Lundberg, Fredrik  Albertinus, pro-
fessor  vid veterinärinstitutet. (F. 
den 24 april 1825.) Sid. 315c 

\Lundberg, Nils  Rudolf,  fiskeriin-
spektör. (F. 1844.) Sid. 540c 

4•Lundbohm, Hjalmar,  geolog. (F. 
1855.) S. 508, 536, 562c 

Lundeberg, Anders, krigsråd. Sid. 
1, 17, 33, 567c 

iLundeberg, Christian,  bruksegare. 
(F. 1842.) Sid. 493, 523c 

{Lundell,  Jakob,  professor.  Sid. 2 1 8 c 
Lundgren, P. J.son,  grosshandlare. 

Sid'. dy-
Lundholm, Jos.,  grosshandlare. Sid. 

23c 
Lundqvist, Carl,  öfverste,  sekund-

chef  vid flottans  koustruktionskår. 
Sid. 217, 259, 573c 

Lundstedt, Gustaf  Erik,  lotsdirek-
tör. Sid. 125, 157, 207k 

-tLundstedt, Jonas,  lektor. Sid. 204c 
{Lundström,  Anders, direktör. Sid. 

152c 

+Lundström, Carl Herman,  berg-
mästare. (F. 1828.) Sid. 5 2 3 c 

•Lundström, Carl Frans,  fabriks-
idkare. (F. den 2 april 1823.) 
Sid. 381, 400*-

Lundström, Johan August, sekre-
terare i stuteriöfverstyrelsen.  Sid. 
159c 

Lychou, Anton Fredrik,  landskam-
rerare. Std. 2 6 6 c 

Lychou, G., bryggare. Sid. 175c 
Lyshotm, Thomas  Fredrik  Rudolf, 

major. (F. 1846.) Sid. 552, 
584c 

tLyttkens, Ivar,  godsegare. (F. 1823.) 
Sid. 328, 421, 448, 585c 

-fLyttkens,  Ivar  Adolf,  folkskolein-
spektör. (F. 1844.) Sid. 349, 
478, 497, 543c 

Lo flitig,  Gustaf,  kapten vid Svea 
artilleri. Sid. 13, 25c 

iLöfstedt,  Einar,  professor.  (F. 
1831, d. 1889.) Sid. 398, 424, 
485c 

+Löfwenskiöld,  Salomon, friherre, 
pre^ideut. (F. den 26 dec. 1764, 
d. den 25 febr.  1850.) Sid. 33, 
71, 73, 84, 110. 111, 116, 117, 
134, 155c 

\Lönegren, Gustaf  Valter  Leopold, 
generaltulldirektör. (F. 1828.) Sid. 
410, 426, 475, 513c 

Löt venhor g, Otto Reinhold, öfverste. 
(F. 1801, d. 1859.) * Sid. 201, 
2 0 9 c 

i-Löivenhielm, Carl Axel, grefve, 
statsråd. (F. den 3 nov. 1772, 
d. den 9 juni 1861.) Sid. 81, 99, 
107, 112, 134, 149j^ 

Lövenskiold, Otto, höjesteretsasses-
sor (norrman). Sid. 2 3 5 c 

+Malm,  August Hugo,  t. f.  inten-
dent vid Bohusläns hafsfisken.  (F. 
1844.) Sid. 559c 

Malm,  Georg. Sid. 440c 
•tMalm,  Olof  Bernhard, major. (F. 

1851.) S. 541, 555c 
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Malmberg,  Fredrik  Salomon, kom-

mendörkapten. (F. 1831.) Sid. 
580c 

Malmberg,  Johan A. E., landskam-
rerare. (F. 1842.) Sid. 502, 
521c 

Malmgren,  Alfred  Emanuel, krigs-
råd.' (F. 1832.) Sid. 577 c 

iMatern,  Axel Fredrik  von, öfverst-
löjtnant. (F. 1848.) Sid. 496, 
586c 

i-Malhesius,  Nils  Aron, läroverks-
adjunkt, (F. 1837.) Sid. 424, 
458c 

Mattson,  Mathias  Petter,  t. f.  rek-
tor. (F. 1849.) Sid. 5 4 3 c 

Malmgren,  A. J.,  (finne).  Sid. 4 5 6 c iMeijer,  Carl Fredrik,  generallöjt-
•hMalmsten,  Carl Johan,  landshöf-

ding. (F. den 9 april 1814, d. 
den 11 febr.  1886.) Sid. 317c 

Malmsten,  Pehr Henrik,  professor. 
(F. den 12 sept. 1811, d. 1883.) 
Sid. 251c 

tMalm  ström, Carl Gustaf,  riksarki-
varie. (F. den 2 nov. 1822.) Sid. 
312, 331c 

4Mankell,  Julius,  kapten. (F. den 
8 juni 1828.) Sid. 281c 

tMannerheim,  Lars August, fri-
herre, justitieombudsman (F. den 
14 okt. 1749, d. den 18 mars 
1835.) Sid. 37, 38, 139c 

iMannerskantz,  Carl Axel, f.  d. kap-
ten, godsegare. (F. den 27 nov. 

• 1809, d. 1888.) S. 261, 306c 
Mannerstam,  Johan,  justitieråd. 

(F. 1785, d. 1825.) Sid. 7 3 c 
Wannheimer,  Theodor,  bankdirek-

tör. Sid. 448c ^ ^ 
^Mansback,  C>^ncrallöjtnant (norr 

nant. (F. den 2 dec. 1791, d. 
den 16 sept. 1872.) Sid. 160,180, 
243, 571c 

Meijer,  Edvard Fr.,  grosshandlare 
i Karlshamn. Sid. 265c 

•^Meijerberg,  Carl Jonas,  folkskole-
inspektör. (F. den 8 okt. 1816.) 
Sid. 381, 458c 

Meinaruler,  Curt Fredrik,  expedi-
tionschef.  (F. den 24 juoi 1790, 
d. den 12 sept. 1878.) Sid. 149, 
168, 203c 

Meinich,  II.  Th..  amtman (norrman). 
Sid. 306c 

Welauder,  Emil, kapten. (F. 1856.) 
Sid. 520.C 

Melbye,  G. II.,  öfverste  (norrman.) 
Sid. 515c 

•hålelin, Henrik  Georg af,  general-
major. (F. den 24 mars 1769, 
d. den 13 jan. 1839.) Sid. 64,140, 
180c 

Melin,  Gustaf,  grosshandlare i Gö-
man). Sid. 193. 0 - l $ 67. v teborg. Sid 277c 

Manthey,  A., (norrman). Sid. 5 7 0 c f&Ielin,  Hans  Magnus,  domprost. 
(F. den 14 sept. 1805, d. den 17 
nov. 1877.) Sid. 266c 

Melin,  Pehr Gustaf,  kammarråd. 
(Fclskrifning  i stället för  Welin.) 

- Sid. 176c 
Meltxer,  Fredrik,  baukadministrator 

(norrman). Sid. 88c 
+Mesterton,  Carl Benedikt, profes-

sor. (F. den 30 april 1826, d. 
1889.) Sid. 251, 349c 

Mesterton,  Carl Daniel, löjtnant. 
(F. 1855.) Sid. 515c 

Meurling,  Claes Viktor  Algernon, 
major. (F. 1844.) Sid. 398c 

Marks  von Wiirtemberg,  fabriks-
idkare. Sid. 145c 

Clarks von Wiirtemberg,  Erik 
Theodor,  friherre,  assessor. (F. 
1861.) Sid. 561c 

Martin,  Bernhard, direktör. Sid. 
562c 

Maj-lin,  Gustaf  Erik,  kaptenlöjt-
nant. Sid. 294c 

+.Martin,  Hugo  Vilhelm,  landtmäteri-
direktör. (F. 1849.) Sid. 512c 

Martin,  Nore,  bataljonsläkare. (F. 
1846.) Sid. 388.C 

Martin,  Pehr,  öfvcrstlöjtnant.  Sid. 6 c 



Meyer,  Adolf,  grosshandlare. Sid. 
452, 475 -

Meyer,  August Theodor,  assessor. 
' (F. 1851.) Sid. 4 9 4 -
Michelsen,  J.  A., köpman (norrman). 

Sid. 378^ 
Miltopée,  Gustaf  Vilhelm,  fältlä-

kare. (F. 1816.) Sid. 388 -
f.Mittag,  L. G., prost. Sid. 103, 179, 

2 0 5 -
Mittag-Leffler,  se Leffler-

•hModig,  iJohan • Otto, byråchef,  öf-
verste. (F. 1803, d. 1877.) Sid. 
200^-

Modin,  Johan Engelbrekt,  rektor. 
(F. 1840, d. 1884.) Sid. 4G0-

Modin,  Nils  Erik,  konsistorieama-
nuens i Skara stift,  Sid. 2 2 1 -

tMolin,  Johan Peter,  professor.  (F. 
den 17 mars 1814, d. den 29 
juli 1873.) Sid. 295.-

Moll,  J.  E., grosshandlare. Sid. 4 8 -
jMontan,  Carl Otto, assessor. (F. 

1853.) Sid. 471,' 4 8 1 -
Montan,  Erik Vilhelm,  advokat-

fiskal.  Sid. 243 -
Montelius,  Carl Vilhelm  Henrik, 

vice häradshöfding.  (F. 1852.) 
Sid. 4 4 4 -

Montelius,  Oscar Augustin, hof-
rättsråd. Sid. 236— 

Montén,  L., häradshöfding.  Sid. 
171-

•hMöntgomery-Cederhielm,  Robert 
Nils  Germund, godsegare. (F. 
den 4 dec. 1820, d. 1888.) Sid. 
308, 315, 380, 423, 454^ 

Morath,  A tiders Vilh  elm Peres veto ff, 
kammarherre. (F. 1791.) Sid. 
176-

Morén,  Erik Thorbjörn,  öfverste. 
(F. 1815.) Sid. 343, 355, 577-

•tMosander,  Carl Gustaf,  professor. 
(F. 1797, d. 1858.) Sid. 5 6 9 -

Motzfeldt,  Peder,  statsråd (norrman). 
Sid. 88, 194v 

Munck,  Bror Oliver Claes, löjt-
nant. (F. 1857.) Sid. 557k 

Munclc,  Carl Bror, generalmajor. 
(F. 1836.) Sid. 496, 582, 5 8 6 -

-\Munck  af  Rosenschöld, Thomas,  pre-
sident. (F. den 28 juni 1813, 
d. 1893.) Sid. 231-

Munthe,  Gustaf  Lorentz, lands-
höfding.  (F. den 5 maj 1809, 
d. 26 juni 1889.) Sid. 248*-

Munthe  af  Morgenstierne,  B. II. 
von, professor.  (Norrman.) Sid. 
513^ 

\Munthe, Sven Abraham, president. 
(F. den 10 april 1787, d. den 
15 april 1873.) Sid. 166, 2 1 2 -

+Murén,  Pehr.  grosshandlare. (F. 
den 12 maj 1805, d. 1888.) Sid. 
268, 277, 296, 308, 376--

-tMurray,  Gustaf,  biskop. (F. den 
28 mars 1747, d. den 4 maj 
1825.) Sid. 6, 9, 1 7 -

Myhrman,  Gustaf,  kansliråd. (F. 
den 20 juli 1780, d. den 6 juni 
1872.) Sid. 139i-

Miiller,  Nils  Emanuel, räntmästare. 
Sid. 282--

Miiller,  J.  N.,  koateramiral (norr-
man). Sid. 194 -

Myrtin,  Anders Melcher,  härads-
höfding.  (F. 1816, d. 1894.) 
Sid. 578 -

•\Månsson,  Ivar,  i Trää, landtbru-
kare, medlem af  andra kammaren. 
(F. 1845.) Sid. 554«-

Månsson,  Magnus,  ledamot af  bon-
deståndet. Sid. 249--

-hMånsson,  Ola, i Jemshög, hemmans-
egare. (F. 1821, d. 1895.) Sid. 
432--

'VMånsson,  Ola, ledamot af  bondestån-
det. Sid. 252--

+Möller,  Carl O., arkitekt. Sid. 5 6 2 -
4Möller,  Didrik Magnus  Axel, pro-

fessor.  (F. 1830.) Sid. 349, 
499^ 

Möller,  G. P., landssekreterare. Sid. 
1 7 6 -

Möller,  L., vice häradshöfding.  Sid. 
259-
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tMöller,  Peter von, godsegare. (F. 

den 20 maj 1809.) Sid. 251, 
293, 368c 

{-MöUerhjelm,  Axel Johan Adam, 
generalmajor, överståthållare. (F. 
den 16 jan. 1786, d. den 27 sept. 
1846.) Sid. 131, 132, 175, 180, 
186c 

Möllersvärd,  Carl Henrik,  general-
major. (F. 1798.) Sid. 201c 

Mörck,  Samuel, öfverfältläkare.  (F. 
1816, d. 1871.) Sid. 2 4 5 c 

Mörcke,  Bror, öfverstlöjtnant.  Sid. 
577c 

-{Mörner,  Adolf  Göran, grefve,  stats-
råd. (F. den 27 juli 1773, d. 
den 30 jan. 1838.) Sid. 26, 31, 
41, 48, 49, 53, 67, 81, 567c 

+Mörner,  Axel Otto, grefve,  stats-
råd. (F. den 8 juli 1774, d. den 
20 okt. 1852.) Sid. 191c 

4Mörner,  Carl,  grefve,  överståthål-
lare, fältmarskalk.  (F. den 1 dec. 
1755, d. den 24 juni 1821.) Sid. 
31, 42, 43c 

YMörner,  Carl Göran Detlof,  presi-
dent. (F. den 31 okt. 1808, d. 
den 12 maj 1878.) Sid. 270, 
320c, 

4Mörner,  Carl Stellan, landshöfding. 
(F. 1761, d. 1834.) Sid. 186c 

Mörner,  Christer  Hampus,  öfverste. 
(F. 1806, d. 1876.) Sid. 243c 

•{-Mörner,  yÉlof  !)Hampus,  friherre, 
generallöjtnant. (F. 1763, d. 
1824.) Sid. 83c 

4Mörner,  Gustaf  Fredrik,  grefve, 
generallöjtnant. (F. 1768, d. 1841.) 
Sid 70c 

Mö?  'ner,  Gustaf,  grefve,  disponent. 
(F. 1859.) Sid. 560c 

fMörner,  Ludvig, friherre,  biskop. 
(F. den 6 dcc. 1764, d. den 19 
okt. 1823.) Sid. 9c 

fNathorst,  Johan Teofil,  professor. 
(F. den 19 mars 1794, d. den 2 
sept. 1862.) Sid. 202c 

Natt  och Dag, K:-"  kommendör-
kapten. Sid. 576. _ K V 1 - c 

Nauckhoff,  Carl Johan,  öfverste. 
(F. 1786, d. 1857.) Sid. 186c ' 

^Nauckhoff,  Henrik  Johan,  amiral. 
(F. den 13 okt. 1741, d. den 18 
febr.  1818.) Sid. 3, 2 8 c 

Nauckhoff,  Per Hans  Reinhold, 
öfverstlöjtnant..  (F. 1834.) Sid. 
419, 587c 

•hNaumann,  Carl Fredrik,  professor. 
(F. den 12 jan. 1816.) Sid. 
349c 

Netxel,  Anton Vilhelm,  revisions-
sekreterare. (F. den 4 jan. 1802, 
d. den 2 april 1865.) Sid. 189c 

Netxel,  Pehr Jalcob,  ordförande  i 
styrelsen öfver  fängelserna  och ar-
betsinrättningarna. (F. dcc. 1784, 
d. den 7 juli 1846.) Sid. 92, 
197c 

Neg  ber, L., kammarråd. Sid. 101c 
Nibelius,  Gustaf,  biskop. (F. den 

18 juni 1789, d. den 14 juli 
1849.) Sid. 204c 

Nilsson,  Peter Melker,  bokhållare 
i statskontoret, (ej statskommissa-
rie). (F. 1836.) Sid. 4 2 0 c 

{-Nilsson,  Sven, i Kfveröd,  hemmans 
egare, riksdagsman. (F. 1831, d. 
den 4 nov. 1891.) Sid. 401, 422, 
428, 479, 528*. 

•^Nilsson,  Sven, i Österslöf,  hem-
mansegare, riksdagsman. (F. 1813, 
d. 1877.) Sid. 308c 

Nissen,  Johan Rudolf  Emanuel, 
kommendörkapten. (F. 1841.) Sid. 
557f 

Norberg,  Alfred  August, justitie-
råd. ' (F. 1837.) Sid. 458, 464, 
470, 481c 

X  ̂ Norberg,  Erik,  ledamot i bondestån-
det. Sid. 2 1 2 . - T t V O 

tNorberg,  Mathids,  professor.  (F. 
1747, d. 1826.) Sid 50k 

•{•Nordenankar,  J.  F.,  öfverste.  (F. 
1769, d. 1821.) Sid. 3c 

1 -{-Nordenfalk,  Carl.  Sid. 2 8 3 c 
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+.Nordenfalk,  Johan,  friherre,  justi-
tiestatsminister. (F. den 9 sept. 
1796, d. den 9 mars 1846.) Sid. 
112, 121c 

•j.Nordenfalk,  Johan,  friherre,  gods-
egare. (F. 1830.) Sid. 394 c 

bNordcnfelt,  Enar Vilhelm,  lands-
höfding.  (F. deu 6 dec. 1798, 
d. den 17 nov. 1868.) Sid. 214c 

iNordenfelt,  Leonard, Magnus,  landt-
mäteridirektör. (F. 1827.) Sid. 
434c 

\Nordenskjöld,  Carl Reinhold, fri-
herre, vice amiral. (F. den 22 
juni 1791, d. den 16 nov. 1871.) 
Sid. 265c 

•iNordenskjöld,  Otto Gustaf,  fri-
herre, vice amiral. (F. den 9 dec. 
1780, d. den 6 dec. 1863.) Sid. 
68, 95, 168, 181, 191, 194c 

Nordenstierna,  Henrik  David, öf-
verstlöjtnant. (F. 1786.) Sid. 
1 4 0 c 

-tNordenström,  Olof  Gustaf,  pro-
fessor.  (F. 1835.) Sid. 336c 

^Nordensvan,  Carl Otto, öfverstlöjt-
nant. (F. 1851.) Sid. 4 9 6 c 

•{Nordensvan,  Otto, generalmajor. (F. 
1811, d. 1892.) Sid. 243, 572, 
5 7 3 c 

•iVordevall,  Erik,  öfverstlöjtnant.  (F. 
den 2 juli 1753, d. den 2 maj 
1835.) Sid. 13, 25, 79, 145^ 

-bNordin,  Carl Gustaf,  biskop. (F. 
den 2 jan. 1749, d. den 14 mars 
1812.) Sid. 9 c 

{Nordin,  Carl Johan af,  friherre, 
president. (F. 1785, d. den 8 
juni 1850.) Sid. 95, 107, 112, 
134, 143, 145, 1 5 3 c 

Nordlander,  Daniel, generaldirektör. 
(F. 1829, d. 1890.) Sid. 378, 
580c-

Nordlindh,  Magnus,  statskommis-
sarie. (F. 1829, d. 1884.) Sid. 
2S2c 

•\Nordling,  Ernst Viktor,  professor. 
(F. 1832.) Sid. 349c 
Förtcckn.  öfver  Kon.itébet. 

Nordlund.  Josef,  kyrkoherde. (F. 
1808.) Sid. 264c 

Nordström,  C. E., kapten i flottans 
mekaniska kår. Sid. 224c 

•{•Nordström,  Carl Fredrik  Theodor, 
kommersråd. (F. 1843/) Sid. 
508, 511, 523c 

Nordström,  Carl Tim  ar, öfverste, 
(F. 1833, d. 1894.) Sid. 579, 
583c 

4Nordström,  Johan Jakob,  riksarki-
varie. (F. den 20 dec. 1802, d. 
den 17 maj 1874.) Sid. 222,228, 
238, 256, 261, 338c 

\Nordvall, Adolf  Leonard, expedi-
tionssekreterare, lektor. (F. den 
16 mars 1824, d. den 31 jan. 
1892.) Sid. 312c 

Nordvall.  Jonas  A., kofferdikapten. 
Sid. 207c 

fNoreus,  Jean,  laudssekreterare. (F. 
1773, d. den 15 febr.  1831.) Sid. 
114, 1 3 9 c 

Norin,  Lars, liäradshöfding.  (F. 
1812.) Sid. 250, 401, 405,411, 
4 2 1 c 

Norin,  Paul Gustaf,  liäradshöfding, 
lagman. Sid. 164, 165, 171c 

Noring,  G E. Sid. 234c 
\Noring, Laurentius Aemilius Ale-

xis, sekreterare vid stuteriöfver-
styrelsen. (P. deu 22 nov. 1799, 
d. den 5 juni 1844.) Sid. 119c 

iNorling,  Sven Adolf,  öfverdirek-
tör. ' (F. den 10 nov. 1786, d. 
den 20 sept. 1858.) Sid. 89, 222c 

Normann,  Henrik  Elof  von, kap-
ten. Sid. 2 2 0 c 

Normelin,  Adolf  Fredrik,  proto-
kollssekreterare. (F. deu 5 jan. 
1794, d. den 10 febr.  1851.) Sid. 
146c 

Normelli,  TJno,  landskamrerare. Sid. 
2 5 1 c 

•t-Norrby,  Carl Julius,  professor.  (F. 
1831.) Sid. 523c 

Norrman,  Carl Gabriel Viktor,  öf-
verste. (F. 1834.) Sid. 382*-

40 



-\Nyblcciis, Gustaf,  öfverste.  (F. den 
20 mars 1816.) Sid. 271, 28-5, 
325, 4 5 8 / 

Nyblteus,  Olof,  kamrerare i kam-
markollegium. Sid. 80— 

Nycander,  Berndt Otto, byråchef. 
(F. den 20 okt. 1811, d. den 23 
mars 1869.) Sid. 189, 270, 277, 
279--

Nygren,  J.  P. Sid. 567 — 
Nyman,  Leonard, vice häradshöf-

ding. Sid. 477 — 
Nyström,  Johan Erik,  förste  landt-

mätare. (F. 1822. d. 1889.) Sid. 
3 2 2 / 

Wyström,  Pehr Olof,  amiralitets-
kammarråd. (F. den 24 sept. 1764. 
d. den 15 juli 1830.) Sid. 68--

•VNyström,  Pehr Axel, professor,  in-
tendent. (F. den 23 febr.  1793, 
d. den 31 dec. 1868.) Sid. 200*-

Nyström,  Thomas,  major. (F. 
1833.) Sid. 5 7 9 -

Nyström,  Thomas,  f.  d. statskom-
missarie. Sid. 248 -

Näslund,  Pehr Gustaf,  hemmans-
egare, medlem af  andra kammaren. 
(F. 1827.) Sid. 479*-

Nörregaard,  H.  J.,  kapten (norr-
man). Sid. 5 8 2 -

+Odelberg, Albreeht Theodor,  öfver-
direktör. (F. 1847.) Sid. 5 6 2 -

-f-Odelberg,  Axel, godsegare. (F. 
1805, d. 1884.) Sid. 202, 351, 
368, 383, 3 9 3 -

Odelberg, C. G., prost. Sid. 2 0 4 -
jOdelberg, Oscar Vilhelm,  dispo-

nent. (F. 1844.) Sid. 492*-
Odelstjerna, Erik,  kommendörkap-

ten. Sid. 3 3 0 / 
-VOdén,  Claes Gustaf,  förste  aktuarie. 

(F. den 16 mars 1846.) Sid. 
3 8 6 -

Odencrantx, Gerhard Dellof,  öf-
verste. (F. 1824.) Sid. 3 3 5 -

+Odkeli?es, Johan Lorens, öfverlä-
kare, assessor i sundhetskollegium. 

(F. den 2 mars 1737, d. den 23 
aug. 1816.) Sid. 1v 

+Odhner, Claes Theodor,  riksarki-
varie. (F. den 17 juni 1836.) 
Sid. 312, 340, 349, 499, 532-

•fOlbers,  Carl,  professor.  (F. den 18 
nov. 1819.) Sid. 3 4 9 / 

fibers,  Ernst Gustaf  Ferdinand, 
kyrkoherde. (F. 1837.) Sid. 3 4 0 / 

Olivecrona, Carl Adolf,  major. (F. 
1805, d. 1865.) Sid. 224f 

Ollman, Edvard Albreeht, civilinge-
niör. Sid. 357 -

•\Olsson, Peter,  konsul. (F. 1830. ) - I f l 
Sid. 5 8 5 - -Wo^dl . 

Oscengius, Anders Gustaf,  kam-
marrättsråd. Sid. 17, 155-

+Oscar, kronprins. Sid. 95, 107, 
121, 149, 191. 

Wscar  Fredrik,  hertig af  Östergötland. 
Sid. 229, 232, 296, 298, 573-

Österman, Johan,  vice häradshöf-
ding. Sid. 474— 

Österman, Justus  Christoffer,  kom-
mendör. (F. 1833.) Sid. 5 3 9 / 

+Otter, Carl Gustaf  von, friherre, 
amiral. (F. den 17 aug. 1827.) 
Sid. 314, 343k 

Otter, Carl Salomon von, friherre, 
kapten. (F. 1819, d. 1883.) 
Sid. 30S-

Olter, Casten Fredrik  von, fri-
herre, öfverstlöjtnant,  (F. 1785, 
d. 1861.) Sid. 128*-

-K)  t ter, Fredrik  Vilhelm  von, fri-
herre, amiral. (F. den 11 april 
1833.) Sid. 330, 344, 352, 542, 
5 8 4 -

Otterström, Jakob,  kvrkoherde. (F. 
1806.) Sid. 279*-

-Kliven,  Samuel, fabriksidkare.  (F. 
den 12 maj 1774, d. den 15 
febr.  1854.) Sid. 145k 

Oxehufvud,  A. G., premierlöjtnant. 
Sid. 168, 179*-

+Oxenstierna,, Johan Gabriel, grefve, 
riksmarskalk. (F. den 4 juli 1750, 
d. den 29 juli 1818.) Sid. 3 3 / 
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jPulander, Arvid Adolf,  landshöf-

ding. (F. 11 aug. 1798, d. den 
7 april 1848.) Sid. 176*-

Palander, Axel Fredrik,  kommen-
dörkapten. (F. den 2 okt. 1802, 
d. den 27 aug. 1857.) Sid. 241 -

Palander, Folke  Ad:son, kapten. 
(F. 17 mars 1835, d. den 21 
okt. 1876.) Sid. 314*-

•\Pallin, Johan Rudolf,  lektor. (F. 
1830.) Sid. 312*-

•\-Palme, Johan Henrik,  bankdirek-
tör. (F. 1841.) Sid. 423, 474, 
500, 512c 

+Palmstierna,  Carl Otto, friherre, 

Persson, Nils,  i Vadensjö, hemmans-
egare, medlem af  andra kammaren. 
(F. 18 .) Sid. 529 -

)Personne, John  Vilhelm,  lektor. 
(F. 1849.) Sid. 4 9 7 -

Petersens, Knut  Hjalmar  Vilhelm 
af,  kansliråd. (F. 1845.) Sid. 
505-

Petersens,  kapten i norska marinen. 
Sid. 125 / 

Petersson, Anders Magnus,  lektor. 
(F. 1825.) Sid. 302 -

Petersson, G. E., öfverjägmästare, 
krigsråd. Sid. 5 6 -

Petersson, P. Sid. 4 6 5 -
statsråd. (F. den 27 nov. 1790, fPetré,  Hj.,  bruksegare. Sid. 333. 
d. den 19 nov. 1878.) Sid. 116 i - Pettersson, Abraham Zacharias,'Sn*-

•'[Palmstierna,  Nils  Axel Hjalmar, 
friherre,  landshöfding.  (F. 1836.) 
Sid. 335, 399, 49ö', 496, 579-

Pasch, Aug., öfverlärare  vid tekni-
ska skolan i Stockholm. (F. 1833.) 
Sid. 398c 

-fPasch,  Gustaf  Erik,  professor.  (F. 
1788, d. den 6 sept. 1862.) Sid. 
212-

pastor primarius. (F. den 17 nov. 
1792, d. den 16 aug. 1857.) 
Sid.. 103, 179, 203, 205, 264*-

-tPettersson, Carl Anton, kaptenlöjt-
nant. (F. 1818, d. 1863.) Sid. 
267-

Pettersson, C. G. Sid. 5 8 3 -
Pettersson, P., löjtnant. Sid. 553r 

\-\Peyron, Edvard August, öfverst-
Pauli, Otto Edvard,  kansliråd. löjtnant. Sid. 160, 1 6 8 -

(F. den 2 aug. 183-5.) Sid. 321, 4-Peyron, Edvard Svante Knut, 
432* 

Paus, J.  A., kapten (norrman). 
sid. 582/ 

"V -f  Pehrsson, Jöns,  hemmansegare. Sid. 
294- J V ) 

VPehrsson, M^Hemniansegare.  Sid. 
294.11°! i - 116^ 

Pehrsson, Pehr,  riksdagsman. Sid. 
114*-

Pehrsson, P., riksdagsman. Sid. 114*-
i-Pehrsson, Pehr,  i Törneryd, hem-

mansegare, medlem af  andra kam-
maren. (F. 1845.) Sid. 4 6 3 -

-tPersson, A?iders i Mörarp, hem-
mansegare, riksdagsman, domänin-
tendent. (F. 1835.) Sid. 426, 
454, 465, 472, 4 8 1 / 

-fPersson,  Carl,  i Stallerhult. hem-
mansegare, medlem af  andra kam-
maren. (F. 1844.) Sid. 5 0 2 / 

konteramiral. (F. 1831.) Sid. 
434, 539, 557-

+Peyron,  Gustaf  Oscar, friherre, 
generallöjtnant. (F. 1828) Sid. 
428, 494, 499, 519, 5 8 0 -

Peyron, Gustaf,  friherre,  general-
major, t. f.  president. Sid. 180, 
182, 186, 191 -

+Peyron,  Gustaf  Abraham, friherre, 
statsråd. (F. den 11 juli 1783, 
d. den 27 febr.  1852.) Sid. 202*-

Per/ron,  J.,  kommendörkapten. Sid. 
3 4 4 -

Peyron, K.,  kommendörkapten. Sid. 
352, 583 -

Peyron, Ludvig, grosshandlare. Sid. 
4 7 7 -

Pfeffer,  Carl Henrik,  hofrättsråd. 
(F. 1801, d. 1876.) Sid. 203, 
210, 218;-



1 i-Philipsen, Ii)  ' Ty*  grosshandlare. 
Sid. 46, 48. | q, | G 

Philipson, John,  grosshandlare. (F. 
1829.) Sid. 511, 562c 

{-Philipson,  Lorens Munter,  profes-
sor. (F. den 17 mars 1766, d. 
den 3 nov. 1851.) Sid. 7, 12, 80c 

Pihl, Anders, bcrgshauptman. Sid. 
52c 

Pihlgren,  Johan Teodor,  marindi-
rektör. (F. 1845.) Sid. 502, 
512, 562jc 

Pilo, Johan Vilhelm,  förste  landt-
mätare. Sid. 323c 

Piper, Erik Carl Alfred,  grefve, 
öfverhofstallmästare.  (F. 1834.) 
Sif.  472c 

Plåten, Achates Carl von, friherre, 
generaladjutant, (F. 1786, d. 
1850.) Sid. 83, 116c . 

•{Plåten,  Baltxar Bogislaus von, 
grefve,  riksståthållare. (F. den 29 
maj 1766, d. den 6 dcc. 1829). 
Sid. 5, 13, 17, 95, 565, 566, 
567c 

•{Plåten,  Baltxar Julius,  Ernst von, 
grefve,  statsråd. (F. den 16 april 
1804, d. den 20 mars 1875.) 
Sid. 195, 234, 268c 

Plåten, Carl,  ryttmästare. Sid. 2 8 3 c 
Plåten, Carl Theodor  Ernst,  fri-

herre, öfverstlöjtnant.  Sid. 291, 
577c 

{Plåten,  Philip Christoffer  von, 
major. (F. 1852.) Sid. 557u 

Platou, Ch., sHrenskrivcr (norrman). 
Sid. 306c 

{Poignant,  Pehr Gustaf  Emil, 
landshöfding.  (F. den 8 dec. 
1829.) Sid. 342, 370, 304, 578c 

Poignant, Pehr Niklas,  revisions-
sekreterare. (F. 1784, d. 1834.) 
Sid. 34, 101, 136, 146c 

fPonlin,  Magnus  Martin  af,  förste 
lifmedikus.  (F. den 20 jan. 1781, 
d. den 30 jan. 1858.) Sid. 151c 

+Poppius, Gabriel, president. (F. 
den 12 dec. 1770, d. den 3 jan. 

1856.) Sid. 1, 10, 17, 37, 38, 
53, 110, 111, 114, 125, 126, 
131, 135, 136, 137, 141, 146. 
155, 158, 162c 

-fPos.se,  Arvid Arvidson, grefve,  ju-
stitiestatsminister. (F. den 5 jan. 
1792, d. den 22 juli 1850.) Sid. 
146, 167c 

+I'osse,  Arvid Fredrikson,  grefve, 
president. (F. 1820.) Sid. 474r 

iPosse, Carl Henrik,  grefve,  general. 
F. 1767, d. 1843.) Sid. 565c 

{-.Posse,  Gustaf  Mauritz,  godsegare. 
(F. 1825, d. 1888.) Sid. 428c 

Posse, Carl Knut  Johan,  grefve, 
godsegare. (F. 1826.) Sid. 422c 

Posse, Carl.  Sid. 1 1 9 c 
Posse, Fredrik  Salomon, grefve, 

landshöfding.  (F. 1785, d. 1853.) 
Sid. 159c 

Post, Adolf  Ludvig von, generalma-
jor. (F. 1781, d. 1847.) Sid. 168c 

Printxensköld, Carl Fredrik,  ma-
jor. Sid. 160c 

Pmitzsköld, Otto Hack  Roland, 
landshöfding.  (F. 1846.) Sid. 
354, 486c 

Pripp, Olof  Hjalmar,  öfverstlöjt-
nant. (F. 1832.) Sid. 579c 

Prytz, Claes Albert, kapten. (F. 
1832.) Sid. 579<-

{-Puke,  Follce  Magnus  af,  grefve. 
konteramiral. (F. 1797, d. 1857.) 
Sid. 199c 

{Puke,  Johan af,  grefve,  general-
amiral, statsråd. (F. deu 27 febr. 
1751, d. den 21 april 1816.) 
Sid. 4, 5 c 

{Puke,  Johan Carl,  grefve,  öfverste. 
(F. 1795, d. 1847.) Sid. 119, 
140, 168, 186c 

Påhlman, August Ebbe, kapten. 
(K. 1842.) Sid. 580c 

Quensel, Jakob  Andreas Chri-
stoffer,  justitieråd. (F. den 22 
mars 1809, d. den 23 juni 1890.) 
Sid. 217, 264c 
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Quensel, J.  J.,  bergmästare. Sid. 

56c 
~tK  Quiding, Bernhard Christoffer, 

vice president, (F. den 24 nov. 
1778, d. den 3 maj 1846.) Sid. 
44, 63c 

Quiding, Elof,  kontraktsprost. Sid. 
339c 

\Qvarnström, Carl Gustaf,  profes-
sor. (F. den 23 mars 1810, d. 
den 2 mars 1867.) Sid. 295c 

Qveckfeldt,  Gustaf  Henrik  Johan, 
kapten. (F. 1858.) Sid. 562c 

Qvensel, Vilhelm  August, major. 
(F. 1826.) Sid. 576k 

+J$aab,  Adam Christian,  friherre, 
kammarherre. (F. den 13 aug. 
1801, d. den 8 juni 1872.) Sid. 
212c 

t-Raab, Claes Fredrik  Hugo,  fri-
herre, generalmajor. (F. 27 nov. 

ö 1831, d. 11 dec. 1861.) Sid. 
344, 364, 393, 432 c ~ 

Rabe, Claes Julius,  justitieråd. (F. 
deu 12 sept. 1821, d. den 3 mars 
1886.) Sid. 238, 481c 

{Rabe,  Gustaf  Reinhold, rektor. 
(F. den 25 jan. 1813, d. den 7 
nov. 1870.) Sid. 246, 3 1 2 c 

Rabe, Oscar Erh.,  prost. Sid. 319, 
405c 

Rabenius, Lars Georg, professor. 
(F. den 18 jan. 1778, d. den 23 
juli 1846.) Sid. 38ir 

+Rabenius, Olof  Mathias  Theodor, 
professor.  (F. den 24 aug. 1 8 ^ . ) 
Sid. 345c 

Rahm, Xils  Olof  Vilhelm,  sekre-
terare i patentverket. (F. 1850.) 
Sid. 537c 

-{Ramstedi,  Johan Olof,  revisions-
sekreterare. (F. 1852.) Sid. 537, 
545, 5 6 2 c 

-tRaphael, Mel,  fil.  d:r. Sid. 5 2 9 c 
\Rappe, Axel Emil, friherre,  stats-

råd. (F. 1838.) Sid. 249, 343, 
428, 519, 532, 541, 585c 

Rappe, Henrik  Esaias Anton Carl, 
friherre,  öfverste.  (F. 1837.) Sid. 
556c 

Rathsman, Christoffer,  kanslist i 
kammarkollegium. Sid. 233c 

Reenstjerna, Lars Johan Malkolm, 
öfverste,  förste  hofmarskalk.  (F. 
1818, d. 1891.) Sid. 2 8 5 c 

Rehbinder, G. Ch., kapten i nor-
ska artilleriet. Sid. 100, 125c 

Rehbinder, Hugo,  friherre,  kom-
mersråd. (F. 1843.) Sid. 351-

Reimers, Ernst Valdemar,  öfverst-
löjtnant, (norrman). Sid. 470-

{Restadius,  Daniel Gottlieb, liärads-
höfding.  (F. 1843.) Sid. 549c 

Rettig, John,  grosshandlare. Sid. 
562 -

4-Retzius, Anders Adolf,  professor. 
(F. den 13 okt. 1796, d. den 18 
april 1860.) Sid. 202c 

jfRetzius,  Magnus  Christian,  pro-
fessor.  (F. den 22 mars 1795, 
d. den 1. okt, 1871.) Sid. 9 9 c 

Reuter, Pehr Ulrik,  kammarråd. 
Sid. 155c 

4Reuterdahl, Henrik,  crkebiskop. (F. 
1795, d. 1869.) Sid. 222, 226, 
312v-

jJZeuterskiöld,  Alexander Fabian 
Zefanias,  generallöjtnant. (F. den 
3 dec. 1804, d, den 26 dec. 1891.) 
Sid. 201, 291, 573* 

{Reuterskiöld,  Casirnir,  generallöjt-
nant. Sid. 6, 180c 

+Reutersvärd,  Patrik Oscar, hof-
marskalk. (F. 1820.) Sid. 414c 

Rhodin, Lars Johan,  krigshofrätts-
råd. (F. 1815, d. 1882.) Sid. 
279, 304, 313, 314, 319c 

-tRibbing, Sigurd, professor.  (F. 
1816.) Sid. 332* 

R.iben, Carl Vilhelm,  expeditions-
chef.  (F. den 23 nov. 1790, d. 
den 27 nov. 1854.) Sid. 26c 

Riben, Ludvig Vilhelm,  stats-
kommissarie. (F. 1838.) Sid. 
326c 
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Richard, C. J.,  departementschef 

(dansk.) Sid. 435 -
•{Richert,  Johan Christer  Emil, 

statsråd. (F. den 15 jan. 1823, 
d. 1895.) Sid. 396-

4Richert, Johan Gabriel, häradshöf-
ding. (F. 1784, d. den 2 jan. 
1864.) Sid. 37, 38, 64, 67, 123-

Richert, Johan Gabriel, major. (F. 
1828.) Sid. 466c 

Richter, Fredrik,  sekreterare, banko-
fullmäktig.  (F. 1819.) Sid. 313, 
319, 442c 

Ridderstad, Axel, vice häradshöf-
ding. Sid. 381c 

-tRidderstolpe, Fredrik  Vilhelm,  gref-
ve, president i bergskollegium. (F. 
den 11 juni 1730, d. den 1 april 
1816.) Sid. 1 7 -

Riddervold, II.,  prost (norrman). 
Sid. 1 9 4 / 

Rinman, Fredrik  Adolf,  grosshand-
lare. Sid. 2 6 5 / 

Rinman, Ragucl Ulrik,  rådman. 
Sid. 161-

Ringheim, Pehr Viktor,  major. (F. 
1818.) Sid. 2 7 7 / 

Robbert, Johan Adam, byråchef. 
(F. 1848.) Sid. 494»-

-j-Robson, Carl Magnus  af,  bergsråd. 
Sid. 71, 72c 

i-Rogberg, Carl Erik Johan,  profes-
sor, kanslerssekreterare. (F. 1829.) 
Sid. 3 1 2 / 

+Rogberg,  Carl Georg, professor.  (F. 
1789, d. 1837.) Sid. 148-

Rogberg, Olof,  kyrkoherde. Sid. 
103c 

Rolén, Erik af,  kammarråd. (F. 
1748, d. 1823.) Sid. 33, 37, 38--

Rolén, J.  L. Sid. 3 3 -
Rolén, Johan Samuel af,  justitie-

råd. (F. 1794, d. 1848.) Sid. 121-
Roman, Abraham, notarie i bergs-

kollegium. Sid. 56, 116-
vRoos, Adolf  Vilhelm,  generalpost-

direktör. (F. den 21 juni 1825.) 
Sid. 377, 380, 441*-

Roos, Pehr,  förste  expeditionssekre-
terare. (F. 1781, d. 1856.) Sid. 
5 6 7 -

Rosen, Axel August Gustaf  von, 
grefve,  generalmajor. (F. 1834.) 
Sid. 580i. 

-\Rosen, Adolf  Eugene von, grefve, 
öfverste.  (F. den 31 dec. 1797, 
d. 1886.) Sid. 239 / 

-\Rosen, Axel Pontus von, grefve, 
landshöfding.  (F. den 28 jan. 
1773, d. den 22 okt, 1834.) Sid, 
89, 146/ 

•'Rosen, Johan Georg Otto von, 
grefve,  professor.  (F. 1843.) Sid. 
562-

Rose>t, Magnus  von, grefve,  gene-
raladjutant. Sid. 116, 168/ 

•hRosén, Pehr Gustaf,  professor.  (F. 
1838.) Sid. 496 - JsttofrirtJk;  Itll 

•f-,Rosenberg,  Sven, kantor. ̂ Sid. 279c 
+Rosenblad, Bernhard Emanuel, 

kommersråd. (F. den 10 maj 
1796, d. den 16 jan. 1855.) Sid. 
143, 168, 193, 233-

Rosenblad, Eberhard  Mathias,  fri-
herre, major. Sid. 204 / 

Rosenblad, Fredrik,  öfverstlöjtnant, 
Sid. 1 6 0 / 

-hRosenblad, Mathias,  grefve,  justitie-
statsminister. (F. den 23 juni 
1758, d. den 4 sept. 1847.) Sid. 
10, 18, 22, 27, 37, 38, 41, 42, 
48, 52, 53, 81, 88, 96, 135, 
150, 153, 566- .Ljtv ) 

-t.Rosenhane, Schering, friherre,  stats-
sekreterare. (F. den 6 jan. 1754, 
d. den 6 nov. 1812.) Sid. 2 . -

+Rosenstein, Carl von, erkebiskop. 
(F. den 13 maj 1766, d. den 2 
dec. 1836.) Sid. 1, 9, 33, 50, 
53, 77, 108, 1 4 8 -

+Rosenstein, Nils  von, statssekrete-
rare. (F. den 12 dec. 1752, d. 
den 7 aug. 1824.) Sid. 2, 6, 9, 
12, 22, 49, 53, 67, 69, 77v 

+Rosensvärd, Johan Henrik,  gene-
rallöjtnant. (F. den 13 okt, 1816, 
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d. den 13 nov. 1890.) Sid. 285, 
312, 343, 3 6 3 -

-\Rossander, Carl Jakob,  professor. 
(F. den 20 juli 1828.) Sid. 3 7 4 / 

{Rothoff,  Birger Fr.,  bergsråd. Sid. 
46, 52, 55^ 567^115^-1 

H^Rolhoff,  EmC^gtrsfehvorner.  Sid. 85* 
+Rubenson, Moritz,  sekreterare. (F. 

1834.) Sid. 374, 401, 411, 435, 
462, 466, 482, 538 -

-t-Rubenson, Robert, professor.  (F. 
den 10 april 1829.) Sid. 3 6 3 / 

\Rubenson, Semmy, polismästare. 
(F. 1839.) Sid. 436, 4 6 3 -

+Rudin, FJ.  G. Valdemar  Napo-
leon. (F. 1S33.) Sid. 4 9 7 . / 

+Rundbäck, Abraham, lektor. (F. 
1827, d. 1893.) Sid. 279, 351c 

{Rundbäck,  Jöns,  organist, (F. 1S30, 
d. 1895.) Sid. 370, 382, 3 9 6 -

Runeberg, Edvard Gabriel, lag-
man, magistratssekreterare i Stock-
holm. Sid. 175, 176-

Runeberg, L., kapten. Sid. 127-
Ruthbäck, Johan,  förste  landtmä-

tare ^Norrbottens län. Sid. 196-
4Rutström':  Bif^medicinalråd.  (F. 

1758, d. 1826.) Sid. 12 -
Ruus, Pehr,  kyrkoherde. Sid. 6 9 -

I  {Rydberg.  Abraham, fätMtörT^F, 
i ; 1784, d. den 25 dec. 1844.) Sid. 

146, 168, 567-
Rydin, C. G., fabrikör.  Sid. 146* 

\Rydin, Herman  Ludvig, professor. 
(F. den 13 aug. 1822.) Sid. 370, 
423 -

Ryding, August Valdemar  Natha-
nael, öfverstlöjtnant.  (F. 1838.) 
Sid. 5 8 0 -

\Ryding, Bror Tolf  Gustaf,  lands-
höfding.  (F. 1833.) Sid. 468, 
5 2 1 / 

Ryding, Knut  Axel, generallöjtnant. 
(F. 1831.) Sid. 335, 432, 519, 
541, 581, 588.-

{Rydqvist,  Carl Magnus,  advokat-
fiskal.  ' (F. den 12 maj 1806, d. 
1884.) Sid. 224, 228, 243, 254^ 

Ryman, Frans  Viktor  Anders, 
häradshöfding.  (F. 1841.) Sid. 
518, 5 5 8 -

Rythén, Fritz  August, expeditions-
sekreterare. (F. den 23 juni 1811, 
d. den 5 dec. 1S78.) Sid. 191-

Råberg, Theodor,  disponent. Sid. 
560* 

{•Rålamb,  Claes Hansson,  friherre, 
öfverhofstallmästare.  (F. 1750, 
d. 1826.) Sid. 8 -

\Rdlamb, Claes < friherre,  landshöf-
ding. (F. 1784, d. 1867.) Sid. 
176, 180—-

Rönbeck, Sten. f.  d. öfverdirektör 
vid Stockholms fattigvård.  Sid. 9, 
63, 89, 9 4 / 

-tSahliti, Carl Yngve,  professor.  (F. 
d. 4 mars 1824.) Sid. 349, 499c 

Sahlin, Mauritz,  brukspatron. Sid. 
210c 

+Sahlström, Pehr,  hemmansegare, 
ledamot af  bondeståndet. (F. d. 4 
aug. 1785, d. den 3 nov. 1866.) 
Sid. 210-

Salomon, Carl Jakob,  krigsråd. Sid. 
80c 

Samzelius, Pehr,  statskommissarie, 
(F. 1827.) Sid. 4 4 1 -

•i-Sandberg, Carl,  kamrerare. (F. 1798, 
d. 1879.) Sid. 143, 208,228, 243c 

Sandberg, Gustaf  Fredrik,  byrå-
chef.  (F. 184S.) Sid. 441c 

Sandberg, Jakob  Georg, kapten. 
Sid. 151 / 

Sandberg, Johan Fredrik,  kyrko-
herde. (F. 1833.) Sid. 580c 

•täandelhielm, Paul, landshöfding. 
(F. den 10 mars 1776, d. den 
17 okt, 1850.) Sid. 146/ 

+Sandels, Benjamin, vice president. 
(F. 1763, d. 1831.) Sid. 10, 33, 
37, 38, 116, 155 -

-hSandels, Johan August, grefve, 
fältmarskalk.  (F. den 31 aug. 
1764, d. den 22 jan. 1831.) Sid. 
16, 17, 22, 60, 566, 5 6 7 / 
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Sandels, Lars Gustaf,  generalma-

jor, generalintendent. (F. 1S15.) 
Sid. 283, 291, 294c 

Sarulcls, Ulrik  Fabian,  kavalleri-
inspektör, generalmajor. (F. 1812.) 
Sid. 201, 240, 298, 577* 

4-Sander, Nils  Fredrik,  kansliråd. 
(F. den 26 sept. 1828.) Sid. 278, 
388c 

Sandmark, J.  V.,  kyrkoherde. Sid. 
232c 

-b'Sandström, adlad Sandströmer, 
Anders Peter,  landshöfding.  (F. 
1804, d. den 1 dec. 1857.) Sid. 
208c 

Sandström, Theodor  Carl Adam, 
kapten. (F. 1852.) Sid. 588c ' 

Sandvall, Alf.,  bryggare. Sid. 524* 
+Santesson, Berndt Ilarder,  gross-

handlare, koinmersråd. (F. den 15 
mars 1776, d. den 26 aug. 1862.) 
Sid. 114, 128, 152* 

Saxlund, E., höjesterctsassessor. 
(norrman). Sid. 306c 

Schale, Henning,  godsegare. (F. 
1814.) Sid. 310c 

Scliantv, Carl Peter Ulrik  Otto 
von, vice amiral. (F. 1768, d. 
1S33.) Sid. 44c 

Schartau, Carl Henrik,  öfverste. 
(F. 1837.) Sid. 579c 

-hSchartau, Frans,  grosshandlare. (F. 
den 7 okt. 1797, d. den 17 jan. 
1870.) Sid. 210c 

Schartau, Frans  Thomas,  öfverst-
löjtnant. (F. 1836). Sid. 375, 
579c 

Schartau, J.  V.  Sid. 394c 
Schenbom, Adolf  af,  landshöfding. 

(F. 1757, d. 1811.) Sid. 6 ,11,565c 
Schenbom, Harald,  assessor. Sid. 9 c 
Schierbeck, Gustaf  Adolf,  kammar-

rättsråd. Sid. 2 8 -
Schiller, Axel Levton, gymnasie-

föreståndarc.  Sid. 460c 
+Schlyter, Carl Johan,  professor.  (F. 

den 29 jan. 1795, d. den 26 dcc. 
1888.) Sid. 198, 213c 

Schlyter, J.  V.  Sid. 408* 
Schlijtern, Frans  Herman,  byrå-

chef.  (F. 1843.) Sid. 376, 528* 
Schmidt, '/., grosshandlare. Sid. 

48c 
tSchmidt, Carl Christian,  justitie-

råd. (F. 28 okt. 1792, d. den 
30 juli 1872.) Sid. 213c 

Schneidau, Adolf  Fredrik  von, 
kommendörkapten. Sid. 92c 

fScholänder,  Fredrik  Vilhelm,  pro-
fessor.  (F. den 23 juni 1810, 
d den 9 maj 1881.) Sid. 220, 
295, 298, 374, 379c 

Schoting, Justus  Christoffer  von, 
generaladjutant. (F. 1780, d. 
1847.)Sid. 149* 

Schough, Robert, major. (F. 1832.) 
Sid. 456* 

Schouttx, V.  ron, lagman. Sid. 
566* 

fSchotte,  Gustaf  Viktor,  rektor. (F. 
1823, d. 1887.) Sid. 312, 339 -̂

Scliröder, J.  Chr.,  kapten i norska 
armén. Sid. 214c 

Schröderstjerna,  Paul, generalmajor. 
(F. 1769, d. 1838.) Sid. 112* 

Schubert, Robert Constanlin, öf-
verste. (F. 1834.) Sid. 425. 504v 

Schulzenheim, Carl David Rein-
hold von, kanslisekreterare. (F. 
den 3 sept. 1854.) Sid. 479, 
508, 545, 556c 

Schulzenheim, Carl Verner  von, 
öfverstlöjtnant,  (F. 1833.) Sid. 
587 c 

Schulzenheim, Conrad Theodor 
von, friherre,  generallöjtnant, (F. 
1768, d. 1837.) Sid. 83c 

iSchulzenheim, David von, förste 
arkiater, ordförande  i sundhets-
kollegium. (F. den 27 mars 1732, 
d. den 24 april 1823.) Sid. 6, 9, 
12> 

Schulzenheim, David von, friherre, 
president, (F. den 27 aug. 1788, 
d. den 4 jan. 1848.) Sid. 139, 
150, 152, 202c 



L.Schulzenheim, D. von. (Måhända 
samme som föregående).  Sid. 41* 

•hSchwan, Johan Gustaf,  grosshand. 
lare. (F. 1802, d. 1869.) Sid. 
285, 268c 

•tSchuan, Ilam  Niklas,  statsråd. 
(F. den 12 juni 1764, d. den 1 
maj 1829.) Sid. 28,26,27,41, 
48, 81. 88, 97, 126, 5 6 7 c 

Schwart, G., amiralitetskamrerare. 
Sid. 68c 

+Schivartz, Gustaf  Magnus,  öfver-
dircktör vid teknologiska institutet. 
(F. den 21 aug. 1788, d. den 25 
mars 1858.) Sid. 116c 

Schtveigaard, A. M.,  professor, 
(norrman.) Sid. 238c 

Sch ner in, Carl Philip Bogislaus 
von. öfverstlöjtnant,  (F. 1839.) 
Sid. 556c 

\Schicerin, Fredrik  Bogislaus von, 
grefve,  prost. (F. den 7 okt. 1764, 
d. den 9 april 1834.) Sid. 81, 
116c 

Schiitxercrantz, Adolf  Ulrik,  ma-
jor. (F. den 25 mars 1802, d. 
den 9 okt. 1853.) Sid. 204c 

Schiitxercrantz, Johan Herman, 
konteramiral. (F. 1762, d. 1821.) 
Sid. 39c 

Schiitxercrantz, Johan Herman, 
öfverstlöjtnant.  (F. den 19 febr. 
1796, d. den 13 juni 1860.) Sid. 
201c 

Schiitxercrantz, Knut  August, öf-
verste. (F. 1810, d. 1860.) Sid. 
5 7 1 c 

Schön, Johan,  grosshandlare. Sid. 
110c 

Schöning, Carl,  rådman. Sid. 254c 
SchÖnmegr, Bror Carl,  vice liärads-

höfding.  (F. 1846.) Sid. 351c 
+iSederholm, Edvard,  godsecare (F. 

1828.) Sid. 500, 5 1 9 c 
•fSefström,  Nils  Gabriel, professor, 

adjungerad ledamot i bergskollegi-
um. (F. den 2 juni 1787, d. deu 
30 nov. 1S45). Sid. 2 0 0 c 

^ »MS 

iSegerdahl, Gustaf,  öfverjägmästare, 
t, f.  chef  för  skogsinstitutet. Sid. 
237c no i _ U&il 

Seippel, Johan Fredrik,  krigsråd. 
Sid. 202c 

-VSelander, Nils  Haqvin,  professor, 
(F. den 20 mars 1804, d. den 18 
juni 1870.) Sid. 179, 256, 271c 

Selmer, Jörgen  (norrman). Sid. 435c 
Servais, Carl Erik,  kommendör-

kapten. Sid. 148c 
tSideabladh, Karl,  förste  aktuarie. 

(F. 1840.) Sid. 508c 
+Sidenbladh, Pehr Elis, öfverdirck-

tör. (F. den 19 febr.  1836.) Sid. 
440, 441, 453, 466, 553c 

Silfverskjöld,  Carl Silnecker, chef 
för  Strömsholms stuteri, förste  liof-
stallmästare. (F. 1800, d. 1880.) 
Sid. 2 4 0 c 

tSilfr  ersparre,  Isak  Lars, general-
löjtnant. (F. 1753, d. 1833.) 
Sid. 2 c 

Silfversparre,  Aron Gustaf,  fri-
herre, hofmarskalk.  (F. 1727, 
d. 181S.) Sid. 4 c 

{Silfverstolpe,  Axel Gabriel, kam-
marherre. (F. den 10 aug. 1762, 
d. den 5 sept. 1816.) Sid. 50c 

Silfver  stolpe. David Ludvig, gene-
rallöjtnant, (F. 1793, d. 1877.) 
Sid. 186, 201, 209, 240, 569, 
573c 

+Silfverstolpe,  Fredrik  Otto, lands-
höfding.  (F. den 25 aug. 1795, 
d. den 24 nov. 1882.) Sid. 168c 

Silfverstolpe,  Johan David, öfver-
ste. (F. 1766, d. 1833. Sid. 
2, 58c 

Silfverstolpe,  L. Sid. 3 c 
Silfversvärd,  Gustaf  Reinhold, 

öfverstlöjtnant.  (F. 1823, d. 1885.) 
Sid. 338c 

Sillen, Lars Gabriel af,  statskom-
missaric. Sid. 155, 2 0 2 c 

Sillen, Otto Ferdinand  af,  presi-
dent. (F. 1816.) Sid. 326, 352, 
357 C 
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Silou:, Carl Christian Adolf,  kap-

ten.' (F. 1846.) Sid. 5 4 3 / 
Silvander, J.  F.  Sid. 5 7 0 / 
Simonsson, Jon  Didrik, trafikchef. 

Sid. 554 -
Sivers, Carl Henrik  von, major. 

Sid. 220c 
Sjöberg. Alfred  Theodor  Napoleon, 

generalkrigskommissarie. (F. den 
20 dec. 1838.) Sid. 419, 5 5 5 / 

Sjöberg, Carl Axel, landtmätare. 
(F. 1844.) Sid. 529/ 

•tSjöberg, Gustaf  Magnus,  fil.  d:r. 
(F. 1844.) Sid. 417* 

iSjöberg, Johan,  kommersråd. (F. 
1816.) Sid. 270, 300, 453, 466, 
5 7 8 / 

+iSjöbring, Pehr,  biskop. (F. 1819.) 
Sid. 312, 398, 508*-

+Sjöbring, Pehr,  professor.  (F. den 
25 okt, 1776, d. den 12 jan. 
1842.) Sid. 148 -

•fSjöerona,  Cornelius Alexander, 
landshöfding.  (F. den 22 okt. 
1835.) Sid. 447, 466, 5 1 1 / 

Sjöcrona, Hans  Aron, öfverste. 
(F. 1825.) Sid. 577/ 

+-Sjögren, Carl Anton Hjalmar, 
bergmästare. (F. 1822.) Sid. 
345, 508, 536* 

Sjögren, Johan Magnus,  konsisto-
' rienotaric. (F. 1826.) Sid. 338-

Sjölander, K.  O., folkskollärare. 
Sid. 478* 

Sjöqvist, Olof  August, landskam-
rerare. (F. 1831.) Sid. 3 6 8 / 

tSkarin, Anders Reinhold, justi-
tieråd. (F. 1839.) Sid. 405, 
4 7 3 / 

fSkogman,  Carl David, friherre, 
president. (F. den 26 okt, 1786, 
d. den 20 febr.  1856.) Sid. 48, 
53, 57, 61, 81, 88, 91, 122, 
125, 126, 131, 139, 141, 143, 
150, 152, 159, 161, 167, 202, 
212, 226/ 

fSkogman,  Carl Johan Alfred,  fri-
herre, f.  d. kapten vid flottan. 

(F. den 3 aug. 1820.) Sid. 297, 
317, 334, 572* 

Skytte, Carl Magnus,  öfverste. 
Sid. 281, 572, 573/-

tSköldberg, Sven Erik,  medicinal-
råd. (F. den 26 nov. 1806, d. 
1884.) Sid. 250-

\Skjöldebrand, Anders Fredrik,  gref-
vo, statsråd. (F. den 14 juli 1757, 
d. den 23 aug. 1834.) Sid. 89, 
102, 1 2 3 / 

Skjökiebra?id, August Fredrik, 
grefve,  ståthållare. (F. 1812, d. 
1889.) Sid. 5 8 2 -

Skjöldebrand, Knut  Erik,  friherre, 
landshöfding.  (F. 1807.) Sid. 
2 4 9 / 

Smedberg, F.,  (finne).  Sid. 4 5 6 / 
Smerling, G. F.,  grosshandlare. 

Sid. 146, 175/ 
Smith, Carl Edvard,  kommendör-

kapten. (F. 1843.) Sid. 539c 
•hSmith, Lars Olsson, grosshandlare. 

Sid.' 4 9 2 / 
fSmitt,  Fredrik  Adam, professor. 

(F. den 9 maj 1839.) Sid. 4 4 4 / 
-tSnoilsky, Nils,  grefve,  justitieråd. 

(F. den 7 juli 1792, d. den 1 
febr.  1860.) Sid. 18, 8 2 -

+Sohlman, Pehr August Ferdinand, 
redaktör. (F. den 24 maj 1824, 
d. den 5 juli 1874.) Sid. 295/ 

Sommerfelt,  G. A., kapten (norr-
man). Sid. 399 -

Sommersehield, P., kapten (norr-
man). Sid. 303-

Sondén, Adolf  Fredrik  Magnus, 
kyrkoherde. (F. 1840.) Sid. 
341 -

uSondcn, Anders Fredrik,  domprost. 
(F. 1807, d. 1885.) Sid. 341-

4-Sondén, Carl Ulrik,  medicinalråd. 
(F. den 29 maj 1802, d. den 6 
maj 1875.) Sid. 196, 220, 232, 
256 -

\Sond6n, Pehr Adolf,  komminister. 
(F. den 12 maj 1792, d. den 2 
juni 1837.) Sid. 103/ 



635 
Spangenberg, Johan Gottlieb, läro-

verksadjunkt. (F. 1847.) Sid. 
543 / 

^Sparre, Bengt Erland Franc,  gref-
ve, generallöjtnant. (F. den 14 
mars 1774, d. den 20 aug. 1837.) 
Sid. 60, 61, 81, 91, 97, 106, 
108, 112, 121, 140,-

Sparre, Carl Georg, grefve,  justitie-
räd. (F. 1790, d. 1852.) Sid. 
176-

fSparre,  Eric Josias,  grefve,  lands-
höfding.  (F. den 2 mars 1816, 
d. 1886.) Sid. 238, 253, 305, 
328, 390 -

+Sparre,  Gustaf  Adolf,  grefve,  riks-
marskalk. (F. den 4 sept. 1802, 
d. den 26 april 1886.) Sid. 189, 
213, 3 6 6 / s 

-hSparre, Knut  SUlfsson,  friherre, 
landshöfding.  (F. 1835.) Sid. 
465, 494, 499, 554*-

^Sparre, Nils  Gustaf  Alexander, 
grefve,  kammarherre. (F. 1834.) 
Sid. 416, 423, 428, 493, 513, 
518-

Spens, Jakob  Melcher,  grefve,  hä-
radshöfding.  (F. 1791, d. 1849.) 
Sid. 189-

Sponneck, V.  C., E., grefve,  kon-
seljpresident (dansk). Sid. 334— 

tSprenglporten, Jakob  Vilhelm,  fri-
herre, öfverståthållare.  (F. den 9 
okt. 1794, d. den 29 sept. 1875.) 
Sid. 105, 114, 130, 200, 203 / 

fSprinchorn,  Carl Knut  Sigfrid, 
rektor. (F. 1851.) Sid. 5 1 6 -

-VStaaff,  Albert Vilhelm,  kvrkoherde. 
(F. 1821, d. 1895.) Sid. 381*-

+Staaff,  Pehr,  advokatfiskal.  (F. den 
7 nov. 1776, d. den 21 juli 1846.) 
Sid. 37, 38, 123, 213 / 

Stabeli, Adolf  Bror, bankadmini-
strator (norrman). Sid. 241 / 

frlMAji,  HbStackelberg,  Bernt Olof,  friherre, 
konteramiral. (F. den 12 dec. 
1824, d. den 4 sept. 1888.) Sid. 
330, 344, 352, 412, 432*-

Stael von Holstein,  Carl Gustaf 
Bogislaus. Sid. 5 7 6 / 

•iStaél von Holstein,  Otto Vilhelm, 
friherre,  president. (F. 1834.) 
Sid. 293, 390, 471, 4 8 1 / 

Stahl, Sven August von, protokolls-
sekreterare. (F. 1800, d. 1836.) 
Sid. 89, 130* 

Starck, Albert Theodor,  grosshand-
lare. Sid. 264, 270 -

Starck, J.  E., löjtnant. Sid. 1 8 6 -
Steclcsén, Johan Olof  Bildan, 

generalmajor. (F. 1829.) Sid. 
327, 428, 441* 

\Stedingk, Victor  von, friherre,  ge-
neralamiral. (F. den 11 nov. 1751, 
d. den 30 aug. 1823.) Sid. 4, 
13, 17, 6 1 / 

Steijern, se Vult von Steijern/ 
Steinmetx, Alfred,  kvrkoherde. (F. 

1831.) Sid. 302-
Stehman, A. G., hofrättsråd.  Sid. 

10-
Stenberg, Gustaf  Göran Esaias 

August, revisionskommissarie. (F. 
1835.) Sid. 387c 

Stenberg, Pehr,  lagman. Sid. 141--
Stenberg, Pehr Ulrik,  häradshöf-

ding.' (F. 1810.) Sid. 254, 3 0 5 / 
Stenberg, Sten Johan,  kommersråd. 

(F. 1818.) Sid. 296 / 
Stenberg, Sten, professor.  (F. den 

23 nov. 1824, d. 1884.) Sid. 
401, 411, 4 2 1 -

Stendahl, Carl Axel, kapten. (F. 
1852.) Sid. 469, 5 8 8 -

\Stenhammar, Christian,  prost. (F. 
den 18 okt. 1783, d. den 10 jan. 
1866.) Sid. 204* 

•^Stenhammar, Mathias,  prost. (-F 
den 6 juli 1766, d. den 7 maj 
1845.) Sid. 33c-

Stenmark, J.  Sid. 2 7 1 -
-frStjemblad,  Jules  Edvard,  friherre, 

bankdirektör, godsegare. (F. den 
4 dee. 1813, d. 1886.) Sid. 448 -

Stjernstedt, Lars, friherre,  hofrätts-
räd. (F. 1802, d. 1873.) Sid. 2 3 4 -
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Stjernstedt, Leonard Vilhelm,  fri-

herre, öfverste.  (P. 1841.) Sid. 
515^ 

+-Stjernsvärd,  Gustaf  Mauritz,  ma-
jor. (F. den 7 jan. 1806, d. den 
19 maj 1870.) Sid. 201c 

-tfitockenström,  Carl Reinhold Pol-
hem von, bruksegare. (F. 1818, 
d. 1890.) Sid. 319c 

Stockenström, Henrik  Albrcrht von, 
öfverste.  (F. 1842.) Sid. 375, 
399c 

Stolpe, Carl Johan,  borgmästare. 
(F. 1800.) Sid. 228, 231, 243, 
256c 

Stolpe, Gabriel, krigsråd. Sid. 4 7 -
Stolpe, Georg, kyrkoherde. Sid. 

59, 77, 103c 
-hStorckenfeldt,  Carl Erik, G. B., 

generaldirektör. (F. 1847.) Sid. 
502, 525, 538, 554c 

Storm, Samuel, landskamrerare. 
Sid. 22c 

Strandberg, Axel Ludvig, kapten. 
Sid. 575c 

+Strandberg,  Carl Gustaf,  justitie-
råd. (F. den 6 maj 1825, d. 
den 8 febr.  1874.) Sid. 253, 
30Gc 

Strehlenert, Carl,  sidenkramhand-
lare. Sid. 146c 

\Stridsberg, Ernst Viktor,  fabriks-
idkare. (F. 1839.) Sid. 547c 

•bStrindlund, Nils,  talman i bonde-
ståndet. (F. 1792, d. den 5 juni 
1872.) Sid. 114c 

Slrokirch, Johan Paul Fredrik 
Otto von, hofmarskalk.  (F. 1824.) 
Sid. 529c 

Strokirk, Vilhelm  Theodor,  kansli-
råd. (F. den 19 jan. 1823, d. 
1895.) Sid. 224c 

Strussenfelt,  Adolf  Ludvig von, 
häradshöfding.  (F. 1802.) Sid. 
171 -

Strussenfelt,  Alexander Johan 
Baltzar von, major. (F. 1846.) 
Sid. 467 c 

Stråle, Carl Vilhelm,  kommersråd. 
Sid. 13, 25, 26, 48c 

4Stråle, Gustaf  Iloldo,  bruksegare. 
(F. den 25 juni 1826.) Sid. 384, 
423, 582, 584 c 

rStråle, Nils  Vilhelm,  justitieråd. 
(F. den 16 april 1787, d. den 6 
jan. 1853.) Sid. 203>-

Ström, Carl Adolf  Peter,  öfverst-
löjtnant. Sid. 213c 

Ström, Carl Ferdinand  af,  kom-
mersråd. (F. 18.17.) Sid. 277, 
296C 

Ström, Fr.,  sid. 215, tryckfel  i 
stället föl'  Fr. Iggeström. Se detta 
namne 

+Ström, Israel  Adolf  af,  förste  hof-
jägmästare. (F. den 5 sept. 1778, 
d. den 24 okt. 1856.) Sid. 105, 
237c 

Ström, Knut  Richard, major. (F. 
1824.) Sid. 577k 

Strömberg, J.  F.,  f.  d. sjökapten, 
direktör. Sid. 511c 

Strömfelt,  Carl Melcher,  friherre, 
generalmajor. (F. 1784, d. 1857.) 
Sid. 1 1 6 c 

Stuart, Carl Gustaf,  sekreterare. 
(F. 1802, d. 1873.) Sid. 208, 
251, 270c 

-hStuart, John  Magnus,  riddarhus-
sekreterare, vice häradshöfding.  (F. 
1844.) Sid. 3 5 8 c 

\Styffe, Carl Gustaf,  bibliotekarie. 
(F. den 28 mars 1817.) Sid. 237,. 
300, 366c 

rStyffe.  Knut,  öfverdirektör.  (F. 
den 13 jan. 1824.) Sid. 267, 
274, 301, 334, 357, 376, 400, 
410, 426, 519c 

fiStål,  Carl,  öfverste.  (F. den 7 
nov. 1803, d. den 5 jan. 1884.) 
Sid. 189, 571, 573c 

i-Sundberg, Anton Niklas,  erkebi-
skop. (F. den 27 maj 1818.) 
Sid. 338, 349, 497, 523C 

Sundberg, Gustaf,  häradshöfding. 
(F. 1845, d. 1893.) Sid. 540c 
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Sundbäck, Alexander, regeringsråd. 

(F. 1762, d. 1831.) Sid. 27c 
tSundén, Daniel Anton, lektor. (F. 

1828.) Sid. 4 2 4 c 
JrSundén,  Johan Magnus,  professor. 

(F. 1830.) Sid. 458c 
+iSundevall, Carl Jakob,  professor. 

(F. den 22 okt. 1801, d. 1875.) 
Sid. 223*- _ _ c l^dbA* 

^Sundin, Christian August, amiral. 
(F. den (1)3 dec. 1816, d. den 1 
februari  1886.) Sid. 268, 281, 
330, 344c 

Sundin, Nils,  bruksegare. Sid. 345c 
Sundius, Nils,  krigsråd. Sid. 1 2 1 c 
Sutve, Adolf,  kronolänsman. (F. 

1849.) Sid. 476, 552c 
+iSvahn, Frans  Oskar Birger,  lek-

tor. (F. 1833.) Sid. 340, 349c 
Svalander, Jonas,  lagman. Sid. 

145c 
Svanberg, Conrad Theodor,  fabri-

kör. (F. 1816.) Sid. 384, 584c 
Sva?iberg, Gustaf\  borgmästare. 

(F. 1839.) Sid. 559, 561c 
tiSvartling, Axel, fabriksdisponent. 

(F. 1840.) Sid. 422, 466, 519, 
562c 

Svartling, Adolf  Vilhelm,  vice tal-
man i bondeståndet. Sid. ,241c 

\8$usartx, Carl^M^kAtäk**  Sid. 
4 9 3 * ) l i n - l t t 

\ Swartx, (Erik,  fabrikör.  ,-Sid. 251> 
"rSwartx J.  G., grosshandlare. Sid. 

3 1 3 ^ w ^ v u i - ^ i i i<1 -1 m -
Svedberg, S. Th.,  bruksegare. Sid. 

416c 
+Svedbom, Pehr Erik,  rektor. (F. 

1811, d. den 7 okt. 1857.) Sid. 
223c 

fSvedelius,  Axel Gabriel Johan, 
landshöfding.  (F. 1836.) Sid. 
493, 525, 554c 

Svedelius, Carl Frithiof,  justitie-
råd. (F. 1828j Sid. 4 8 1 / 

\ USvedelius,  G^&. 301. i * 
Svedelius, Pehr Gustaf,  kontrakts-

prost. (D. 1846.) Sid. 2 1 1 c 

* 4 

4Svedelius. Vilhelm  Erik.  professor. 
(F. den 5 maj 1816, d. den 26 
febr.  1889.) Sid. 306c 

\Svedenstierna. Erik Thomas,  di-
rektör. (F. 1765, d. 1825.) Sid. 
26, 4 6 c 

A-Svederus, Georg, skriftställare.  (F. 
den 19 juli 1796, d. den 8 juli 
1888.) Sid. 2 3 9 c 

4Svenonius, Fredrik  Vilhelm,  geo-
log. (F. 1852.) Sid. 509, 536c 

Svensson, G. O., förvaltare  vid 
Stockholms tygförråd.  Sid. 5 8 2 c 

•{Svensson,  Göthe Vilhelm,  öfver-
direktör. (F. 1828.) Sid. 412, 
539c 

Svensson, Johannes,  metallarbetare. 
(F. 1856.) Sid. 486c 

Svensson, Olof,  kapten. Sid. 160k 
4Sydow, Axel Erik von. öfverdirck-

tör. Sid. 187, 197, 239c 
Sydow, Adolf  Peter von, kommers-

råd. (F. 1785, d. 1850.) Sid. 
91, 101, 125, 126, 132, 136, 
141, 146, 167, 168, 217c 

Sydow, Adolf  Reinhold Fingal 
von, hamnkapten. (F. 1827.) Sid. 
267, 363, 5 7 8 c 

Sydow, Axel Reinhold von, t. f. 
underståthållare. (F. 1788, d. 
1834.) Sid. 106c 

I  /Sydow,  Johan Gustaf  von, kon-
teramiral. (F. 1784, d. 1850.) 
Sid. 125, 131, 152, 568, 571c 

Sydow, J.  L. von. Sid. 257, 270* 
Sylvan, Otto Christian,  öfverst-

löjtnant. (F. 1834.) Sid. 338, 
425, 578, 579c 

Sylvander, Carl Oskar, öfverstlöjt-
nant. (F. 1843.) Sid'. 425, 562c 

+Sylvander, Josua,  friherre,  presi-
dent. (F. den 1 juni 1769, d. 
den 28 aug. 1833.) Sid. 62, 70, 
81, 101, 106, 135c 

4Sätherberg, Herman,  med. d:r, före-
ståndare för  gymn. ortopediska in-
stitutet. (F. den 19 juni 1812.) 
Sid. 271* 
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Söderhamn, Carl,  krigsråd. (F. 

1842.) Sid. 5 5 5 -
4Söderberg, Gustaf,  öfverste,  öfver-

intendent. (F. 1799, d. 1875.) 
Sid. 187, 271*-

Söderblom, Knut,  fabriksidkare. 
Sid. 562 -

Söder gr en, Johan August, justitie-
råd. (F. den 17 jan. 1813, d. 
den 9 mars 1891.) Sid. 212, 
2 4 1 / 

Söderholm, Anders, statskommissa-
ric. Sid. 6 1 -

Söderlind, Johan,  rektor. Sid. 2 2 3 -
Söllscher, Johan Nikolai,  advokat-

fiskal.  Sid. 158, 253* 
Sörenson, Ivar  Ulrik,  rektor. (F. 

1821.) Sid. 312 -

+Tamm,  Claes Gustaf  Adolf,  fri-
herre, öfverståthållare.  (F. 1838.) 
Sid. 561*-

•ffamm,  Hugo  Petrus Percival, 
bruksegare. (F. 1840.) Sid. 423, 
493, 495, 518 -

-yfamm,  Pehr Adolf,  friherre,  bruks-
egare. (F. den 2 jan. 1774, d. 
den 24 juli 1856.) Sid. 131, 
146, 195 / c l l ^ y w » 

+Tannström,  Nils  Mårten  af,  kansli-
råd och kanslerssekreterare. (F. 
den 1 dec. 1777, d. den 27 maj 
1842.) Sid. 50, 108t-

Tauhe,  Arvid, grefve,  kapten. (F. 
1821.) Sid. 317*-

Taube,  Henning  Adolf,  grefve,  för-
ste landtmätare. (F. 1826. d. 
1880.) Sid. 2 7 0 -

-t-Taube,  Otto Fredrik,  generalmajor. 
(F. 1832 ) Sid. 325, 519, 556-. 

Tauvon,  Israel,  departementschef. 
Sid. 186, 196, 222-

Tauvon,  Olof  Axel, president. Sid. 
202, 282-

Tegnér,  Emanuel. Sid. 1 6 2 -
VTcgnér,  Esaias, biskop. (F. den 

13 noveinb. 1782, d. den 2 nov. 
1846.) Sid. 108, 1 7 9 / 

Tegnér,  Esaias Henrik  Vilhelm, 
professor.  (F. 1843.) Sid. 4 9 7 / 

Telander.  Nils  Adolf,  kapten. (F. 
1860.) Sid. 588 -

Tellander,  B., ingeniör. Sid. 5 8 4 / 
Tersmeden,  Erik Benjamin, audi-

tör. (F. 1841.) Sid. 337c 
t-Tersmeden,  Fredrik,  friherre,  pre-

sident. (F. den 9 febr.  1752, d. 
deu 20 sept. 1814.) Sid. 1, 3 , -
8, 28-

+Tersmeden,  Vilhelm  Fredrik,  fri-
herre. (F. den 31 juli 1802, d. 
den 5 maj 1879.) Sid. 2 1 0 , 2 6 1 / 

t-Tham,  Gustaf  Vilhelm  Sebastian, 
bruksegare. (F. 1839.) Sid. 
532, 547, 5 6 2 / 

Tham,  Wollrath,  bruksegare. (F. 
1770, d. 1836.) Sid. 114 / 

Thaulow,  Chr.,  (norrman). Sid. 
5 7 0 / 

Thelander,  J  J.,  klädesfabrikör. 
Sid. 4 8 / 

tThelning,  Carl,  medicinalråd. (F. 
1791," d. 1848.) Sid. 182,191v 

YThempt  änder, Oscar Robert, lands-
höfding.  (F. den 14 febr.  1844.) 
Sid. 404, 410, 505, 529-

Themptandcr.  Sven, justitieråd. 
Sid. 1 0 3 / 

-fTheorell,  Sven Lorents, justitie-
ombudsman. (F. den 5 nov. 1784,. 
d. den 15 dec. 1861.) Sid. 1 8 9 / 

t:Theorell,  Johan Peter,  skriftstäl-
lare. (F. den 15 aug. 1791, d. 
den 9 mars 1861.) S. 200, 
2 5 0 / 

Thestrup,  Gustaf  Henrik  Napo-
leon, öfverstlöjtnant.  (F. 1838.) 
Sid. 425* 

Thestrup,  Nils  Georg, öfverste. 
Sid. 220, 571 

Thimgren,  Carl I  Aid v ig, öfverst-
löjtnant, intendent. (F. 1838.) 
Sid. 343— 

+Tliomander,  Johan Henrik,  biskop. 
(F. den 16 juni 1798, d. den 0 
juli 1865.) Sid. 179, 205 / 
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tThomason,  Eskilander,  borgmä-
stare. (F. 1829, d. 1891.) Sid. 
481 / 

Thomasson,  Ake, vice häradshöf-
ding. Sid. 547-

Thomle,  A., assessor (norrman). Sid. 
238-

Thomsen,  V. C., juris kandidat 
(dansk). Sid. 461-

Thorén,  Adam Anders, general-
major, generalintendent. (F. 1835.) 
S. 343, 587-

Thornander,  Bengt Vilhelm,  lots-
kapten. (F. 1819.) Sid. 576-

Thorne,  kapten (norrman). S. 5 7 9 / 
•fihorsander,  Johan,  professor.  (F. 

den 31 maj 1777, d. den 25 
juli 1851.) Sid. 148/ 

Thott,  Christian,  friherre,  general-
major. (F. 1770, d. 1844.) Sid. 2 -

Thrap.  N.  A., byfogde  (norrman.) 
Sid. 238c 

+Thulstrup,  Carl Magnus,  general-
löjtnant. (F. den 12 jan. 1805, 
d. 1881.) Sid. 241, 243, 256, 
327-

Thunman,  P. F.  Sid. 43, 7 0 -
Thuring,  Alexander, revisionssek-

reterare. (F. den 4 dec. 1790, 
d. den 28 maj 1844.) Sid. 
157* 

-\-Thyselius, Carl Johan,  statsråd. 
(F. den 8 juni 1811, d. 11 ja-
nuari 1891.) Sid. 243, 319, 422, 
4 6 0 / 

-hThyselius,  Pehr,  biskop. (F. den 
6 juli 1769, d. den 5 sept. 1838.) 
Sid. 103-

+Tibell,  Gustaf  Vilhelm  af,  friherre, 
president, (F. den 12 maj 1772, 
d. den 8 mars 1832.) Sid. 71, 
92, 111, 112, 116, 118, 119, 
121, 155, 565, 568/ 

Tietgen,  C. F.,  etatsråd (dansk). 
Sid. 334-

Tigerhielm,  David Emil, öfverst-
löjtnant. (F. 1831, d. 1895.) 
Sid. 469, 470 -

Tigerhielm,  Fredrik  Vilhelm,  jäg-
mästare, skogsinspektör. (F. 1841.) 
Sid. 443, 4 7 6 -

-tTigerschiöld,  Hugo  Edvard,  vice 
häradshöfding.  (F. 1860.) Sid. 
518, 558-

Timgren,  O., (finne).  Sid. 4 5 6 / 
fTingstadius,  Johan Adam, biskop. 

(F. den 8 juli 1748, d. den 10 
dec. 1827.) Sid. 33, 45, 55-

4Tingsten,  Lars Herman,  kapten. 
(F. 1857.) Sid. 555, 556/ 

Titz,  Carl August, konsul. (F. 
1829.) Sid. 373k 

Toll,  Johan Ludvig Osvald, gene-
ralintendent, generalmajor. (F. 
den 29 jan. 1826, d. den 20 jan. 
1889.) Sid. 532, 542-

•xTornérhielm,  Gustaf  David Ru-
dolf,  godsegare. (F. 1854). Sid. 
562 -

•\Torell, Otto Martin,  professor, 
chef  för  geologiska undersöknin-
garna. (F. den 5 juni 1828.) 
Sid. 329, 336, 393, 4 4 1 -

Tollstén,  Thor  Birger Valdemar, 
fältintendent.  (F. 1843). Sid. 555-

+Torén,  Carl Axel. professor,  dom-
prost. (F. den 2 okt. 1813.) Sid. 
266, 503-

Torén,  Gabriel Axel, kapten. (F. 
1858.) Sid 514, 543/ 

Torenstedt,  Jacob  Axel, expeditions-
sekreterare. (F. den 16 okt. 1803, 
d. den 25 nov. 1865.) Sid. 240*-

4Trafvenfelt,  Erik Carl,  medicinal-
råd. (F. den 8 nov. 1774, d. den 
17 jan. 1835.) Sid. 7 -

Tranchell,  Justus  Fredrik,  fabriks-
idkare. (F. 1818, d. 1883.) Sid. 
334^ 

Tranström,  Nils  Fredrik,  kammar-
råd. Sid. 3, 11, 26 -

Tribler,  David Vollrath,  bergs-
råd. Sid. 80, 111, 121, 134, 
196c 

i-Troil,  Georg Gabriel Emil von, 
landshöfding.  (F. den 9 juni 1800, 
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d. den 19 nov. 1859.) Sid. 160, 
216, 226r 

{Troil,  Samuel Gustaf  von, lands-
höfding.  (F. den 5 maj 1804, d. 
den 8 nov. 1881.) Sid. 256c 

4 Troili,  Gustaf  Uno,  vice professor, 
(F. den 16 jan. 1815, d. den 19 
aug. 1875.) Sid. 293c 

-HTroilius,  Carl Oskar, generaldirek-
tör. (F. den 26 jan. 1813.) 
Sid. 257, 354, 580k 

Troilius,  Carl Robert William, 
vice häradshöfding.  (F. 1854.) 
Sid. 463, 468, 554c 

Troilius,  Samuel Gustaf,  med. d:r. 
(F. 1833, d. 1864.) Sid. 251c 

Trötte,  Carl Edvard af,  kommen-
dörkapten. (F. 1832.) Sid. 314c 

\ JaJtt 1 -\-Trolle,  Carl Henrik  af,  konterami-
J ral. (F. 1763, d. 1819.) Sid. 6 8 c 

Trötte,  Carl Johan,  kamrcrare. Sid. 
204c 

Trolle-  Wachtmeister,  se Wacht-
meisterc 

Trybom,  Filip,  fiskeriintendent.  (F. 
1850.) Sid. 559c 

Trädgårdh,  Folke,  kapten. Sid. 220c 
Trädgårdh,  Rudolf,  landssekrete-

rarc. Sid. 254c 
Tuneld,  Carl Erik af,  statskommis-

sarie. (F. 1780, d. 1861.) Sid. 
22, 23, 32, 81, 111, 143c 

Tunelius,  C. E.. adlad af  Tuneld, 
(se föregående.)  c 

Tunelius,  Lars, kyrkoherde. Sid. 
6 9 c 

Turdfjäll,  Jonas  Gustaf,  justitie-
kansler. (F. den 20 sept. 1774, 
d. den 11 aug. 1819.) Sid. 17, 
32, 39c 

Tydén,  August Eugéne,  major. 
(F. 1843). Sid. 514, 515c 

Törne,  Mikael  von, landshöfding. 
Sid. 101, 137c 

f-Törnebladh,  Carl Peter,  statsråd, 
justitieombudsman. (F. den 3 nov. 
1774, d. den 17 juni 1844.) Sid. 
38, 158, 161,. l S 9 c 

-1Törnebladh,  Henrik  Ragnar, lektor, 
bankofullmäktig.  (F. den 1 febr. 
1833.) Sid. 302, 332, 396, 424, 
428, 458, 462 -

-*Törnebohm,  Alfred  Elis, chef  för 
geolog, undersökningen. Sid. 327c 

Törnebohm,  Anton Vilhelm,  sekre-
terare i kammarkollegium. Sid. 
122c 

+Törner,  Johan P., öfverste.  Sid. 
5 7 c 

Törnstrand,  Gustaf,  konsistorieno-
tarie i Vesterås stift.  Sid. 204c 

TJeland,  O. G., gårdsbruk«re (norr-
man). Sid. 3 0 6 c 

Uggla,  Gustaf  Fredrik  Oskar, 
öfverste.  (F. 1846.) Sid. 555, 
556, 5 8 7 c 

Uggla,  Göran Gustaf,  kammar-
rättsråd. Sid. 122c 

Uggla,  Evald Julius  Ebbe, friherre, 
öfverinspektor.  (F. 1 824, d. 1892.) 
Sid. 444c 

-{Ugglas,  Curt Gustaf  af,  friherre, 
öfverståthållare.  (F. den 14 sept. 
1820, d. 1895.) Sid. 278,374, 
384, 397, 417, 462, 584x 

+Ugglas,  Pehr Gustaf  af,  grefve, 
statsråd. (F. den 2 juni 1784, 
d. den 24 febr.  1853.) Sid. 111, 
130, 134c 

tUgglas,  Carl Fredrik  Ludvig af, 
grefve,  f.  d. öfverste,  bruksegare. 
(F. den 11 aug. 1814, d. den 23 
mars 1880.) Sid. 285, 308.»-

iUgglas,  Samuel af,  grefve,  presi-
dent. (F. den 3 maj 1750, d. 
den 6 april 1812.) Sid. 1 7 c 

{Uhr,  Carl David af,  direktör. (F. 
den 23 juni 1770, d. den 19 mars 
1849.) Sid. 111, 116,139,166^ 

Uhr,  Gustaf,  yrkesinspektör. (F. 
1845.) Sid. 557c 

Ulff,  Gustaf  Emanuel, kommendör. 
(F. 1833.) Sid. 314, 412, 542c 

Ulrich,  Bror Ludvig, f.  d. guver-
nör. Sid. 265, 279, 304k 
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4Ulfsparre,  Georg, president. (F. 
den 5 nov. 1790, d. den 24 maj 
1866.) Sid. 67, 150, 176 / 

4Ullberg,  Jonas,  justitieborgmästare 
i Stockholm. (F. den 9 mars 
1767, d. den 9 okt. 1844.) Sid. 
158, 179-

Ullén,  Fredrik  August, major. (F. 
den 10 juni 1839, d. den 27 okt. 
1885.) Sid. 338, 375, 579 -

4Ullman,  Uddo  Lechard, biskop'. 
(F. 1837). Sid. 503, 523-

\Ulmgren, Pehr,  förste  expeditions-
sekreterare. (F. den 18 febr.  1767, 
d. den 31 maj 1846.) Sid. 2 7 -

Unceus,  Carl Oskar, öfverste.  (F. 
den 30 juni 1839, d. den 8 jan. 
1894.) Sid. 388 -

•\Upmark, Gustaf  Henrik  Vilhelm, 
intendent. (F. 1844.) Sid. 384, 
398, 5 8 2 -

Upling,  Johan Erik,  rådman. Sid. 
254, 305)-

HJppström,  Anders Erik Vilhelm, 
häradshöfding.  (F. den 13 dec. 
1844.) Sid. 447, 4 5 6 / 

Wachtmeister,  Carl Johan,  grefve, 
generaladjutant. (F. 1793, d. 
1843.) Sid. 159-

Wachtmeister,  Hans  Hansson, 
grefve,  expeditionschef.  (F. 1851.) 
Sid. 425, 5 4 9 / 

iWachtmeister,  Carl Axel Trötte, 
grefve,  justitiestatsminister. (F. 
den 9 maj 1754, d. den 5 april 
1810.) Sid. 2 / 

fWachtmeister,  Gotthard, grefve, 
landshöfding.  (F. 1834.) Sid. 
5 8 5 / 

+•'Wachtmeister,  Hans  Gabriel Trolle, 
grefve,  justitiekansler. (F. den 11 
sep. 1782, d. den 11 juli 1871.) 
Sid. 1, 2, 10, 23, 37, 38<-

•l_Weem,  Carl Fredrik,  president. 
(F. den 15 jan. 1819.) Sid. 227, 
265, 317, 553*.-

4Wcern,  Jonas,  landshöfding.  (F. 
Förteckn.  öfver  Komitébct. 

den 16 juli 1799, d. den 13 jan. 
1868.) Sid. 224, 237, 241/ 

Wcern,  L. M.,  brukspatron. Sid. 9k 
Wahlberg,  Carl August, professor. 

(F. den 4 dec. 1827, d. 1875.) 
Sid. 302, 332 / 

4Wahlberg,  Peter Fredrik,  professor. 
(F. den 19 juni 1800, d. den 22 
maj 1877.) Sid. 151-

Wahlfelt,  Paul Axel Fredrik,  ma-
jor, öfverlärare  vid gymnastiska 
centralinstitutet. (F. den 19 febr. 
1817, d. den 16 juli 1873.) Sid. 
256-

Wahlstjerna,  Anton -/., assessor i 
kammarkollegium, lagman. Sid. 
37, 38, 123* 

Wahlström,  Johan Erik,  läroverks-
adjunkt. (F. 1821.) Sid. 3 3 2 / 

VWahlström.  Sid. 45* 
Wahren,  Herman,  fabriksidkare. 

Sid. 4 2 6 -
Wahrenberg,  Alexander von, kom-

mendör. * (F. 1772, d. 1839.) 
Sid. 7 c 

Waldenström,  Alfred,  häradshöf-
ding. (F. 1843.) Sid. 456, 507 -

Waldenström,  Carl Viktor,  tra-
fikchef.  Sid. 382, 396, 493*-

4Valerius,  Johan David, kansliråd. 
(F. den. 13 januari 1776, d. den 
14 aug. 1852.) Sid. 48, 124*-

Wall,  Carl Johan August, expedi-
tionschef.  (F. 1855.) Sid. 500 ,522 -

4Walldén  John  Vilhelm  Elis, gods-
egare. (F. den 17 sept. 1836.) 
Sid. 460, 462, 558 -

Wallenberg,  Jakob  Adolf,  lands-
sekreterare. (F. 1827, d. 1895.) 
Sid. 2 4 9 / 

^Wallenberg,  André Oskar, bankdi-
rektör. (F. den 19 nov. 1816, 
d. 1886.) Sid. 328, 394, 512, 
5 7 6 / 

-tWallenberg,  Knut  Agathon, bank-
direktör." (F. 1853.) Sid. 5 6 2 / 

Walleg,  Anders, kryddkrämare. 
Sid. 146*-

41 
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+Wallensteen,  Johan August, kam-

marrättsråd. (F. 1829.) Sid. 586c 
Wallin,  Anders Fredrik,  krono-

fogde.  (F. 1829.) Sid. 303c 
HVallin,  Johan Olof,  erkebiskop. 

(F. den 15 okt. 1779, d. den 30 
juni 1839.) Sid. 33, 45, 55, 
59, 77, 108, 148, 161, 179c 

4Wallin,  Josef,  domprost. (F. den 
9 april 1786, d. den 11 nov. 
1863.) Sid. 108, 203c 

Wallin,  Karl,  civilingeDiör. (F. 
1858.) Sid. 537c 

Wallin,  0., advokat. Sid. 481c 
Wallinder,  Pehr Magnus,  fängelse-

predikant. Sid. 216c 
4Wallmark,  Per Adam, k. biblio-

tekarie. (F. den 1 jan. 1778, d. 
den 19 mars 1858.) Sid. 1K 

Walmstedt,  Lars Edvard,  profes-
sor. (F. 1819.) Sid. 3 4 9 c 

Wanberg,  Magnus,  landshöfding. 
Sid. 28r 

tWannqvist,  Olof  af,  polismästare, 
underståthållare. (F. den 1 juni 
1764, d. den 3 juni 1844.) Sid 
9 7 c 

Wannström,  G. M.  Sid. 4 5 -
Warberg,  Carl C:son, kommendör-

kapten. (F. 1811, d. 1872.) Sid. 
232 c 

Warberg,  Casten Abraham Carl, 
öfverste.  (F. 1845.) Sid. 556c 

Warberg,  Carl Gustaf,  kommen-
dör. Sid. 191, 193c 

Warburg,  Mikael  Simon, gross-
handlare i Göteborg. (F, 1802, 
d 1868.) Sid. 226c 

{H rarburg,  Samuel, grosshandlare, 
riksgäldsfullmäktig.  (F. den 18 
sept. 1800. d. 1881.) Sid. 261c 

Varenius,  Claes Erik,  laudssekre-
terare. (F. 1820.) Sid. 358c 

Varenius,  Nils  Adolf,  generalkrigs-
kommissarie. (F. 1815.) Sid. 
245, 256, 363, 386c 

Warholm,  Gottfrid,  godsegare. Sid. 
524c 

Weber,  August Dagobert, major. 
(F. 1834.) Sid. 4 l 7 r 

Wedberg,  Johan,  handlande. Sid. 
175c 

Wedberg,  Johan Otto, justitieråd. 
(F. 1826.) Sid. 368c 

iWedel-Jarlsberg,  / / . , grefve,  f.  d. 
statsråd (norrman). Sid. 88c 

Wegelin,  Johan,  grosshandlare, 
kommersråd. Sid. 9, 567c 

Vegesack,  Adam Viktor  von, fri-
herre, öfverste.  (F. den 12 april 
1820.) Sid. 393c 

Vegesack,  Ernst Edvard Oscar von, 
friherre,  kabinettskammarherre. 
(F. 1837.) Sid. 469, 470c 

4Vegesack,  Ernst Mattias  Peter 
von, friherre,  generalmajor. (F. 
den 18 juni 1820.) Sid. 428, 
441c 

Weidenhielm,  Carl Herman,  kan-
sliråd. (F. 1852.) Sid. 494,. 
555c 

iWeidcnhielm,  Erik Oskar, general-
löjtnant. (F. 1816, d. 1884.) 
Sid 577, 581c 

Weidenhielm,  Gustaf  Reinhold, 
öfverste.  (F. 1810, d. 1876.) 
Sid. 325c 

{Weigel,  Christian Ehrenfried  von, 
friherre,  förste  lifmedikus,  ordfö-
rande i sundhetskollegium. (F. 
den 5 aug. 1786, d. den 24 april 
1848.) Sid. 6, 12, 43, 47, 70, 
97, 108, 131, 152, 155k 

Welin,  Viktor  Albert, auditör. (F. 
1849.) Sid. 587-

Weltzin,  Carl Fredrik,  öfverfält-
läkare. (F. 1778, d. 1828.) Sid. 
89c 

Wendel,  Carl Gustaf,  kapten. (F. 
den 2 dec. 1840, d. deu 28 febr. 
1890.) Sid. 383-

Wennman,  Magnus,  byråchef.  (F. 
1840.) Sid. 528c 

iWennerberg,  Gunnar, landshöf-
ding. (F. deu 2 okt. 1817.) Sid. 
271c 
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Wetmerholm,  Theodor  Hugo  Mal-

kolm Abraham, öfverste.  (F. 
1833.) Sid. 338, 375, 578c 

iWensjoe,  Thure,  hofpredikant.  (F. 
den 1 april 1801, d. den 6 okt. 
1865.) Sid. 229c 

Wenström,  Jonas,  civilingeniör. 
Sid. 5 3 7 c 

Wergeland,  II.,  öfverste  (norrman). 
Sid. 241c 

Werner,  Lars Gabriel, hofmedikus. 
(F. 1770, d. 1817.) Sid. 13c 

Wernstedt,  J.  0, major. Sid. 61. 
6 2 c 

Weser,  Lars Ludvig, rådman. Sid. 
9 7 c 

Wesle,  Fredrik  Vilhelmexpedi-
tionssekreterare. (F. 1795, d. den 
27 dec. 1882.) Sid. 102c 

Wessel,  Jonas,  ingeniör (norrman). 
Sid. 337* 

Wester,  Carl Markus,  justitieom-
budsman. (F. 1810, d. 1861.) 
Sid. 2 5 4 c 

Westerdahl,  Abraham Magnus, 
liäradshöfding.  Sid. 141 k 

Westerling,  Fredrik  Adolf,  expe-
ditionssekreterare. (F. den 24 aug. 
1802, d. den 17 'juli 1890.) Sid. 
152c 

Westerling,  Fredrik  Vilhelm  Ma-
ximilian Knut,  kapten. (F. 
1842, d. 1896) Sid. 445, 463c 

Westerling,  Johan Vilhelm,  öfverst-
löjtnant, Sid. 571c 

Westerstrand,  Carl Adil, registra-
tor. (F. den 20 febr.  1817.) 
Sid. 316c 

+•Westerstrand,  Per,  president. (F. 
den 27 febr.  1785, d. den 23 
oktober 1857.) Sid. 116, 119, 
122, 137, 140M 155, u 

•\~Westin,  HenriklänasseEréteräre. 
(F. 1824.) Sid." 114, 462c- ; ' i ° l 

iWestin,  Jakob,  garfvareålderman. 
Sid. 203c 

Westman,  Carl A., kapten. Sid. 
204c 

Westman,  Carl Claes Abraham 
Gotlier, vice häradshöfding.  (F. 
1842, d. 1892.) Sid. 448c 

Westrin,  Adolf,  landssekreterare. 
(F. 1847.) Sid. 420c 

{Wetterstedt,  Erik af,  friherre,  lands-
höfding.  (F. den 12 aug. 1736, 
d. den 15 dec. 1822.) Sid. 8, 
18, 53, 62, 67, 565c 

{Wetterstedt,  Gustaf  af,  grefve,  ut-
rikes statsminister. (F. den 20 
dec. 1776, d. den 15 maj 1837.) 
Sid. 1, 2, 3, 22, 31, 41,j 49, 
53, 123, 150, 155r 

Wetterstedt,  Nils  Vilhelm  Uno  af, 
frih.,  löjtnant. (F. 1858.) Sid. 
543c 

Viberg,  Carl.  Sid. 44 c 
Widbom,  F.,  stadsmajor. Sid. 6 2 c 
Widebeek,  Isak  Samuel, domprost. 

Sid. 266c 
Widegren,  Emanuel, statskommis-

sarie. (F. 1754, d. 1818.) Sid. 
3, 8, 27c 

Widell,  F.,  snickare. Sid. 492c 
Widén,  Johan Carl,  amiralitets-

kammarråd. Sid. 202 c 
Widman,  J.  A., hofrättsråd.  Sid. 38c 

{Widmark,  Carl Olof,  landtmätare. 
(F. 1831). Sid. 5 8 3 c 

+Widmark,  Henrik  Adolf,  landshöf-
ding. (F. den 5 sept. 1833, d. 
den 4 mars 1889.) Sid. 368, 
443c 

+Wieselgren,  Pehr Sigfrid,  gene-
raldirektör. (F. 1843.) Sid. 421, 
481c 

Wijk,  Erik,  grosshandlare. (F. 1836.) 
Sid. 5 6 2 c ,1. t . ) 

•)Wijk,  Olof'Per,  grosshandlare, kom-
mersråd. (F. den 9 okt. 1786, 
d. 1856.) Sid. 146, 152, 187c 

-lWijk,  Olof,  grosshandlare. (F. 1833.) 
V Sid. 376, 410, 426c 

{Wijkander,  Anders Laurentius 
Theodor,  generalmajor. (F. den 
6 febr.  1821, d. den 6 dec. 1885.) 
Sid. 343, 382, 419, 577c 
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Wijkander,  Carl Rutger Teodor, 

justitieråd. (F. 1850.) Sid. 511, 
526 / 

+Wijkander,  Erik August, profes-
sor. (F. 1849.) Sid. 5 6 2 / 

-fWijkman,  Sven Caspersson,  bi-
skop. (F. den 19 jan. 1754, d. 
den 9 febr.  1839.) Sid. 53, 
77-

Wijnbladh,  Herman  Axel Theo-
dor, sekreterare vid flottans  sta-
tion i Stockholm. (F. 1831.) 
Sid. 360 / 

AWikblad,  Sven Herman,  statsråd. 
(F. 1841.) Sid. 423, 463, 512*-

Wikstén,  J.  E., hemmansegare, 
medlem af  andra kammaren. (F. 
1848, d. 1895.) Sid. 468* 

Willerding,  Theodor,  generalkonsul. 
(F. den '25 april 1814, d. den 13 
dec. 1885.) Sid. 236, 354, 376, 
410 / 

Wilhelmsson,  Frans  Adolf,  kansli-
råd. (F. 1770, d. den 28 nov. 
1827.) Sid. 80 / 

Willman,  Lorentz Henrik,  kam-
rerare i kommerskollegium. Sid. 
80c 

Wimarson,  Nils  August, krono-
fogde.  (F. 1831.) Sid. 358* 

Wimerstedt,  M.  G., statskommis-
sarie. Sid. 80— 

Winberg,  Hugo  Leonard Ossian, 
professor,  föreståndare  vid Alnarp. 
(F. 1844.) Sid. 495*-

Winberg,  J.  U.,  grosshandlare. Sid. 
26, 114, 146/ 

Winckler,  Johan Mikael,  revisions-
sekreterare. (F. den 20 mars 1779, 
d. den 4 jan. 1836.) Sid. 31, 
7 7 / 

\Wingqvist, Olof,  professor.  (F. den 
27 nov. 1800, d. den 6 sept, 
1861.) Sid. 210 / 

fWingard,  Carl Fredrik  af,  erke-
biskop. (F. den 26 sept. 1781, 
d. den 19 sept. 1854.) Sid. 108, 
141-

+Wingärd,  Johan Lidrik af,  stats-
råd. (F. den 14 nov. 1778, d. 
den 21 febr.  1854.) Sid. 90, 
114, 128c 

Winroth,  Pontus Fredrik  Theo-
dor, postdirektör. (F. 1810.) 
Sid. 2 5 4 / 

Wirgin,  Carl Filip  Samuel, vice 
amiral. (F. 1824.) Sid. ' 330, 
353, 581, 584, 5 8 5 / 

fVirgin,  Otto Vilhelm,  major. (F. 
1852.) Sid. 585, 588 / 

\Wirsén,  Carl David af,  fil.  d:r, 
sekreterare i svenska akademien. 
(F. den 9 december 1842.) Sid. 
503/ 

•\Wirsén,  Carl Johan af,  vice ami-
ral. (F. den 12 sept. 1777, d. 
den 19 oktober 1825.) Sid. 4 4 / 

tWirsén,  Carl Thure  af,  öfverste. 
(F. 1815, d. 1869.) Sid. 283, 
5 7 5 / 

tWirsén,  Gustaf  Fredrik  af,  grefve, 
statsråd. (F. den 21 okt, 1779, 
d. den 9 dec. 1827.) Sid. 1, 2, 
3, 4, 7, 11, 12, 17, 22, 23, 39, 
41, 42, 44, 48, 53, 61, 80, 81, 
88, 95, 9 6 / 

Witt,  Gustaf  Carl,  kaptenlöjtnant. 
Sid. 259, 310 / 

Witt,  Holger  Anders, prost, (F. 
1818.) Sid. 334, 341* 

Voqt,  A., amtman (norrman). Sid. 
306-

Woleker,  Erik von, vice häradshöf-
ding. Sid. 524— 

Wold,  Johan Henrik  Olaus, hä-
radshöfding.  (F. 1848.) Sid. 
471, 481, 484, 501, 506, 507, 
526, 536, 537, 545*. 

\Wrängel,  Erik Fredrik,  öfverste. 
(F. 1816.) Sid. 243, 249./ 

•tfVrangel,  Herman  Georg Valde-
mar, kapten. (F. 18-59.) Sid. 
5 3 9 / 

Wrangel,  Henning  Gustaf,  fri-
herre. öfverstekammarjunkare.  (F. 
1780, d. 1833.) Sid. 115-
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Wrangél,  Tönnes  Helmut,  grefve, 
president, (F. 1812, d. 1895.) 
Sid. 215, 266, 293c 

\Wrede, Fabian,  grefve,  fältmar-
skalk. (F. den 24 novemb. 1760, 
d. den 16 jan. 1824.) Sid. 5, 16i 

hWrede,  Fabian Jakob,  friherre, 
generallöjtnant. (F. den 9 okt. 
1802, d. den 22 maj 1893.) Sid. 
200, 215, 220, 276, 281, 294, 
296, 298, 306, 572c 

Wretman.  Fredrik,  myntproberare. 
(F. 1825.) Sid. 3 5 7 c 

Wretman,  Johan,  hofrättsråd.  Sid. 
189c 

Wretman,  Valdemar,  justitieråd. 
(F. 1820, d. 1891.) Sid. 481c 

Vult  von Steijern, Henrik  Vil-
helm, bruksegare. (F. 1806, d. 
1871.) Sid. 2 4 0 c 

f-Vult  von Steijern, Nils  Henrik, 
president, (F. den 29 dec. 1839.) 
Sid. 335, 481 c 

Wahlberg,  G. I).,  statskommissarie. 
Sid. 17c 

Wåhlin,  Carl Ingvar,  häradshöf-
ding. (F. 1841.) Sid. 458,464, 
470, 481c 

Wåhlin,  Carl Ludvig, rektor. (F. 
1819,' d. 1895.) Sid. 295, 302, 
331c 

Wåhlin,  Johan Fredrik,  landsse-
kreterare. (F. den 19 dec. 1785.) 
Sid. 4 4 c 

Wdstfélt,  Ludvig Henrik  Benja-
min, generalmajor. (F. den 28 
april 1806, d. den 2 mars 1889.) 
Sid. 2 4 5 c 

-HTfilen,  Gerhard von, fiskeriinten-
dent. (F. 1819.) Sid. 444c-

Zaar,  H.  Chr.,  kammarrättsråd. 
Sid. 57.c 

Zaehrisson,  Mats,  landssekreterare. 
(F. 1841.) Sid. 425, 440c 

Zaehrisson,  Uddo  Ferdinand,  post-
mästare. (F. 1839.) Sid. 528A 

Zellén, Nils  af,  expeditionschef.  (F. 
den 28 dec. 1795, d. den 15 dec. 
1861.) Sid. 97, 105, 166, 203c 

4Zenius, Olof,  kommersråd. Sid. 
37, 38, 64, 123, 125, 126, 141c 

Zethelius, Adolf  Viktor,  kommen-
dörkapten. (F. 1818.) Sid. 329c 

Zetterberg,  Nils  Gustaf,  skvadrons-
predikant. Sid. 204A 

Zielfelt,  Adolf  Ludvig Konrad, 
lotsfördelningschef.  *(F. 1828.) 
Sid. 3 4 3 c 

iZorn,  Anders Leonard, akvarell-
målare. Sid. 562c 

Åberg, Johan Fredrik  Fkigéne, 
öfverstlöjtnant.  (F. den 28 sept. 
1836, d. den 28 sept, 1888.) 
Sid. 441c 

•fÅbergsson,  Anders Viktor,  justi-
o tieråd. (F. 1835.) Sid. 345c 

Vägren,  Sven Petter,  lektor, pro-
fessor.  Sid. 108c H%"l- (<i60 

Åhlin, Paul Axel, major. (F. 1844.) 
Sid. 4 6 9 c 

Ahlström, Otto Edvard,  stadsläkare. 
o (F. 1821.) Sid. 479c 

Åkerberg, Johan,  linkramhandlare. 
Sid. 162c 

+Akerhielm, Albert Lars Evert, 
friherre,  statsråd. (F. den 14 
april 1.846.) Sid. 397, 4 1 3 c 

4Akerhielm, Gustaf  Fredrik,  fri-
herre, statsråd. (F. den 10 febr. 
1776, d. den 23 sept. 1843.) 
Sid. 114, 124, 126, 131, 149, 
1 6 6 c 

•\Akerhielm, Johan Gustaf  Nils 
Samuel, friherre,  öfverstekam-
marjunkare.. (F. den 24 juui 
1833.) Sid. 481, 501c-

hikerlund, Erik Gabriel Henrik, 
godsegare, riksdagsman. (F. 1853.) 
Sid. 5 2 9 c 

+Åkerman, Anders Richard, gene-
raldirektör. (F. 1837.) Sid. 5 6 2 c 

•tÅkerman, Henrik,  envoyé. (F. 
1840.) Sid. 4 7 4 c 
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A mark, Fredrik  Vilhelm,  rektor. 

(F. 1843.) Sid. 478, 517*. 
Aqvist, Evald Ossian, kapten. (F. 

1839.) Sid. 5 7 9 / 
Arman, Carl Gustaf,  expeditions-

sekreterare. (F. den 14 febr. 
1807, d. den 10 aug. 1891.) Sid. 

_ 182, 187 -
Åstrand, Fredrik  August, öfverste. 

(F. 1838.) Sid. 542--
•tAstrand, Nils,  kontraktsprost. (F. 

den 9 dec. 1785, d. den 10 dec. 
n 1840.) Sid. 176 -

JrAström,  Johan,  prost. (F. den 30 
nov. d. den 29 febr.  1844.) 
Sid. 55, 7 7 / 

Ädelgren, Axel Ferdinand,  kansli-
sekreterare. (F. den 12 okt. 182'2.) 
Sid. 313-

Öberg, fabriksidkare.  Sid. 145. 
+Ödmann, Samuel, professor.  (F. 

den 25 dec. 1750, d. den 2 okt. 
1829.) Sid. 33, 45^-

Öfverström,  Fredrik  Vilhelm,  kom-
minister. Sid. 246— 

Öfverström,  Johan Reinhold, sek-
reterare i krigskollegium. Sid. 
294*-

Öhrvall, Paul, landshöfding.  Sid. 
100/ 

Öijer, Gustaf,  kamrerare i stats-
kontoret. Sid. 80-

+Örbom, Carl Gustaf  Axel, stats-
råd. (F. 1836, d. 1889.) Sid. 
369, 385, 408, 447, 456, 4 8 1 / 

Örbom, Carl Johan,  justitieråd. 
Sid. 185/ 

Östberg, Gustaf,  häradshöfding.  (F. 
1807, d. 1871.) Sid. 300 -

-töstberg, Johan,  kammarrättsråd. 
(F. 1855.) Sid. 486, 505, 510, 
5 2 1 / 

Österdahl, Albert Magnus,  skogs-
inspektör. Sid. 322— 

Östergren, Adolf  August Theodor, 
sekreterare. Sid. 3 1 0 / 

fÖstergren,  August, president. (F. 
1832.) Sid." 341, 354, 3 6 9 / 



Sakregister. 

A dmin istra ti va indelningar: 
ang. regi. af  oregelbundenheter i ri-
kets administrativa, judiciela, eckle-
siastika och kommunala indelningar 
(1882). Sid. 440. 

Afgångsprocen  t : 
ang. beräkning af  afgångsprocent  vid 

kronans magasin och sjukhus samt 
under sjöexpeditioner (1811). Sid. 14. 

Andesvaga: 
ang. ordnande af  undervisningen för 

(1894). Sid. 555. 
Apatit: 

ang. apatittillgångarna i Norrbotten 
(1890). Sid. 508; 

ang. apatitundersökningar under 1890, 
1891 (1892). Sid. 536. 

Apotekare: 
ang. apotekarnes destillerpannorC1812). 
Sid. 21; 

ang. nytt apotekarereglemente o. ny 
medieinaltaxa (1835). Sid. 151, 569. 

Arbetarförsäkring: 
ang. skyddande af  arbetares lif  och 
helsa i arbetet, ang. försäkring  för 
olycksfall  i arbetet och om sjöfolks 
försäkring  för  olycksfall  i tjensten, 
ang. ålderdomsförsäkring  samt ang. 
sjukkassor (1Ö88 1889). Sid. 485— 
486, 499; 

ang. den finansiella  delen af  arb.-k:s 
förslag  om ålderdomsförsäkring 
(1890). Sid. 513; 

ang. beredande af  pension vid varak-
tig oförmåga  till arbete (1893). Sid. 
546. 

Arbets- och korrektionshus: 
ang. inrättande af  allmänna (1815). 

Sid. 37. 
ang. Borgholms kungsgårds använ-
dande till (1817). Sid. 52; 

ang. sysslolöse och vanartige perso-
ners hållande till arbete å arb.inr. i 
Karlskrona och Vadstena (1819). Sid. 
•64; 

förslag  till regi. för  allm. arb. inr. i 
Vadstena (1819). Sid. 64; 

ang. utvidgning af  arbetshusinrättnin-
gen i Vadstena (1823). Sid. 82. 

Arméförvaltningen: 
se Krigsförvaltmngen,  Embetsverken. 

Armén och flottan: 
ang. deras penningbehof  (1809). Sid. 4; 
ang. fördelning  af  statsanslaget för 
(1812). Sid. 17. 

Armén : 
ang. indelta infanteriets  beklädnad 
(1809, 1812). Sid. 1, 16; 

ang. exercisskvadroner vid Smålands 
dragoner och Skånes husarer (1809). 
Sid. 2; 

ang. en allm. passevolansinrättning 
(1809). Sid. 565. 

ang. förlust  å furageringsanslaget  för 
lifgardet  till häst (1818). Sid. 58; 

ang. förändrad  löningsstat f.  indelta 
armén (1828). Sid. 107; 

ang. staten för  Vermlands fältjägare-
regemente (1830). Sid. 116; 

ang. indelta arméns lönereglering 
(1830). Sid. 116; 

ang. soldatens inkvartering o. under-
håll under marschen till och från 
arbetskommenderingar (1830). Sid. 
118; 

ang. lönereglering för  lifgardesrege-
mentena (1830). Sid. 118; 

ang. stat för  lifbeväringsregementet 
(1830). Sid. 119; 

ang. skånska husarregementena (1831). 
Sid. 128; 

ang. Vesterbottens fältjägare  (1831). 
Sid. 122; 

ang. reglering af  indelta arméns löner 
o. ackorder (1831). Sid. 129; 

ang. reglering af  ackorderna inom den 
värfvade  armén (1833). Sid 140; 

ang. granskning af  förslag  till fält-
förvaltningsreglemente  (1835). Sid. 
149; 
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ang. förslag  till fältförvaltningsregle-
mente (1839). Sid. 108; 

ang. uppbörds- och ansvarsskyldighe-
ten för  regementenas gevär (1839). 
Sid. 168; 

ang. jämkningar i lifgardesregemen-
tenas aflöning  (1841). Sid. 186; 

ang. inskriptioner å fanor  och standa-
rer (1845). Sid. 200; 

ang. organisation af  generalstaben 
(1856). Sid. 242; 

ang. uppsättande af  ingeniörtrupper 
(1862). Sid. 207; 

ang. Yestgöta regementes uppsättande 
oeh Smålands husarregementes af-
sittande (1862). Sid. 207; 

ang. förändring  i uppbördssättet vid 
indelta armén (1804). Sid. 574. 

ang. kavalleriets beväpning (1865). Sid. 
283; 

aug. infanteriets  utredning (1871.) 
Sid. 577: 

ang. nvtt fältförval  tningsreglemen te 
(1872). Sid. 577 ; 

ang. nya konstruktioner f.  krigsbryg-
gevagnar (1874). Sid. 578; 

ang. ordnande af  trängväsendet (1877). 
Sid. 382; 

ang. regi. f.  målskjutningar v. infan-
teriet (1879). Sid. 582; 

förslag  t. reglein. ang. anskaffning  af 
beklädnads- ni. fl.  persedlar (1885). 
Sid. 586; 

ang. skyldighet för  enskilde att full-
göra rekvisitioner för  krigsbehof 
(1889). Sid. 500; 

ang. fördelningsintendenters  verksam-
het i fred  (1889. Sid. 500; 

ang. härens fältutrustning  (1891). 
Sid. 521; 

ang. granskning af  inskriptionerna å 
arméns fanor  och standar (1892); Sid. 
532; 

förslag  till fältförvaltnings-  och etapp-
reglementen (1892). Sid. 540—541; 

ang. instruktion för  utrustningskom-
missioner (1894). Sid. 555; 

ang. förvaltningsdirektionernas  afskaf-
fande  o. kassavården vid regemen 
ten (1894). Sid. 555; 

ang. arinéfördelningschefemas  befo-
genhet i vissa förvaltningsärenden 
(1894). Sid. 555; 

Se äfven:  Armén oeh flottan,  Exer-
cisreglementen, Försvarsväsendet, Mi-
litär helsovård. Pensionsväsende, 
Tjenstgöringsreglementen. 

Artilleri: 
ang. regi. f.  batteriexercis v. lätta art. 
(1821). Sid. 72; 

ang. förbättrandet  af  sjöartilleriet 
(1827). Sid. 568; 

förslag  till ett gemensamt kaliber-
system för  svenska o. norska armén 
(1831). Sid. 125; 

ang. skjut- o. kastförsök  med Waliren-
dorffska  kaniniarladdningskaiioner 
(1842). Sid. 189; 

förslag  till reglemente för  åkande ar-
tilleriets batteriexercis (1842). Sid. 
190; 

förslag  till exercisreglemente för  ri-
dande artilleriet (1843). Sid. 192; 

ang. den Wahrendorffska  bonibkano-
nen (1844). Sid 199; 

ang. ändring af  perkussionsbomher 
(1844). Sid. 569; 

ang. vakanserna inom artilleriets offi-
cerskårer (1850). Sid. 220; 

ang. artillerivapnets organisation på 
freds-  o. krigsfot  (1853). Sid. 571 ; 

ang. enhet inom de fören.  rikenas ar-
tilleri (1856). Sid. 572; 

ang. exercisregi. f.  fältartilleriet  (1858). 
Sid. 572; 

ang. ex. regi. för  ridande och åkande 
artilleriet (1857). Sid. 244; 

ang. artilleriexercisreglemente för 
flottans  seglande och ångfartyg  1858).) 
Sid. 572; 

ang. sv.—n. artillerikomité (1861). 
Sid. 573; 

ang. permanent art. k. (1802). Sid. 
573; 

ang. granskning af  skjutförsöken  mot 
pansarplåt (1863). Sid. 574; 

ang. flottans  artillerikomité (1864). 
Sid. 574; 

ang. åstadkommande af  starkare ka-
noner och ang. en ny kanonkonstruk-
tion, flottans  artillerimateriel och 
ang. en s. k. propellerprojektil (1865). 
Sid. 281; 

ang. kanoner och lavettage för  Kungs-
liolnis fästning  och ang. vissa skjut-
försök  (1868). Sid. 311; 

ang. granskning af  sv. n. art,-k:s in-
struktion (1869). Sid. 575; 

ang. förändr.  artilleriexercisinstruk-
tion ocli exercisregi. (1870). .Sid. 
576; 

ang. ridande o. åkande art.-ex.regl. 
(1870). Sid. 676; 

ang. konstruktionsgrunder för  lavett-
och förställare  till fältkanoner  (1872). 
Sid. 335; 

ang. undervisningsväsendet vid artil-
leriregementena (1873). Sid. 338; 

ang. konstruktionen af  pansarbrvtande 
kanoner (1873). Sid. 338; 
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ang. ny handbok f.  artilleribefälet 
(1874). Sid. 578; 

ang. införande  af  fält-  o. positions-
kanoner af  nr konstruktion (1875). 
Sid. 578. 

ang. undervisning f.  artillerister o. 
konstaplar (1875). Sid. 579; 

ang. exercisregi. f.  batteri- o. divisions-
manöver med kanoners batteri (1875). 
Sid. 579; 

ang. exercisregi. f.  fästningspjeser 
(1875). Sid. 579; 

ang. införande  af  en hufvudkanon  vid 
de förenade  rikenas fältartilleri  (1876, 
1878). Sid. 375, 398; 

ang. inskjutning med fältkanoner 
(1876). Sid. 375; 

ang. ex. regi. 1'. fästningsartilleriet 
(1876). Sid". 579; 

ang. beväpning f.  artilleristen (1876). 
Sid. 579; 

ang. program f.  undervisning i nedre 
afd.  af  artillerire<r:s läroverk (1876). 
Sid. 579; 

ang. anskaffning  af  artillorimateriel 
(1877). Sid. 376; 

ang. utrustning f.  ifrågasatt  nv ma-
teriel (1877). Sid. 580; 

ang. en gröfre  kanon till positionsar-
tilleriet (1878). Sid. 398; 

förslag  till ex. regi. för  fästningsartil-
leriet (1878). Sid. 403; 

ang. artilleriförrådens  styrelse o. vård. 
(1879). Sicl. 581; 

ang. organisation och utrustning för 
ett 8,4 em. fältbatteri  (1880). Sid. 
417; 

förslag  till utrustningsplaner för  en 
division positionsartilleri (1881). Sid. 
425, 582; 

ang. utrustningsplaner f.  ammunitions-
kolonner etc. (1881). Sid. 583; 

ang. konstruktion al' perkussions- m. 
M. rör v. art.s olika kanoncerter 
(1882). Sid. 584; 

förslag  till ex. regi. för  fästnings-  och 
positionsartilleri och utrustningspla-
ner för  fästningspjeser  (1883). Sid. 
445; 

ang. uppställning af  beskrifning  öfver 
fästnings-  o. positionsart.-materiel o. 
ammunition (1883). Sid. 585; 

förslag  till ex. regi. för  positionsartil-
leriet (1884). Sid. 463; 

förslag  till instruktion för  utbildning 
och öfningar  (1885, 1886). Sid. 469, 
470. 

ang. artilleriförrådens  vård och be-
siktning af  artillerimateriel (1886, 
1889.) Sid. 504, 587; 

ang. en fästningsartillerikår  f.  sjöbe-
fästningarna  vid Karlskrona (1892). 
Sid. 542. 

Se äfven  Militärundervisning. 
Baggenstäket: 

se Befästningar. 
Banker och hypoteksinrättningar: 
ang. förändrad  organisation af  hvpo-

teksin rättningarna (1860). Sid. 261; 
ang. bankväsendet i riket (1860). Sid. 
263; 

ang. enskild sedelutgifvande  banks, 
aktiebanks och sparbanks konkurs 
(1880). Sid. 413; 

förslag  till förändrad  organisation af 
bankanstalterna (1883). Sid. 448; 

ang. förändrad  banklagstiftning  (1890). 
Sid. 505. 

Se äfven  Postsparbank, Sparbanker. 
Barn: 
ang. olofligt  bortförande  af, 
Se Lagförslag. 

Barnhus: 
ang. undersökning af  Gustafsbergs 
barnhusinrättning (1833). Sid. 141 ; 

förslag  till organisation af  allm. barn-
huset (1850). Sid 219. 

Barnmorskor: 
ang. reglem. för  barnmorskekåren o. 
afhjelpande  af  bristen på (1812). 
Sid. 15; 

ang. barnmorskekårens pensionering 
(1893). Sid. 544. 

Befäl: 
ang. rättigheten att föra  befäl  å ång-
slupar samt å handelsfartyg. 

Se Handel och sjöfart, 
Befästningar: 
ang. belägenheten och beskaffenheten 

af  de beslutade nya befästningarna 
(1819). Sid. 60; 

ang. rikets nuvarande befästningars 
ändamål etc, med hänsyn till det 
centrala defensionssystemet  (1819). 
Sid. 60; 

ang. befästande  af  punkter i svenska 
skärgården (1839). Sid. 180; 

ang. Kungsholms fästnings  försvars-
tillstånd (1849). Sid. 571; 

ang. försvaret  af  Sthlms avenyer från 
landssidan och al' mälaredslen (1857). 
Sid. 243; 

ang. jämkning i bestyckningsplanen 
för  de till försvar  f.  Karlskrona redd 
afsedda  befästn.  (1861). Sid. 573; 

ang. hufvudstadens  befästande  (1865). 

ang. Stockholms befästande  och ang. 
försvaret  norr om hufvudstaden 
(1866). Sid. 574; 
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ang. planerna för  fästningsbyggnader-

na vid Karlsborg, Vaxholm oeh i 
Karlskrona skärgård (1867). Sid. 306; 

ang. förenklande  af  planen rör. landt-
fronten  t. Karlsborg (1868). Sid. 575; 

ang. Karlsborgs fästnings  plats i lan-
dets försvar  (1876). Sid. 364; 

ang. bestyekningsplan för  Karlskrona 
sjöfästningar  (1876). Sid. 579; 

ang. ifrågasatt  segelled genom Bag-
genstäket (1879). Sid. 581; 

ang. Karlstens fästning  (1879). Sid. 
581; 

ang. sjöbefästningarnas  ställande un-
der gemensam myndighet (1879). 
Sid. 581; 

ang. försvaret  af  inloppet till Göte-
borg (1879). Sid. 581; 

förslag  till Vaxholm, Oskar Fredriks-
borgs samt Karlskronas försättande 
i fullständigt  försvarsskick  (1880). 
Sid. 418, 582; 

ang. nya bestyckningsplaner f.  befästn. 
i Sthlms skärgård, Oskarvärnslinierna, 
Karlsborgs fästn.  (1892). Sid. 588; 

ang. försvaret  af  Vaxholms o. Oskar 
Fredriksborgs fästningar  (1894). Sid. 
562. 

Bergsfogde,tjenster: 
se Embetsverken. 

Bergskollegium: 
se Embetsverken. 

Bergsväsende: 
sammandrag af  bergsförf.  (1821). 

Sid. 72; 
ang. en friare  taekjernshandel (1824). 
Sid. 85; 

ang. stångjernstillverkningen (1824). 
Sid. 85; 

ang. stångjernssmidets friare  utöfning 
(1824). Sid. 85; 

förslag  till grufvestadga  (1826). Sid. 95, 
568. 

ang. bergsautoriteterna (1828). Sid. 
108; 

förslag  till grunder för  en hvttestadga 
o. en smidesstadga (1830)." Sid. 122, 
123; 

förslag  till förbättringar  i bergsförfatt-
ningarna (1830). Sid. 123; 

redogörelse för  grunderna för  förslagen 
till rättelser uti bergsförf.  (1831). 
Sid. 132; 

ang. en låneunderstödsinrättning för 
bergsmannayrket (1833). Sid. 139; 

ang. undersökning af  bergslags- oeh 
bruksdistrikten (1835). Sid. 153; 

ang. bergsdomstolarnes och bergssta-
tens förändrade  organisation (1839). 
Sid. 166; 

förslag  till ny grufvestadga  (1874). Sid. 
345; 

förslag  till ändringar i grufvestadgan 
(1891). Sid. 522; 

Se äfven  Norrbotten. 
Beska ttningsviisen det: 
ang. en ny chartie sigillatae-förord-
ning (1812). Sid. 17; 

om beskattningsförhållandena  i riket 
(1833). Sid. 143; 

ang. reglering af  kolprestationen till 
Stora Kopparsbergs bergslag samt 
koppartiondets förvaltning  (1844). 
Sid. 195; 

ang. indragning af  Falu bergslags rän-
tekol (1847). Sid. 207; 

ang. förenklande  af  beskattningsvä-
sendet samt uppbörds- och redogö-
relseverket (1847). Sid. 208; 

> ang. grunderna för  städernas beskatt-
ning (1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 
1859). Sid. 228, 231, 234,243,245,248; 

jemförelse  mellan svenska folkets  skat-
ter samt stats- och riksgäldsverkens 
utgifter  1809—1810 och 1850, (1855). 
Sid. 233; 

ang. ny bevillningsförordning  (1859). 
Sid. 251; 

ang. grundskatternas inlösen (1866). 
Sid. 298; 

ang. beskattning af  hvitbetssocker-till-
verkningen (18721 Sid. 334; 

ang. sättet och vilkoren för  grundskat-
ternas samt rustnings- och roterings-
besvärens afskrifning  (1874). Sid. 346; 

förberedande  skattejämkningskomi-
téns betänkande (1876). Sid. 370; 

ang. beskattning af  maltdrvcker (1881). 
Sid. 421; 

ang. bevillning af  fast  egendom samt 
af  inkomst (1881). Sid. 423; 

ang. stämpelafgiften  (1881). Sid. 425; 
ang. skatteförhållandena  i riket (1882). 
Sid. 437—438; 

ang. utländingars bevillningsafgifter 
för  konserter eller dramat, föreställ-
ningar (1890). Sid. 505; 

ang. beskattning af  inkomst från  af-
kastning af  skog (1891). Sid. 520; 

ang. beskattning af  maltdrvcker (1891). 
Sid. 524; 

ang. beskattning af  hvitbetssockertill-
verkningen (1892). Sid. 535; 

ang. beskattning af  maltdrycker med 
undantag af  svagdricka (1892). Sid. 
539. 

ang. utvidgning af  arfs-  och stämpel-
beskattningen (1893). Sid. 549. 

ang. inkomstbevillnmg (1894). Sid 
560. 
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•Se äfven  Bevillning, Bevillningsför-

ordning, Stämpelpappersförordning. 
Bevillning: 
ang. 1813 års bevillningstaxering 
(1813). Sid. 26. 

Se äfven  Beskattning, Utländingar. 
Bevillningsförordning: 
ang. allm. bevillningsförordning  och 

verkställigheten deraf  (1812). Sid. 20; 
ang. nv bevillningsförordning  (1859). 
Sid. 251. 

ang. vissa ändringar i (1891). Sid. 520. 
Se äfven  Bevillning, Beskattning, Ut-
ländingar. 

Beväringsväsendet: 
ang. bibehållande i fredstid  af  natio-
nalarmeringen på Gotland (1811). 
Sid. 13; 

ang. allm. beväringsmanskapets utgö-
rande (1812). Sid. 22; 

ang. anteckning af  Stockholms bevä-
ringsmanskap (1812). Sid. 23; 

ang., fullgörande  af  beväringsskvldig-
het (1859). Sid. 249. 

Se äfven  Försvarsväsende. 
Blindundervisningen: 
förslag  till ordnande af  (1880). Sid. 
416, 582; 

ang. vissa frågor  rör. (1893). Sid. 553; 
Bolag: 
förslag  till lagar om enkla bolag, han-
delsbol., aktiebol. och om förenin-
gar för  ekonomisk verksamhet (1890). 
Sid. 511. 

Bränvin: 
ang. bränvinsbränningen okt,—dec. 
1812 (1812). Sid. 18; 

ang. begagnande af  mindre bränvins-
pannor (1812). Sid. 19; 

ang. förordning  rör. bränvinsbrännin-
gen (1812). Sid. 19; 

ang. förordning  om efterlefnad  af  k. 
kung. om bränvinsbränningen (1812). 
Sid. 20; 

ang. föregående  förordning  (1814). 
Sid. 32; 

ang. tillverkning och försäljning  af 
(1847). Sid. 212; 

förslag  till ordningsstadga för  bränvins-
brännerierna (1871). Sid. 328, 576; 

förslag  till författningar  ang. tillverk-
ning och försäljning  af  (1878). Sid. 
401; 

ang. kontrollapparater vid bräunerier-
na samt förnyadt  förslag  till förord-
ning ang. tillverkning af  (1880). Sid. 
411. 

Båtsmän: 
ang. båtsmansbeklådnadens ordnande 

(1844). Sid. 569; 

ang. kronans öfvertagande  af  anskaf-
fandet  och underhållet af  båtsman-
nens kappsäckar och småpersedlar 
(1865). Sid. 293; 

ang. rekrytbildning för  flottans  båts-
manshåll samt en förändrad  organi-
sation af  detsamma (1869). Sid. 
314; 

ang. lindring i båtsmanshållet (1870). 
Sid. 321. 

Se äfven  Beskattning, Rustning och 
ro tering. 

Certepartier: 
ang. stadgande i afseende  på (1816). 

Sid. 43. 
Domstolar: 
ang. Stockholms och Göteborgs sjö-
tullsrätter (1815). Sid. 35; 

ang. förändring  af  underdomstolarnes 
och hofrätternas  antal och organisa-
tion (1816). Sid. 37; 

ang. förändrad  organisation af  Göte-
borgs sjötullsrätt (1816). Sid. 40; 

ang. vissa rikets hofrätter  rör. ämnen 
(1827). Sid. 101; 

ang. tullrätternas upphörande (1831). 
Sid. 126; 

ang. en ny organisation af  hallrätterna 
(1833). Sid. 141; 

ang. bergsdomstolarnes förändrade  or-
ganisation (1839). Sid. 166; 

ang. domstolarnes organisation (1842). 
Sid. 189; 

ang. arbetsordning för  hofrätterna 
(1856). Sid. 235; 

stadga ang. underdomstolarne å landet 
samt reglering af  domsagor och tings-
lag (1868). Sid. 309; 

ang. domstolars behörighet att upp-
taga vissa mål mot utländsk man 
(1890). Sid. 506; 

ang. domsagas kansli (1890). Sid. 507; 
ang. fullföljd  af  talan emot allmän 
domstols utslag (1891). Sid. 526. 

Dgltu svafvelbruk: 
ang. tjenstbarheterna till D. (1814, 

1830). Sid. 33, 121; 
ang. D. sv. bruk (1848). Sid. 215. 

Döfstummeundervisningen: 
ang. ordnande af  (1878). Sid. 397. 

Ecklesiastika förf  a ttn inga r: 
se Kyrkolagstiftning. 

Edsformulär: 
förslag  till edsformulär  för  erkebiskop, 
biskopar in. fl.  (1827). Sid. 98. 

ang. ändring af  (1883). Sid. 447, 584; 
Ekonomi- o. politimål: 
ang. ändrings sökande i (1836). Sid. 

155; 
ang. samma ämne (1846). Sid. 202. 
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Ekonomiska ställningen: 
ang. Sveriges ekonomiska ocli finan-
siella utveckling 1834—18(>0, (1863). 
Sid. 273; 

ang. näringarnas ställning (1882). Sid. 
426; 

ang. upplijelpande af  den ekonomiska 
ställningen i landet (1887). Sid. 482. 

Eldfarliga  oljor: 
ang. upplag o. försäljning  af  (1873). 
Sid. 578. 

Elektriska ledningar: 
ang. förekommande  af  olyckshändel-
ser genom el. ledn. för  kraftöfver-
föring  (1892). Sid. 537. 

Embetslokaler: 
ang. lokal för  C. F. von Bredas ar-
bete på krönings taflan  (1814). Sid. 30; 

ang. embetsruni åt flottans  expedition 
(1814). Sid. 31. 

Embetsverken, organisation, lönereglering, 
instruktioner: 

förslag  till nv kansliordiiing (1809). 
Sid. 2 ; 

ang. ärendenas behandling i rikets kol-
legier och andra publika verk (1812). 
Sid. 17; 

Rönbeck, förslag  till reglering af  de 
publika verkens göromål samt de 
publika administrerande verkens inre 
organisation (1819). Sid. 63; 

ang. reglering af  rikets styrelseverk 
" (1822). Sid. 73. 

aug. militieindelnings- och husesyns-
kontorens öfverflyttande  från  krigs-
koll. till kammarkoll. (1829). Sid. 110; 

ang. det styrelseverk, hvarunder mynt-
o. kontrollverken borde ställas (1829). 
Sid. 111; 

ang. Vadstena krigsmanshuskassas. öf-
verflyttande  från  krigskoll. (1829); 
Sid. 112; 

ang. nv organisation af  krigskollegium 
(1829). Sid. 112; -

it ang. instruktion o. stat för  kammar-
kollegium (1830). Sid. 117; 

ang. vissa frågor  rör. krigskollegiets 
organisation (1830). Sid. 120, 121; 

ang. nv instruktion o. stat för  kam-
marrätten (1830). Sid. 122; 

ang. nv organisation af  kommerskol-
legium (1831). Sid. 125; 

förslag  till instruktion o. stat för  kam-
markollegium (1831). Sid. 132; 

förslag  till ny instruktion o. stat för 
förvaltningen  af  sjöärenden (1832). 
Sid. 134; 

förslag  till instruktion o. stat för 
bergskollegium jemte mynt- och kon-
trollverken (1832). Sid. 134; 

ang. instruktion för  kontrollverket 
(1832). Sid. 135; 

ang. kanslistyrelsens upphörande 
(1833). Sid. 142—143; 

förslag  till nv lönereglering för  k. m:ts 
kansli (1835). Sid. 150; 

förslag  till löningsstat för  sundhetskol-
legium (1835). Sid. 153; 

ang. förslags  uppsättande för  civila 
tjenster (1836). Sid. 156; 

ang. bergsfogdetjensternas  indragning 
(1847). Sid. 207; 

ang. lönereglering för  landsstaten 
(1847). Sid. 209, 570; 

ang. liggetids- o. nådårsbesparingar-
nas upphörande (1847). Sid. 570; 

förslag  till regi. f.  uppbövdsverket 
(1847). Sid. 570; 

ang. inrättande af  ett statistiskt em-
betsverk (1856). Sid. 237; 

L ang. förändrad  organisation af  rikets 
styrelse ocli förvaltning  (1859). Sid. 
248: 

ang. de förvaltande  embetsverkens i 
Stockholm penningelikvider (1865). 
Sid. 282; 

ang. reglering uf  häradshöfdinganias 
löneförmåner  (1873). Sid. 341; 

ang. lönereglering vid hofrätterna  och 
krigshofrätten  (1874). Sid. 352; 

ang. kom merskoliegiets indragning el ler 
förändrade  organisation (1875). Sid. 
354; 

(, ang. lönereglering för  kammarkolle-
gium (1875). Sid. 355; 

ang. lönereglering för  statskontoret 
(1875). Sid. 356; 

ang. lönereglering för  mynt- ocli kon-
trollverken (1875). Sid. 357; 

tr ang. tjenste- och lönereglering för 
landsstaten (1875). Sid. 358; 

ang. lönereglering för  förvaltningen  af 
sjöärenden (1876). Sid. 364; 

ang. lönereglering för  sundhetskolle-
gium (1876). Sid. 365; 

ang. lönereglering för  k. biblioteket 
och riksarkivet (1876). Sid. 366; 

ang. lönereglering för  generaltullstv-
relsen (1876). Sid. 366; 

ang. lönereglering för  fångvårdsstyrel-
sen (1876). Sid. 367; 

förslag  till instruktion för  nedre ju-
stitierevisionen m. m. (1876). Sid. 
370; 

ang. lönereglering för  generalpoststv-
relsen (1877). Sid. 377; 

ang. lönereglering för  telegrafstyrel-
sen (1877). Sid. 378; 

ang. lönereglering för  landtmäteristv-
relsen (1877). Sid 378; 



ang. lönereglering för  öfverintendents-
embetet. (1877). Sid. 379; 

ang. lönereglering för  statistiska cen-
tralbyrån (1878). Sid. 386; 

ang. lönereglering för  arméförvaltnin-
gen (1878): Sid. 380; 

— ang. lönereglering för  kammarrätten 
(1878). Sid. 387; 

ang. lönereglering för  nationalmuseum 
(1878). Sid. 388; 

ang. lönereglering för  allm. läroverken, 
folkskollärareseminarierna  samt sem. 
för  lärarinnor (1879). Sid. 406; 

ang. lönereglering för  styrelsen för 
allm. väg- och vattenbvggnader (1879). 
Sid. 407; 

ang. konnnerskollegiets indragning 
(1884). Sid. 453; 

ang. post- och telegrafverkens  före-
nande under gemensam styrelse 
(1892 . Sid. 528. 

Se äfven  Flottan, Krigsförvaltning. 
Enskifte: 

förslag  till ny enskiftesförordning 
för  Skåne och Skaraborgs län (1812). 
Sid. 18; 

ang. fördelning  af  enskiftesmedel 
(1812). Sid. 18; 

ang. enskiftesförrättniilgar  pä Öland 
1,1814). Sid. 31; 

ang. förmåner  för  uppförande  af  lerhus 
å enskilda egolotter (1815). Sid. 35; 

ang. enskiftet  på Öland (1815). Sid. 35; 
Se äfven  Landtmäteriförordning. 

Eskilstuna fristad: 
ang. reglemente för  E. stads och fri-
stads förening  (1822). Sid. 79; 

ang. deras förenande  under gemensam 
styrelse (1832). Sid. 137; 

förslag  till nytt reglemente (1833). 
Sid. 139. 

Evangelier: 
förslag  till en förbättrad  evangeliebok 

1818). Sid. 55; 
förnvadt  förslag  till (1821). Sid. 09; 
nytt förslag  (1822). Sid. 77. 

Exercisreglementen: 
ang. ett förnvadt  infanteriexercisreg-

lemente (1823). Sid. 83; 
ang. exercisreglemente för  arméns jä-

gare till fot  (1829). Sid. 113, 568; 
ang. omarbetning af  1823 års infan-

terireglementes 3:e afdelning  (1832). 
Sid. 138; 

förslag  till ändringar i kavalleriex. regi. 
(1845). Sid. 201; 

förslag  till nvtt infanteriex.  regi. (1845). 
Sid. 201; 

förslag  till infanteriexercisregl.  (1846). 
Sid. 203; 

ang. granskning af  förslag  till kaval-
leriex.regl. (1847). Sid. 209; 

ang. förändringar  i förslag  till infan-
teriexercisregl. (1847). Sid. 214; 

förslag  till infanteriex.regl.  (1860). Sid. 
264; 

förslag  till infanteriex.  regi. (1870). 
Sid. 325, 575; 

förslag  t, kavalleriex.regi. (1871, 1878). 
Sid. 577, 580; 

förslag  t. ändr. i de särsk. truppernas 
ex.regi. (1887). Sid. 587; 

förslag  till ex. regi. f.  infant.  (1894). 
Sid. 555, 556 : 

förslag  till ex. regi. f.  kavalleriet 
(1894). Sid. 557. 

Se äfven  Artilleri, Flottan. 
Expeditionstaxa : 

förslag  till (1836). Sid. 156; 
förslag  till ny (1855). Sid. 231; 
förslag  till förordning  ang. expedi-
tionslösen (1882). Sid. 440. 

Exportpremier: 
ang. Sveriges anslutning till konven-

tionen om afskaffandet  af  exp. pr 
vid utförsel  af  socker '1889). Sid. 
498. 

Extraposter: 
ang. förekommande  af  missbruk af 
(1816). Sid. 44. 

Fostighctsböcker: 
ang. införandet  deraf  f.  Vermlands o. 

Kopparbergs län (1874, 1875). Sid. 
578. 

Fattigvård: 
ang. skyldighet för  alla att deltaga i 
vården om de fattiga  (1811). Sid. 9; 

ang. tillstånd för  husvilla soldatenkor 
inom Venersborgs län att upprätta 
torp på kronoallmänningar (1811). 
Sid. 9; 

ang. skvldighet för  sjöfolk  att bidraga 
till de" fattiges  vård (1811).- Sid. 9; 

ang. stadga för  (1821). Sid. 69. 
ang. fattigvården  i Stockholm (1839). 

Sid. 175; 
ang. fattigvården  i riket utom Stock-

holms stad (1839). Sid.- 176; 
ang. nya författningar  rör. fattigvår-
den (1869, 1870). Sid. 314, 319. 

Finanskomité: 
betänkande af  (1823). Sid. 81. 

Finansärenden: 
ang. beredande af  finansärendena  vid 

1817 års riksdag (1817). Sid. 53. 
Finansverket: 
sammandrag af  författningar  sng. 
(1866). Sid. 300. 

Finska  armén: 
ang. dess placering (1810). Sid. 565; 
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förslag  till expektansstat för  (1810, 

1811). Sid. 7, 11. 
ang. dessfältaflöningsfordringar  (1811). 

Sid. 566; 
Finska  församlingen: 
ang. reglering af  f.  f:s  angelägenheter 
(1837). S. 161. 

Fiskeriväsendet  : 
förslag  till ny fiskeristadga  (1883). 
Sid. 444. 

ang. rapporter om sillfisket  i Göte-
borgs och Bohus län (1893, 1894). 
Sid. 549, 559; 

ang. fredningstid  för  hummer (1893). 
Sid. 549; 

ang. förf.  rör. hafsfisket  vid Göteborgs 
och Bohus län (1894). Sid. 559; 

förslag  till lag om rätt till fiske  (1894). 
Sid. 561. 

Flottan  oeh sjöförsvaret: 
ang. passevolansvilkoren vid flottor-
nas artilleritrupper (1809). Sid. 4; 

ang. förbättrad  sjötaktik (1811). Sid. 
566; 

ang. ekskogarna i riket (1816). Sid. 44; 
ang. etablissementet för  Göteborgs 
eskader (1817). Sid. 51; 

förslag  till allmän reglering af  flot-
tornas ärenden (1817). Sid. 51; 

förslag  till instruktion för  befälhaf-
vande amiralen och varfscliefen(1818). 
Sid. 57; 

förslag  till förvaltnings-  o. redogörel-
seregiemente (1821). Sid. 68; 

ang. regi. f.  skeppsgossekompaniet o. 
skolan (1822). Sid. 76; 

ang. tillståndet af  flottan  (1826|. Sid. 95. 
ang. regi. f.  tjenstgöring ombord på 
skärgårdsfartyg  (1829). Sid. 568; 

ang. regi. f.  tjenstgör. o. hushålln. 
till sjös (1834, 1839). Sid. 148, 175; 

ang. ordnande af  Sveriges sjöförsvar 
(1843). Sid. 191; 

ang. vissa förslag  rör. sjöförsvaret 
(1843). Sid. 192; 

ang. sjöafiöning  under kommenderin-
gar (1854). Sid. 228; 

ang. sjökrigsundervisningen (1854). 
Sid. 229; 

ang ex. regi. för  kanonslupar, jollar 
och mörsarefartyg  samt för  flottans 
ländstigningstrupper (1854). Sid. 230; 

förslag  till signal- och evolutionsbok 
(1854). Sid. 230; 

ang. reglemente för  vapenföring  vid 
flottan  (1&55). Sid. 232; 

ang. nvtt system f.  lanternsignaler 
(1858)." Sid." 572; 

ang. ändr. i salutregl. f.  örlogsfartyg 
o. fästningar  (1858). Sid. 572; 

ang. ändr. i regi. f.  tjenstgör. o. hus-
hålln. under sjöexped. (1858). Sid. 
572; 

ang. ny pröfning  m. kanonslupen 
Svensksund (1858). Sid. 572; 

ang. art.ex.regl. f.  flottans  seglande o. 
ångfartyg  (1858). Sid. 572; 

ang. undersökande af  flottans  fartyg 
i Karlskrona och i Stockholm (1861). 
Sid. 265; 

ang. nvbyggnad af  en ångfregatt 
(1861). Sid. 266; 

ang. tidsenligt ordnande af  rikets sjö-
försvar  (1862). Sid. 268; 

ang. lämpligaste sjökrigsmateriel 
(1863). Sig. 573; 

ang. flottans  artillerikomité (1864). 
Sid. 574; 

ang. ordnande af  sjöofficersbildningen 
(1865). Sid. 281; 

ang. förändrad  organisation af  sjöför-
svarets ekonomiska förvaltning(1868). 
Sid. 310; 

ang. tjenstgöringen och hushållningen 
under flottans  sjöexpeditioner (1868). 
Sid. 313; 

ang. nattsignalsystem (1870). Sid. 
576; 

ang. organisation af  sjöförsvarets  mi-
litärpersonal (1872). Sid. 330; 

ang. sjöförsvarets  grundande på allm. 
värnpligt (1874). S. 344; 

förslag  till nytt sjötjenstgöringsregle-
inente (1874). Sid. 352; 

förslag  till nva fartygscerter  (1880). 
Sid. 412; 

ang. beklädnaden af  flottans  trupper 
(1881). Sid. 583; 

ang. rör. inkvarteringsbidrag (1881). 
Sid. 583; 

ang sjöförsvarets  ordnande (1882). 
Sid. 432; 

ang. ändring i regi. f.  flottan  (1882). 
Sid. 584; 

ang. certkoniiténs förslag  till pansar-
båt A. (1883). Sid. 584; 

ang. ett nvuppfunnet  nattsignalsvstem 
(1885). Sid. 587; 

ang. granskning af  flottans  reglemente 
(1889, 1892). Sid. 583, 588; 

ang. förändringar  i afseende  på sjö-
krigsmaterielen (1892). Sid. 539; 

ang. lönereglering för  förvaltningen 
af  sjöärendena, se Embetsverken; 

ang. flottans  pensionsväsende, se Pen-
sionsväsende. 

Flottning: 
ang. flottning  af  skogsalster i svensk-
finska  gränsfloderna  (1884). Sid. 455, 
585. 
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Flyinge: 

se Stuteriväsendet. 
Folkskoleväsen: 

uppfostringskomitén,  ang. skolor för 
allm. folkundervisningen  (1825). Sid. 
87; 

kyrkolagskomitén: förslag  till förord-
ning om folkundervisning  (1839). 
Sid. 179; 

ang. granskning af  täflingsskrifter  till 
läroböcker för  folkskolan  (1851). 
Sid. 223; 

förslag  till stadgar för  folkskolelärare-
seminarier (1865). Sid. 295; 

ang. undervisning i trädgårdsskötsel 
vid seminarierna (1866). Sid. 302; 

ang. normalritningar för  folkskolelä-
rareseminarier (1867). Sid. 304; 

ang. undervisningssättet vid folkskole-
lärareseminarierna (1867). Sid. 304; 

ang. förändringar  i formulären  för 
folkskolestatistiken  (1873). Sid. 339; 

förslag  till normalplan (1878, 1888). 
Sid. 497, 580; 

ang. granskning af  läroböcker (1887). 
Sid. 478; 

ang. ålderdomsunderstöd åt lärare och 
lärarinnor vid småskolor och mindre 
folkskolor  (1890, 1891). Sid. 514, 517; 

ang. läsebok f.  folkskolan  (1892). Sid. 
543; 

ang. statsbidrag till vikaries aflönande 
för  ordinarie lärare eller lärarinna, 
genom sjukdom urståndsattutttjenst-
göra (1893). Sid. 544. 

Fraktlikvide>-: 
ang. reglering af  1812 års (1813, 1814). 
Sid. 28, 30. 

Franska  regeringen: 
ang. svenska inedborgares fordringar 
hos (1812). Sid. 23; 

ang. Sederholmska arfvingarnes  for-
dran hos (1817). Sid. 46. 

Fylleri  och dryckenskap: 
förslag  till förordning  mot (1812). 

Sid. 21. ^ 
Fyr-  och båkväsende: 

ang. nya fyrar  (1877). Sid. 580; 
ang. nedsättning af  fvr-  o. båkafgifter 
(1888). Sid. 495. 

Se äfven  Lotsväsendet. 
Fångvård: 
ang. rymningar från  Vadstena korrek-
tionsinrättning (1821). Sid. 70; 

förslag  till en förbättrad  (1823). 
Sid. 81; 

förslag  till frigifna  kronoarbetskarlars 
sysselsättning (1844). Sid. 197; 

ang. andaktsbok för  fångar  (1848). 
Sid. 216. 

Se äfven  Arbets- och korrektionshus. 
Fångvårdsstyrelsen: 
se Embetsverken. 

Fältförvaltningsreglemente: 
se Armén. 

Fältläkare: 
institut för, 
se Militär, helsovård. 

Fängelsestraff: 
ang. verkställighet af, 
se Lagförslag. 

Färgstoftet-: 
ang. en fabrik  f.  bildande af  färg-
stofter  ur lafvar  (1825). Sid. 89. 

Föreningsakten: 
mellan Sverige och Norge, 
se Sverige och Norge. 

Förlikn  ingskomitéer : 
se Lagförslag. 

Förmyndare: 
ang. förmyndares  redovisning, 
se Lagförslag. 

Förmyndarekamrar: 
se Lagförslag. 

Försvarslösa: 
se Lösdrifveri. 

Försvarsväsendet: 
ang. grunderna för  rikets försvar 
(1809). Sid. 4; 

ang. ett ombytt försvarssystem (1810). 
Sid. 5; 

om svenska handelns fredande  inom 
Östersjön (1811). Sid. 13; 

ang. bibehållande i fredstid  af  natio-
nalarmeringen på Gotland (1811). 
Sid. 13; 

ang. fördelning  af  anslag till istånd-
sättande af  (1830). Sid. 121; 

ang. Sveriges och Norges bidrag till 
det gemensamma försvaret  (1844). 
Sid. 193; 

ang. ordnande af  Sveriges och Norges 
gemensamma stridskrafter  (1856). 
Sid. 240; 

ang. den medborgerliga krigsbildnin-. 
gens ordnande (1862). Sid. 267; 

ang. landtförsvaret  (1865). Sid. 285; 
ang. föreslagna  grunder för  ny här-
ordning (1874.) Sid. 343; 

ang. granskning af  förslag  till värn-
pligtslag (1874). Sid. 344; 

förslag  till grunder för  öfvergång  till 
ny härordning (1875). Sid. 355; 

ang. landtförsvarets  ordnande (1882). 
Sid. 428; 

ang. föreslagna  grunder för  ny här-
ordning (1891). Sid. 519. 
Se äfven  Armén, Armén och flottan, 
Artilleri, Befästningar,  Beväringsvä-
sende, Exercisreglementen, Flottan,. 
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Gevär ocli gevärstillverkning, Krigs-
förvaltning,  Militärundervisning. 

Försäkringsväsendet: 
Sjöcrona: ang. ordnande af  (1883). 

Sid. 447. 
Se äfven  Arbetareförsäkring. 

Förvaltningen  af  Sjöärenden : 
se Embetsverken. 

Gamla testamentet: 
eller delar deraf.  Öfversättningar  af 

bibelkommissionen (1837, 1838,1839. 
1840, 1841, 1842, 1844, 1804, 1865, 
1867. 1868, 1878, 1888). Sid. 162— 
163, 165, 181,183—185, 188, 190,199, 
280, 296, 307, 313, 403, 497. 

Garnisonssj likhuset : 
se Militär helsovård. 

Generalpoststyrelsen: 
se Embetsverken. 

Generaltullst yre/sen : 
se Embetsverken. 

Gevär oeh gevärstill verkning: 
ang. besigtning af  Karl Gustaf  stads 

bruk (1811). Sid. 13; 
ang. besigtning af  Söderhamns gevärs-

faktori  (1812). Sid. 17; 
ang. inköp af  Karl Gustafs  stads bruk 

och ditflvttning  af  Söderhamns fak-
tori (1812). Sid. 22; 

ang. inköpet af  Karl Gustafs  stads 
bruk (1813). Sid. 24: 

ang. Karl Gustafs  stads gevärsfaktori 
o. en vapeneentralverkstad i hufvud-
staden (1831). Sid. 131; 

ang. reglering af  en förbättrad  ge-
värstillverkning i riket (1835). Sid. 
149; 

ang. byggnadsanstalter vid Karl Gu-
stafs  stads gevärsfaktori  (1835). Sid. 
150; 

ang. vapenbeställuingarna vid K. G. 
stads faktori  (1836). Sid. 155; 

ang. inköp af  Huskvarna gevärsfak-
tori (1836). Sid. 155; 

ang. en svensk-norsk gemensam mo-
dell för  snabbskjutande bakladdnings-
gevär (1867). Sid. 303; 

ang. modell å gevär, karbin och re-
volver (1878). Sid. 388. 

ang. 8 millimeters kaliber för  gevär 
och karbiner (1890). Sid. 515; 

ang. patronläge och ammunition f. 
6,5 111.111. gevär (1893). Sid. 552 

Grufvestadga: 
se Bergsväsende. 

Grundskatter: 
se Beskattning, 

Guadelou/ie: 
ang. ön G:es besittningstagande (1813). 

Sid. 27. 

G uld- oeh silfvcrarbeten: 
ang. underhaltiga, 
se Lagförslag. 

Gymnastiska undervisningen: 
förslag  till regi. f.  gvnin. centralinsti-

tutets föreståndare  (1814). Sid. 29. 
ang. ordnande af  (1859). Sid. 256; 

förnyadt  förslag  (1862). Sid. 271; 
Göteborg: 
ang. tillståndet i Göteborgs stad och 

län (1818). Sid. 57. 
Göta kanal: 
ang. ersättning för  jord mistad vid 

anläggningen af  (1810, 1811). Sid. 
7, 11. 

ang. Göta kanalarbete (1815). Sid. 39. 
ang. ändr. i regi. f.  Göta kanalbolags 

diskont (1815). Sid. 567; 
ang. seglationstaxa o. reglemente ni. 

m. (1831). Sid. 127; 
ang. orsakerna till vattenskador i Vads-

bo härad (1834). Sid. 145. 
Handel  oeh sjöfart: 

ang. svenska handelns fredande  inom 
Östersjön (1811). Sid. 13; 

ang. svenske handlandes förluster 
genom uppbringningar (1819—1824). 
Sid. 567; 

sammandrag af  förf.  ang. (1822). Sid. 
73; 

ang. liandelasjöfartens  tillstånd (1839). 
Sid. 168; 

förslag  till författningar  rör. passage-
rareångfartyg  (1849). Sid. 217. (1850) 
Sid. 219; 

ang. danande af  befälhafvare,  styr-
män och maskinister (1849). Sid. 217; 

ang. granskning af  lärokurs om ång-
maskiner (1849). S. 217; 

ang. rättigheten att föra  befäl  å ång-
slupar (1862). Sid. 267; 

ang. ny författning  i afseende  å pas-
sagerareångfartygs  byggande, utrust-
ning och begagnande (1863). Sid. 
275. 

förslag  till förordning  ang. befälet  å 
sv. handelsfartyg  (1878). Sid. 580. 

Se äfven  närmast följande  samt Sjölag. 
Handels-  och Sjöfartstraktater: 

ang. en ny handelstraktat med nord-
amerikanska fristaterna  (1816). Sid. 
41; 

ang. vissa frågor  beroende på inledda 
underhandlingar oin en handels- och 
sjöfartstraktat  med Frankrike (1864). 
Sid. 267; 

ang. en nv fransk  handelstraktat 
(1881). Sid. 424. 

Handelsförmdner: 
se Tullar. 
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JETanddsordninq: 

förslag  till förnyad  (1816). Sid. 42. 
Handelsrcgister,  firma  och prokura : 

förslag  till lag ang. (1884). Sid. 401; 
ang. föreskrifter  i afs.  på handelsre-
gisters förande  (1887). Sid. 482. 

Handtverkerier: 
förslag  till förnyade  författningar  ang. 
h. och om gemingsmäns antagande på 
landet (18i6). Sid. 42, 

sammandrag af  författningar  rör. h. 
o. manufakturer  (1822). Sid. 73. 

Helgeandsholmen: 
ang. hofstallets  förflyttande  (1856;. 

Sid. 240, 572; 
ang. Helgeandsholmens ordnande 
(1876). Sid. 374. 

Helsovård: 
ang. den Osbeckska kurmetoden för 
urartade veneriska sjuka (1811). Sid. 
12; 

ang. den allmänna läkarevårdens för-
bättrande ;1812). Sid. 15; 

ang. reglementet för  barnmorskor och 
afhjelpandet  af  bristen på barnmor-
skor (1812). Sid. 15; 

ang. vaccinationen i riket (1812). Sid. 
16; 

ang. det mediko-kirurgiska institutet 
(1816). Sid. 43: 

ang. åtgärder mot sjukligheten och 
koppsmittan inom hufvudstaden 
(1827). Sid. 96; 

ang. förslag  till instruktioner förstads-
physici o. fattigläkare  (1827). Sid. 96; 

ang. förbättringar  uti sjukvården inom 
hufvudstaden  (1827). Sid. 96; 

ang. anslag till en elektricitetsapparat 
i hufvudstaden  (1828). Sid. 107; 

förslag  till seratinierlasarettets utvid-
gande (1828). Sid. 107; 

ang. karantänsanstalter mot kolera 
(1831). Sid. 131; 

ang. åtgärder mot kolerans utbrott 
inom riket (1831). Sid. 131; 

ang. sundhetsförhållandenas  ordnande 
(1859). Sid. 250; 

ang. förändrade  instruktioner för  läns-
lasarett och kurhus (1864). Sid. 278; 

ang. instruktion för  provinsialläkare 
m. fl.  (18871. Sid. 479. 
Se äfven  Medicinsk undervisning, 
Medic. studier. Militär helsovård, 
Embetsverken. 

Hemmansklyfning: 
y ang. hem.kl. och afsöndring  af  jord 

eller andra lägenheter från  hemman 
(1839). Sid. 180; 

ang. hemmansklyfning,  egostyckning 
och jordafsöndring  (1892). Sid. 529. 

Förleckn.  öfver  Komitébet. 

Hjelmare  kanal: 
ang. taxa o. reglemente för  segelfar-

ten å (1829). Sid. 110; 
ang. erinringar vid samnia förslag 

(1830). Sid. 114. 
Hofrätterna: 
se Domstolar; ang. lönereglering se 
Embetsverken. 

Hospitalen: 
ang. hospitalen och hospitalsfondens 
förvaltning  (1844). Sid. 196; 

ang. förbättringar  i hospitalsväsendet 
(1850). Sid. 220; 

• ang. utlåtanden rör. näst föregående 
(1851). Sid. 223; 

ang. hospitalsväsendets förändrade 
organisation. (1870). Sid. 325. 

Se äfven  Sinnessjuke. 
Hvitbetssockertillverkning: 

Se Beskattning. 
Hypoteksinräftnini/n  r: 

se Banker. 
Hyttestadga: 

se Bergsväsende. 
Häradshöfdingarna: 
ang. lönereglering för, 
se Embetsverken. 

Härordning: 
Se Försvarsväsendet. 

Industri-  och handelskamrar: 
förslag  ang. (1885). Sid. 466. 

Införsel: 
se Tullar. 

Invalidinrättning: 
ang. inrättande af  ett invalidhus (1819). 

Sid. 63; 
förslag  till reglemente för  i—en å 
Ulriksdal (1823). Sid. 84. 

Jernvägar: 
ang. anläggande af  jernväg mellan 

Köping och Hult (1852). Sid. 224. 
ang. jernvägsanläggningar för  statens 
räkning (1856). Sid. 239; 

ang. stambanornas lämpligaste sträck-
ning (1859). Sid. 257; 

ang. riktningen för  en jernväg norrut 
från  hufvudstaden  (1862). Sid. 269; 

ang. svenskt jerns lämplighet till jern-
vägsmateriel (1863, 1866). Sid. 274, 
301; 

ang. organisation af  statens jernvägs-
trafiksförvaltning  (1868). Sid. 308,575; 

ang. plan för  enskilda jernvägsbygg-
nader (1870). Sid. 316; 

ang. inlösen af  Köping—Hults jern-
väg (1873). Sid. 337; 

ang. förberedande  granskning af  sty-
relsens för  statens jernvägstrafik 
förvaltning  (1876, 1877, 1878). Sid. 
370, 382, 396; 

42 



658 
ang. inteckning i jernväg (1879). Sid. 
404; 

ang. vissa jernvägsaktiebolags konkurs 
(1879). Sid. 405: 

ang. ansvarighet för  skada i följd  af 
jern vägsdrift  (1885). Sid. 465, 586; 

ang. byggnadssätt för  stambanan ge-
nom öfre  Norrland (1885). Sid. 
468; 

ang. möjligheten af  en allm. frakt-
lindring (1886). Sid. 473; 

ang. revision af  statens jernvägstaxa 
(1888). Sid. 493. 

Jordbruksfastighetskredit: 
ang. vissa frågor  rör. (1889). Sid. 
500. 

JordbrukslägaHieter  : 
ang. upplåtelse af  mindre (1892). Sid. 
529. 

Jordbruksnäringen; 
ang. beredande af  förlagskapital  för 

idkare af  (1886). Sid 471; 
ang. bildande af  en fond  för  täckdik-

ningslån (1887). Sid. 479; 
ang. nedsättning i räntan för  odlings-

lån (1887). Sid. 479. 
Jägeristat: 
ang. en ny (1835). Sid. 149. 

Kammarkollegium: 
se Embetsverken. 

Kammarrätten  : 
se Embetsverken. 

Kanaler: 
ang. fridlysning  af,  se Lagförslag. 
Se äfven  < röta kanal, Hjelmare kanal, 
Södertclje kanal. 

Kansli: 
k. m:ts, se Embetsverken; 
domsagas, se domstolar. 

Kansliordning: 
se Embetsverken. 

Kanslistyrelsen: 
se Embetsverken. 

Kapital-  oeh lifr^oiteförsäkringsanstalter  : 
förslag  till ränteförsäkrings-  och lif-

ränteanstalter (1848). Sid. 215; 
ang. en med civilstatens enke- och 
pupillkassa förenad  kapital- och lif-
ränteförsäkringsanstalt  (1865). Sid. 
284. 

Kajrita  tionsafgift  : 
ang. uppbärande genom kronans upp-
bördsmän af  en k.a. till riddarhuskas-
san (1812). Sid. 19. 

Kartverken: 
ang. de topografiska,  geologiska och 
ekonomiska kartverken (1871). Sid. 
327; 

ang. Sveriges offentliga  kartverk 
(1878). Sid. 394; 

ang. de ekonomiska och topografiska 
kartverkens framtida  bearbetande 
(1882). Sid. 441. 

Katekes: 
förslag  till förklaring  öfver  M. Luthers 

lilla katekes (1856). Sid. 236; 
nytt förslag  (1872). Sid. 331; 
öfversedt  förslag  (1873). Sid. 337; 
förslag  (1877). Sid. 385. 

Kommerskollegium: 
se Embetsverken. 

Kommunallagar: 
ang. kommunalstyrelse på landet och 

i stad (1859). Sid. 256; 
ang. kyrkostämma samt kvrko- och 
skolråd (1859). Sid. 256; 

ang. landsting (1859). Sid. 256. 
Se äfven  Sockenstämmor. 

Konkurs,  konkurslag: 
ang. jernvägsaktiebolags konkurs; 
ang. sedelutgifvande  bank oeh spar-
banks konkurs ; 

Se Lagförslag. 
Konsulatväsendet: 
ang. svenska o. norska konsulatväsen-
det (1856). Sid. 236; 

ang. svenska och norska konsulatvä-
sendet (1876). Sid. 373; 

förslag  till författningar  om svensk-
norsk konsularjurisdiktion (1886). Sid. 
473. 

Kreditförhållanden: 
ang. ordnande af  kr.förh.  o. lånean-

stalter (1853). Sid. 226; 
ang. ändringar i kreditlagstiftningen 

(1854). Sid. 228. 
Kreditupplag  oeh frilager: 
förslag  till förordningar  om (1884). 

Sid. 452. 
Krigsakademien  på Karlberg: 
ang. den ekonomiska förvaltningen 
(1820). Sid. 65; 

ang. undervisningen vid (1819). Sid. 61. 
Krigsförvaltning: 
ang. en krigsberedning och instruk-

tion för  krigskollegium (1810). Sid. 5; 
ang. författn.  rör. krigsförvaltningen 
till lands (1821). Sid. 71 ; 

ang. vissa öfverflyttningar  från  krigs-
kollegium (1829). Sid. 110, 112; 

ang. ny organisation af  krigskoll. 
(1829)." Sid. 112; 

ang. vissa frågor  rör. krigskollegiets 
organisation (1830). Sid. 120—121; 

ang. krigsförvaltningens  organisation 
(1862, 1863). Sid. 267, 275; 

ang. förändring  i uppbördssättet vid 
indelta armén (1864). Sid. 574; 

ang. krigskollegiets ombildning till 
en annéförvaltning  (1865). Sid. 294; 
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ang. lönereglering för  arméförvaltnin-
gen (1878). Sid. 386. 

Se äfven  Flottan. 
Krigslagstiftning  : 

förslag  till krigslag (18-26). Sid. 92; 
ang. verkställigheten af  vissa extra 
judiciella bestraffningar  (1839). Sid. 
168; 

ang. strafflag  och ordningsstadga för 
krigsmakten (1847). Sid. 212; 

förslag  till ordningsstadga för  krigs-
makten (1857). Sid. 243; 

ang. ansvar för  olofligt  tillgrepp, be-
gånget af  personer hörande till krigs-
makten (1857). Sid. 243; 

ang. strafflag  och disciplinärstadga för 
krigsmakten (1864). Sid. 278—279; 

förslag  till rättegångslag för  krigs-
makten (1867). Sid. 304; 

ang. ändringar i strafflagen  för  krigs-
makten (1887). Sid. 483; 

ang. ändring i förordningen  om krigs-
domstolar och rättegångar derstädes 
(1893). Sid. 546. 

Kronoräkenskaper: 
ang. nödiga förändr.  i följd  af  nya 
mvntsvstemet (1847). Sid. 570. 

Krut: 
ang. Kjellströms krntprobersätt (1809). 

Sid. 3; 
ang. slagkrutantändnings införande 

(1835). Sid. 151. 
Kgl.  biblioteket: 
se Embetsverken. 

Kgl.  hofret  och tle publika verken: 
ang. ved och kolbehofven  för  (1809). 

Sid. 3. 
K.  m:ts målningar: 

ang. förvaringsrum för  (1814). Sid. 31. 
Se äfven  Nationalmuseum. 

Kungl.  teatrarna: 
ang. en viss afgift  till k. teaterns un-
derhåll (1818). Sid. 57. 

förslag  till reglemente för  konungens 
hofkapell  o. spektakler (1830). Sid. 
123; 

ang. k. teaterns bibehållande eller upp-
lösning (1839). Sid. 166; 

ang. k. teatrarnes finansiella  förhållan-
den (1870). Sid. 366; 

Kungörelser: 
ang. uppläsande af  förordningar  från 
predikstolen (1814). Sid. 31; 

ang. förändradt  sätt för  kungörelsers 
meddelande (1833). Sid. 139; 

ang. påbud och stadganden som böra 
årligen uppläsas i kyrkan och vid 
häradsting (1837). Sid. 161; 

ang. kungörelsers uppläsande för  för-
samlingen (1839). Sid. 178. 

Kustförsraret  : 
ang. aflöningsstater  för  (1811). Sid. 11. 

Kvinlig  undervisning: 
ang. ordnande af  undervisning för 
kvinlig ungdom (1868). Sid. 312; 

ang. undersökning af  de högre flick-
skolonia (1888). Sid. 485. 

Kyrkohandbok: 
förslag  till ny (1854). Sid. 229; 
öfversedt  förslag  (1855). Sid. 232; 
förslag  till reviderad (1891). Sid. 523. 
nytt förslag  (1894). Sid. 560. 

Kyrkolagstiftning: 
ang. granskning af  ecklesiastika för-
fattningar  (1812). Sid. 17; 

förslag  till författning  mot missbruk 
vid kvrkoherdeval (1817). Sid. 58; 

förslag  till ny kyrkolag (1828). Sid. 103; 
ang. enskilda sammankomster (1839). 

Sid. 179. 
förslag  till kyrkolag och lagar rör. 
kvrkoväsendet samt kvrkostadgar 
(1846). Sid. 205; 

ang. kontroll öfver  kyrkoböckers fö-
rande (1846).Sid. 206; 

ang. främmande  trosbekännare (1872). 
Sid. 577; 

förslag  till kvrkolag och kvrkostadgar 
(1873). Sid. 378; 

förslag  till lag om stiftsstyrelse  (1891). 
Sid. 521; 

förslag  till lag ang. kyrkotukt, enskild 
själavård, ändring i lagen ang. till-
sättande af  presterliga tjenster m. (1. 
kvrkolagsförändringar  (1892). Sid. 
533. 

Kyrkm-åd: 
se Kommunallagar, Sockenstämmor. 

Kyrkoskrifning: 
ang. liva ministerialböcker (1889). 
Sid. 503; 

ang. kvrkoskrifningen  i Stockholm 
(1890). Sid. 507; 

ang. ordnande af  kvrkoskrifningen  i 
riket (1890). Sid. 508. 

Kyrkostämma: 
Se Kommunallagar. 

Lagförslag: 
ang. förändring  af  gällande bestraff-

ningssätt (1815). Sid. 37; 
ang. förändring  eller utdömande af 
vattenverk (1815). Sid. 37; 

förslag  till giftermåls-  och handels-
balk (1815). Sid. 38; 

förslag  till ny konkurslag (1817). Sid.t-
54; 

förslag  till ändringar i giftermålsbalken 
och byggningabalken (1817). Sid. 54; 

förslag'till  ärfda-  och jordabalk (1818). >• 
Sid. 58; 



(50 
• förslag  till bvgguingabalk (1810). Sid. 

63. 
förslag  till utsökningsbalk och rätle-
gångsbalk (1822;. Sid. 79; 

• ang. författning  om fast  egendoms 
försäljning  å lotteri (1823). Sid. 82; 

t ang. ändringar i utsökningsbalken o. 
missgemingsbalken (1823). Sid. 82; 

>- förslag  till allm. eivillag (1826. 1838). 
Sid. 92, 93; 

ang. utniätniug för  gäld efter  död per-
son (1828). Sid. 106; 

ang. olofligt  bortförande  af  barn (1828). 
Sid. 106; 

svenska och norska lagkomitéernas 
protokoll (1830). Sid. 123; 

förslag  till allm. kriminallag (1831, 
1839). Sid. 131—132; 

ang. förf.  om ansvar för  förfärdigande 
af  underhaltiga guld- o. silfverarbe-
ten (1832). Sid. 135; 

ang. anmärkningar mot förslaget  till 
kriminallag (1833). Sid. 141,; ]W 

i/ang. inrättande af  förmyndarekamrar 
(1839). Sid. 171; 

•ang. förändrade  föreskrifter  om by-
sättning (1839). Sid. 173; 

j-förslag  till förordning  ang. uppror, 
upplopp och olofliga  sammankomster 
(1839). Sid. 173, 

ang. handel om lösören (1839). Sid. 173; 
ang. fullgörande  af  underrätts utslag 

i skuldfordringsmål  (1839). Sid. 174; 
i ang. lagfart  af  fast  egendom (1839). 

Sid. 174; 
förslag  till fridlysningsstadga  för  ka-
nal-eller slussverk (1839). Sid. 174; 

ang. förmyndares  redovisningsmål och 
s. k. tvsta förmånsrätter  (1839). Sid. 
174; 

ang. arseniks försäljning  eller inne-
hafvande  af  obehörig (1839). Sid. 175; 

förslag  till vissa ändringar i gifter-
målsbalken och ärfdabalken  (1839). 
Sid. 175; 

/ ang. domstolarnes organisation, straf-
fen  i nv allm. kriminallag och ang. 
förlikningskomitéer  (1842). Sid. 189; 

förslag  till straffbalk  (1844). Sid. 195; 
förslag  till straffbalk  (1844). Sid. 197; 
ang. verkställighet af  fängelsestraff 

" (1844). Sid. 197; 
i/ ang. författning  om liva strafflagens 

införande  (1844). Sid. 197; 
förslag  till grundlagsförändringar  i 
sammanhang härmed (1844). Sid. 198; 

u förslag,  till giftermåls-,  ärfda-,  jorda-
oeh byggningabalk (1847). Sid. 213; 

förslag  till rättegångsbalk (1849). Sid. 
217; 

förslag  till handels- och utsöknings-
balkar (1850). Sid. 221 ; 

förslag  till lag om inrikes och utrikes 
vexlar (1851). Sid. 222; 

ang. stängselskvlclighet (1856). Sid. 
241; 

förslag  till konkurslag (1859). Sid. 
253; 

ang. ny lag rör. vattenrätten (1865). 
Sid. 293. 

ang. egande-, pant- och nyttjanderätt 
till fastighet  (1867). Sid. 305; 

ang. nv lag rör. vattenrätten (1870). 
Sid 320; 

förslag  till utsökningslag (1871). Sid. 
328; 

förslag  till utsökningslag (1876). Sid. 
369; 

ang. torrläggning af  jord (1877, 1878). 
Sid. 385, 401; 

ang. ny vexellag (1878, 1879). Sid. 
385, 410; 

ang. föreskrifter  i anl. af  nya utsök-
ningslagens införande  (1878). Sid. 
395—396; 

ang. inteckning i jernväg (1879). Sid. 
404; 

ang. vissa jernvägsaktiebolags kon-
kurs (1879). Sid. 405; 

ang. ny vattenrättsförordning  (1879). 
Sid. 408; 

ang. tio- och tjuguårig häfd  (1879). 
Sid. 409; 

ang. enskild sedelutgifvande  banks, 
aktiebanks och sparbanks konkurs 
(1880). Sid. 413; 

ang. förlagsinteckning  (1881). Sid. 422; 
ang. skvdd för  varumärken (1882) 

Sid. 435; 
ang. rättegångsväsendets ombildning 

(1884). Sid. 456; 
ang. rättegången i brottmål (1884). 

Sid. 458; 
förslag  till lag om skiljemän samt 
ang. förändring  i utsökningslagen 
(1885). Sid. 464; 

ang. tillägg till förlagsinteckningsför-
ordningen (1885). Sid. 464; 

ang. ersättning af  allmänna medel 
tlil vittnen i brottmål (1885). Sid. 
464; 

ang. förändrade  bestämmelser i fråga 
om äkta makars inbördes egendoms-
förhållanden  (1886). Sid. 470; 

ang. ändringar i strafflagen  (1886). 
Sid. 471; 

ang. hufvudgrunderna  för  en ny rät-
tegångsordning (1887). Sid. 481; 

ang. ändringar i strafflagen  (1887). 
Sid. 483; 



661 
ang. ändringar i strafflagen  (1888). 

Sid. 493; 
ang. bevisning inför  rätta (1889). Sid. 

501; 
''ang. ändring i rättegångsbalken (1890). 

Sid. 506; 
ang. hvad till fast  egendom är att 
hänföra  (1892). Sid. 536; 

ang. makars ansvarighet för  gäld oeh 
om boskilnad (1892). Sid. 537; 

i- ang. vissa invändningar i rättegång 
vid underrätt (1893). Sid. 545. 

^ ang. lag om köp och byte (1894). Sid. 
562. 

Se äfven  Bergsväsende, Bolag, Sjölag. 
Lagkomité: 
ang. grunder för  arbetet o. om arbe-
tets fördelning  inom en blifvande 
(1811). Sid. 10. 

Landsstaten: 
se Embetsverken. 

Landtbruksläroverk: 
ang. organisationen af  (1884). Sid. 454, 
585. 

Se äfven  Ultuna landtbruksinstitut. 
Landtmäteriförordniiu/: 
förslag  till ny (1817). Sid 52. 

Landtmäteristyrelsen : 
se Embetsverken. 

Landtmäteritaxa: 
ang. skiftesförrättningar  å inilitie- och 
civile boställen (1834). Sid. 146; 

ang. ändringar i 1. t. (1834). Sid. 14(5; 
förslag  till ny (1881). Sid. 583, 584. 

Landttullsersättning: 
ang. sättet för  utgående af  (1812). 

Sid. 21. 
Lapparne: 
ang. lapparne ocli fjällfinnarne  i Sve-
rige och Xorge (1844). Sid. 196; 

förslag  till förordning  rör. lapparne 
i Sverige och Norge (1867). Sid. 
303; 

ang. förhållandena  mellan de svenska 
lapparne och de bofasta  i Sverige 
samt ang. renmärken (1883). Sid. 
443; 

ang. utvidgning af  renbetesfjellen  i 
Jämtland (1889). Sid. 476; 

ang. beredande åt lapparne af  tillgång 
till skog eller renbete (1893). Sid. 
552. 

Lifrustkanimaren  : 
ang. plats för  dess samlingar (1880). 
Sid. 582. 

Linnespånadsinruttning: 
ang. användbarheten af  presidenten 

Edelerantz' mekaniska (1817). Sid. 46. 
Leif  vers alunbruk: 
ang. undersökning v. (1K17). Sid. 567. 

Lotsräsendet: 
förslag  till stat, reglemente och för-

ordning om lots- och båkväsendet. 
(1813). Sid. 26; 

ang. lots- och båkväsendet (1817). Sid. 
51; 

förnyade  förslag  till reglemente och 
förordning  ang. lots- och fyrinrätt-
ningarna i riket (1862). Sid. 272; 

ang. lotsarnes lönevilkor (1845). Sid. 
569; 

ang. lots- o. fyrinrättningen  i riket 
(1871). Sid. 576; 

ang. fyr-  och båkmedlens användande 
till beredande af  lättnader i skyl-
digheten att taga lots (1874). Sid. 343. 

Lurcndrägeri oeh gränsbevakning: 
ang. gränsbevakningen mot Norge 

(1817). Sid. 47; 
förslag  till förnyad  förordning  mot 

lurendrägeri och tullförsnillning 
(1817). Sid. 48; 

ang. ansvar för  olaga vägar öfver 
norska gränsen (1817). Sid. 48; 

förslag  till lag mot lurendr. (1824). 
Sid. 85; 

ang. ändringar i förordningen  mot 
oloflig  in- oeh utförsel  (1834). Sid. 
147. 

Lysningssedlar: 
ang. kartering af  (1812). Sid. 21. 

Länslasarett: 
se Helsovård. 

Länsräkenskaperna: 
ang. tidigare afslutande  af  (1881). Sid. 
420. 

Läroverken, allm.: 
ang. provisoriska förändringar  vid lä-

roverken (1813). Sid. 25; 
ang. grundläggande vid läroverken af 
öfning  och skicklighet för  national-
beväringen (1813). Sid. 25; 

ang. provisoriska förändringar  i skol-
ordningen (1813). Sid. 25; 

ang. betyg från  musikaliska akade-
mien för  sökande till directores mu-
sicesbeställningar (1814). Sid. 29; 

ang. sjunde lektionen vid åtsk. gvm-
nasier (1814). Sid. 29; 

ang. skolferierna  i Hernösands stift 
(1814). Sid. 29; 

förslag  till lönereglering (1817). Sid. 
49; 

förslag  till en förbättrad  skolordning 
(1817). Sid. 49; 

förslag  till reglering af  Stockholms 
stads elementarläroverk (1817, 1818). 
Sid. 50, 58; 

förslag  till interimsstat för  rikets lä-
roverk (1819). Sid. 59; 
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ang. Yisl>v stifts  läroverk (1819). Sid. 

59; 
ang. de Ärliga läseterminerna (1820). 

Sid. 65; 
förslag  till nv skolordning (1820). 

Sid. 65; 
ang. en förbättrad  organisation af 

Stockholms stads undervisningsverk 
(1820). Sid. 66; 

förslag  till en ständig aflöningsstat 
(1822). Sid. 75; 

ang. ansökningar till lärarebefattnin-
gar i gymnastik (1822). Sid. 76; 

ang. en förändrad  studentexamen 
(1822). Sid. 76; 

ang. ändringar i den föreslagna  regle-
ringen af  Stockholms stadsunder-
visningsverk (1823). Sid. 83; 

uppfostringskomitén  ang. föränd-
ringar i löneregleringen för  Visby 
stifts  läroverk (1825). Sid. 87; 

uppfostringsk.  ang. tiden för  skåde-
spels uppförande  i Linköping (1826). 
Sid. 91; 

uppfostringsk.  ang. inrättande i huf-
vudstaden af  en elementarskola efter 
ämnesläsningsmetoden (1827). Sid. 
98; 

ang. granskning af  1856 års skolstadga 
(1858). Sid. 246; 

ang. bildningsanstalter för  elementar-
lärare (1858, 1859). Sid. 247, 259; 

ang. afgångsexamen vid elementarlä-
roverken (1858, 1859). Sid. 247, 
259; 

ang. språkundervisningen vid (1866). 
Sid. 302; 

ang. undervisningen i historia och 
geografi  inom elementarläroverken 
(1868). Sid. 312; 

ang. undervisningen i matematik och 
naturvetenskap inom elementarläro-
verken (1871). Sid. 329; 

ang. revision af  gällande läroverks-
stadga (1872). Sid. 332; 

ang. inrättande af  en pedagogisk un-
dervisningsanstalt för  elementarlä-
rare (1873). Sid. 340; 

förslag  till stadga (1874). Sid. 349; 
ang. examen för  blifvande  lärare 

(1878). Sid. 399; 
ang. teckningsundervisningen vid ele-

mentarlärov. (1878). Sid. 399; 
ang. lönereglering för  allmänna läro-

verken (1879). Sid. 406; 
ang. likformig  uppställning af  grain-
matiska läroböcker (1881). Sid. 424. 

ang. organisationen af  lärov. (1884). 
Sid. 458; 

förslag  till stadga (1891). Sid. 516. 

ang. läsplan för  samskolor (1892). 
Sid. 543. 

ang. undervisningsprof  för  lärarebe-
fattningar  (1893). Sid. 551; 

ang. en mera betryggad ställning för 
de extra ordinarie lärarne (1893). Sid. 
551; 

förslag  till skjutinstruktion för  de 
högre läroverken (1893). Sid. 553. 

Läsare: 
undersökning ang. det s. k. läsare-
sällskapet i Vesterbotten (1819). Sid. 
62; 

förslag  till förordn.  mot s. k. läsare-
sällskap (1824). Sid. 86. 

Löneregleringar: 
se Kmbetsverken. 

Lösdrifveri: 
ang. förordning  om sysslolösa och 

vanartade personer (1828). Sid. 106; 
ang. ny förf.  rör. försvarslöse  och till 
allmänt arbete förfallna  personer 
(1869). Sid. 314; 

förslag  till förordning  ang. lösdr. (1882, 
1884). Sid. 436, 463, 

Se äfven  Arbets- och korrektionshus. 
Magasin  och magasinsinrättningar: 
ang. allm. magasinsinrättningens ställ-
ning (1823). Sid. 84; 

ang. distriktmagasins anläggande i 
Jemtland (1827). Sid. 101; 

ang. förslag  till inrättande af  s. k. di-
striktsmagasin (1832). Sid. 137. 

Maltdrycker: 
se Beskattning. 

Mantalsskrifning: 
ang. presterskapets befattning  med 

(1812). Sid. 20; 
ang. ny förordning  om (1812). Sid. 20; 
ang. hvad som vore att iakttaga i 
sammanhang med (1812). Sid. 21; 

ang. mantals- och skattskrifningarna 
i Stockholms stad (1814). Sid. 32; 

ang. mantalsskrifningarnas  förrättande 
inom de akad. jurisdiktionerna (1828), 
Sid. 105; 

förslag  till förordning  om förrättande 
af  (1872). Sid. 334, 577; 

förslag  till förordning  ang. (1889, 
1890). Sid. 502, 507. 

Margarin: 
förslag  till förordning  ang. försäljning 
och tillverkning af  (l888). Sid. 495. 

Mariebergs  styckgjuteri : 
ang. undersökning af  (1816). Sid. 
567. 

Markegångssättning: 
ang. insändande af  niarkegångssätt-
ningarna till justitieombudsmannen 
(1812). Sid. 19; 
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ang. Falu bergslags deltagande i (1812). 

Sid. 21. 
Medborgarrätt: 

loi-slag till lag 0111 förvärfvande  och 
förlust  af  (1890). Sid. 513. 

Medicinska  studier: , 
ang. med. st. af  blifvande  prester 

(1810). Sid. G: 
ang. mediko-teologiska stipendier 

(1810). Sid. 12; 
ang. populära medicinens studerande 

af  blifvande  prester (1812). Sid. 10. 
Medicinska  undervisningen: 
ang. åläggande för  medicine doktorer 
att vara kirurgie magistrar (1812). 
Sid. 15; 

ang. medicine doktorsexamen (1812). 
Sid. 16; 

ang. ordnande af  med. undervisningen 
(1859). Sid. 250, 573. 

Se äfven  Helsovård, Medicinska stu-
dier, Militär helsovård. 

Mediko-kirurgiska  institutet: 
se Helsovård. 

Mellanrikslagen  : 
ang. en förordning  rör. Sveriges och 
Norges inbördes handel och sjöfart 
(1815). Sid. 35; 

förslag  till förnyad  förordning  ang. 
Sveriges o. Norges ömsesidiga han-
dels- o. sjöfartsförhållanden  (1825). 
Sid. 88; 

ang. granskning af  bestämmelserna 
rör. handels- och sjöfartsförhållan-
dena mellan Sverige och Norse (1846). 
Sid. 206, 570; 

ang. ändringar i gällande stadganden 
rör. Sveriges och Norges ömsesidiga 
handel och sjöfart  (1856). Sid. 254; 

ang. ändringar af  svenska tulltaxebe-
stänunelser i afe.  på handeln mel-
lan Sverige och Norge (1856). Sid. 
235; 

förslag  till ändringar i gällande för-
ordningar ang. Sveriges och Norges 
ömsesidiga handels- och sjöfartsför-
hållanden (1888). Sid. 495. 

Meteorologiska  observationer: 
ang. ordnande af  sådana å fartyg 
(1876). Sid. 363. 

Militiebostätle»: 
granskning af  förf.  ang. utarrendering 

af  (1827). Sid. 102. 
Militär  helsorärd: 
ang. arméns medicinalverk (1809). 
Sid. 565. 

ang. inrättande af  ett garnisonssjuk-
hus i Stockholm (1810). Sid. 6; 

ang. inrättande af  Vtt institut till da-
nande af  fältläkare  (1810). Sid. 6; 

förslag  till instruktion för  garnisons-
sjukhuset (1811). Sid. 12; 

ang. en föreslagen  inrättning till 
danande af  fältläkare  (1813). Sid. 
26; 

ang. ett garnisonssjukhus och läkare-
institut (1816). Sid. 42; 

förslag  till ny reglering af  arméns 
läkarestat (1817). Sid. 46; 

ang. flottornas  läkarestater (1817). 
Sid. 51. 
ang. förbättrade  anstalter för  arméns 
sjukvård i fält  (1840). Sid. 182; 

ang. den årliga sjukvårdskostnaden v. 
allm. garnisonssjukhuset (1841). Sid. 
187; 

ang. granskning af  förslag  till regle-
ring af  arméns sjukvårdsanstalter 
(1843). Sid. 191; 
förslag  till enmilitärfarmakopé(1848). 
Sid. 571; 

ang. ordnandet af  den militära helso-
vården (1858). Sid. 245; 

ang. förste  läkaren vid Karlskrona 
station och extra läkarne vid flottan 
(1858). Sid. 246; 

ang. approbation och kassation af 
värnpligtige (1877). Sid. 317; 

ang. öfningar  i sårades transport 
(1877). Sid. 377. 

ang. transportmedel för  sårade och 
sjuke i fält  och lätt bataljonsförbin-
derivagn samt inrättande af  mili-
tära brunns- och badanstalter (1878). 
Sid. 389; 

ang. hvgieniska föreskr.  rör. kaserner 
(1879). Sid. 581; 

ang. inkvartering (1879). Sid. 581; 
ang. ordnande af  härens sanitetsvä-
sende (1881). Sid. 419; 

förslag  till förändringar  i arméns 
provianteringsstater (1883). Sid. 441 i; 

förslag  till organisation af  milit. sjuk-
hus i fred  (1884). Sid. 585; 

förslag  till organisation af  militära 
sjukhus i fält  (1887). Sid. 477. 

förslag  till reglemente f.  sjukvården 
i fält  (1888). Sid. 496; 

förslag  till lärobok i sjukvårdstjenst 
i trä ligen (1892). Sid. 588. 

Militär  undervisning: 
ang. regi. för  flottans  skeppsgosse-
kompani och skola (1822). -Sid. 
76; 

ang. sjökadetturs undervisning (1853). 
Sid. 571; 

angående organisation af  två militära 
ridskolor (1856). Sid. 240; 

aug. artilleriläroverkens reorganisation 
(1856). Sid. 572; 



anjr. granskning af  föreskr.  för  under-
visningsanstalter vid flottans  statio-
ner (1858). Sid. 572; 

ang. offlcersbildningens  ordnande 
(1862). Sid. 267; 

ang. inrättande af  ridskolor (1862). 
Sid. 267; 

ang. organisation af  en centralridskola 
(1865). Sid. 284; 

ang. de enskilda militära undervis-
ningsanstalternas upphörande (1865). 
Sid. 574. 

ang. krigshögskolans organisation, re-
glemente för  krigsskolan och instruk-
tion för  militärläroverkens öfverstv-
relse (1866). Sid. 298; 

förslag  till gymnastik- o. bajonettfäkt-
ningsregi. f.  infanteriet  (1869). Sid. 
575; 

förslag  till instruktion f.  kavalleriets 
o. artilleriets rid- och remontskolor 
(1879). Sid. 581; 

förslag  till skjutinstruktion f.  infan-
teriet (1880). Sid. 582; 

ang. instruktion i sabelfäktning  f.  ka-
valleriet (1890). Sid. 514; 

ang. sabelfäktning  till fots  (1890,1893). 
Sid. 515, 588; 

ang. skjutinstruktion f.  infanteriet 
(1892). Sid. 542; 

ang. gymnastik- och bajonettfäktnings-
regleiiiente (1892). Sid. 543, 588; 

ang. granskning af  lärobok i sjömans-
konsten (1893). Sid. 598; 

ang. reglemente f.  sjökrigsskolan 
(1894). Sid. 557. 

Se äfven  Krigsakademien vid Karl-
berg. 

Minderårige: 
ang. minderåriges antagande och an-
vändande i fabrik  eller handtverk 
(1877). Sid. 381; 

ang. revision af  förordningen  om min-
deråriges användande i arbete vid 
fabrik  etc. (1892). Sid. 580. 

Mineralier: 
ang. undersökning af  inom riket före-
kommande fosforsvrehaltiga  minera-
lier och bergarter (1873). Sid. 336. 

Se äfven  Apatit. 
Ministeria/bäcker: 
Se Kyrkoskrifning. 

Minväsendet: 
ang. Kreögers inrättning af  minor 
under vattnet (1848). Sid. 571; 

ang. torpedoinköp gemensamt för 
Sverige och Xorge, ang. personalen 
vid sjömineväsendet (1871). Sid. 329. 
ang. ininfartvg  (1871, 1872). Sid. 329, 
331; 

ang. minförsvaret  i Sthlnis o. Söder-
telje skärg. (1885). Sid. 585. 

Missionsverksamhet: 
ang. svenska kyrkans (1872). Sid. 331. 

Museum: 
ang. inrättande i hufvudstaden  af  ett 

ni. för  konstindustri och slöjd (1877). 
Sid. 384. 

Musikaliska  akademien: 
ang. reorganisation af  (1855). Sid. 
571; 

förslag  till nya stadgar för  (1862). 
Sid. 268; 

ang. nytt förslag  (1863). Sid. 276. 
Mynt  - och kontrollverken: 

Se Embetsverken. 
Myntväsendet: 

ang. taxa för  kopparskiljmvntningen 
vid Avesta (1819). Sid. 60'; 

förslag  till förbättringar  i myntverkets 
mekaniska delar (1819). Sid. 60. 

ang. kostnaden för  myntverkets istfind-
sättande (1821). Sid. 68; 

ang. förändringar  vid mvntinrättnin-
gen (1822). Sid. 73; 

ang. kostnaderna för  myntverkets 
iatåndsättande (1823). Sid. 83; 

förslag  till riksdalerstvcke (1826). 
Sid. 92; 

förslag  till nv revers å riksdalerstyc-
ket (1827). Sid. 96; 

förslag  till nv mvntfot  o. nva mynt-
sorter (1830). Sid. 115; 

förslag  till reglemente för  myntverket 
(1830). Sid. 115; 

ang. mvntarbetarnes aflöning  (1830). 
Sid. 115; 

ang. stål till mvnt- o. medaljstämplar 
(1830). Sid. l iS; 

ang. organisation af  en interiinssty-
relse (1830). Sid. 115; 

ang. förslaget  till reglemente (1831). 
Sid. 126; 

ang. Sveriges öfvergång  till ett guld-
myntsystem (1870). Sid. 317; 

ang. ett för  de tre nordiska rikena 
gemensamt guldmvntsvstem (1872). 
Sid. 333. 

Se äfven  Embetsverken. 
Mått,  mål o. vigt: 
förslag  till förf.  om (1838). Sid. 164. 
569; 

förslag  till författningar  om mått och 
vigt efter  det metriska svstemet 
(1877, 1878). Sid. 383, 395. ' 

Mönster  och modeller: 
ang. skydd för  (1878). Sid. 4<X). 

Nationalmuseum: 
ang. byggnadsplats för  (1845). Sid. 
200; 
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ang. nationalmuseets inredning (1862). 

Sid. 271; 
ang. oljemålningar för  nationalmuseum 
(1865). Sid. 292; 

ang. gipsafgjutningar  för  (1865). »Sid. 
295; 

ang. skulpturarbeten för  (1865). Sid. 
295; 

förslag  till reglemente för  förevisande 
af  (1866). Sid. 298; 

ang. lönereglering för  (1878). Sid. .'588. 
Se äfven  K. Maj:ts målningar. 

Nationalrepresentationen: 
ang. ombildning af  (1847). Sid. 209. 

Navigationsskolor  : 
förslag  till inrättande af  (1839). Sid. 

179; 
handels- o. sjöfartskomitén,  ang, före-
gående förslag  (1840). Sid. 183; 

förelag  till reglemente f.  (1875). Sid. 
360; 

ang. ändringar i regi. f.  (1888). Sid-
496. 

Nederlagsrätt: 
ang. Karlshamns handlandes begag-
nande af  dem lemnad nederlagsfrihet 
(1812). Sid. 23; 

förslag  till ny nederlagsförfattning 
(1813). Sid. 24; 

ang. nederlagsrätt för  Stockholms 
stad och åtskilliga andra stapelstäder 
(1813). Sid. 24;" 

ang. nederlagsvarors transport lands-
vägen från  Göteborg till Stockholm 
(1816). Sid. 41; 

ang. ny nederlagsförordning  (1834). 
Sid. 147. 

Nedre  justitierevisionen: 
Se Embetsverken. 

Norrbotten: 
ang. tillgodogörande af  malmfyndig-

heterna i (1818). Sid. 56; 
ang. bergshandteringens upphjelpande 
i Norrbotten och en lättare malm-
transport från  Gellivara (1827). Sid. 
99. 

Nya  testamentet: 
öfversättning  af  (1816). Sid. 45. 
proföfversättning  (1853, 1861). Sid. 
266, 571; 

ang. granskningen af  proföfversätt-
ningen af  n. t. (1868). Sid. 312; 

rör. proföfvers.  af  (1873). Sid. 577; 
ny öfversättning  (1877). Sid. 385; 
ny öfversättning  (1882). Sid. 442; 

Nybyggesväsendet: 
förslag  till förordning  ang. (1870). 

Sid. 325; 
förslag  till författningar  ang. nybyg-
gen i de norrländska länen och åbo-

ombyten å kronohemman (1873). Sid. 
342;' 

ang. upplåtande till nybyggen af  mark 
i Norrland (1876). Sid. 367. 

Olyckor: 
till sjös, se Sjölag. 

Olycksfall: 
i arbetet, se Arbetareförsäkring. 

Osbeckska kurmetoden : 
Se Helsovård. 

Ottenby: 
Se Stuteri väsendet. 

Passagerareångfartyg: 
Se Handel och sjöfart. 

Patentskydd: 
ang. (1878). Sid. -100. 

Pensionsväsende: 
ang. pensionering för  svårt sårade 

ofific.  o. underofflc.  (1811). Sid. 
566; 

förslag  till en allm. pensionskassa för 
rikets civila embets- o. tjensteniän 
(1823). Sid. 80; 

ang. civilstatens pensionskassas regle-
ring (1825). Sid. 87; 

förslag  till pensionsinrättning för  ec-
klesiastikstatens enkor och barn 
(1846). Sid. 204; 

förslag  till stiftsvis  inrättade pensions-
anstalter för  folkskollärare  (1855). 
Sid. 231; 

ang. pensionsanstalt för  svenska han-
delsflottans  skeppare, stvrmän och 
öfrige  sjöfolk  (1856). Sid". 234; 

förnvadt  förslag  ang. pensionsanstalt 
för  svenska handelsflottan  (1857). 
Sid. 244; 

ang. civilstatens pensionsväsende 
(1862). Sid. 270; 

ang. ordnande af  pensionsväsendet 
för  folkskolelärare  samt deras enkor 
och barn (1864). Sid. 279; 

ang. pensionering af  enkor och barn 
efter  civile tjenstinnehafvare  (1865). 
Sid. 284; 

ang. pensionering af  enkor och barn 
efter  prestmän och elementarlärare 
(1873). Sid. 341; 

ang. pensionering af  enkor och barn 
efter  ecklesiastikstaten (1873). Sid. 
342; 

ang. inrättande af  en enke- och pu-
pillkassa för  folkskollärare  (1874). 
Sid. 351; 

ang. flottans  pensionsväsende (1875). 
Sid. 360; 

ang arméns pensionering (1876). Sid. 
363; 

ang. ordnande af  arméns enke- och 
pupillkassa (1881). Sid. 419; 
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ang. civilstatens pensionsinrättnings 
ställning och behof  (1891). Sicl. 517; 

ang. ordnande af  pens.väs. f.  statens 
civile tjensteinnehafvare  o. deras 
enkor och barn (1894). Sid. 557. 

Postsparbank: 
ang. inrättande af  (1882). Sid. 441. 

Postväsende: 
ang. ångbåtar för  postens öfverförande 
frän  Sverige till Tyskland (1817). 
Sid. 52. 

ang. inrättande af  lättare och tvngre 
poster (1836). Sid. 158: 

ang. ordnande af  en bättre post- och 
personförbindelse  mellan Sverige och 
kontinenten (18<H)). Sid. 512. 

Predikotcceter: 
förslag  till två nva årgångar (1850). 
Sid. 221. 

Presterliga  lägenheter: 
författning  ang. ansökningar till (1827). 

Sid. 98; 
ang. samma sak (1839). Sid. 178; 
ang. ändring i lagen ang. tillsättande, 
af  presterliga tjenster (1892). Sid. 533. 

Se äfven  Prestvalsförordning,  Prester-
skapet, Kyrkolagstiftning. 

Presterslcapet: 
ang. allm. ordnande af  dess aflöning 
(18(51). Sid. 200. 

förslag  till förordning  ang. dess bo-
ställen (1879). Sid. 405. 

Se äfven  Kyrkolagstiftning,  Pensions-
väsende. 

Prestvalsforordiiiwj: 
förslag  till ny (1822). Sid. 77. 

So Kyrkolagstiftning,  Presterliga lä-
genheter, Presterskapet, 

Provinsialläkare.: 
ang. instruktion för  |1887). Sid. 479. 

Psalmbok: 
förslag  till förbättrade  kyrkosånger 
(1814). Sid. 33; 

Wallin, J. ()., förslag  till (1810). Sid.45; 
förslag  till psalmbok (1819). Sid. 59; 
förslag  till reviderad psalmbok. (1889). 

Sid. 503. 
Psaltaren : 

ny proföfversättning  (1834). sid. 148. 
ny öfversättning  (1888). Sid. 497. 

Resererjtemen te: 
förslag  till nytt (182(5). sid. 94. 

Rikets kollegier: 
se Embetsverken. 

Rikets städer: 
ang. ordningsstadga samt byggnads-, 

hamn- och brandordningar för  (1859). 
Sid. 253. 

Se äfven  Beskattning, Stadsplan ocli 
tomtindelning, Tolag, 

Riksarkivet: 
se Embetsverken. 

Riksbanken: 
ang. byggnadsplats för  nv riksbank 

(1884). Sid. 462. 
Riksdagens revisorer : 
förslag  till nv instruktion för  (1884). 
Sid. 462. 

Riksdagshus: 
ang. byggnadsplats för  nytt (1884). 

Sid. 462. 
Rust- och rotehall: 
ang. granskning af  förf.  rör. rust- o. 

rotehållares skyldigheter (1825— ). 
Sid. 568; 

ang. förordning  om rustningsskyldig-
heter (1829). Sid. 111; 

ang. rotehållares allm. skyldigheter 
(1829). Sid. 111; 

ang. lindring af  roterings- och rust-
ningsbesväret (1868). Sid. 308. 

Se äfven  Båtsmän. 
Ränta: 
ang. räntans frigifvande  (1859). Sid. 
255. 

Rättegångsordning: 
se Lagförslag. 

Rättegångsväsende: 
ang. dess ombildning, 
se Lagförslag. 

Rättsfrågor: 
ang. deras skiljande från  de admini-
strativa verken (1820). Sid. 66. 

Rättsväsendet: 
förslag  till förändrade  formulär  för 
priniäruppgifterna  till berättelsen 
ang. (1878). Sid. 396. 

Sala silfvergrufva: 
aug. undersökning af  (1817). Sid. 52. 

Salpeta tillverkningen: 
ang. upplijelpande af  (1811). Sid. 566. 

Sammankomster: 
ang. olofliga  — se Lagförslag; 
ang. enskilda — se Kyrkolagstiftning. 

Segelleder: 
ang. segelleden mellan Venern och 

hafvet  (1835). Sid. 151. 
ang. reglering af  bogseringsanstalterna 
på Göta elf  (1841). Sid. 187. 

Seglationsordniiu): 
förslag  till förnyad  (1817). Sid. 47; 
förslag  till ändringar i (1834). Sid. 147. 

Seminarier: 
se Folkskoleväsendet. 

Sinnessjuka : 
förslag  till förbättrad  lagstiftning  rör. 
vård oeh behandling af  sinnessjuka 
(1855). Sid. 231; 

förslag  till stadga för  (1879). Sid. 408. 
Se äfven  Hospitalen. 
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Sjöfartsnäringen  : 

ang. dess tillstånd (1889, 1890). Sid. 
503, 510. 

Se äfven  Handel och sjöfart,  Tullre-
stitutioner. 

Sjölag: 
förslag  till (1830). Sid. 157; 
förslag  till kofferdireglemente  (1836). 

Sid. 158; 
förslag  till sjölag och regi. för  han-

delssjöfarten  (1847). Sid.' "207; 
ang. sjölagsbestämmelser till förekom-

mande af  olvckor till sjös (1878). Sid. 
390; 

förslag  till ny (1887). Sid. 477. 
Se äfven  Certepartier. 

Sjöförsvaret: 
se Flottan. 

Skepps- och KastcUholmarna: 
ang. upplåtande till Stockholms stad 

af  (1864). Sid. 268. 
Skeppsmätning: 

ang. mätning af  handelsfartyg  (1817). 
Sid. 47; 

förslag  till nytt skeppsmätningsregle 
mente (1859). Sid. 259; 

nytt förslag  till skeppsmätningsregle-
mente (1864). Sid. 277. 

Skiftesstadga: 
förslag  till ändringar i 1827 års skif-
tesstadga (1832). Sid. 135. 

Skiljemän: 
se Lagförslag. 

Skjutsväsendet: 
ang. skjutsningsbesvärets ordnande 
(1859). Sid. 254; 

förslag  ang. ordnande af  (1877). Sid. 
380. 

Skogsväsendet: 
förslag  till skogsordning för  Öland 
samt instruktion för  skogsbetjenin-
gen (1814, 1811!). Sid. 34/ 45; 

ang. ekskogarne i riket (1816). Sid. 44; 
förslag  till skogsinstitut på djurgår-
den (1828). Sid. 105; 

ang. skogshushållningen och jagt-
väsendet i riket (1828). Sid. 109: 

ang. Yisingsö jordmåns lämplighet 
för  ekplanteringar (1835). Sid. 152; 

förslag  till instruktion för  skogs- och 
jägeristaten (1837). Sid. 160; 

U ang. en förbättrad  skogshushållning 
(1856). Sid. 237; 

. ang. skogsförhållandena  i Norrland 
och en förbättrad  skogshushållning 
derstädes (1870). Sid. 322; 

ang. stockfångstprivilegierna  i Xorr-
och Vesterbotten (1870). Sid. 324. 

Smittosummu husdjursjnkdomar: 
ang. förordning  rör. (1827). Sid. 102; 

ang. åtgärder mot (1865). Sid. 292. 
Sockcnstäm mor: 
förslag  till ny författning  om socken-
stämmor och kyrkoråd (1815). Sid. 
36. 

förslag  till förordn.  ang. sockenstäm-
ma och kyrkoråd (1839). Sid. 178. 

Se äfven  Kommunallagar, Kyrkolag-
stiftning. 

Soppgrgn: 
ang. dess beredande af  potatis (1827). 
Sid. 99. 

Spanmäl: 
ang. upphandling af  spannmål (1818). 

Sid. 58. 
Se äfven  Tullar. 

Sparbanker: 
ang. författning  rör. sparbanker (1868). 
Sid. 313; -

ang. förändrad  lagstiftning  rör. (1891). 
Sid. 524; ' 

ang. sparbankers konkurs se Lag-
förslag. 

Sprängämnen: 
ang. lagstiftning  rör. sprängämnen 
(1894). Sid. 560. 

Stadsplan och tomtindelning: 
förslag  till lag ang. (1885, 1886). Sid. 
466, 470. 

Stamholländcrier: 
ang. organisation af  (1846). Sid. 202; 
ang. stamholländeri inom Örebro län 
(1846). Sid. 203. 

Stil tens fastigheter: 
ang. ordnande af  förvaltningen  af 

(1876). Sid 367; 
förslag  till domänförvaltningens  ord-
nande (1880). Sid. 413. 

Statistik: 
ang. förbättrad  bergverks- o. fabriksst. 
(1890, 1893). Sid. 553, 587. 

Statistiska centralbyrån: 
se Embetsverken. 

Statskontoret: 
se Embetsverken. 

Statsverket: 
ang. dess kassaförlagsfond  (1890). Sid. 

513. 
Stenkolsfyndit/hefcr: 

förslag  till stadga ang. eftersökande 
och bearbetande af  (1885). Sid. 464. 

Stockfångstprivilcgier: 
se Skogsväsendet. 

Stockholms strid : 
ang. handels- och slöjdefiskalstjensten 
i Stockholm (1816). Sid. 42: 

förslag  till nvtt brandreglcinente(1827). 
Sid. 97; 

ang. fattigvården  i Stinn (1839). Sid. 
175; 
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förslag  till inkvarteringsordning för 
Sthm (1839). Sid. 180; 

förslag  till sockenstämmoförordning 
för  Sthm (1840). Sid. 203; 

ang. en förbättrad  själavård i huf-
vudstaden (1860). Sid. 264; 

ang. Stockholms undervisningsverk, 
se Läroverken; 

Stora Kopparsbergs  bergslag: 
ang. undersökning vid (1818). Sid. 
55. 

Se äfven  Beskattningsväsendet. 
Straffregister: 
förslag  till förordning  ang. straffre-
gister (1892). Sid. 538. 

Strömsholm: 
se Stuteri väsendet. 

Studentexamen: 
se Läroverken. 

Stuteriväsendet: 
ang. förvaltningen  af  Strömsholms 

kungsladugård och stuteri (1810). 
Sid. 8; 

ang. en stuteriinrättning vid Flyinge 
och Dalby kungsgårdar (1813)." Sid. 
27—28; 

ang. förändrad  organisation af  stute-
riet vid Strömsholm (1825). Sid. 89; 

ang. ett stuteri på Ottenby (1830). 
Sid. 119; 

ang. organisation af  Ottenbv stuteri 
(ia31). Sid. 130; 

förslag  till Flyinge stuteris förändring 
till hingstdepot (1836). Sid. 159; 

ang. jordbruks förenande  med Flyinge 
depot (1837). Sid. 161; 

ang. stuteri väsendet (1869). Sid. 315; 
förslag  till förändrade  anordningar i 
afseende  å statens stuteriinrättnin-
gar (1886). Sid. 472. 

Styrelsen för  allmänna väg- oeh vatten-
byggnader: 
se Embetsverken. 

Stämpelpappcrsförordning: 
se Beskattning. 

Stängselskyldighet: 
se Lagförslag. 

Stångjern: 
Se Bergsväsende. 

Sundhetskollegium: 
se Embetsverken. 

Svenskt jern: 
ang. dess lämplighet till jernvägsma-
teriel. 

Se Jernvägar. 
Sverige och Norge: 
förslag  till unionsvapen oeh flaggor 
(1844). Sid. 193; 

förslag  till föreningsakt  (1844). Sid. 
193; 

ang. Sveriges och Korges bidrag af 
stridskrafter  till det gemensamma 
försvaret  (1844). Sid. 193; 

ang. verkställighet af  domar i Sverige 
och Norge (1856). Sid. 238, 239; 

ang. ordnande af  Sveriges o. Norges 
gemensamma stridskrafter  (1856). 
Sid. 240; 

ang. revision af  föreningsakten  mel-
lan Sverige och Norge (1867). Sid. 
305, 575. 

Se äfven  Lagförslag,  Mellanrikslagen, 
Tullar, Lurendrägeri. 

Sångkonservatorium: 
ang. förslag  till ett s. k. (1830). Sid.. 

124. 
Södertelje kanal: 
förslag  till taxa för  (1819). Sid. 62. 

Tablå: 
mellan lagkomiténs förslag  till civil-

lag och den gällande (1838, 1839). 
Sid. 164—165, 171—173; 

mellan lagkomiténs förslag  till krimi-
nallag och den gällande (1841). Sid. 
188; 

mellan kyrkolagskomiténs förslag  och 
gällande kvrkostadganden (1854). Sid. 
229. 

Taekjern  '• 
se Bergsväsende. 

Tekniska  undervisningsväsendet: 
förslag  till teknologiska institutets 
organisation (1826). Sid. 91, 92; 

ang. teknologiska institutets tillstånd 
(1834). Sid. 145; 

ang. teknologiska institutet (1845). 
Sid. 200; 

förslag  till stadga för  teknologiska in-
stitutet (1846). Sid. 203; 

ang. Falu bergsskolas förening  med 
teknologiska institutet (1866)." Sid. 
301; 

ang. åtskilliga läroverks förening  med 
teknologiska institutet o. bildande 
af  en teknisk högskola (1873). Sid. 
340; 

ang. den lägre tekniska undervisnin-
den (1874). Sid. 350; 

ang. slöjdskolan i Sthm (1875). Sid. 
360; 

ang. utvidgning och omorganisation 
af  tekniska högskolan (1891). Sid. 
525. 

Telegrafstyrelsen: 
se Embetsverken. 

Tidsberäkning: 
ang. ny gemensam (1878). Sid. 580. 

Tjenstgöringsreglementen: 
förslag  till tj.r. för  armén (1819). Sid. 

59. 
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förslag  till tjenstgöringsreglemente för 
armén (1837). Sid. i!)0; 

ang. Ammilons förslag  till fälttjenst-
regl. (1844). Sid. 569; 

förslag  till nvtt tj.regl. (1858). Sid. 572; 
förslag  till tj.regl. del. 4 (1866.) Sid. 
574; 

ang. gemens, bestämmelser i sv. o. 
n. arméernas tj.regl. (1880). Sid. 
582; 

förslag  t. tj.regl. (1885, 1888). Sid. 
497, 586. 

Tolag: 
ang. reglering af  städernas tolag (1834). 
Sid. 147; 

ang. reglering af  tolagsersättningen 
(188;)). Sid. 445. 

Torncå  elf: 
ang. det regala laxfisket  i (1892). Sid. 
540. 

Trollhättan: 
ang. tillgodogörande f.  kronans räk-
ning af  vattenkraften  v. Tr. (1894). 
Sid. 557. 

Trossplaner: 
förslag  till (1831). Sid. 127; 
förslag  till (1841). Sid. 186. 

Tryckfrihetsförordning: 
förslag  till (1809). Sid. 1. 

Tullar,  ut- o. införsel  etc.: 
ang. höjd tull på utländska stenkol 
(1813). Sid. 24: 

ang. nedsatt tull för  utgående jern 
(1814). Sid. 29; 

ang. upphörande af  helfriheten  för 
varor utförda  med främmande  far-
tyg (1814). Sid. 30; 

ang. förbud  mot införsel  af  rum och 
manufaktur-bomullsvaror  samt höjd 
kaffetull  (1815). Sid. 35; 

ang. varutransporter mellan Danmark 
och Norge landtvägen genom Sverige 
(1815). Sid. 36; 

ang. utförsel  af  skogsprodukter till 
Norge (1815). Sid. 36; 

•ang. allmänna grunder för  nv tull-
taxa (1815). Sid. 36; 

förslag  till ny tulltaxa för  inkomman-
de varor och för  inkommande ost-
indiska varor (1816). Sid. 40; 

förslag  till sjötullstaxa för  utgående 
varor (1816). Sid. 40; 

ang. vissa handelsförmåner  åt Udde-
valla stad (1816). Sid. 41; 

ang. utförsel  af  tunband från  Malmö-
hus län (1816). Sid. 41; 

ang. stämpling af  kondemnerade va-
ror (1816). Sid. 41; 

ang. förpassning  af  utländska varor 
(1816). Sid. 41; 

ang. reglerande af  tullafgiften  på 
spanmål (1830). Sid. 114; 

förslag  till förändring  i gällande tull-
taxa (1834). Sid. 146; 

ang. införsel  af  stenkol (1839). Sid. 
166; 

förslag  till nv tulltaxa (1839). Sid. 
167;" 

förslag  till nv tulltaxa (1847). Sid. 
212; 

ang. ny tulltaxa (1865). Sid. 295; 
ang. tulltaxebestämmelserna för  pap-

per (1877). Sid. 376; 
ang. ändring af  gällande tullsatser 
(1879). Sid. 410; 

förslag  till tulltaxa (1882). Sid. 426; 
ang. differentialtullar  (1886). Sid. 474; 
ang. jämkningar i tulltaxan (1889). 

Sid. 498; 
ang. tullsatser å barlastjern samt 
skrotgjutgods (1889). Sid. 498; 

förslag  till ny tulltaxa (1891). Sid. 518. 
Se äfven  Tullverket, Mellanrikslagen, 
Nederlagsrätt, Lurendrägeri. 

Tullrcstitutioncr: 
ang. lättnader åt sjöfartsnäringen  ge-

nom (1889). Sid. 498. 
Tullverket: 
ang. en nv organisation af  (1822). Sid 

78; 
ang. förändring  af  räkenskapsmeto-
den vid tullverket (1819). Sid. 61; 

ang. packhus- och nederlagsmagasins-
inrättningarna i Göteborg (1816). Sid. 
40. 

Tågordnings 
förslag  till interimsförfattning  för  tå-
gande trupper (1809). Sid. 3. 

ang. ny (1827). Sid. 99; 
TJltuna•  landtbruksinstitut: 
förslag  til) stadgar f.  (1844). Sid. 195; 
ang. undersökning rör. förvaltningen 
och hushållningen v. (1877). Sid. 383. 

Se äfven  Landtbruksläroverken. 
Undervisningsväsendet: 
ang. öfverseende  af  rikets allm. un-
dervisningsverk (1828). Sid. 108. 

Se äfven  Folkskoleväsendet, Gymna-
stiska undervisningen, Kvinlig un-
dervisning, Läroverken, Medicinska 
undervisningen, Militär undervisning, 
Universiteten. 

Universiteten: 
ang. ökadt antal af  magistrar vid pro-

motionerna i Lund (1814). Sid. 29. 
ang. akademiska docenters tjensteårs-

beräkning i ecklesiastik befordrings-
väg (1820). Sid. 65; 

granskning af  Upsala akademis kon-
stitutioner (1820). Sid. 67; 
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ang. nya stadgar i afs.  på kirurgie 
magisterexamen (1828). Sid. 104; 

ang. edsformulären  vid universiteten 
(1828). Sid. 104; 

ang. försvårande  af  inträdet i statens 
tjenst (1828). Sid. 104; 

ang. lärdomsprof  för  teol. kandidater 
o. licentiater (1828). Sid. 104; 

ang. mantalsskrifningarnas  förrättande 
inom de akad. jurisdiktionerna (1828). 
Sid. 105; 

förslag  ang. nya statuter ocli embets-
examina (1851). Sid. 222; 

ang. undervisnings-, examens- och 
studieväsendet inom de filosofiska 
fakulteterna  (1880). Sid. 499. 

Uppbörds-  och redwisningsväsendct : 
ang. förenklande  af  uppbörds- och 
redogörelseverket (1847). Sid. 248. 

förslagt.  regi. f.uppbördsverket(1847). 
Sid. 570; 

ang. för  länen (1875). Sid. 358; 
förslag  till nytt uppbördsreglemente 
(1887). Sid. 480. 

Upphandlings-  och c ntrepi ena dväsen dc : 
ang. ordnande af  statens (1888, 1889, 

1893). Sid. 494, 499, 548. 
Uppror: 
se Lagförslag. 

Utförsel: 
se Tullar. 

Utländingar  : 
ang. bevillningsafgifter  af  uti. för 

konserter eller dramatiska föreställ-
ningar (1890). Sid. 505. 

Utställning: 
ang. en allmän konst- och industri-

utställning i Sthlm (1882. 83). Sid. 
584; 

ang. en allm. industri- och konstut-
ställning i Sthlm 1897, (1894). Sid. 
562. 

Varumärken: 
ang. skvdd för  (1878). Sid. 400; 
ang. nytt förslag  (1882). Sid. 435. 

Vattenskador: 
i Vadsbo härad, 
se Göta kanal. 

Vermländska  finn-allmogen: 
ang. dess angelägenheter (1825). Sid. 90. 

Veterinärväsendet: 
ang. erforderliga  veterinärundervis-
ningsanstalter (1822). Sid. 78; 

förslag  till reglering af  veterinärin-
rättningarna (1851). Sid. 222; 

ang. veterinärväsendets ordnande 
(1865). Sid. 291; 

ang. ordnande af  (1874). Sid. 351. 
Vexelkwse.n: 
ang. förhållandet  med (1816). Sid. 43. 

Verlar: 
lag om vexlar, vexellag, 
se Lagförslag. 

Väghullningsbesväret: 
ang. förändrad  lagstiftning  i fråga  om 
utgörandet af  (1880). Sid. 414. 

Värnpligt: 
se Försvarsväsende. 

Yrkesinspektion: 
ang. distriktsindelning för  (1890). Sid. 
511. 

.4 nghä tsförbi  lidelse: 
ang. statsunderstöd till en regulier 
ångbåtsförbindelse  mellan Sverige 
och La Platafloden  (1890). Sid. 509. 

Angfärjeförbindelse: 
ang. en sådan mellan Sverige och 

Seland (1884). Sid. 585. 
Ångpannor: 
ang. granskning af  lärokurs om ång-

maskiner (1849). Sid. 217; 
förslag  till författning  ang. kontroll å 
(1889). Sid. 502. 

Äkta makar: 
ang. deras inbördes egendomsförhål-

landen, ansvarighet för  gäld, 
se Lagförslag. 

öfverintendentsembetet: 
Se Embetsverken. 

Öland: 
förslag  till skogsordning för  Öland 
(1814, 1816). Sid. 34, 45; 

ang. användningen af  kärr och mos-
sar på (1816). Sid. 45; 

förslag  till reglemente för  staden 
Borgholm (1817). Sid. 51. 
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Sjöförsvaret  •• 
se Flottan. 

Sjöförsvarsdepartcmentet: 
se Statsdepartenienten. 

Sjökrigsmateriel : 
se Flottan. 

Sjökrigsskolan : 
se Flottan. 

Sjömanshus : 
se Handel och sjöfart. 

Skepps- och Kastellholmarne: 
ang. bebyggande af  — (1903). Sid. 180. 

Skeppsmätning : 
se Handel och sjöfart. 

Skiljenämd: 
se Förliknings- och Skiljenämd. 

Skogskommittén : 
(1899). Sid. 82—85. 

Skogsväsendet: 
[Poignant, K., ang. dispositionsrätten 

öfver  enskildes skogar (1874). Sid. 
189]; 

främjande  af  den enskilda skogshus-
hållningen (1899). Sid. 82; 

ang. forstligt  försöksväsende  (1899). 
Sid. 83; 

ang. åtgärder mot skogseld (1899). 
Sid. 85. 
Skytteväsendet, Frivilliga: 

ang. omorganisation af  (1902). Sid. 
159. 
Smittosam husdjurssjukdom : 

ang. förekommande  af  öfverförande 
mellan Sverige o. Norge af  (1896). Sid. 
28. 
Statsdepartenienten: 

landt- och sjöförsvarsdepartementens 
förening  (1895). Sid. 12; 
Statistik: 

se Arbetsstatistiska undersökningar, 
Handel och sjöfart. 
Statsmedicinsk anstalt: 

inrättande af  (1899). Sid. 89. 
Stiftelser: 

ang. lag om offentligen  erkända stif-
telser (1903). Sid. 180. 
Sverige och Norge: 

riksgränsens sträckning från  Idefjor-
den ut till hafvet  (1897). Sid. 41 ; 

ang. ändrade bestämmelser lör. Sve-
riges och Norges förening  (1898). Sid. 
44; 

ang. särskilda konsuler (1902). Sid. 
148. 

Se äfven  Artilleriet, Mellanrikslag, 
Smittosam husdjurssjukdom. 
Teaterkommittén: 

(1898). Sid. 48-50 . 

Teatrar: 
Se Kungl. teatrarna. 

[  Teknisk  undervisning: 
förslag  till undervisningsplaner för 

tekniska afton-  och söndagsskolor (1877). 
Sid. 190.] 
Telegrafverket: 

se Post- och telegrafverket. 
Tidningar: 

tillhandahållande af  — genom post-
verkets försorg  (1901). Sid. 123. 
Tjänsteaftal: 

mellan husbönder och tjänare (1900). 
Sid. 117. 
Tjänstgöringsreglementen: 

se Armén. 
[Torfkolning: 

ang. G. Angells o. H. Ekelunds me-
toder för  — (1894). Sid. 196.] 
Trollhättan: 

se följ.  och Vattenkraft. 
Trollhätte  kanalbolag: 

dess rättsförhållanden  till kronan 
(1897). Sid. 39. 
Trollhätte  kanal: 

ändringar i trafiktaxan  för  (1901). 
Sid. 125. 
Tuberkulos: 

ang. försök  rörande — öfverförande 
på djur (1903). Sid. 172. 

ang. försök  rörande äldre nötkrea-
turs mottaglighet för  tuberkulös smitta 
(1903). Sid. 172. 
Tullverket: 

ang. granskning af  tullverkets stater 
(1902). Sid. 156. 
[  Tågordning: 

projekt till ändringar i (1809). Sid. 
183.] 
Undervisningsväsende: 

se: Flickskolor, Folkskoleväsendet, 
Läroverken Allm., Teknisk undervis-
ning. 
TJnionskom  mitt ni : 

(1898). Sid. 44—45. 
Universitetsexa  menskommitten : 

(1903—). Sid. 172—174. 
Universitetskommittén: 

(1900-01). Sid. 95, 129—130. 
Universiteten: 

ang. föreslagna  förändringar  i juridi-
ska universitetsexamina (1895). Sid. 10; 

stadga ang. undervisnings-, studie- o. 
examensväsendet inom teol. fakulteter-
na (1898). Sid. 56; 

ang. e. o. professorers  ställning (1900). 
Sid. 95; 

ang. tillsättande af  lärarebefattningar 
och ang. docentinstitutionen (1901). 
Sid. 129; 



231 

ang. juridiska examens-, undervis-
nings- o. studieväsendet (1903). Sid. 
172; 

ang. undervisningskurser i bokföring 
vid universiteten (1903). Sid. 174. 
Utländing: 

se Jord. 
Utländska  riksförsamlingar: 

Berg, C-., ang. sammansättningen af 
— (1903). Sid. 175. 
Utställningar: 

ang. arméns deltagande i 1897 års 
utställning (1896). Sid. 18; 

Sveriges deltagande i Parisutställ-
ningen (1898). Sid. 58. 
Vattenfallskommittén: 

(1899—1903). Sid. 88, 96, 128—129, 
162. 
Vattenkraft: 

ang. ett för  kronan och Trollhätte 
elektr. kraftaktiebol.  gemensamt utta-
gande af  vattenkraft  i Göta älf  vid 
Trollhättan (1899) (1901). Sid. 88, 129; 

arrende af  viss del af  vattnet vid 
Trollhättan (1900). Sid. 96; 

tillgodogörande af  Älfkarlebvfallens 
vattenkraft  (1900). Sid. 96; 

reserverande af  vattenkraft  för  elektr. 
järnvägsdrift  (1901). Sid. 128; 

ang. staten tillhöriga vattenfall  (1903). 
Sid. 162. 

Vattenrätt: 
utsträckning af  jordägares rätt till 

vattnet å hans grund (1898). Sid. 70. 
Villkorlig  frigifning  och villkorlig straff-

dom : 
ang. förslag  och utredning om (1902). 

Sid. 145. 
Vin  och maltdrycker: 

Sundberg, G. E., redogörelse för  lag-
stiftningen  om handel med (1900). Sid. 
107. 

Se äfven  Maltdrycker. 
Värnpliktige: 

ang. undersökning af  —s duglighet 
till krigstjänst (1901). Sid. 140. 

Se äfven  Härordning. 
Värnpliktslagstiftning  : 

vissa spörsmål inom — en (1899). Sid. 
89; ang. granskning af  förslag  till n v 

värnpliktslag (1900). Sid. 114; 
ang. värnpliktsskatt (1903). Sid. 166. 
Se äfven  Härordning. 

» Zontariffskommittén»: 
(1898). Sid. 64—65. 

Ångfartyg: 
se Handel och sjöfart. 

Älfkarlebyfallén: 
se Vattenkraft. 

Ämbets- och tjänstemän: 
se Ersättning af  allm. medel, Sab-

batshvila. 
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R Ä T T E L S E R OCH TILLÄGG. 

Sid. 4 rad 11 nedifrån  står: 1901: läs 1900. 
» > » 9 » > Lenman; läs: Lennman. 
» 11 > 16 » 3 revisionssekreterare: läs: arkitekt. 
> 13 » 3 » » 8 0 ; läs: 81. 
> 17 > lOofvanifrån  » 80; läs: 81 
» 33 » 18 j > 80; läs 81. 
> 41 > 16 » tillagges: K. prop. n:r 70 den 26 mars 1904 ang, be-

stämmande af  sträckningen af  viss del af  sjögrän-
sen mellan Sverige och Norge. 

» » » 29 » tillägges: K. bref  den 24 maj 1901 ang. kommerskol-
legiets sjöfartsstatistik. 

» 48 > 14 nedifrån  står: 80; läs: 81. 
> 50 > 9 » » 74; > 75. 
> 55 s 10 » i 74; > 75. 

70 » 3 > s A. II.; läs: Å. H. 
3 71 3 11 » > 108: läs: 109. 
» 72 » 1 » » 123; » 125. 
> 79 » 7 ofvanifrån  > 94; > 95. 
» 82 > 17 ^ » 119; , 121. 
» 85 » 9 nedifrån  tillägges på ny rad: Se sid. 62 o. f.  af  prot. öfver  jord-

bruksärenden den 11 januari 1902 vid årets stats-
verksprop. ang. förslag  till stat för  en forstlig  för-
söksanstalt. 

» 91 » 6 > står: 108; läs: 109. 
> 93 » 11 » » utarbetad; läs: daterad. 
» 95 > 12 ofvanifrån  - 127; läs: 129. 
> 114 > 23 nedifrån  » O. T. Zethelius; läs: K. O. Zethelius. 
» » > 6 > j Lennmalm; läs: Lennman. 
» 124 » 22 ofvanifrån  tillägges: Den 12 dec. 1903 afgafs:  Generalpoststyrel-

sens förnyade  underdåniga utlåtande öfver  särskilda 
kommitterades förslag  till ändring i gällande stad-
ganden ang. tillhandahållande af  tidningar genom 
postverkets försorg.  Stockholm 1904. 56 sid. 8:o. 

K. prop. n:r 44 den 11 mars 1904 med förslag 
till förordning  ang. villkoren för  postbefordran  af 
tidningar och andra periodiska skrifter. 

> 128 > 11 nedifrån  tillägges vid egna hems kommitténs betänkande: K. 
prop. n:r 92 den 29 februari  1904 ang. lån af  stats-
medel för  beredande af  tillfälle  för  arbetaré att på 
landsbygden förvärfva  egna hem. 

> 129 » 19 ofvanifrån  tillägges: Järnvägsstyrelsens utlåtande afgafs  den 23 
december 1902. Se sid. 220 o. f.  af  prot. öfver 
civilärenden den 12 januari 1904 vid statsverkspro-
positionen s. å. 

> 131 > 1 4 » står: kommerskollegium; läs: kammarkollegium. 
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Sid. 131 xad 17 ofvanifrån  tillägges: kammarkollegiets utlåtande afgafs  den 2 
maj 1902; ärendet anmäldes den 19 dec. s. å. Ut-
drag af  prot. öfver  ecklesiastikärenden s. d. tryckt 
Stockholm 1902. (50 sid. 4:o.) 

3 147 s 6 nedifrån  tillägges: Se sid. 134 o. f.  af  prot. öfver  civilärenden 
den 12 januari 1904 vid statsverksprop. s. å. 

» 154 » 8 > tillägges under läroverkskommitténs betänkande: Ett af 
J. P. Veländer utarbetadt sakregister trycktes Stock-
holm 1903 (32 sid. 4:o), och af  ledamöterna Carlson 
och Lindström äfvensom sekreteraren samt läro-
verksadjunkten K. L. Olsson utarbetades en sam-
manfattning  af  utlåtanden, yttranden och petitioner 
i anledning af  betänkandet (Stockholm 1904. IV + 
208 sid. 4:o). Dessa fyra  sistnämnde biträdde äfven  vid 
utarbetandet af  k. prop. n:r 50 den 31 dec. 1903 
ang. ändrad anordning af  rikets allmänna läroverk 
samt lönereglering för  de vid dem anställde lärare. 

> 157 » 18 ofvanifrån  tillägges vid betänkandet ang. tullverket: Vid 1904 
års riksdag framlades  förslag  till utgiftsstater  för 
tullverket och till aflöningsreglemente;  se sid. 5 o. 
f.  af  prot. öfver  finansärenden  den 12 januari 1904 
vid statsverkspropositionen. 

» 159 » 14 nedifrån  står: Ekelund; läs: Eklund. 
» 162 » 10 ofvanifrån  vid betänkandet ang. arméns musikpersonal tillägges: 

Se sid. 26 o. f.  af  prot. öfver  landtförsvarsärenden 
den 12 januari 1904 vid statsverksprop. s. å. 

> 163 » 4 » står: A. O. F. Albin; läs: A. O. F. von Arbin. 
> 164 > 6 » ang. landstormens organisation tillägges: Se sid. 50 

o. f.  af  prot. öfver  landtförsvarsärenden  den 12 ja-
nuari 1904 vid statsverksprop. s. å. 
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