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I. §.
andlandé Nationers rättighet, at hos hvat-

andra idka kdpslagan^r grundad uti denAllmänna Folksråtren, otkdet inbördes be*
bof, Tom alla Lander ftå uti af hvarandras

frodu&er, når egit luftftrek hindrar briflande va¬
rors framalftrande af egen jord, och tftredaudc a£
egen flit. Den Nation räknas derföre, icke utai
fkjål, for Barbarifk, fom från detta handels gemen-
flv-ap aldeles uteliånger andre folkflag; ty den u-
tefrånger tillika (ig fjelf därifrån. Hvart och et Ri¬
ke tillmäter likväl handels rättighet åt de ofrige Län¬
der, med den iåmpa, at det fjelf icke fkadar fig;i flod hvaraf, då det icke vill blifva nyttigt, at läm¬
na främlingars handel fri tillgång til alla hamnar och
handels platfer, med enahanda iérmåner, fom lan¬
dets egna medborgare nitffaV kunna Bock TVåinlin*
gar icke utan fl^ada, och fahra för rcprelfalier, u-
teftångas omgånge, på drå-
geji^e^HcüfTUppä fädan grund år handelen bygd,
lä val inom Europa, fom på de platfer i de öfrigeTre verldenes delar, dår Europeifke Stater hafva E-
tablifTementer. I flod af denna reciprocitet, ägerSverige en fri handel i alla Stater inom Europa, ochalla främmande likafå hår tillbaka, men med den
billiga inlkrånkning å ömfe fidor, at handelen får
endaft idkas, dels i viff* Ståder, dels ock med vis-
fa varor, och det antingen ftåndigt, eller endaft
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vid vilfa tHlfåflen. Standom hinder likvll, at fl
vål Europeifke magter, fom de i andre verldenes de¬
lar varande Stater, öpnac fri handel uti farorna Un¬
der, dels for alla Europäer, dels ock endaft for vis-
fa, och det befynnerligen i vi/& hamnar; men få-
dant beror på vifla Traktater och afhandlingar fora
emellan Nationerne blifvit flatne.

Huru härmed förhålles efter Sveriges Handels
Lagar och inrättningar, förtiänar at nåmnas. Alla de
fom ftå under främmande Ofverhcts lydno, kallas
främmande och utlänningar. Uti var gambla Lagkallades de giäfter, och uti de nyare forordningar,
nåmnas de fom for handels fkuli beföka Riket, och
allenaft någon tid dår qvarblifva, Expediter, At des-
la icke kunna vara berättigade till famma förmå¬
ner och friheter i handel, fom antingen Svenfki
Undefffitare i gemen, «Her hvarje Stads borgare itynnérhee^^?djjnycket billigare, fom hvar Stat bör
(ig ombeflita, at ibönrfig bibehålla all möijelig han¬dels vinft, och icke tåla, at utlänningen ro&~cikta figmed landets fkada* Men at aldelcs uteftånga Utlän¬
ningen ifrån deltagande uti Rikets handel, paffar fig
hvarken med Jus Gentium, för de fkiäi fom i fö¬
regående §. äro anförde; icke eller vore det för Ri¬
ket nyttigt, emedan Landers egna handlande /kul¬
le därigenom få vapn i hånderne* att igenom fam-
manfättningar omåtteligen tvinga varornes pris,
kyilkct nu icke kan /ke, då Utlänningen hafver fri¬
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het a t med fitt deltagande i handel hålla varorne
vid ett fkåligit varde. Ur i Sverige, åro alt derföre
alla Utlänningar, hvars 0tverhet ftår med Konun¬
gen och Riket i vånikap, berättigade till handels
dritVande, med få ftor frihet^ fbm Jus Gentiwn
utfåtter. Ty, att fomlige under tiden njuta ftörrc
förmåneivFådant grundar (ig, fom vid förra §. fagt
år, uti fårikile betingade förbund, vånlkaps och
handels Trachter,. Således i ftöd af dcc emellan
Sverige och Rysland d. 7, Anguß, 1743. fiutne freds
fordragets 14. §. tillkomma bagge deffe Rikens un¬
der fåra re , alla de Privilegier och förmoner i han¬
delen, h vilka Gent i Amicijfima thårutinnan varda
tillfhdde och förundte : hvarpå åfven fyftar 20.
af Defenfive Alliance Traäaten emellan bägge defle
höga Riken d. 25. Jun: 1743. Huru härmed för-
hålles emellan Sverige och Repuhliquen Aligier, fes
af Traktaten d: ^ April 1729. $. §. 1. 2. och 14.
Befkaffenheten håraf med RefuhhqUen Tunis 5* Hles
i Freds och Handels Tra&aten d: 23 Dec: 173Ö1.
Are: I. Ir^osb^r^é-i^publiqiien Iripolis d: iy.
April o^h-rrfTScpt: 1741. I. Af näftan famma in¬
nehåll år åfven Handels och Navigations.Traftaten
emellan Kronan Sverige och Ottomannifke Porten d:
10. Jan: 1737. Art: I. famt Dejenfive Alliancen
d: 2. Dec: 1739 Art: 9. Härmed inftåmmer åfven
Handels Tra&aten med Konungen af Bägge Sicilr
erne di: 30, Jun: 1742. §• §♦ 2. 3. famt Preliminär
re Convention emellan Sverige och Frankriket d,':
4. Maji 1741. Till hurudan villfarighfct Kronorne
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Sverige och Danmark fig förbundit,! anfeende till
handel och Siofart, fes af Defenfive Alllance Tra>
claten d: /3 Sept. Ö&ob. 1731. Art: 22, Desutom
år det alla utlänningar i genien tillåtit , at hår i Ri¬
ket få viftas, och jemvel obehindrade uti fine hus
och herbergen , inom lykta dörrar, förråtta ftn Guds-
tjånft, fes af Kyrko Ordning 1 1686. Csp: 1. $. 5.
Men den Engellka och Reformerta Kyrkans Reli¬
gions förväntar njuta en fri Religions öfning, i al¬
la Sjöftåder, undantagande Carls-Crona. Kundgiår:
d: 27. Augufl. 1741. Däremot tillåtas inga Judar att
viftas i landet, få framt icke med Konungens Spe¬
cielle låf. Kongl. Bref: d: 13. Jan: 1727. undanta¬
gande de få kallade Portngififke Ebraeer, fom för
fifkeriernes ikuli vilja i Riket inkomma, och % en-
daft i Stockholm och G^ötheborg nedfåtta. Affocu
at: Reglor fir Fifker: Socict: d: 13 Jan: 1746. <$.
i. famt de Judar, fom vilja infinna (ig vid Oftindi-
fka Comp: auktioner. Kongl. Bref: d. /2. Qäober:
'733* Icke eUer år det lcfligit för Savoyarer och ut-
låndfke fmå Kråmafe, med flcre, at i Riket inkom¬
ma. Fbrordn: d: /. Oäob. 774/,

3. §.
Afct främmande, under det handels befkydd de

njuta, i ftöd af Foiksråcten och Förbund, likvål icke
böra få tillfälle, at af handelen draga den ypper-
ligafte förmån, fom bör komma Landets egna in¬
byggare till gagn, år nu i allmänhet fagt ; men det
blijtver tillika nödigt ? at i fynnerhet utreda, hvafd
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fiags Näringsgrenar åro for de främmande förbud-
ne, famt ciiiika nåmna, hvad efter Rikets lagar är
dem fråmmandom forundt, att gemenfamt med Sven-
fke mån nyttja. Däribland år 1:0 tillmårkande, att
lom Riket icke behofver annat biträde af Utlännin¬
gen, ån att han må infkafFa hvad Landet tarfvar*
och utfara någon del af Landets ofverfkotts varor,
få år ock till det ändamålet nog, att han får drifva
handel i Rikets Stapelftåder, hvilka äro måtes^plat-
fer for Utlåndfk handel. Dar till år ock de främ¬
mandes handel af ålder infkrånkt, fom fes af vår
garnbla Lag, Stads Lag: Köpm: É:Cap.jo. Hand:
Ordin: 1617. /./♦ 6- /2. famt nya Lagen Hand\ B:
Cap: j. jf. 2. Men for de nya Stapelftåder i Offer
och Wefterbottn famt Wefternorland, är det enkan¬
nerligen förbehållit, att inga Utlåndfke fartyg dit
mågc inlöpa och där handel idka Kl. B: d: 3: Dec,
176p. Utlänning, fom for Köpen/kap inkommer %

må alcfå icke be föka Upfiådery "Och Tfet vid får»
brytelfe af Skepp och gods. Hand: ordin: /£/4.
/ /. och icke refa utur Stad och
i Stad^eitériBergslagerne, och där köpen/kap
ifnfva, borga något nt, eller kråfva giåld in: hvar-
före ock fordom var dem fråmmandom förbudit
att hålla häftar, - hvar med de jagade Landet om¬
kring. Stockh. Statut: jf. 14. ty all handel må
gjåft drifva i den Stapelftad han inkommit, och
med den Stadens borgare, men icke med Up-
ftads eller Landbo, eiler gåft med gåft. Stockh. Sta*
tut: Jf. 9, Brokik; Otdn 1637. §, 3... Re/ol, pä Städ:

A 3 Befv
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Befv:'Jf. j8. E>, Enda exceprion år hårutin-
nan, hvad grånfe handelen med allmogen angår
vid Nor rike gråntfen, hvareft dej år almogen til¬
låtit , acc fritt få handla Norrfkt Salt ifrån Norrige,
och åfven under vifta vilkor fpanmål, vid infallan¬
de hrift och dyrhet inom Landet. Rejol. pä allmog:
Be/v: d. 10. Sept: 1745* /• 5^' Af famma grand år
det ock utlånlke mån betagit, att bivifta andre fri-
marknader., ån i den Stapelftad de inkommit, Hand:
Bl- Cip: 7. Jf. 4. Undantagande hvad håfte mark¬
nader angår, ty dem må utlänning befoka. Plac:
d. Maj i 1603. Jf. j. 2:0 jVJå utlänningars handel
kke lända Rikets egna borgare till förfång : derfö-
re tillåtas icke de främmande, at ftåndigt fålja hvad de
i Pack hus, Bodar och Källare uplagt, utan allenaft
vifta dagar uti veck in, och vifta cimar om dagen,
hvilket ankommer på Borgmåilare och Råds för¬
ordnande, och hvarmed olika förhålles uti Stader-
ne. Det var af den orlak fordom icke dem fram-
mandom tillåmt, att längre ligga i ftäderne med
fin handel, ån åtta vickor. Stockholms Statut: /.
18. fom fedan infkrånktes till Sex veckor. Hand*
Ordin; 1614. Jf. 10. och åter utvidgades till Fyrt
månaders tid. Kongl. B: d: 4. Dec: 169$. Men
ånteligen liggetiden för dem aldeleS uphåfdes. Kongl.
B: d: jo: Alart: 1700. Nu förhålles med de främ¬
mandes viftande i Riket fåledes, att /killnad gjöres
emellan Uclåndlke mån, fom med Kramgods in¬
komma, och dem fom medföra penningar. Ty de
jom infora varor til förfålgning, tillåtas allenaft en

tid
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tid af Sex vickor att falja fina varor, efter h vilken
tid de böra afflå med handel: Men fyra Månader
åga de iof at quarblifva i Landet och icke längre,
utan Magiftratens tillflånd. Hår under begripas
dock icke fådane främmande Köpmän eller deras
hårvarande Fa&orer, Agenter, och CommifTarier,
hvars Hefrfkap flå med Kronan Sverige i fårfkilce
iértiund, med hvilka efter TraZlaterne bor förhål¬
las. Men de främmande Kopmån och Expediter,
fom i Riket inkomma med reda penningar, at up-1
kjopa Rikets produzier, åro icke bundne til nogort
vid tid, utan få hlifva i Riket få långe de behaga:
dock i fall de medbringa eller inforfkrifva varor,
tillätes dem icke florre hmdels frihet, ån förr år
fegt. Förorda- d- 22. Octobr. 1741. 3'0 År all han¬
del, fom utlänningar år tillåten att idka, dem ålagd att
fke i grofs, fa att de icke fåija alnetals eller vid
Lodom, utan med hela flycken, låder, och få vi¬
dare. Stads Lag: Köpm BL Cap: 33 Hand: Ordin :
■r'617: $. /j. och Hand BL Cap - /. jf. 2. 4:0 År det
vål de fråmmande .xillaehr-at i Riket infora fådane
varor, fbm^iSf^Tiändets egna underlåtars åro ofor»
-btrdne: Men dock böra fädane varor vara lands pro¬
duzier ifrån de länder* dar främlingen år hemma,
hvarunder forflås det fom i deras fädernesland vä¬

xer och produceras, femt hämtas ifrån farnrm lands
Colonier och Plantationer: hvarjemte-de mätte in¬
föra femma varor, med famma lands Skepp och
fartyg. Förordn: d: 10. Novetnk 1724- Kronan Sve¬
rige fölgde i detta mät Stora ßritaniens exempel,

hvar-
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h vare fl uti Konung Carl den Andras Tolfte Rege*
rings Shr, en Parlaments A£l åhr 1660. blef utgif-
ven, och i kraft hvaraf famma Rikes Navigation blef
på famma grunder inrättad, fom ännu i dag dår-
flädes åger beftånd. Men tillika må anmärkas, hvad
General Staterne af förenta Nederländerna angår,
at ofvanbemålte Svenfka Produ£fc Piacat blef af be¬
malte Stater anfedt med en mindre vänlighet, fora
vårkade, att dårflådes åhr 1728. utfärdades ett få
kallat Retorfions Piacat, ftålc direfte emot Sverige,
få at fillbemåite Rike enfarnt är i Hollendfka ham¬
nar med (in Sjöfart bundit till farnrna forfattningar,
då likväl alla öfrige Europeifke handels fartyg äro
dårflådes härifrån undantagne. Dem tillätes icke eller
att i Commiffion till förfålgning hafva andre, än nu
nämnde varor: Likväl fom Utlänningen icke endaft
inkommer, i akt och mening at fäija, utan äfven
behöfver kjöpa varor att åter utföra; Altfå åger
han dartil lot, både i Grofs och i Minut, allenaft
varorne äro fådanne, fom till utförfeil äro lofgifner
Men icke^år honom tillifadt, at med Svenfka effe-
£ler gå på frakt emellan Rikets Stapelftåder: ty få-
dant tillhörer Svenfka underfStare enfamt. Förklar:
d: 28. Febr. 1726. 5:0 År det alla Utlänningar öppet
lämnat, att med fine Capitaler participera uci han¬
dels Societeter och Compagnier: hvarföre ock, e-
huru det var de främmande förbudit, at utom In-
tereflentfkap filka vid Svenfka ftrander Plac: d: 13
Oftob: 1666. /. §. ii. 12. år likväl nu rilllladt, att de
få taga del uti fifkeri Societeter. Reglern: d: 13. Jnn:

1746.
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1746. jf. /. och Fifkeri Repkm: d: 8. /7/4. /Zr*;

jf. 2tf. åfven fom ock dem fråmmandom, af hvad
Nation de vara m3ge, år tillåtit at taga del uti Oft-
indifke handelen. Privil: d: 7. Julii 1762. §, 3. Det
famma gäller åfven om Bergverk af ädlare Metal¬
ler, hvaribland åfven Koppar räknas: de få dåruti
infåtta medel, och Bruksdelar {ig tilhandla. Kong.
B: till Bergs Colleg: d: 17. Apr. 1729. Men hvad fom
enkannerligen gjör handelen förmonligare for Sven-
fka underfåtare, ånför utlänningen, år 6:0 Skillna¬
den i ftora SjöTullen för inkommande och utgå«
ende varor, fom år af den egenfkap, at utlännin¬
gen altid får vidkännas drygare pålagor för Skepp
och Gods, ån Svenfka Borgare och Underfåtare: hvil-
ket ock år det åmne, till hvilkets utredande jag med
det foregående velat bana mig vågen.

4* §•
Att med Stora Sjö Tullen förftås i gemen de

pålagor och afgifter, fom inkommande och utgå¬
ende varor, de måg^TTéTIeTutfkeppas > för inhemfk
eller Mirtfmnde nians råkning, åro undergifne, i
Kikets Siö-hamnar och Stapelftåder, at årlågga til
Kronnn, eller de Stater, åt hvilka Kronan fin rått
i det fallet öfverlårit, år lika få almånt kunnigt, åtmin-
ftone hos Handlande, fom det dårjemte år bekant,
at utom den pålaga, fom ifrån inrättningens förfta
början ågt egenteligen namn af Tull, hafva i föl¬
jande tider mångfaldiga tilökningar fkedt, fom får-
(kildt clareras, under andra titlar» Til bevis håri

B må
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må allenaft nåmnas Surplufen for de emellan Sveri¬
ge och Pomern , famt Vismar gående varor, Siö-
Råtts och arm- penningar , Licent, Extra Licent,
Tolag, Manufaktur fond , Fifkeri fond, Confumtions
Accis, Husbehofs-Salu-Taperians-Accis, Spinhus
afgift, med mångfaldige flere afgifcer, fom hår icke
behöfva vidare förklaras, efcerfom, ehuru de betun¬
ga varorne, dem de åtfölja, de dock icke egente-
Irgen håra namn af Tull, vare (ig Packare, Wrå-
kare, Matare, Wågare, Stånd, Barare och Pa(T
penningar, Lots och Fyrbåks nfgifter, med mera,
Men det må tillika hår anmärkas, fåfom en grund
regel i Svenlka Tull Lagfarenheten, at agaren af
varorne, eller de (T Sy/loman, bår Tuli och andre
rättigheter, lamt de afgifcer, fom Ståderne tilhora,
tillfyllefl betala, föran agaren om varan får dispo-
ficion. Det enda vilkor, under hvilket agaren kan
undgå at betala Tull, år då varan inom Skepps bord
tagit fådan fkada, at agaren den vill öfvergifva
Segl: Ordfi: d: 28 Jul. /724. §. §. il. 24. Och få¬
le des lämnas på denne afgift ingen Credit J Hvar-
före ock, dereft Tullen icke inom 14. dagars for¬
lopp ifrån ankommen af Skeppet blifver årlagd, bör
hälften högre Tull derföre betalas, tillika med Pack¬
hus-hyra för hvarje dsg fom öfverikjuter; utan
ock, hvad det gods angår, hvartil icke någon å-
gare fig angifvit efter två månaders förlopp, få
bör det öppnas, inlaga dårå gjöras, Tullen uträk¬
nas, och få mycket af godfet igenom Au&ion for-
fåljas, fom emot Tull och umgålder (vara. ibid-m

§• lo.
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§. io. Och Com for inkommande varor ingen Credit
på Tullen beviljas kan; få måfte åfven alla utgåen¬
de varor årlågga (in Tull och ofrige umgålder, in¬
nan Frifedell och TuilpafT beviljas kan.

5- §■
Som nu allrnånna egenfkapen af Siö-Tull år

fådan, at den ftraxc flcsi årlåggas; få férftås åter,
med Nederlag den formon, fom agaren af vi(Ta in¬
kommande varor njuter, at antingen med Tull och
umgålders clarerande få up/kof, in till de(T varor-
ne blitva inom Landet fålde, eller ock, att aldeles
vara Tullfri, i fall de, efter viff tids liggande un¬
der Kronans forvar, åter til främmande orter affkep-
pas. Sådan Nederlags ratt förunnar Kronan med (tör-
(ta billighet den Svenfka Siöfarten, fom oaktadt att
Landet åger den ftora tormonen , at vid fine flåfle
Landamåren vara omgifvic med haf, likväl uti de
mera Nordifka provincer måfte vidkännas den olå¬
genhet , at under fbre månader (e fina (kjårgSr-
dar betåkte medj^_xich^egelfarten, nllftångd. Med
biträde afé^tmoNeder lags frihet kunna de Sven-
/ke Handlande nyttja fördelaktige handel fpecula-
tioner uti utlåndfke hamnar, göra fig måftars af
(torre forråd varor, ån hvad till Rikets egit behof
på flere åhr kan årfordras, famt åter vid (tigande
prifer i främmande hamnar dåraf gjöra tilförfel till
dem, med (torre båtnad, ån möjeligit vore, i fall
de inkomne och åter utgångne varor blifvit förtul¬
lade: At fortiga det fjelfva Capitalet, fom til in-

B x kom-
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kommande och utgående Tüll clareringen årfordras,
kan af de handlande forvåndas uti varor, fom ige¬
nom förfelgning låmna dem vinft, Nederlags Fri¬
heten uti Sverige åger fåledes någon jåmförelfe,
i anfeende til förmånen for de handlande, emot den
uti England få kallade friheten Dran>back, hvil«
ken dårftådes vid Tullvårket nyttjas, dock med den
Ikillnad, att då i Sverige ingen utbetalning af Tull
fker vid anlåndningen, af de varor fom inkomma
pä Nederlag, måfte dock däremot uti England
Tullen genaft betalas, hvilken val vid varornes å-
ter utförande, återftålles: och i följe dåraf hafver
den i Sverige förunte Nederlags frihet (förre för¬
mån for handelen. Med nu omförmålte Nederlag
år fåledes annan befkaffenhet, ån det Nederlag å
landet, fom i Hand. Bl. Cap: 6, / 2. förklaras
for Landskjöp, och följakreligen med plikt belagt;
ty på fifl: fö^måite ftålle förftås ettuplag, uppläg¬
gande, eller tillhopa famblande af varor, i den akt
och mening, att dem dår förfålja, och fåledes dy-medelft gjöra inbråtc uti Stadsmanna näringen, fomför handel år fkatfkyldig.

6, §.
Som Nederlags frihet endaft år lämnad vifla

Utlåndlke inkommande varor; fa kunna inga andre
ån borgare i Scapeldåder, fom på Utlåndfk handel
enfamc åro privilegierade, dårafhlifva delaktige, ochdet endaft i den Stad, dår de aga burfkap. Dockfom rättigheten til handels drifvande ibland bor¬

ge*:
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gerfkapet beror pä de vilkor, hvarpä Burabref-
vet lyder, få kunna ock inga andra inom borger-
fkapet af denne förmån blifva delaktige, ån de hand¬
lande , fom til Utlåndfk handels drifvande åro be¬
rättigade. Ett enda undantag plågar i detta fall
beviljas, nåml. i Krigstider, dä borgare nödgas flyk¬
ta ifrån (ine hemvift: ty fådane flyktingar benådas
gemenligen därmed, at uti den flad där de ankom¬
ma, få drifva handel emot Contingent, utan avtvin¬
gas till burfkap. Konl. B: d. <> Mart: iju. och di
16\ Dec 1742, Men fom någre åro åfven utom bor-
gerfkapet berättigade till borgerlig närings drifvan¬
de , få kan dem icke eller förmenas att nyttja Ne¬
derlag. Dåribland år Ridderfkapet och Adelen, i
flod af Adeliga Privileg: 1723. /. /j>. Annan handel
tilkommer dock icke Adelen, ån i gro(T, och
flörre partier, och då de den idka, böra de der-
fore til (laden årlågga ett emot handelen fvarande
Contingent, famt andre Onera Realia, men icke
Perfonalia. De blifva då undergifne (amma handels
lagar, fom grofshandlare ibland borgerfkapet, åf¬
ven hvad krärnKarvdelen angår, om de den (oretaga.
Hand: Reglern: får Stockholm. d: 27. ociohr. 1749.
art: 3. §. 6. Likafå år det viffe Stånds perfoncr lof-
ligit, att utom borgerfkapets gemenfkap idka Köp.
flagan, emot någon Contingents betalande til Sta¬
den. Därifrån var fordom ingen utefluten, då-
reft icke handelen flridde emoc hans årabete, utan
tillftaddes få vål Kronans betjening, fom Adelens och
private perfoners tjenafe, att drifva Grofshandel, e-
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mot det de drogo Sradfens tunga. Hand: Ordin: 1617.
/. 16. Re/oL på Städ: Befv. 1642. Jf. /. dock få, at
de borde förena fig med Staden, om det viiTa Con-
tingentet, innan de började handelen. Refil. pa Städ,
Befv: 1731. /. 6. Men nu tillätes ingen Concingents-
handel for andre Stånds perfoner, Krono-och Miii-
taire betjente, ån fådane, hvilka åro i vårkelig tjenffc
och med fullmakt forfedde, famt icke hafva upbord.
Alla o frige måffe vinna burfkap, om de vilja hand¬
la. Refoh pa Städ: Bejv : 1748. f. 16. Under Con-
tingents handel råknas jämväl Comtniffions handel,
lom dåruti beflår, at för andras rakning, och på de¬
ras vagnar, kopa och fålja, emot nogot derfore be¬
tingat arfvodef Sådan Gom millions handel kan id¬
kas, antingen for Iniåndfk eller Utlund/k rakning, och
anfes- for Großhandel; hvarfore den ock år loflig
at idkas af Kronans både Civiie och Militaire Stat,
på fått fom red*n (ägt år, dock få, att'Com milli¬
ons handel for Utlåndfk rakning tillkommer endafl
Stapelflads borgare; men Commiffion for iniåndfk
rakning må drifvas gemen famt både inom och utom
burfkap. Fordom tillfladdes Nederlags frihet icke
allenaft åt Svenfke borgare och underfåtare, utan
åfven Utlänningar fingo dåraf blifva delaktige, om
de inforde fitt gods på Svenfka Skepp. Kongl. B:
d : 18 Febr. 1667. Nederlags Ordn: d: 28. febr 1667.
jf, /. ocb d: 10. Juli 1687• /• Men nu beflår kro¬
nan ingen Nederlags frihet, dårefl icke varorne i
Riket inkommit utur förfla handen, med Svenfka
Skep, och for Svenfk mans räkning, eller åcmin-
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ftone blifvä Iåmnade i Svenfk mans Commiflion.-
Kongl. B: d: 11 Martt 173$. ocb d: /8 Matt: 1740.

7.5.
Det blifver altfå nödigt at utreda hvad med

Sven/ka Skepp forftås. Svenfka Skepp åro fådane
fartyg, fom tilhora Svenfka underfåtare, hvarun-
der begripes Pommerfke och WifTrnarfke, fåfom
lydande under Sveriges Krona. Men på det under-
ilef härvid rnå undvikas, åro Redarne forbundne,
at med liflig Ed infor Magiflraten befanna, at ingen
utlänning dåruci hafver minda del. Kongl. Com:
Colleg: Eref d. 13. Dec /722. Skeppet bor ock va¬
ra bygt under Sveriges Krona: ty nu mera, fedan
Skepps byggerier uti Rikets provincier kommit i full
gång, få inga utomlands bygdeoch af Svenfke un¬
derfåtare upköpte Skepp njuta Svenfk Skepps fri¬
het, eller anfes får Sven/ka, undantagande då främ¬
mande Skepp ftranda på Svenfk vall, och här 1 Ri¬
ket upkjopas och repareras. Fårord t d: 2. Auguft.
1331. eller nård-krigstid^fisndrelige Skepp gjåras till
pris. RefiLd: 20. Apr• 1717. /. 1. och Laperie Reg¬
lern: d: 28. Julii 1341. jf. 12. hvarfore ock under
filta kriget emellan Sjomagterne i Europa, detblef
de Svenfka underfåtare tillftadt, at hos de krigan¬
de magter upkjopa prife-Skepp, dock icke mindre
ån at 100. Låders ftorlek. Sådane Skepp åtnjoto i
början icke Svenfk Skepps frihet långre, ån under
varande krig. Kongl. B: d: /y. Dec: 1736. Men haf-
va fedan århållit Prolongation dåraf. KongL Br: d:

30..
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/fyr. /7^2. och Cow / Colleg: Puhl: d: 2/; Maji
1762. Till bevis at Skeppet år bygt inom Riket, el¬
ler genom ftrandning och pris iklådt fig Svenfk rät¬
tighet, fkall Magiftraten utfärda bevis, (om kallas
Biibref. Men antingen Skeppet år bygt af Ek eller
Furu, det gjör nu ingen fkillnad i Svenfk Skepps
frihet, ehuru det fordom var ett vilkor: icke eller
om Skeppet år bygt af inrikes eller utlåndfkt virke.
Däremot bor Skeppet nödvändigt vara bygt på Cra-
vel, men aldeles icke på Klink, om Skepps frihet
fkall njutas: ty fartyg, ändock de tillhora Svenlka
underfåtare, måfte betala ofriTull, lika med utlän¬
ningen, om de åro bygde på klink. Utgående Sjå-
Tull Tax: d: 26, Apr. 1770. /. undantagande de
Finfka och Öfterbottni/ke fartyg, fom löpa inom Q-
fterfiön med trä kåril, hvilka få vara bygde på klink,
och niuta, då de föra lått Jaft af trävirke och tråd-
kåri!,'vid Skepps omgälders betalande, forminfk-
ning tilken tredje del af låde talet, men icke då
de föra fvår laft. Refol. pä Städ: Befv: d' /7. Au-
gufl. 1762. jf. /. I förra tider anfågs det fåfom vå-
fenteligit för Svenfka handels Skepp, att de (kul¬
le vara beftyckade; men nu fordras det icke. Åfven-
få var väl uti de nyare tider förordnat, till fåker-
het emot Tetuaner och Marocaner, det borde de
Svenfke Skepp , fom fegla i Spanfka och Medellend-
Ika hafven, vara monderade med Canoner, Nikha-
kar, Handgevär, Språngkiftor, och andre förfvars
medel. Kongl. B: d: 2. Dec. 1734. Men denne för¬
fattning år nu ändrad, och defenfionen lemnad till
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Rederfernes egen omtanka. Kongl. B: d: 25 Nin>$
/77#. Åndteiigen fordras ock til! Svenfka Skeps fri«
heren, att Skepparen fkall hafva vunnit burfkap,
och aflagt Trohets och Borgare Ed; dock tillätes Kro¬
nans Amiralitets Officerare, at utan föregångit bur«
fkap fora Svenfka Köpmans Skepp. Com: Colleg: Br:
d: 13 Dec: /722. Reglern : d. 30. Marti 1748- Arti 4,
f. /. Men for Styrman och Sjöfolk år burfkaps vin¬
nande icke något lå nödvändigt vilkor, at de hr fä
antagas, allenaft de aflagt Huld-och Trohets Ed emoc
Konungen och Riket. Nyttigafl vore väl, om alla
Matrofer, fom tjena på Köpmans Skepp, voro Sven¬
fka underfåtare; men fom fådant ånnu icke kunnat
vinnas; få förlora dock Svenfka Skeppen icke fine
förmåner, i fall Utlåndfke båtsmän nyttjas, dårefl:
ftörre delen af befåtningen år Svenfk; Com: Colleg:
B: di 13. Dec: 1722,

8 §♦ 5
Faftån alla Skepp böra vara fä qnaliflcerade, fom

i foregående framt de fkola anfes för
Svenfka, öchnjuta Svenfk frihet; få utgjor det dock
icke hufvudfaken, uti beräknandet af Siö-Tullen för
de med fådane fartyg laftade in och utgående va¬
ror, utan blifver Slö Tullen beräknad till högreel-
ler lägre afgift, dels efter Skeppens Läfte-tal, dels
ock efter handels platferne, hvarifrån de inkom¬
mande .varor blifva hämtade: hvarförutan fkillnad
gjores emellan främmande och inhemfka Skepp.
Och dåruti grundar ßg den fkillnad, fom uti Sven-

C fka
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(ka Sio Tull Taxone ifrSn långliga tider tillbaka år
vedertagen, emellan Ofri, Hah-och Helfri Tull.
Alla främmande Skepp, de måge innehafva (in lad-
ning antingen for egen eller Svenfk mans rakning,
åro få vid inkommande, fom vid utgående, under
gifne Ofri Tull, fåfom varande den drygade. Men
deSvenfke, famt Pommerfke och Wifmarfke Skepp,
fåfom lydande under Sveriges Krona, njuta vål al¬
la lindring i Tull framfor de utlånfke Skepp, och
det oakcadt varorne tillhora Svenfka underfåtare
eller främmande; dock likväl år emellan de Sven*
(ke Skepp den åtfkilinad, at fomlige betala for fin
innehafvande laddning Helfri Tull, andre åter
Half-fri, hvadan de Svenfkc Skeppen kallas Hel¬
frie eller-Half frie» Ty för Helfrie Skepp anfes få-
dane, fom åro af den capacicet, att de kunna dra¬
ga 50* Låder och dåröfver, hvar Läd räknad till
ig. Skepp: d järn, eller 18 tunnor Spanfkt Salt:
de årlågga for fine vid inkommandet medbragte
varor Helfri-Tull, fom belöper fig til hälften rin¬
gare emot den Ofria - Tullen, hviikeq främmande
fartyg for famma varor åro underkadade. Däremot
anfes (ådane Svenfke Skepp för Ha!ffrie> fom åro
få fmå, at de icke kunna draga 50. Låder, utan där¬
under: hvarföre de ock, vid inkommandet, antin¬
gen laddningen tilhörer Svenfka underfåtare, eller
Utlänning, måde betela Halffri-Tul, fom utgjör trefjerdedelar af den OfrL-Tullcn. Kongl B: d: 2/.Julii /722. Hufvudfkjålet till denne åtfkilinad uti
Tull ligger, hvad de utlåndfke fartygen angår, där-

uti2
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uti, at Sveriges egna Skepp icke mäge af Utlånnin-
gen trångas utur farten, utan de Svenfke Köpmån
under en dem gynnande Tull-afgift fnarare kunna
fålja fina varor, ån utlånningen, fom for famma
flags varor måft årlågga drygare Tull, och följak-
teligen i famma mohn hålla fine varor dyrare. Och
hvad angår Ikillnaden uti Tull emellan Hei-och
Half.frie Skepp, hvilka bagge likvål åro Svenfke
underfåtare tillhörige, fom fynas böra njuta enahan¬
da rått; få hårflyter den antagne åtfkilnad af Tull
afgift dem emellan dåraf, att forn ftorre Skepp kun¬
na fegla på ftorre farvattn, famt fåiedes åro uti
tillftånd, både at håmta importations varor ifrån vi¬
dare aflågna handels platfer, ån ifrån Rikets nårma-
fte grannar, fåfom ock at affkeppa Rikets produ¬
kter till fiermare orter, dår de högre betalas, hvil-
ket alt med imårre fartyg icke kan åftadkommas;
altfå fordrar ett fanfkylldigt handels lnterefie, at
de Hel-frie Skepp, iom tilllkynda Riket ftorre
förmån både vid varornes inkjöp och forfålgning,
mäge nj ita lindrigare^Tull, ån de Half-frie, fom
icke kunna gjora Riket fådant gagn, ehuru de på
fmårre farvattn eljeft åro lika få gagneiige.

9. §.
Hvad nu om Hel-och Halffriheten på Sven»

/ka Skepp fagt år, har fitt enkannerliga affeende
på Importation. Men författningarnc hafva tikvåi
gjordt något undantag för vifta importations varor:
och fådanc af den grund, at når Half-frie Skepp
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kanna gjora Riket famma tjenft, fom Hel-frie, få
ar intet fkjål, hvarfore de förra böra hårdare be¬
tungas ån de fednare; helft fom Skepp anfes vid in>
portation gjöra lika gagn, då de hemta fina varor u-
tur förfta handen. J det affeende frikali as Half fria
Skepp ifrån Half-fri-Tuls årlåggande, och få i det
ftållet betala Hel-fri Tull , om de hemta Salt, Sil¬
ke, Win, Brånvin, och Win-åttika ifrån Frankriket;
Puder-Socker, allehanda fifke varor, Vi&ualier, Span«
mål,Blad-tobak, Stenkohl, Galmeija, Ull, Block«Ten
och Bly ifrån England; Poder-Socker, Bladtobak,
Fifke varor, Vi&ualier, Rhenfkt och Mofeil vin.
Taktegel, Klinkert och Souda itrån Holland; Renfkt
vin dirette ifrån Hamburg, eller ofver Wismar;
Fifke varor, Vi&ualier och Spanmål ifrån Danmark
och Norrige? Ungerfkc vin, Spanmål, "Vifhialier,
Diihn och Fjäder, Humbla, Ull, Pomerfke Tobaks
tlader, vax, taktegel, ifrån öfterfiöifke hamnar. Se
anmärkningarne öfver inkommande Stora bio Tull
Taxan d; /y. Febr. /77-/- På famma iåct forhåiles
med alla varor i gemen, fom Half-fric Skepp håm-
ta utom Canalen, få val fom med alla Nederlags
varor, fom hämtas ifrån Wismar, med fartyg öiver
20. Låfters drågt. Kongl. B: d\ 23. Julii /722. För
alla andra importations varor måfte de Half-frie
Skepp vidkännas Half-fri-TulI. Likalå år ingen bil¬
lighet, at Helfrie Skepp fkulle få njura fin Helfri¬
het til godo uti Tull, få framt de icke upfylla
den fkyldighet, att håmta importations varorne u-
tur forfta handen: Hvarfore och Helfria-Skepp icke
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få njuta Hel-fri-Tull, dåreft dc håmta Franfka vin
och Brånvin ifrån andre orter ån Frankriket; eller
Portugis-vin annorftådes ifrån ån Portugall; Spanfkt
vin ifrån Spanien; Mandlar, Fikon, Rufin, Citro¬
ner, Åpeldeciner och Pomerantzer, annorftådes ån
ifrån Spanien, Portugall och hamnarne uti Medel¬
hafvet; Corinter ifrån Medelhafvet; Olja och Oliver
annorftådes ån ifrån Spanien, Portugall och Medel¬
hafvet; Bruneller och Spanfk gröna från annan ort
ån Frankriket; Venedifk tvål, Bomull och Bomulls¬
garn annorftådes ifrån ån Medelhafvet Kongi. B. d. 23.
febr. /7?p. Men med Exportation af Svenfka fta-
pel varor och Metaller, och den dervid hångande
Tull, år annan befkaffenhet: ty fom både Hel-och
Half fria Skepp kunna uti den exportation med nyt¬
ta delcaga, faftån de förra på fiermare och de fednare
på närmare utrikes platfer; få vore det för de Half frie
Skepp omöijeligt, at hålla pris med de Hel fria , i fall
de på famma ort träffades, i anieende til differencen
uti Tullen. Af den orfak njuta alla Svenfka Skepp»
både Hel och Haiffria^lika förmori vid exportation,
nemligen at för varorne betala Hel-fri-Tull- KongL
B: d: 23. Juki»1722. Dock år det, hvad de Pom-
rnerfke och Wismarfke fartygen angår, forordnat,
at ehuru de njuta Svenfk frihet på alla ifrån fam¬
ma province»* hit kommande, eller ifrån Sverige till
Pommern och Wifmar härmade Svenfka produfter^
böra de dock, dä de hirkomma med gods och va¬
ror från främmande orter, eller ock härifrån inla-
fta gods til andra utrikes orter, ån till fine egna
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Städer, endaft anfes fom Half-fria. KongL Bi dt j.
Maji 1766.

lo §.
Nederlags frihet tillkommer dock icke alla in¬

kommande varor, utan endaft vifla, fom antingen
aro hogft nodvåndige till inrikes behofvet, eller af
den egenfkap, at lager eller förrådet dåraf år nyt¬
tigt till exportacion for Rikets grannar. I förfta bör¬
jan var ock Nederlags friheten icke Allmän, utan till¬
hörde endaft vifla Stader. Gjotheborg feck njuta
den på alla varor, fom ifrån främmande land, e-
hvad hamn och ftad det halft må vara, aldeles u-
tan åtfkillnad, fioledes till Gjotheborg inkommo. Ne-
derl: Placifir Gjotheborg d : 16, Sept: 1653 / /. Lands-
Crona fammaledes. Landscronas Stad: Privili d: 14,Mart: 1663. /. 11. För Stockholm beviljades Neder¬
lags frihet enkannerligen på Salt, Vin, Brånvin, Vin¬
ättika, Papper, Hampa, Lin, Trävaror, Mafter,
Kiappholtz, Fatholtz, Pipenholtz, Wagenholtz, Plan¬
kor, Lm-och Hamp-frö, Rådt Perfianifkt Silke, Saffian,juft, Rå och Barkade hudar, Perfianrfke Tapeter, Vax,Honung, Talg, Caviar, Ryfsmattor, Rhabarbara, Ra¬dix Chinae, Pott och Wed as/ka. Nedert: Ordn: forStockholm d: 2$. Febr. 1667. Afven åt Carls Crona,pä grofva varor, Privil: får Staden Carls Crona di
10. Auguß. 1680. /. u och Nederl: Ordn: d: 13 Julii
1692. /. /. hvarmed förftås Salc, Spannemål, Torr-
och Saltfilk, Tunne gods, Win. Brånvin, och Win«
ättika. Kongl. B: d: //. Dec: /722. Widare förund-
tes Stockholm Nederlags frihet på Socker. KongU B:

d.



# ) *3 ( #
d: 27. &?/>*: 1694. Nu aga famtelige Stapelflåderne
Nederlags frihet, pä alla de varor, fom de håtnta
ifrån Sicilien, Cadix, och Medelhafvet, undanta¬
gande Manufa&urerade varor: jämvål på Salt och
Win, fom med Svenfka Skepp hemtas utur förfta
handen, ifrån Spanien, Canarie-Öarne och Portu-
gall: låfom ock på Franfkt Salt, fom med egne Skeppdire&e hämtas: fammaledes på Ryfka varor, fom
med Svenfka Skepp hit foras och lämnas uti Svenfk
Commiffion. Kongl. B: d: 2. Auguft. 1731. och med
ett ord, på alla rudimaterier och andra varor, fom
åro tillåtne att i Riket inkomma, undantagande kram¬
gods och fådant, fom hår kan tilivårkas. Kongl. B:
d: //. Febr. 1737. och anmårkningarne vid inkom•
mande Stora Sjb Tull-Taxan d: 17. Febr. /77/. Med
famrna vilkor beflås Nederlags frihet på alt dire&e
inkommit Franfkc Brånvin. Kongl. Bid: 18. Marti
1740. På utrikes ifrån inkommen Spannemål. Förordn:
d: 16. Mart: /74/./. /. Utlåndfke Tobaks blad. Kongk
B: d\ 16. Sept: /74/. På gods fom Dykeri Societe-
ten bårgar. Kongl* B: d l 6 Dec: 1744. fåfom ock
på fådanne ifrån främmande orter inforfkrefne va¬
ror, fom federmera nytcjas for exportation på Le¬
vanten. Kpndg: d: 19. Mart: 1759. §. 3. och vida¬
re på alla uti Levanten inkjöpte, och med Svenfka
Skepp föf Sven/k räkning inkommande effe&er. i-
bidem §. 6. Likaledes år Nederlags frihet förund
Nordfiö- Fifke och Salteri-Idkare, på Spanfkt och
Portugifer Salt, fom dire&e inkommer, och vid Sal-
terierne nedlägges. Com. Colieg, Publ.d. i.Julii 1766.

u. §.
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Men Kronan kan icke alt for långe då i mift-
ning af (in för varorne tillßändiga Tull: och der-
före mäße de på Nederlag inkomne varor, inom
vi(T tid , antingen förttdlas eller exporteras. En få«
dan tid år låmpad efter varornes ftörre eller mindre
umbårlighet. 1 förßone var Nederlags tiden for Salt
icke längre tillåten, ån på etc åhr. Nåderti Ordm
1687. jf. u- fom fedan prolongerades till fyra åhr*
Kongl. Bi d: 3. Ottobi 1689. oeh infkrånktes äter
till tre åhr. Kongl. B\ d: 23. Febr. 1739. Men nu
år en ftåndig Nederlags frihet på Salt, med fådant
vilkor, at åtminftone en åttonde del af hvar inkom«
mande Salt-laddning bör på Nederlag uplåggss, och
dåraf ingen tunna utftoeppas, innan förut ett lika quan-
tum Nederlags Salt blifvic uplagt. Kongl. Bi d. ir.
Maji 1742. Magiftr. i Stockholms Puhl. d. 29, Maji
1742. För inkommande Spanmål tillätes ock en
ftåndig Nederlags frihet, men med förpliktelfe, för¬
de handlande, att hålla ftåndigt fförråd dåraf, vid
famma frihets förluft, Fhrordn. d. 16 Mart. 1741.
/, /. I« 9- På Spanfkt och franfkt vin, fom dire&e
med Svenfka Skepp till Stockholm ankommer, be-
ftås ett åhrs Nederlag. Förordn. d. 6. Apr» 1696. §. 4.
Borgerfkapet har vål dårå fokc att njuta tre åhrs
Nederlagsfrihet; men fådant år afflagit. RefoL pd
Stad. Befv.c d. 3. Febr. 1748- §• 34« Tobak, blad haf-
va vål i förra tider icke njutit långre Nederlags fri¬
het, ån på natt och åhr; men nu år tiden förlängd
till tre åhr« Kongl♦ B. d. 16. Sept. 1741. Lin, Ham¬
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pa, fom inkommer ifrån alla orter vid Öfterfiön,
njuta etc åhrs Nederlag. Refol. pä Städ. Befv. rf. 7*
Julii /7/2. /. 26. Samma tid galler ock om Dykeri
varor, undantagande då tvift blifver om god fet vid
nogon Domftol: ty då måfte godfet ligga pä Neder¬
lag, till defs faken år afdörnd. Kongl. Br. rf. 6. Dec;
/744. Alla i Levanten uphandlade och med Svenfka
Skepp for Svenfk rakning till nogon Svenfk Sca-
pelftad inkommande effe&er och varor , njuta even-
ne åhrs Nederlags frihet, och efter den tidens för¬
lopp böra de till qvarblifvande tillåtne varor förtul¬
las, men de forbudne åter utfkeppas. Men dåreft
af de varor, fom iåledes blifvit fortullade, någon
utfkeppning gjöres inom ett åhr efcer Nederlags fri¬
hets tidens forlopp, Ikall Tull med umgålder åter-
ftåilas. Fbrordn. rf. ig. Mart. /7/^ jf* 6.

12 §.
Kronan vill vara fullkommeligen fåker om fin

Tull och öfrige umgålder af Nederlags varor. Der-
före, fom Kronan åger rättighet, at hålla fig till
godfet, fåfom underpant för Tullen; Altfå får å-
garen icke fri difpofuion öfver det gods fom han
på Nederlag angifvit, på annat fått, ån nu kommer
att förmålas. Det åligger altfå ägaren, att på Tull¬
kammaren rätteligen angifva Nederlags godfet, me-
delft vanlige Inlagor, at i Sjö Tulls Journalen, un¬
der fin råtta nummer, blifva antecknadt: hvarifrån
det fedan öfverföres uti Nederlags Journalen, och
dårftådes, under fin egen nummer, påföres upplåg-
garens namn, med formålan, under hvilken num¬
mer uti Tull-Journalen famma gods inkommit och

D blif«



<i|S ) ( c§§»
blifvit antecknadt, Tamt med hvad Skeppare och far"
tyg det Ikedt, tillika med hufet eller boden, där
uplaget år gjorde» Men innan gödfet i de utfedde
kallare, hus och bodar nedlägges> böra rummen
noga befiktigas, och på dem e; flere ån en ingång
lämnas öppen, hvilken med tre fårfkildte famt oli¬
ka Lås och Nycklar måfle forvaras, hvaraf Infpe-
Öoren vid bron, och Nederlags Bokhållaren i Stock¬
holm , om Nederlaget dår fker, förvara en hvarde-
ra, famt ågaren den tredje: men i de ofrige Sta-
pelftåder bör Sjö-Tullkammaren förvara then ena
nyckelen, Tolags/krifvaren then andra, och upplag-
garen then tredje. NederL Ordn. d 6. Apr. i6ß6.
och d, 16♦ MarU 1741. Men når Accis-bare varor
låggas på Nederlag i fådane Stapelftåder, dår inga
Packhus-Infpeåorer åro, bör Landt-Tullkammaren
liafva lås för Nederlags varorne, jemte Sjö Tulls¬
kammaren. Landt Tull Regle, d. /7. Dec> 1776. $. 16.
N:o 3. Härigenom betages dock icke ågaren, ellerhans fulimågtig, fri magt, enår honom behagar, atfe om fitt gods. Når Win lågges på Nederlag, til¬lätes ick.e at i famma kallare hafva torna Oxhöfder
«Her m'ndre Kari!, fom kunna forordfaka mifstan-
ka till något päfyftadt underflef; icke eller må vattn
baras i källaren, fålbm hvarigenom underflef kan
hända , dymedelfl artr vattrc utpra&iferas rilf. utfkepp-
ning i ffåHet för Win. Sammaledes år förbudit, att

.uti famma Nederlags rum hafva Spanfkt och Kranfkt
Salt, eller uti ka lare inlägga Spanfkt och FranfkeWin till Tarrmans, å.fbm ock att dår hafva förtal-
Vät och pä Nederlag inlagt Win tihhopa uti en kål-
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lare. Nederl. Ordn. d. ro. Julii 1687. och d. 6. Apr.
1096. Men Nordfiö fifke och Salteri Idkare Iro icke
bundne till Nederlags bodar, utan aga lof, efter
anmälande på Tollkammaren, att vid fine Salterier
titlofla och upplägga Spanfkt och Portugififkt Salt,
dock emot vederhäftig borgen for Tullens betalan¬
de« Com. Coli. Kundg. L r. Julii 17 66.

13- §•
Som de på Nederhg angifne varor tillhöra

ägaren, få år det honom tillåtit att öfverlåta fin å-
gande rått tili andra, antingen af hela Nederlags
quantum eller någon del: och når få fker, bör förtäl¬
jandet angifvas på Tull-och Nederlags-Contoiret, iå-
fom ock fåljarens ochKjöparens namn, på det Neder¬
lags- varan må påföras Köparens namn och rakning,
och förfåljaren (Smycket zt(kri£va$.Nederl.Ordn.d.i6
Mart.1741.jf 4.. Men då agaren vill nyttja fin Nederlags
vara till töriålgning inom landet, åligger det ho¬
nom, at förut betala Scora-Sio Tullen och de öfrige
umgålder, innan han kan århålla Frifedel till varor-
nes lyftande. Når Tull med ftere umgålder för Ne¬
derlags varor betalas, tillätes dock fådant icke fke ef¬
ter den Taxa, fom var gällande den tid varornc ned«
lades, utan efter fådanTaxa, fom galler då varornc
ifrån Nederlag uttagas. Kongl. B. d. 24, Maji. 17^9.0.n
åfer agaren finner fin rakning vid att exportera litt N e-
derlags gods inom den tid fom nederlag tillätes, åger
handårtid lof, och blifverdå för Tull och umgålder fri,
allenaft faken med alla fine omftåndigheter i Neder¬
lags Journalen blifver annoterad, och frifedel med¬
delad. Wid fådant tillfälle åligger det Tullbetjenm-
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gen, athafva noga upfikt, det varorne dire&e ifrån
Källaren eller Nederlags boden på fartyget inforas,
få at inga underflef därvid forelöpa. Och på det Kro¬
nan må vara få mycket mera förfäkrad emot Tul¬
lens förfnillande vid exportation, och at den expor¬
terade varan icke må åter hemligen infmygas i an¬
nan Svenfk hamn, bor den forn till utrikes orter
affkeppar Nederlags varor, gifva (in revers för
Tullen, till deff han med Tull ellerLicent-kamma-
rens atteft, dit laddningen år deftinerad, bevifar fam-
ma laddning dit vara anländ. Fhrordn. d. 16 Mart.
174.1. /. 6. Men härvid får dock anmärkas, att det
Salt,fom Nordfiö fiike och Saltet i Idkare på Neder¬
lag århålla , icke får till utrikes orter affkeppas,
fåfom ländande Ståderne till forfång. Co?n. CoUeg:
Publ. d. /. Julii 1766.

14. §.
Så långe godfet ligger på Nederlag, år det

for Tull och umgålder fritt: åfven ock, om det
utur Riket exporteras; men forn Ttillbet jeningen
mäfte för Nederlags gods vidkännas åtfkillige be-
fvår vid redogjorelfen, få år forordnat, aft godfet bör
årlågga en lindrig Nederlags Recögnicion, forn år
utfått till en half procent, mml. en fjerdedels pro¬
cent, då varorne pä Nederlag inläggas, och lika
mycket då de uttagas Nederl Ordn. d. 10 Julii
1087. jf.o. och d, 6. Apr.iöj/6. /.7. famt d. 16 Mart.
274/. jf. Härunder begripes dock icke det Salt,
fom till Sill Salterier införes, utan böra SalterMd-
karne fjehva fornöija Tullbetieningen för deas här¬
vid hafde iårfkildte befvår. Com. College Kundg. d.
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/ Julii 1706. Och fom dels varor åro få befkaffa-
pe, att de under liggandet minfkas och fortåras $
lå år åfven utftakadt, huru ftor minfkning, under
namn af Lcceage, får beftås, i fall varorne, efter
Nederlags tidens forlopp, blifva quar i landet, och
då måfte förtullas, nemligen på Salt två procent.
Nederl. Ordn. 1687. jf. 7 undantagande det Salt,
fom till Sill-fakerierne inkommer, hvilket icke nå¬
got Laccage njuter, utan bor betala fullaTullen, efter
Tunne och Låftetalet, fom inlagt blifvit.Kongl.B. d.26.
Jun. 1766. Men på Nederlags vin, fom till utrikes orter
affkeppas, beftås för hvar åhm 4 kannor Laccage, når
Winet hela året igenom ligger, och proportionalitcr
mindre, efter tiden fom det legat, i fall det inom åhrefr
utgår: hvaremot for det fom uti Riket confumeras,
beftås ingen Laccage. Nederl• Ordn. i6ß6. /- 9, På
Spanmål åter tillåtes ingen afkortning i Tull och
afgifter, det vare fig musfrat eller annan afgång,
ehvad namn den hafva kan, ehuru lång tid Spanmålen
må ligga oförcullad. Fhrordn. d. 16 Maru /74/, /. 7.

IS* §»
^

Af annan befkaffenhet år det Nederlag, fom
Sfåderne Wéfterås, Arboga, Kioping, tillika med
Gefle, i anfeende till Falu bergs-lag njuta påjfpanne-
mål och andre varor, fom ifrån Stockholm och an¬
dre orter ditfåndas, at for Brukens räkning uplåg-
gas, och vid gode vågelag till Bergslagen afforas.
Ty fedan Lille-Tullen förut vid anländandet år be:
tald, tillåtes dårå en oinfkrånkt Nederlags frihet,
alleuaft varorne ligga under Tullkammarens Lås
och Nyckel: och når de fedan afgå med Tullkam-
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imrens förpafsning, åro de Tullfria vid Bergs tnl-
lame. Den Spannemål, fbrn for Brukens rakning
fåledes år lagd på Nederlag, år ock Accis fri. uran
affeende, om poften år ftor eller liten* For lådan Neder¬
lags frihet betalas två tredje dels öre Silfvermynt af
hvarje Tunna Spannemål, och i proportion for an¬
dra varor, till Tullbetjeningens underhållande. Landt.
Tull ordn. d. /7 Dec. iffé. Cap. i. Jf. 9. N:o y. och
Cap. // jf. 6. N:o 2. Enahanda Nederlags frihet nju¬
ter och Wedevogs-Manufaffur-verk för de varor
och åmnen, fom ti l Arboga ankomma, för Brukets
och arbetarnes behof. Kongl. Br. d. /. Dec. iyj6.

16.
Når alla Nationer tilftådjas njuta Nederlag för

fine medbragte varor, och flippa betala Tull för
mera, ån hvad dår quarftannar, famt få frihet affeg-
la med hvad öfrigit år, kallas det PortoFranca I-
bland de på Tyfka bottnen belågne Svenfka Ståder
har Wismar varit anfedd fåfom båft belågen förhan¬
delen, helft denna Stad, medelft fltt granfkap med
Lybeck och Hamburg, famc belägenhet emellan
Öfter-och Nordftön, pröfvas kunna taga anfenlig del
uti den Tranfito-handel, fom forbemålte Ståder drif-
va, och fåledes undvika den Sundfka Tullen. At
derföre förft draga den Rhenfka vin handelen till
Wismar, tiildaddes dårå uti Wismar lindring i Tull.
Refol. d. 27. Ofiobr. /65^. och fedan beviljades bemal¬
te Stad fullkomlig Nederlags frihet på alla därige¬
nom till Öfter och Nordftön in-och utgående-varor,
då de antingen kommo ifrån eller årnade fig till
Sverige, och det emot en half procent Nederlags
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Recognition, famt med fådane vilkor, fom Nederh
Friv. d, 2 Mart. 1663 och d. 3 Maij 1672. innehål,
la. Under dec tili Wifmarfke Nederlaget anflagne
DiflriQ: hörer äfven Femern, och följakteligen den
på Holflenfka gråntfen belägna lilla Staden Nyflad.
Kongl. Br. d. 7. Jan. /7//. Til att vidare befrämja
Wiimarfke Nederlaget, fingo icke allenafl de Wis-
marfke fkepp njuta Svenfka Skepps friheten, u-
tan borde åfven alla Svenfka Half-fria fartyg,
fom befeglade orterne emellan Pommern och
Hollflein, antingen att utur Svenfka Hamnar få¬
ra varor dit , eller at håmta nogot därifrån ,
altid vara pliktige, at taga och lefverera fådant
gods uti Wismar. Plac. d♦ 12. Apr. 168z. Men det¬
ta fednare, fåfom ländande den Svenfka handelen
till tvång, blef uphäfvit, och tillfladdes dem Sven-
fkom, att befegla hviken ort dem godt fyntes e-
mellan Pommern och Hollflein. Flae. d. jv Mart.
1687. Staden Wismar århölt vål åter fördelaktiga vil¬
kor vid Nederlaget af Skeppsfriheten, genom Re-
fol. af åhr 1724, i kraft hvaraf inga Nederlags va¬
ror uti diftriået emellan Holflein och Pommern fin¬
go hämtas till Sverige, icke eller någre härifrån dit
affåndas, utan endafl till och ifrån Wismar, vid
varornes confiscation». Men emedan fådane Privile¬
gier kränkte de Svenfke Staders handels rättighet»
ty åro de åter uphäfne, få at de Svenfke njuta fri-
Sjöfart på alla utrikes orter, och måge de Wismar-
fke icke hafva ftörre Nederlags-ocn Skepsfrihet
ån de Svenfke.. Refol. pä Städ. Befv. 1727. f. 30. Ne-
det lag;, friheten uti Wismar njut» icke allenafl de
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Svenfka och Wismarfke, utan ock alla främmande
Nationer, åfven de, Tom med Sverige kunna vara
flådde uti Krig, dock få at de icke tora Krigs Con¬
trabande varor* Nederl. Ordn. 1667. jf. ij. och 1672.
/.2/. Men Franfke underfåtare njuta dårjemte den
formon, med alla ofrige Nationers uteflutande, ac
de for alla varor och effe&er, fom de med egna
Skepp fora till Wismar, icke betala högre afgifter
ån de Svenfke. Handl. Trattat. d. 4. Maji 174.1. /.
j. Samma förmon fkola ock de Sicilianifke under¬
fåtare få njuta i Wismar, dåreft andre Nationer,
utom de Franfke, kunde med tiden fådant århålla.
Handl. Trattat. d. jo. Jun. 1742. Art. Sep.

17 §.
Till flat ml ock nårnnas, att under den tid Ge¬

neral Staterne förbödo de Hollåndfke Skepp, at feg-
la på Öflerfiön och Norrige, blef Gjötheborg för¬
klarad for Porto-Franco. Kongl. Br. d. 18. Apr. 16 4.0.
Och famma Stad feck ytterligare Nederlags frihet
på alla varor. Fläc. d. 16. Sept. 1673. Men uti Han¬
dels Traftaten med L ngland confirmerades Gjöthe¬
borg, fom Porto Frnnco, for Engelsman, likafom Pley-
mouth fkulle tjena de Svenfke till famma åndamål:
ty af de exporterade och importerade varor fkulle
icke betalas mera ån en åctondedels procent, men
full Tull af hvad fom fladnade uti landet. Hand.
Trattat. d. 16. Febr. 1606. / /. 6. 7. Lika Neder¬
lags frihet på alla varor njöt ock Lands-Crona. Friv.

14. Mart. i66j. jf. 11.
ÅNDE.
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