
Den 24 Mart. Ytterligare Förordning, angående hämmande af de så kallade 
Tartares och Zieguners, samt annat löst folks och Lättingars strykande 
omkring landet. 
I anseende dels hertil, att förre härom ankomne stadgar förnimmas wara komme i förgätenhet, 
dels och att denna wanart, waröfwer månge Klagomål så wid, som emellan Riksdagar 
inkommit, nu mer än förr, tagit öfwerhanden, och at straffet i några omständigheter skärpas 
bör, har Kong. Majt. För godt funnit, icke allenast de förra påbud härom at förnya, utan och 
att ytterligare att stadga som följer: 
1) Med de så kallade Tartarer och Zieguner, will Kong. Majt. at hädanefter således förhållas 
skall, at, hvarest de finnas under det de stryka omkring, och fara By från By på Landet, böra 
de genast gripas och med tienliga medel til Landshöfdingesätet insändas. Om då 
Befallningshavanden efter den undersökning som han derom håller, pröfwar at detta Tartare-
parti, en eller flere, nyligen ifrån utrikes orter hit i landet inkommit, samt at de på något ställe 
icke satt sig neder, at idka någon loflig näring, då må han strax låta dem under säkert förvar, 
föras till gränsen tillbaka, på den ort der de i Riket inkommit, och således utur landet förjagas, 
sedan dem antydt är, at om de derefter fördrista sig, at åter på något ställe sig insmyga, skola 
de med spö eller ris afstraffas, såsom här nedanföre sägs, samt åter utföras. Och i fall det 
Länet, der sådande Tartarer fasttagne blifwit, icke skulle sträcka sig til gränsen, då bör den 
näste Kongl. Majts Befallningshavande derom kundgöras, så at med dem på förberörde sätt 
må kunna förhållas. Men hafwa dess så kallade Tartarer någon tid sig här i Riket uppehålligt, 
och uti någon af de mindre Städer satt sig neder, samt öfwa någon loflig näring, då böra de, 
såsom andre Invånare, der wistas, och icke stryka omkring landet, eller med bedräglige 
hästebyten, och deras utprånglande, eller och på hwarjehanda annat egenwilligt och skadeligt 
sätt Allmogen förolämpa: Det är dem, som således satt sig neder, ej förbjudit, att resa till 
marknaderna, allenast at de ei fara gård ifrån gård på landsbygden; Och om de på förenämnda 
sätt stryka omkring landet, då böra de genast gripas och under fängsligt förwar till 
landshöfdingesätet föras, samt der likmätigt förra förordningar, någon tid til allmänt arbete 
hållas, eller i brist deraf, med spö eller ris afstraffas, ifrån 4 til och med 6 par spö, eller ifrån 
3till och med 5 par ris, hvarefter de sedan till sin hemvist föras skola. Skulle de ei eller deraf 
låta sig rätta, utan widare beträdas, att stryka omkring landet, då äger Kongl. Majts 
Befallningshavande  makt att efter hwart måls beskaffenhet, och utan att förwisa Målet till 
Domaren, strax låta den brottsliga afstraffas med spö eller ris, ifrån och med 10 til och med 15 
par spö, eller ifrån och med 8 till och med 12 par ris eller och om den brottslige sådant spö 
eller risslitande ei undergå kan, då förwandla det i fängelse wid vatn och bröd; och bör 
föenämnde kroppsplikt fördubblas, når dågon derefter 3:dje gången, eller oftare med sådant 
landstrykande beträdes, hwilket straff Kongl. Majts befallningshavande jämwäl hafwer att 
werkställa, samt sedan den brottsliga under säkert förvar till sitt hemvist föras låta. 


