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Kongl Maj:ts nådiga kungörelse
angående förbud mot handel med samt försändning av nitroglycerin, så och om tillverkning, uppläggning
och försändning av samt handel med dynamit
Given Stockholms Slott den 24 juli 1868
Vi CARL, med Guds Nåde, Sveriges, Norges, Götes och Wendes Konung, göre veterligt: att, enär olycka tid
efter annan timat genom explosion av nitroglycerin, samt det ännu icke kunnat tillförlitligen utrönas, vilka
säkerhetsmått lämpligen böra föreskrivas till förekommande av sådana olyckor vid tillverkning, förvaring och
försäljning av berörda sprängämne, Vi, uppå särskilda framställningar, funnit gott att, med ändring av nådiga
kungörelsen den 26 maj 1865 angående handel med samt uppläggning och försändning av nitroglycerin ävensom
anläggning av fabrik för nitroglycerintillverkning, i nåder förordna, att det från och med den 15 nästkommande
augusti och intill dess annorlunda kan varda bestämt, skall vara förbjudet att sälja och att från ort till annan
försända nitroglycerin, samt att den, som bryter mot detta förbud, skall straffas med böter, minst ett hundra
riksdaler, hälften till åklagaren och hälften till kronan, samt dömas förlustig den olovligen sålda eller försända
varan.
I sammanhang härmed och enär erforderliga bestämmelser saknas angående försiktighetsmått till förekommande
av olycka vid tillverkning, uppläggande och försändning av samt handel med det nyligen uppfunna ämnet
dynamit, have Vi tillika velat i nåder stadga, att intill dess, efter föregående närmare utredning av detta ämnes
beskaffenhet, annorlunda varder förordnat, härom skall i tillämpliga delar gälla vad nådiga förordningen den 1
oktober 1858 och nådiga kungörelsen den 10 april 1863 innehålla i avseende å krut; dock med iakttagande, att
dynamit icke må till större myckenhet än två skålpund utan särskild tillåtelse innehavas.

Det alle, som vederbör, have sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi detta med Egen hand
underskrivet och med Vårt kungliga sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 24 juli 1868.
OSCAR.

