
 
 
 
 
 
2. februar 1802. 
 

Indskrænkelse af § 21 i de Reformertes Privilegier. 
 
     Fr., hvorved den 21 § i de Reformeredes Privilegier (15 Mai 1747) 
indskrænkes til de Personer alene, som nu ere i Besiddelse af de deri benævnte 
Forrettigheder; hvorimod Kongen erklærer, at alle Fremmede, som, paa egen 
Bekostning, anlægge Fabrikker eller Manufacturer, skal i 10 Aar, uden Hensyn 
til deres Religions-Bekiendelse, nyde de samme Fordele, som ere tilstaaede de 
Reformerede ved disses Privilegier, samt at enhver Fremmed, som indfører 
Forbedring i de productive Næringsveie, kan vente Kgl. Understøttelse og 
Opmuntring. Cancel. p. 12. 
 
     Gr. Da Kongen, efterat have taget under Overveielse de. Forrettigheder, som, 
ved de Reformeredes Privilegier, ere tilsagte dem, der bekiende sig til den 
Calvinske christelige Religions-Lære, finder, at den 21 § i bemeldte Privilegier 
(hvorved de Reformerede, som nedsætte sig i de Kgl. Kiøbstæder, fritages i 20 
Aar for alle borgerlige og Byens Tynger) ikke nu er aldeles hensigtsmæssig, for 
saavidt Fritagelsen tilstaaes enhver, blot paa Grund af hans Religion, uden 
Hensyn til hans personlige Egenskaber, og den Gavn for Staten, som af ham 
kunde ventes; Saa har Han besluttet, ligesom Han og herved befaler, følgende: 
 
     Fornævnte Privilegiers 21de § skal ikkun være gieldende for dem, som nu ere 
i Besiddelse af den, derved belovede. Rettighed; Derimod erklæres, at Fremmede 
af alle Religioner, som, ved deres Nedsættelse i de Kgl. Riger og Europæiske 
Lande, paa egen Bekostning omlægge Fabrikker eller Manufacturer, til 
Handelsvarers Frembringelse af Uld, Bomuld, Linned, Silke, Metaller eller andre 
Materialier, saavelsom af alle Slags forbedrede Haandværks- og Agerdyrknings-
Redskaber, skal, saalænge de vedblive at drive saadanne Fabrikker eller 
Haandteringer, for det første i 10 paa hinanden følgende Aar, fra den Tid de have 
nedsat sig, nyde de samme Fordele, som have været de Reformerede tilstaaede 
ved disses Privilegier.  
 
     I øvrigt kan enhver Fremmed, som, formedelst sine Kundskaber, beviisligen 
tilveiebringer eller indfører nogen Forbedring i de productive Næringsveie, vente 
at vorde understøttet og opmuntret ved passende Benaadninger og Lettelser, som 
Kongen, i hvert enkelt Tilfælde, efter Omstændighederne vil bestemme. 
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