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STOCKHOLMS MAGISTRATS OCH RADHUSRÄTTS ARKIV 
1720-1849 

Ärendenas handläggning samt arkivets bestånd! 

Av Ulla Johanson 

»OM RJ.DSTUFWURÄTT. 

1. §. 

Ilnvarje weko skal Rådstufwurätt hållas, måndag, onsdag, och lögerdag, 
så ock oftare, ther thet tarfwas. Tå skola Borgmästare och Rådmän klockan 
åtta til Rådstufwu komma, och döma alla saker, som ifrån Kämnärsrätten 
wädjade äro: rätte sig ock efter thet, som i 3. Cap. 3. och 4. §.§. om lagwadda 
saker til Lagmansrätt stadgadt är. Ther skal ock både ransakas och dömas 
öfwer alla växel och siörätts saker, så ock alla twister om flyttning i och 
ur hus, ehwad Domstol the eljest höra under, som twista. 

2. §. Söker man eller hustru, at skilja sln lott i bo från then andras, eller 
wil någor gäldbunden sin egendom på en gång hl thes borgenärer afstå, at 
sedan ifrån them fri warda; therom döme ock Rådstufwurätt, och skilje 
borgenärer emellan, ther the ej sämjas om hwartheras rätt och företräde 
til thet, som afstådt är, så ock, om s,wek hos skuldenär finnes. 

3. §. Å Rådstufwu böra intekning, upbud, och lagfart ske, och the twister 
afgiöras, som ther om, eller om bör des och widerboende rätt upkomma. 
Om brott och missgierningar gånge, som thet i 5. Cap. 1. §. om Kämnesrätt 
sagdt är .» 

(Sweriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734. Rätte
gångs Balk VI. Cap. 1-3 §§. ) 

Inledning 

Vad som i första rummet kan benämnas »stadsarkiv» i Stockholm är 
självfallet magistratens och rådhusrättens arkiv. Arkivet börjar vid 1400-

1 Förklaring över i uppsatsen använda juridiska termer återfinnes på sid. 120 ff. 
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talets slu12 och förvaras i stort sett på Stockholms stadsarkiv för tiden 

fram till 1910.3 

Syftet med denna uppsats är i första rummet att ge en redogörelse för det 
nuvarande beståndet i magistratens och rådhusrättens arkiv för tiden 1720-
1849, delvis i tabellform. Vidare redovisas innehållet i arkivets olika serier. 
Slutligen skall med hjälp av schematiska framställningar tecknas de olika 
ärendenas gång i rådhusrätten.4 

Åren 1720 och 1850 är gränsår i Stockholms rådhusrätts historia. 

Genom en kunglig resolution, daterad den 6 juli 1720, överfördes vissa 
delar av rådhusrättens arbete till stadens underrätter, de s.k. kämnärsrät
terna. Den viktigaste förändringen var att rådhusrätten inte längre behövde 
befatta sig med brottmål. Sådana mål skulle i stället behandlas i Stockholms 
kämnärsrätter som första instans, med vad direkt till Svea hovrätt.5 Brott
målen låg sedan under kämnärsräUerna i Stockholm ända fram till år 
1850. 

Den 18 april 1849 utgavs en kunglig förordning om att alla kämnärsrätter 
skulle upphöra från den 1 januari 1850. Alla mål, som hörde under käm
närsrätterna, skulle nu behandlas av rådhusräUen.6 Därmed omorganise
rades rådhusrätten. Från år 1850 skulle rätten bestå av sex avdelningar 
i stället för de tidigare tre divisionerna.7 överståthållaren och magistraten 
utfärdade den 31 december 1849 ny arbetsordning för Stockholms stads 
magistrat och rådhusrätt.a 

2 Om arkivets äldre bestånd se b1.a. B. Boethiusr-H. Sundberg »Betänkande angående 
ordnande av Stockholms arkivväsen», Stockholm 1928. Tiden efter 1850 har behandlats av 
D. Almqvist i SSAÅ 1939, »Målens och ärendenas fördelning hos Stockholms magistrat, 
rådhusrätt och förmyndarekammare 185{}-:1940». Se även B. Broome i SSAÅ 1942, »Om 
register och andra hjälpmedel för forskare i Stockholms stadsarkiv.» 

3 Förmynderskapsavdelningens första avdelnings arkiv t.o.m. 1947. 
4 Magistratens och rådhusrättens historia har redan behandlats av flera forskare. År 

1915 utkom en festskrift vid invigningen av det nya rådhuset i Stockholm. Nils Östman 
lämnar där en för sin tid förtjäustfull översikt av magistratens och rådhusrättens historia 
fram till 1915 (Stockholms rådhus och råd I, Stockholm 1915). I senare tid har forsk
ningen framför allt givit inträngande detaljstudier över kommunalförvaltningens historia, 
som tid efter annan publicerats i Stockholms kommunalförvaltnings monografi serie och 
nu täcker viktiga delar av Stocl,holms historia från stormaktstiden till de nya kommunal
författningarna, främst C. F. Corin »Självstyre oeh kunglig mal,tpolitik inom Stockholms 
stadsförvaltning 1668'-.1697», Stockholm 1958; B. Boethius »Magistraten och borgerskapet 
i Stockholm 1719- 1815», Stocl,holm 1943; Torgny Höjer »Stockholms stads drätselkom
mission 1814---1864», Stockholm 19'53 och densammes »Sockenstämmor och kommunalför
valtning i Stockholm fram till 1864», Stockholm 1967. 

5 »Utdrag utur Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publica-
tioner ... », Tom I, sid. 265. 

6 SFS 1849, nr 27. 
7 SFS 1849, nr 85. 
a »Arbetsordning för Stockholms Stads Magistrat och Rådstufvurätt, i följe af Kong1. 

Majsts Nådiga Skrifvelse till öfverStåthållaren den 21 December 1849», Stockholms magi
stratsprotokoll den 31 december 1849, sid. 766 ff. 
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I arbetsordningen stadgades om rådhusrättens nya indelning och tjänst
göring. De olika ämbetsmännens arbetsuppgifter är noga specificerade, lika
så fördelningen av arbetet mellan de sex nya avdelningarna. 

Arbetsordningen utpekade även de lokaler där de olika avdelningarna 
hädanefter skulle sammanträda. Då första avdelningen sammanträdde i 
stora rådhus s alen skulle den handlägga ärenden rörande lagfart, inteck
ningar och äktenskapsförord. Den skulle göra anteckningar om morgon
gåvobrev, handlägga växelmål, sjöförklaringar, frågor om bevis över veder
häftighet eller medellöshet samt övriga ärenden som nu föredras av 
magistratssekreteraren. På samma rum skulle första avdelningen även 
handlägga frågor om bördsrätt och om lösen av fast egendom samt för
rätta upprop i årsstämningsmål. Konkursmålen skulle fördelas mellan första 
och andra avdelningarna enligt lottning, men alla upprop i konkursmål 
skulle göras av första avdelningen i denna sal. Då första avdelningen sam
manträdde i justitiekollegiets domsal skulle den behandla ärenden rörande 
bouppteckningar samt andra ärenden som legat under justitiekollegiet och 
förmyndarkammaren. 

Andra avdelningen skulle sammanträda i den mindre rådhussalen, även 
kallad konkursrummet. Denna avdelning skulle handlägga ansökningar i 
konkurs- och boskillnadsmål samt årsstämning på borgenärer. Vidare skulle 
denna avdelning hålla förhör i konkurs- och boskillnadsmål intill dess de 
lottats mellan första och andra avdelningarna. Förutom konkursmål skulle 
avdelningen handlägga tvister angående besvär, klagomål över förmyndar
kammarens beslut samt förvaltningsåtgärder. Andra avdelningen skulle 
även förrätta syner och värderingar. 

Tredje, fjärde, femte och sjätte avdelningarna skulle sammanträda i de 
tidigare kämnärsrätternas olika sessionsrum. Dessa avdelningar skulle, efter 
lottning dem emellan, handlägga hyres- och utflyttningsmål, sjörättsmål 
och alla övriga till rådhusrätten hörande tvistemål och brottmål. 

Tredje avdelningen skulle emellertid alltid handlägga åtal mot under
befäl och manskap vid Stockholms militärkår och stadens militärkompani 
samt alla posträttsmå1.9 

Varje avdelning förde egna protokoll serier. Fastän rådhusrätten således 
från 1850 fick mer omfattande arbetsuppgifter gjorde denna omorganisa
tion av rådhusrätten att dess protokoll och aktserier efter år 1850 blir mer 
överskådliga. 

9 För utförligare beskrivning se P. R. Ferlin »Stockholms stad i juridiskt, administra
tivt, statistiskt och borgerligt hänseende», Stockholm 1858, artikel om Rådstufvu-Rätt, 
Stockholms stads, sid. 1346 ff. 
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Rådhusrättens arkivbestånd 1720-1849 

I det följande kommer endast de arkiv, som är direkta resultat av råd
husrättens arbete, att behandlas. För de fyra kollegierna finns utförliga 
förteckningar uppgjorda.! 

Beståndet i rådhusrättens arkiv för denna period är mycket skiftande. 
Vissa serier är helt eller nästan helt intakta medan andra serier uppvisar 
stora luckor.2 Den tabellbilaga (sid. 103), som bifogats uppsatsen, redovisar 

l Handelskollegiets förteclming med beskrivande inledning upprättad 1961, Politikolle
giets dito, likaledes med inledning, upprättad 1963, Ämbets- och byggningskollegiets för
teckning upprättad 1953 samt Justitiekollegiets och förmyndarekammarens dito upprättad 
1954. 

Föl' justitiekollegiet se SSAÅ 1954, uppsats av C. F. Corin »Justitiekollegium, förmyn
darkammaren och rådhusrättens första avdelning i förmynderskapsärenden m.m.» Vidare 
ger L. Wikström en kort historik över kollegierna i Släkt och Hävd nr 1, 1967. 

2 En modern förteckning över arkivet för denna period saknas. De förteckningar som 
finns till förfogande är mestadels uppgjorda under den tid arkivet förvarades i råd
huset. De i uppsatsen presenterade tabellerna är avsedda som hjälp för forskare till dess 
en enhetlig förteckning hunnit uppgöras. Arbetet med att ordna, paginera och förteckna 
arkivet pågår föl' närvarande. 

STOCKHOLms · RÅDHUS. 

• Stockholms rådhus 1732-1915 (Bondeska palatset, nuv. säte för HD) vid Riddarhustorget, 
invigt den 7 februari 1732. Kopparstick ca 1780 av Johan Snack (1756-1787). 
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beståndet år 1970. Nedan lämnas en kortare historik över hur magistraten 
under olika tider gjort anstalter för att hålla rådhusarkivet i ordning och 
få det så fullständigt som möjligt. 

Äldre ordningsarbeten i arkivet 

Rådhusrättens arkiv har drabbats av förluster som följd av bränder. Vid 
den stora rådhusbranden 1753 vattendränktes således stora delar av råd
husarkivets inneliggande handlingar. Dessa ansågs sedan som oläsbara och 
förstördes 179l,3 

Enligt uppgift skulle arkivet efter 1753 års brand ha råkat i »den största 
oordning». »Ännu vid mediet av 1800-talet intygades det, att tillståndet 
i arkivet var nästan hopplöst och att ordning ej rått där på hundra år, 
alltså ej sedan branden.»4 En genomgång av bevarade förteckningar och 
inventeringslistor från 1725, 1759 och 1784 tycks visa motsatsen, åtminstone 
vad gäller protokoll serier, registratur, domböcker och brevböcker. 

Förteckningen från 1759 är troligen resultatet aven inventering som före
togs i stadens arkiv just efter branden 1753. Samtliga då existerande serier, 
utom akter och handlingar, är upptagna med anteckning om vilka år
gångar som saknades eller som aldrig inlevererats till arkivet.5 Dessutom 
bifogades till förteckningen från 1759 en »Förteckning på Atskillige Kong!. 
Bref, som af Cancellisten Jonas Linder äro igenfundne och ihopsamlade 
vid det tillfälle, Stadsens Archivi Handlingar, efter then år 175 (sic! ) 
Stockholms Rådhus olyckeligen öfvergångne brand, blifvit i ordning bragte».6 
Dessa förteckningar tyder på att man faktiskt försökte skapa ordning i 
arkivet genast efter branden. 

En jämförelse mellan 1759 års förteckning, Djurbergs inventering över 
Stockholms stads arkiv 18537 och inventeringen år 1970 visar god överens
stämmelse. Luckor 1759 motsvaras mestadels av luckor 1853 och 1970. 
Endast något enstaka protokoll, som saknades 1759, har återfunnits eller 
inlevererats efter detta år. 

Ar 1784 fick magistraten en redogörelse för det tillstånd, i vilket stadens 
arkiv befann sig. Denna berättelse ger inte intrycket att det skulle ha rått 
någon större oordning i arkivet. Även vad gäller akter och handlingar verkar 
det som om man haft dessa under en viss kontroll. Den stora skillnaden 
mot förhållandena nu är att man år 1784 arkiverade efter helt andra prin
ciper. Man sorterade inte ut akter och handlingar efter målens art så som 

3 N. östman, artikel om Stockholms rådhusrätt i Nordisk FamiJjebok del 27, Stock
holm 1918. 

4 B. Boethius-H. Sundberg, a.a., sid. 23. 
5 Stadsarkivets ämbetsarkiv, magistratens arkiv. Förteckningar över rådhusarkivet upp

rättade före 1800, Inventarium 1725, 1759. 
6 Ibid. 
7 År 1851 hade magistraten uppdragit åt förste stadsaktuarien Gunnar Djurberg att ord

na och förteckna arkivet (Boethius-Sundberg a.a., sid. 23). 
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man gör i dag. Relationen nämner grupper av akter, som avgjorda akter, 
memorialer, suppliker samt uppskattningshandlingar. Dessutom omt~las 
som en särskild grupp en stor mängd diverse handlingar. Författaren läm
nar dessutom råd hur man borde förfara med arkivet för att få bättre ord
ning. Om beståndet diverse handlingar ansåg han, att dessa borde sorteras 
och läggas i ordning. Till detta arbete kunde man använda »en ärlig man 
af Stadsens folk, som kan läsa och skrifva ... »8 De stora serier med diverse 
inneliggande handlingar, som ännu i dag finns i rådhusrättens arkiv pekar 
på att detta ordningsarbete aldrig fullföljdes. Författaren kom vidare med 
andra goda förslag, vilka tyvärr inte togs ad notam. Han ansåg bLa., att de 
olika notarierna på divisionerna (år 1781 fanns det sex olika notarier, S0111 

förde protokoll) var för sig efter vår- och höstsessionens slut skulle vara 
skyldiga att till arkivet ingiva förteckningar över de mål där de fört proto
koll och vilka domar och utslag de haft hand om. Dessa förteckningar 
skulle sedan, enligt förslaget, år för år inhäftas i särskilda band.9 I rela
tionen påpekades att luckor uppstått bland duplettkonkursakterna p.g.a. 
den stora utlåning av dessa som förekom. Det påpekades att hovrätten 
aldrig tillät att dess akter i dylika mål lånades ut. Dessa utlån i tid och 
otid borde, enligt författaren, förbjudas vid vite eller åtminstone noga 
kontrolleras genom utlåningskvittenser i särskilda böcker,1 

Bland enstaka liggare och diarier tillhörande rådhusrätten finns en 
volym S0111 i senare tid fått namnet »Lånebok för konkursakter 1766-
1793». Denna liggare bekräftar uttalandet i 1784 års berättelse om den dåliga 
kontroll som rådde över utlånade duplettakter i konkursmål. I regel har 
endast ett fåtal av de utlånade akterna (före maj 1778) återlämnats. 
Boken rymmer även ett protokollsutdrag från ett sammanträde på Stock
holms rådhus den 8 maj 1778. Detta protokollsutdrag visar att man redan 
då gjorde försök att stävja oskicket med försumliga låntagare. Man hade 
klagat hos magistraten över den dåliga ordning som rådde i systemet med 
utlåning av duplettakter i konkursmål. P.g.a. detta belöt magistraten att 
stadsaktuarien skulle låta varje person, som lånade en akt, förbinda sig 
att återställa akten å utsatt tid vid 4 riksdalers vite.2 Från den 23 maj 
1778 är också vite infört i låneboken. Någon bättring av återlämnings
frekvensen kan skönjas efter detta. Men enligt utlåningsboken är det 
fortfarande ett stort antal akter som aldrig återlämnats. Om vite avkrävts 
dessa låntagare framgår inte av utlåningsboken. Men enligt relationen av 
år 1784 hade ordningen tydligen inte förbättrats nämnvärt. 

8 Stadsarkivets ämbetsarkiv, magistratens arkiv, Kort berättelse om tilståndet med 
h andlingarna uti Stadsens Archivo och giöromålen derstädes, upsatt uti Augusti m å nad 
1784. 

9 Ibid. 
1 Ibid. 
2 Lånebol, för konkursakter 1766-1793, Magistratens och rådhusrättens arkiv, SSA. 
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Utom de nämnda förteckningarna finns spridda smärre förteckningar, 
som redogör för vissa delar av arkivets bestånd, främst då vilka protokoll 
som saknas och vilka som uppvisats i hovrätten.3 

Protokollseriernas bestånd 

Utöver vad som ovan nämnts om arkivets bestånd i allmänhet är det 
nödvändigt att lämna en särskild redogörelse för protokoll seriernas be
stånd. Magistraten ansåg det vara av högsta vikt att rådhusrättens protokoll 
med utslag och domar skulle arkiveras så fullständigt som möjligt. Vissa av 
dessa protokoll skulle dessutom uppvisas i Svea hovrätt. Från protokoll
serierna kunde man hämta alla nödiga upplysningar om mål och ärenden 
som tidigare varit uppe vid rådhusrätten. 

Enligt kungligt brev av den 10 juli 1765 upphävdes för Stockholms råd
husrätt 1614 års stadgande om inleverering av domböcker till Svea hovrätt. 
Hädanefter skulle dessa endast uppvisas i hovrätten för advokatfiskalens 
granskning. Denna bestämmelse skulle träda i kraft omedelbart men den 
skulle inte gälla retroaktivt.4 Några domböcker från Stockholms rådhusrätt 
har emellertid inte återfunnits i Svea hovrätts arkiv för tiden före 1765. 
Vad som skett med de inlevererade volymerna är inte känt. 

Förordningen gällde dock inte småprotokoll, d.v.s. protokoll över intecl{
ningar, lagfarter, testamenten, bouppteckningar och, från 1752, äktenskaps
förord. Dessa protokoll skulle även fortsättningsvis inlämnas till hov
rätten för arkivering. I Svea hovrätts arkiv, förvarat på RA, finns dessa 
protokoll från Stockholms rådhusrätt för tiden 1701-1946. Från 1929 
är protokollen uppdelade i två serier, varav den ena innehåller lagfarter, 
testamenten och bouppteckningar, den andra övriga protokoll. Dessa i 
Svea hovrätts arkiv förvarade småprotokoll kan givetvis vara till stor nytta. 
De fyller ut en del av de luckor som finns i rådhusrättens arkiv. 

När protokollen och domböckerna efter år 1765 granskades i Svea hov
rätt antecknade advokatfiskalen i de renskrivna volymerna att vederbörande 
protokollförare uppvisat sina protokoll. Granskningen skedde åtminstone 
till att börja med vart femte år, senare år för år. I sekreterarens ekonomi
protokoll, där vanligtvis ärenden rörande rådhusrättens protokoll åter
finns, kan man finna att pengar utbetalades till advokatfiskalen för dennes 
arbete med granskningen av protokollen. Dessa notiser återkommer under 
1700-talets senare hälft ungefädigen vart femte år.5 Advokatfiskalen fick 

3 Utom för tiden före 1720 finns det dylika förteckningar uppgjorda bl.a. år 1769 
och 1784. Fragment av kvittensböcker innehållande uppgifter om till arkivet eller Svea 
hovrätt överlämnade renskrivna protokoll och registratur för perioden 1712-1743 visar 
att det inträffade, att dessa inte levererades förrän upp till tio år efter det de förts. 
(Kvittensbok över inlevererade arkivalier 1712-1743, Stadsarkivets ämbetsarkiv). 

4 E. Malmsten, »Anteckningar om Svea hovrätts arkiv», uppsats i MRA ny följd ser. 1 
bd 4, sid. 143. 

5 Sekreterarens ekonomiprotokoll bl.a. 1771, 1776, 1781, 1785, 1790. 



46 Bill. nr 33 dr 1970 

även genom Svea hovrätt påminna magistraten om protokollens uppvisande: 
tydligen slarvade man. Anteckningarna i de uppvisade protokollen i civil
mål visar att man år 1776 visade upp protokollen för åren 1771-1775. 
Några volymer, som då ännu inte hade inlämnats till rådhusrätten av 
respektive notarie eller sekreterare, har enligt anteckning uppvisats 1781 
och 1785. Dessa anteckningar om när protokollen uppvisats i hovrätten 
visar att en del protokollförare ibland släpade långt efter med renskriv
ningen av protokollen. Som exempel kan nämnas att protokoll från år 1753 
(vilket rätteligen skulle ha inlämnats till hovrätten då det var fört före 
1765) uppvisats först 1768, protokollsvolymer från 1772 har uppvisats först 
1781 och 1785, och protokoll från tiden 1758- 1761 har uppvisats för 
advokatfiskalen 1781. 

Som framgått av de ovan omnämnda förteckningarna inträffade det att 
en del protokoll aldrig av protokollförarna inlämnades till arkivet. Här 
har främst sjukdom och dödsfall varit orsaken. Med tanke på den långa 
eftersläpning som förekom är detta inte att förvåna sig över. I några fall 
har konceptprotokoll inlämnats till arkivet som ersättning för felande ren
skrivna protokoll.6 

Under perioden före 1765, då rådhusrättens domböcker skulle inlevereras 
till Svea hovrätt, har protokollförarna varje år i regel endast lämnat in ett 
renskrivet exemplar av protokollen i civilmål till stadens arkiv, samt ett 
exemplar i koncept. Den renskrivna volymen överlämnades därefter till 
hovrätten, och konceptprotokollen arkiverades i rådhuset. Detta förfarande 
finns belagt bl.a. i rådhusrättens protokoll för år 1771. Detta år genom
fördes en undersökning rörande ordningen bland de senare årens proto
koll. Varje protokollförare fick inför en mindre deputation av rätten 
förevisa sina protokoll för granskning. Först inkom stadssekreterare Peter 
Leijell för att uppvisa de av honom förda protokollen i civilmål, som 
hörde under stadssekreterareexpeditionen. För åren 1762-1766 förde han 
med sig protokoll med domar och utslag i »Concept för hwarje Ar serskildt, 
i behörig ordning inbundne och hwaraf efter herr StadsSecreterarens an
mälande, renskrifne exemplar skola blifwit lefwererade til Kongl. Maijts 
och Riksens Höglofl. Swea Hofrätt. Dito för åren 1767 och 1768 renskrifne 
med påskrift å hwardera af herr AdwocatFiscalen Nils Zellen, att de den 
20 Juni 1769 blifwit uti högbemälte Kongl. HofRätt upwiste.»7 Leijell visade 
även de protokoll i civilmål, vilka han fört under sin tjänstetid som stads
notarie. Han företedde protokollen för 1757-1760 i koncept för rådhus-

6 Att memorial- och konceptprotokoll källkritiskt sett är att föredraga framför ren
skrivna protokoll har bl.a. bevisats av G. Olsson i »Hattar och mössor. Studier över parti-
väsendet i Sverige 1751-1762», Göteborg 1963. 

7 Magistratens och rådhusrättens arkiv »En del af Stockh. Rådh. Rät: Pr. och Domb. 
för År 1771» förd a v vice notarie Redin. Volymen för närvarande placerad i serien »Proto
koll och domar i konkurs- och hyresrnål», sid. 3 f. 
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ark~vet samt i renskrift som gjorts för att inlämnas till hovrätten. Leijell 
berattade att hans protokoll för år 1761 hade saknats redan 1765 då han 
överlämnad~ stadsnotal:~etj än sten till rådman Grevesmiihl. Enligt uppgift 
aven kanslIst hade LelJell fått veta att detta års protokoll hade utlånats 
till justitiedeputationen vid riksdagen 1760-1762 och inte blivit åter
ställda.s Till samma riksdags kammar- och ekonomideputation hade 1759 
års ekonomiprotokoll utlånats men enligt protokollet 1771 inte återlämnats. 9 

. Vid granskningen 1771, som skedde under tiden 26 januari till 13 februari, 
VIsade det sig att flera notarier inte hade sina protokoll i ordnina. De 
felande protokollförarna lovade att ha sina protokoll färdiaa till tJhöst_ 
sessionens början. Några notarier hade av olika skäl varit 5 förhindrade 
att infinna sig vid gransknings tillfällena. Med deras kallelser skulle därför 
anstå til.ls vid~re. ~an lät tydligen det hela därvid bero. Några ytterligare 
granslmmgar fmns mte antecknade i protokollen för 1771. 

Man finner således att civilmålsprotokollen före 1765 inte behöver ren
skrivas för arkivets räkning: konceptprotokollen bands in och arkiverades. 
På så sätt har man fått en naturlig förklaring till luckorna i serien ren
skrivna protokolJl - en lucka som tidigare ansågs ha uppstått efter arki
veringen i rådhuset. 

Denna genomgång av protokollen kom till stånd p.g.a. en ämbetsskrivelse 
som advokatfiskalen ingivit till Svea hovrätt den 20 oktober 1770. Advokat
fi~kalen anmärkte där på att rådhusrätten ännu inte uppvisat protokoll 
fran 1763 och framåt. Skrivelsen kom på remiss till rådhusrätten för för
klaring.2 

Rådhusrätten lät nu meddela Svea hovrätt vilka protokoll som aenom 
undersökning visat sig vara färdiga att visas upp. Det saknades eme~lertid 
protokoll för de två f.d. stadsnotarierna, nuvarande rådmännen Jacob 
Grevesmiihl och Johan Adolph Paqualin. Dessa hade ursäktat sia med att 
sysslorna vid stadsnotariekontoret hade ökat betydligt under de se~are åren 
främst då magistratens ekonomiprotokoll. De sade sig inte ens under fe~ 
rierna mellan sessionerna ha haft tid över för renskrivande av protokoll. 
De två rådmännen lovade dock aU ha protokollen färdiga till nästkommande 
höstsession.3 Magistraten intygade i sitt svar till Svea hovrätt att arbetet 
~~ båda s~adsnotarie:xpeditionerna blivit så omfattande att det var omöjligt 
for notarIerna att hmna med protokollskrivningen. För att lätta bördan 

• 8 !~id., sid. ~. Protokollen salmas ännu i rådhusrättens arkiv. Vid en genomgång av 
JushhedeputatlOnens handlingar för ifrågavarande år har inte protokollen återfulln·ts 
bland dessa. l 

9 Ibid., ~i~ . 7 f. Detta protokoll finns numera i serien »Notariens ekonomiprotokolJ » 
1 Som cIvIlmålsprotokoll räknas även serien »Protokoll i konkurs- och hyresrnål·» 
2 Sekreterarens registratur, 23 februari 1771. . 
3 Enli~.t a~teckning i volymerna av respektive advokatfiskal upp visade rådman 

Grevesmuhl sma felande protokoll år 1781 och rådman Paqualin år 1776. 
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för stadsnotarierna hade magistraten därför numera anställt flera extra 
notarier att biträda stadsnotarierna.4 

Den 8 november 1776 uppräknades i sekreterarens ekonomiprotokoll de 
protokoll som då var färdiga att uppvisas i Svea hovrätt. Någon åtgärd för 
att efterforska de ännu felande protokollen synes inte ha vidtagits.5 

I november 1790 hade advokatfiskalen vid Svea hovrätt meddelat att 
han lördagen den 13 november skulle infinna sig i rådhuskansliet för att 
respektive protokollförare för honom skulle få uppvisa sina rättegångsproto
koll för påskrift. Denna dag blev emellertid intet av, då notarie Carl Alexan
der Hanquist, som förestod förste stadsnotariekontoret, inte infann sig, trots 
att han underrättats två dagar förut.o Stadssekreterare Rutger Fredrik 
Hochschild7 fick underrättelse om att notarie Hanquist på fredagen rest 
från staden utan att be om tillstånd eller tjänstledighet. Sekreteraren på
talade detta för justitieborgmästaren Carl Fredrik Ekerman, vilken var 
den ende magistratsperson sekreteraren sett på rådhuset den dagen. De 
fann det vara bäst att uppskjuta advokatfiskalens besök till den 20 novem
ber. Sekreteraren borde, enligt Ekermans mening, bege sig hem till Han
quists bostad för att hämta de magistratshandlingar som han där kunde 
finna och vilka inte kunde undvaras på expeditionen. 

Stadssekreteraren Hochschild hade i närvaro av assessorn vid kommers
kollegium, Carl Lagerheim och notarien vid stadens politikollegium, Johan 
Henrik Hochschild »låtit öpna rummen til hwilka en uti huset boende 
Friseur haft nyckel en. Secreteraren har där funnit dels uppå ett Bord 
och dels uti en öppen låda en myckenhet Acter, handlingar och Protocoller; 
de sednare dels renskrifne dels uti concept och Memorial, hwilket alt med 
Stadens Sigill blifwit förseglat samt nu til Rådhuset wo ro upförta.»8 

Magistraten underrättades av sekreteraren om vad som förekommit. 
Magistraten föreslog då att stadssekreteraren ofördröjligen skulle inventera 
förste stadsnotariekontoret och till nästa sammanträde inkomma med en 
redogörelse över dess tillstånd. Stadssekreteraren inlämnade sitt memorial 
den 19 november. Detta föredrogs vid magistratssammanträdet samma dag. 
I detta redogjorde Hochschild för sin inventering av förste stadsnotarie
kontoret. Han sade sig ha »funnit Contoiret uti den oordning jag wäntadt. 
Redan för flere år uti Afledne Herr Rådman Hregerbloms tid, äro så wäl 
Oeconomie = som Ciwil Protocollerne uti lösa Concepter ihoplagde, för de 
åren Stads Notarien Torger förestådt sysslan finns inga Protocoller, och 
Notarie Hanquists Protocoller äro uti det skick, at hans bortres a warit en 
följd af en aldeles owanlig granlagenhet öfwer felande Protocoller. Utom 

4 Sel,reterarens registratur, 23 februari 1771. 
5 Sekreterarens ekonomiprotokoll 1776, sid. 197. 
6 Sekreterarens ekonomiprotokoll 1790, 15 november, sid. 278 f. 
7 Väll,änd genom sina utgivna memoarer. 
8 Sekreterarens ekonomiprotokoll 1790, sid. 280. 
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~~~~ 

• 

• Stadssekreteraren Rutger Fredrik Hochschild (1752-1806) avporträtterad av Johan Tobias 
Sergel. (Handteckning, Nationalmuseum). 

4- 0401460 
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några år för Herr Rådman Grevesmiihls tid samt trenne år för Rådman 
Hregerbloms tid, äro alla Protocoller och Registraturer, lösa uti Convuluter, 
hwarigenom de lätteligen förfaras samt bringas uti oordning.»9 

Stadssekreteraren ansåg inte att göromålen vid denna expedition var 
särskilt betungande utan kunde skötas aven som han sade »medelmåttigt 
arbetsam man». Han påpekade även att de personer som magistraten ålagt 
att sköta förste stadsnotariekontoret alla från början varit kända såsom 
flitiga och skickliga personer. Men efter någon tid hade de blivit vårds
lösa och slarviga. I sitt memorial framkastade Hochschild en förmodan att 
orsaken till denna förändring väsentligen skulle vara den dåliga lön dessa 
ämbetsmän hade. Han påpekade att förste stadsnotarien endast åtnjöt en 
årslön av 133 riksdaler 16 skilling d.v.s. samma lön som utbetalades till 
notarierna vid kämnärsrätterna. Stadssekreteraren föreslog att magistra
ten skulle utöka stadsnotarielönen med 100 riksdaler per år.! En notarie 
vid kämnärsrätterna eller vid kollegierna hade t.o.m. något mer per år. 
De fick 133 rdr 16 sk. samt 16 rdr 32 sk. i skrivarehjälp per år.2 

För att få till stånd ordning och reda i stadsnotariens protokollsviter 
föreslog Hochschild, att någon vederhäftig person, mot arvode per uppvisad 
volym, skulle få försöka att, med hjälp av akter, diarier, registratur och 
vad som funnes av koncept- och memorial protokoll , skriva ut de felande 
protokollen. Detta gällde framför allt stadsnotarie Torgers protokoll, ty 
Hochschild hyste föga hopp om att denne själv någonsin skulle få dem 
färdiga. Stadssekreteraren ansåg, att dessa i efterhand konstruerade proto
koll vore bättre än inga alls.8 

Vidare ansåg Hochschild att varje notarie hädanefter borde före varje 
ny session åläggas att uppvisa sina konceptprotokoll från föregående 
session, samt aU lönen skulle innehållas för de protokollförare, som brast 

däri.4 

Hochschild slutade sitt memorial med ett än i dag aktuellt påstående: 
»Slutligen får jag tiI Ädle Magistratens ompröfwande uti ödmjukhet öfwer
lämna en anmärkning som wid Protocollernes genomseende flera gånger 
mig förekommit. De många Vice Notarier som biträda längre eller kortare 
tid, föra hwardera sitt Protocoll särskildt med särskildt Register; Dessa 
inbindas flere uti ett band och när en tid är förliden wet man ej hwarest 
man skall söka igenfinna ett mål ibland en mängd Protocoller och lika 

många Register.»5 

9 Ibid., sid. 288 f. 
1 Ibid., sid. 290 ff. 1 riksdaler = 48 skilling. 
~ Stockholms stads avlöningsstater 1790 -1797. Stadskamrerarens arkiv. 
3 Sekreterarens ekonomiprotokoll 1790, sid. 293. 
4 Ibid., sid. 294. 
5 Ibid., sid. 294 f. 
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Vid magistratens sammanträde den 26 november lämnades en redogörelse 
för vilka protokoll advokatfiskalen genomgått och vilka som saknades. I 
allt uppvisades 38 volymer för tiden 1784--1789. Av några f.d. vice nota
riers protokoll saknades 10 volymer. Dessutom saknades samtliga proto
koll, förda av stadsnotarie Torger fr.o.m. 1780, samt notarie Hanquists 
protokoll fr.o.m. 1785.6 

Samma dag fortsatte magistraten sina överläggningar i anledning av 
stadssekreterarens memorial av den 19 november. Man beslöt att i stort 
följa sekreterarens förslag för att förbättra ordningen på förste stadsnota
riens kontor. Från januari 1791 ålåg det alla protokollförande notarier att 
vid varje sessions början uppvisa föregående sessions protokoll i koncept 
med därtill hörande expeditioner i ekonomie- och civilmål. Uppvisandet 
skulle antecknas i sekreterarens protokoll. För de notarier, som inte full
följ de sina åligganden, skulle lönen innehållas. Vice notarierna skulle nu 
föra särskilda protokoll, dels i konkursmål, dels i s.k. referentmål samt i 
hyrestvister. Om någon vice notarie anlitats att föra protokoll i besvärsrnål 
skulle även detta föras särskilt. Protokollen skulle därefter inlämnas till 
ordinarie notarie för respektive expedition. Dessa protokoll skulle inbindas 
tillsammans med ordinarie notariens protokoll och föras under ett re
gister.7 Genom en kunglig resolution den 3 februari 1791 utökades stads
notarielönen med 116 rdr 32 sk. per år till 250 rdr per år. Denna resolution 
trädde i kraft först den 21 februari 1793.8 Som j ämförelse kan nämnas att 
rådmans lön en samtidigt var 400 rdr per år och stadssekreterarelönen 
433 rdr 16 sk. per år.9 Den 27 november beslöt magistraten att stadsnotarie 
Torgers och notarie Hanquists löner tills vidare skulle innehållas.! 

Efter år 1790 och fram till 1849 har inga spår av ytterligare inventeringar 
av protokollens bestånd påträffats i magistratens och rådhusrättens arkiv. 
Som framgår av tabellbilagan är protokollsviterna med ett undantag (nota
riens ekonomiprotokoll ) kompletta efter år 1790. Man märker däremot att 
magistraten åren närmast efter 1790 försöker bringa ordning i sina proto
koll serier så långt tillbaka i tiden som man hade möjlighet till. 

Den 15 juni 1792 översände magistraten på begäran till överståthållaren 
en berättelse angående protokollens tillstånd. Man redogjorde för de åtgär
der som vidtagits sedan 1 januari 1791 i syfte att skapa en bättre ordning 
bland protokollen, främst då på förste stadsnotariens kontor. Man hade 
innehållit lönen för de notarier, som inte hade inlämnat sina protokoll. 
Detta hade haft åsyftad verkan. De tre sista kvartalen var det endast stads
notarie Torger som åtnjutit Y2 lön p.g.a. försummelse med protokollen. 

6 Ibid., sid. 302 f. 
7 Ibid., sid. 306 ff. 
8 Stockholms stads avlöningsstater 1790~1797, sid. 88. Stadskamrerarens arkiv. 
9 Ibid. 
! Sekreterarens ekonomiprotokoll 1790, sid. 309. 
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Notarie Hanquist hade varit mycket sjuklig men lovat vara färdig med 
sina återstående protokoll till höstsessionen.2 

Överståthållaren svarade med ett ämbetsmemorial, daterat den 19 juni 
1792. Han noterade att det fortfarande, trots de anstalter som vidtagits, 
fanns några notarier som slarvade med att renskriva sina protokoll, både 
vid rådhus- och kämnärsrätterna. Överståthållaren ansåg att man skulle 
utan dröjsmål innehålla lönen för de notarier som felade och därefter ge 
den innehållna lönen till någon annan som åtog sig att renskriva de proto
koll, som saknades. Om någon notarie inte hade sina protokoll ens i koncept 
utan endast memorialprotokoll, som enbart han själv kunde läsa, skulle, 
enligt överståthållaren, denne suspenderas intill dess han inlämnat sina 

protokoll.3 

I anledning av detta brev beslöt magistraten att uppkalla de två nota
rierna vid rådhusrätten, vilka ännu inte levererat sina protokoll, stadsnotarie 
Nils Torger och notarie Anders Liljeberg. De fick del av överståthållarens 
memorial, och de tillhölls att före årets slut inlämna sina protokoll ren
skrivna och registrerade. I annat fall ansåg sig magistraten nödsakad att 

gripa till strängare åtgärder.4 
.. 

Den 6 februari 1793 var Torger och Liljeberg ånyo uppkallade, då de annu 
inte visat några renskrivna protokoll. Liljeberg, som numera tjänstgjorde 
som brottmålsnotarie vid Norra förstadens östra kämnärsrätt, lämnade lä
karintyg på att han av sjukdom var förhindrad att arbeta. Han hade p .g.a. 
sin sjuklighet begärt tjänstledighet ett år. Liljeberg hoppades dock att snart 
tillfriskna så att han kunde skriva rent de felande protokollen. Justitieborg
mästaren ansåg, att Liljeberg redan föregående år skulle ha anmält till 
magistraten att han p.g.a. sjukdom var oförmögen att renskriva proto
kollen. Enligt överståthållarens rekommendation skulle nu någon annan 
anställas och för Liljebergs innehållna lön renskriva protokollen.5 

Stadsnotarie Torger var förhindrad att infinna sig den 6 februari men 
inställde sig vid magistratens sammanträde den 20 februari. Torger med
delade magistraten att han p.g.a. sjuklighet och andra orsaker insett, att 
han inte hade möjlighet att renskriva de protokoll som felade för tiden 
1781-1786. Torger begärde därefter avsked från stadsnotariesysslan. Han 
ansåg att hans innehållna lön borde räcka för att någon annan skulle kunna 
renskriva hans protokoll. Torger beviljades avsked och ombads att sätta 
någon lämplig person att renskriva protokollen efter hans anvisningar.G 

Ar 1794 nämner stadssekreteraren att endast Torgers protokoll saknas 
och att det inte fanns några klagomål på de nuvarande notarierna. Därefter 

2 Sekreterarens registratur 1792, 15 juni. 
3 överståthållarens ämbetsbrev 1792, nr 48. 
4 Sekreterarens ekonomiprotokoll 1792, 4 juli, sid. 128. 
5 Sekreterarens ekonomiprotokoll 1793, 6 februari, sid. 37 ff. 
6 Ibid., 20 februari, sid. 53 f. 
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har inte något klagomål över protokollförarna återfunnits sek,reterarens 
(magistratens) ekonomiprotokoll fram till 1850. 

De av Torger förda protokollen har tydligen aldrig blivit renskrivna. I 
rådhusrättens arkiv finns i serien »Notariens ekonomiprotokoll» en volym 
för hela perioden 1781-1786. Denna innehåller endast renskrivna utslag 
för tiden 1781-1785 och registratur för år 1785 samt notarie Hanquists 
protokoll med utslag och registratur från den 22 september 1786 då han 
övertagit protokollet efter Torger. I civilprotokollserien finns en volym 
1781-1785. Den rymmer notarie Hregerbloms expeditioner samt fragment 
av protokoll m.m. inbundna utan ordning, för tiden 1781-1785. Sannolikt 
härrör de från Torger.7 Vidare finns en volym för 1785 med Torgers proto
koll i koncept samt renskrivna utslag. I en serie kallad »Diverse äldre 
Memorial - Conceptprotokoll, domar m.m.» finns några enstaka protokoll 
av Torgers hand.8 

Förslaget att försöka sammanbinda alla protokoll vid expeditionerna med 
gemensamt register var troligen inte genomförbart. Med det alltmer ökande 
antalet konkurser skulle volymerna fått ett omfång som skulle gjort dem 
mycket svåra att hantera.9 Försök har dock gjorts att skilja ut konkurs
målen från de övriga protokollen. Åren närmast efter 1790 finns flera 
volymer som enbart innehåller konkursmål. Ibland består dessa volymer av 
två eller flera notariers protokoll i konkursmål. Detta har emellertid inte 
genomförts konsekvent. Hela perioden ut (till 1850) finns volymer inne
hållande både konkursmål och andra civilmål. 

Den uraktlåtenhet att renskriva sina protokoll som notarierna och sekre
terarna under senare hälften av 1700-talet gång på gång visade blev väl 
sent påtalad. Först efter flera års påminnelser med vidtagna åtgärder lycka
des det magistraten att få protokollförarna att i tid fullfölja sina arbeten. 
Den alltmer ökade arbetsbördan för notarierna, särskilt efter det rådhus
rätten indelats i tre divisioner (se nedan sid. 57), gjorde tydligen att efter
släpningen blev längre och längre. Flera protokollförare avled innan de 
lämnat in sina protokoll. Detta har i sin tur orsakat luckor i protokoll
serierna som inte gått att fylla ut. För forskningen i dessa protokoll är det 
viktigt, ur källkritisk synpunkt, att notera den långa tidsintervallen mellan 
koncept och renskrift, ibland även mellan de vid sammanträdena förda 
memorialanteckningarna och konceptet. Man bör även beakta att de proto
koll, vilka på 1790-talet renskrevs av andra personer än den egentlige 
protokollföraren, kan vara behäftade med felaktigheter. 

7 Några expeditioner kontrasignerade av Torger. 
8 Denna serie är inte upptagen i tabellbilagan då den är under uppordnande. Protokollen 

kommer att insorteras under respektive serie. 
9 För år 1791 finns bl.a. fem större volymer i serien »Protokoll i konkurs- och hyres

rnål». 
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Redan denna undersökning har visat att de luckor, som finns i arkivet 
inte uppkommit i efterhand utan mestadels orsakats av försummelser vid 

det ursprungliga protokollsarbetet. 

Magistraten och rådhusrättens sammansättning och organisa
tion 1720-1849 
Den 12 december 1672 utfärdade Kungl. Maj:t en förordning angående 
Stockholms stads styrelse. Denna var i stort sett giltig ända fram till 1800-
talets förra hälft. Enligt denna förordning skulle »Stadsens styrelse uppå 
sielfwa Rådstugun i gemen förwaltas, på W åre wägnar af öfwerståthålla
ren, eller ock i hans ställe och frånwaro af Under-Ståthållaren ock Slotsens 
Befallningsman. Men på Stadsens wägnar, igenom Fyra, nemligen, Justitie, 
Politie, Handels- och Embetes Borgmästarne, medh Femton Rådmän;»l 

Är 1720 bestod således Stockholms styrelse av fyra borgmästare och 
femton rådmän (nio litterata och sex illitterata), samt vid frågor rörande 
administrativa och ekonomiska ärenden även överståthållaren. Dessutom 
tjänstgjorde vid rådhusrätten en stadssekreterare och en stadsnotarie, vilka 

var närvarande vid sammanträdena. 
Under perioden 1720-1849 skedde några förändringar. Antalet borg

mästare inskränktes fr.o.m. 1822 till tre, då politiborgmästareämbetet in
drogs i samband med att politikollegiet samt ämbets- och byggningskolle
giet slogs samman till ett kollegium kallat »Stadens Politi-Ämbets- och 
Byggningskollegium» under ledning av politi-ämbets- och byggningsborg

mästaren.2 

Rådmännens antal utökades från femton till nitton (två litterata och 
två illitterata tillkom) fr.o.m. 1758 genom kungl. brev av den 11 oktober 
1757.3 Förhistorien var följande. Magistraten hade den 30 september 1757 
hos överståthållarämbetet anhållit om att få en förstärkning med några 
rådmän. Motivet var det alltmer ökande antal rättegångsmål, som gjorde 
att ärendenas behandling ofta drogs ut med oförtjänt lidande för de rätts
sökande. Rättegångsarbetet hindrades även av alla andra ärenden, som 
måste behandlas, såsom uppbud, inteckningar, supplikationsmål och sjö
ärenden. För att hinna med arbetet vid rådhusrätten tvingades magistraten 
numera att sitta på två divisioner. Det inträffade emellertid att, p.g.a. 
andra förrättningar, inte tillräckligt många ledamöter av rådhusrätten var 

1 Samling utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar ... , Tom III, utg. av A. A. von 
Stiernman, 1753, sid. 1052. Enligt samma förordning skulle politiborgmästaren vara an
svarig för stadens arkiv (sid. 1054). 

2 Magistratens protokoll 1821, 6 juli, sid. 78. 
3 Kungl. Maj :ts brev till öÄ den 11 oktober 1757, överståthållarämbetets kanslis arkiv, 

Kungl. brev, huvudserien. P. R. Ferlin, a.a., sid. 10r20, anger felaktigt år 1781. 
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på rådhuset samtidigt för att båda divisionerna skulle vara domföra. Ma
gistraten förordade därför hos överståthållarämbetet att rådhusrätten skulle 
inrättas på två divisioner. Detta var inte genomförbart, om magistraten inte 
förstärktes med några rådmän. De nya rådmännen skulle inte vara leda
möter av något kollegium. De kunde i stället sammanträda på rådhuset 
även på kollegiedagarna (tisdag och torsdag) och handlägga enklare mål.4 

Kungl. Maj:t biföll magistratens i Stockholm begäran och stadgade att 
magistraten »måtte ständigt komma at sitt ja på twenne divisioner, och til 
den ändan medelst fyra ordinarie Rådmäns, 2ne i hwar Class, tillförord
nande på wanligit sätt, förstärckes, ... jämwäl och at til Protocollets och 
expeditionernes förande ännu en Notarius med lika lön och tour som 
StadsNotarien, samt en Cancellist med 200 D smt åhrlig lön antages.»5 

Är 1815 biföll Kungl. Maj :t, enligt brev av den 17 oktober, överståthålla
rens och stadens drätselkommissions förslag om att en lönebesparing på 
stadens stat skulle företagas till förmån för en tillämnad pensionsinrätt
ning. Detta kunde genomföras bl.a. genom att rådmännens antal inskränktes 
till sexton. Det skulle ske på så sätt att »de tre först inträffade ledig
heter af Rådmansbeställningar på Illiterate Classen må få blifva obesatte».6 

Då rådman Hans Frestadius avled den 21 juli 1816 och rådman Anders 
Rejmers Pettersson avled den 5 september samma år lämnades tredje och 
fjärde rådmansbefattningen obesatta. Är 1819 den 2 mars avled rådman 
Johan Georg Rehn varvid sjuttonde rådmansbefattningen lämnades obe
satt.? Således trädde den av Kungl. Maj:t beviljade indragningen helt i 
kraft först år 1819.8 

Genom kungl. brev av den 10 oktober 1848 lämnades ytterligare två 
illitterata rådmansbeställningar obesatta.9 Magistraten hade den 31 de
cember 1847 föreslagit Kungl. Maj:t en indragning av tre illitterata 
rådmansbefattningar. Genom en sådan åtgärd skulle man vara i stånd att 
ge magistraten och dess tjänstemän en löneökning. Kungl. Maj:t hade i 
oktober 1848 ännu inte tagit ställning till detta förslag. Då under året 
1848 två illitterata rådmän avlidit anhöll magistraten att få låta dessa 
tjänster stå obesatta tills vidare, vilket Kungl. Maj:t bifölJ.1 

Politi- och ämbetsborgmästaresysslan indrogs genom kungl. brev av den 

4 Sekreterarens registratur 1757, sid. 420 ff. 
s Brev från öÄ, vol. 50, nr 123%. 
6 Sekreterarens ekonomiprotokoll 1815, 24 november, sid. 127. 
7 Stockholms stads ämbetsmatrikel nr 3. 
8 P. R. Ferlin, a.a., sid. 1020, anger år 1816. 
9 Kungl. brev till ÖÄ den 10 oktober 1848, överståthållarämbetets kanslis arkiv, kungl. 

brev, huvudserien. N. östman, a.a., sid. 57, omnämner med hänvisning till kgl. brev 
12/12 1845, en indragning av 3 illitterata rådmansbefattningar. Detta brev behandlar 
endast omorganisationen av stadens kollegier. (Kungl. brev till öÄ den 12 december 
1845). 

1 Se Torgny Höjer, Stockholms stads drätselkommission 1814-64, sid. 47 ff., angående 
de vidtagna indragningarna. 
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21 december 1849. Detta skedde i samband med den förestående omorga
nisationen av rådhusrätten. I stället för denne skulle ytterligare en litterat 
rådmansbefattning inrättas. Vidare beslöts att då nästa illitterata rådman 
avgick från sin tjänst skulle även denna lämnas obesatt. Således skulle 
magistraten och rådhusrätten efter 1850 års ingång bestå av två borg
mästare, tolv litterata och två illitterata rådmän.2 

Enligt 1672 års förordning skulle magistraten hålla plel1luTI på rådhuset 
varje fredag under ordförandeskap av överståthållaren. Måndag, onsdag och 
lördag var rådstugudagal', tisdag och torsdag kollegiedagar.3 Rådhusrättens 
sammanträden var delade på vår- och höstsession. Enligt vad som framgått 
av protokollen tjänstgjorde några ledamöter även under ferierna mellan 
sessionerna. Dessa skötte då endast smärre, löpande ärenden. De i Stock
holm bosatta utländska ministrarna observerade ibland när rådhusrätten 
började sina sammanträden för säsongen. I en ministerrelation till Köpen
hamn från C. O. von Gamm, daterad den 19 september 1755, heter det 
sålunda: »Hier le Parlement de Stockholm s'assembla pour la premiere 
fois, apres les Vacances de l'Ete, et apres avoir entendu le Sermon qui 
se fait de coutume tous les Ans il cette occasion; »4 

Som framgått ovan ökades rådhusrättens arbete efter hand under 1700-
talet, ärendena blev flera och mer vidlyftiga. Nedanstående tabeller visar 
ökningen av antalet proklamamål eller årsstämningsmål från 1747-1773 
samt antalet av rådhusrättens övriga ärenden under en tioårsperiod 1764-
1773. 

Antalet kommunicerade proklama år: 5 

1747 = 18 1751 = 9 1755 = 10 1760=14 
1748=13 1752=14 17'56 = 12 1761 = 5 
1749 = 13 1753 = 18 1757 = 4 1762 = 18 
1750 = 17 1754 = 12 *1758-59 1763=lG 

* Proklama inte upptagna i kommunikationsprotokollet. 

2 SFS 1849, nr 85. 
a Förutom vid rådhusrätten tjänstgjorde rådmännen även vid stadens kollegier. Enligt 

llgl. brev av den 3 januari 1716 beslöts att varje rådman vart tredje år sImlle skifta kolle
gium så att alla rådmän fick tillfälle att tjänstgöra vid samtliga lwllegier. Man fick dock 
beakta att vid justitielwllegiet och politikollegiet alltid fanns två litterata rådmän i tjänst 
samt i handelskollegiet två rådmän med kunskap om handel. (Kungl. brev till ÖÄ, Över
ståthållarämbetets kanslis arkiv, kungl. brev, huvudserien). 

4 Relationes aus Stockholm de Anno 1755, Rigsarkivet, Köpenhamn. 
s T .o.m. år 1767 är proklama upptagna i r å dhusrättens kommunikationsprotokoll. 

Fr.o.m. 1768 är de upptagna i rådhusrättens uppropsprotokoll. Till år 1768 kommunicera
des borgenärerna genom r å dhusrättens försorg. I Rungl. Maj :ts förklaring a v den 8 maj 
1767 om »hwad wid Fallismenter samt Cessions och Concours twister hädanefter bör 
i akt tagas» stadgades att » ... På det ock alle så wäl witterlige, som mindre kunnige 
Borgenärer des bättre måge få kundskap om den utfärdade offentliga stämningen, bör, så 
snart den anslagen blifwit, sådant i de allmän Posttidningar twänne gångor, fjorton dagar 
emellan hwarje gång, och äfwen sedermera en månad eller sex weckor för inställelse
dagen, tredje gången kund göres» (2 §). 

Bih. nr 33 år 1970 57 

Ärendenas antal under tio år.6 

1176411765 11766 11767 117(;8 11769/ 1770117711177211773 

Proklama, tilländalupna ... . .. 
dito, anslagna ..... . . ..... . . 
upprop ..... . . ... . ... . .... . 
anslag till domars avkunnande 
domars antal ................ 
relationer ... . .. . . . ... . . . ... 
genom vad inkomna mål o ••• 

kommunicerade sllrifter ...... 
dito, ankomna remisser och brev 

* Uppgift saknas. 
** Endast remisser. 

14 14 23 
13 15 21 

277 241 295 
lG lG 28 
69 58 104 
68 57 9·2 
98 99 126 

* 379 293 

* **20 **26 

29 76 80 54 95 132 247 
58 95 5r. 79 91 210 183 

269 285 337 267 309 703 669 
34 39 65 75 68 65 194 

140 250 130 158 136 144 194 
87 77 88 82 54 100 106 

130 151 157 133 126 182 145 
3UO 292 307 356 315 329 808 

*'~lG 214 152 141 151 185 226 

-Några bevarade förteckningar över mål, ärenden och expeditioner från 
1766-1768 visar hur antalet växte år för år. 1766 var summan 4833, 1767 
var den 5446 och 1768 8 050 .7 

Redan under 1730-talet har rätten tidvis arbetat på två divisioner. Den 
11 juni 1735 förordnades Johan Asp till extraordinarie notarie vid rådhus
rätten. Överståthållaren och magistraten hade funnit det vara nödvändigt 
med ännu en notarie vid rätten för att avlasta stadssekreteraren och stads
notarien, vilka var överhopade med arbete. Dessutom behövdes extra nota
rien »enär Rätten wid Höstetijden återkomma at sättia sig uti 2ne Diwi
sioner ... »8 I 1734 års lag bestämdes att rådhusrätt var domför med minst 
fern ledamöter (tidigare var det sju ledamöter, fr.o.m. 1818 tre ledamöter).n 

År 1757 förordnade Kungl. Maj :t som framgått ovan (sid . 55) att råd
husrätten ständigt skulle siUa på två divisioner. Drygt tio år senare hade 
arbetet vid rätten ökat ytterligare (se tabeller ovan sid. 56) varför ma
gistraten på uppmaning av Kungl. Maj:t den 23 mars 1768 utarbetade ett 
nytt förslag över fördelningen av rådhusrättens arbete. Detta förslag stad
fästes av Kungl. Maj :t den 4 november 1768. Första divisionen skulle hädan
efter bestå av justitieborgmästaren, ämbets- och byggningsborgmästaren 
samt två litterata och tre illitterata rådmän. Den andra divisionen skulle 
bestå av politiborgmästaren, tre litterata och två illitterata rådmän. Den 
tredje divisionen slutligen av handelsborgmästaren, två litterata och tre 
illitterata rådmän.1 

Enligt samma förordning skulle divisionerna »skiftewis komma at sitta, 
en på större, en på mindre Rådstufwu-rummet, samt en uti något-thera af 

6 Stockholms stadsarkivs ämbetsarkiv, magistratens och rådhusrättens arkiv, diverse 
handlingar rörande rådhusrätten. 

7 Stockholms stadsarkivs ämbetsarkiv, magistratens och rådhusrättens arkiv. Uppgifter 
om arbetets omfattning vid rätterna 1766-1768. 

8 Sekreterarens ekonomiprotokoll 1735, 11 juni, sid. 219. 
9 1734 års lag, R B XXIII Cap. 1 §; Kgl. förordning av den 15 juni 1818. 
1 Samling a f Kongl. Maj :ts Bref ... Tom II, utg. av S. af Ugglas, sid. 58 ff. Til Swea 

Hof-Rätt angående arbets-inrättningen wid Rådstufwu-Rätten i Stockholm, Then 4 No
vember 1768. 
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Stadens Collegiers rum, och företaga på större rummet, Upbud och Intek
ningar, Uprop, Skeps-parters beswärjande och Certificater theröfwer, Sjö
förklaringar, Wexel- och Siörätts-saker, samt Bördes- och Naborätts-twister, 
Beswär öfwer Stadens Collegiers Utslag när tiden the t medgåfwo. På andra 
rummet endast Concurs saker, och på thet tredje wädjade saker ifrån 
Kämnärs-Rätterne samt beswär öfwer stadens Collegier.»2. 

Från år 1772 kan man hos några av protokollisterna i protokollen åter
finna rumsangivelse för sammanträdena. I början är det endast några få 
protokollförare som har fört in i protokollen en uppgift om var samman
trädena ägde rum, men från omkring 1780 förekommer det rätt allmänt i 
de två civilprotokollserierna (»protokoll i civila mål» och »protokoll i kon
kurs- och hyresrnål» ). På 1820-talet försvinner rumsangivelserna ur proto
kollen. 

En genomgång av protokollsvolymer med rumsangivelser för vart tionde 
år visar att det huvudsakligen var följande tre rum som användes: »Stora 
rummet», »Concoursrummet» och »Referentrummet».3 

Hur praktiserades den ovannämnda förordningen vid rådhusrätten?4 
För år 1781 finns fyra volymer i serien protokoll och domar i konkurs

och hyresmål (innehåller även vädjade mål och tvistemål). Protokollförare 
var vice notarie Johan Anders Wennberg (en volym), vice notarie Lucas 
Redin (en volym), 3:e notarie Rutger Fredrik Hochschild (en volym) samt 
stadsnotarie Nils Torger, vice notarie Carl Alexander Hanquist och vice 
notarie Anders Liljeberg (en volym tillsammans). Samtliga protokoll utom 
de, som förts av Torger och Hanquist, innehåller rumsangivelser. Av 
dessa protokoll framgår att de tre divisionerna skiftade rum med relativt 
korta intervaller, vilket nedanstående tabell visar (täckande tiden från 
den 17 februari till vårsessionens slut).5 

Division 117 febr. I 5 mars 119 mars l 2 aprill 23 april I 7 maj 121 maj I 14juni I 25juni 

handelsborgmästare 
J. Ekerman . . .... Kon.r. St.r. Ref.r. Kon.r. St.r. Ref.r. Kon.r. St.r. • 

justitieborgmästare 
C. F . Sebaldt .. . . St.r. Ref.r. Kon.r. St.r. Ref.r. Kon.r. St.r. Ref.r. St.r. 

politiborgmästare 
P. Falk ....... . Ref.r. Kon.r. St.r. Ref.r. Kon.r . St.r. Ref.r. Kon.r. • 

St.r. = Stora rummet, Ref.r. = Referentrummet, Kon.r. = Konkursrummet. 
" För borgmästarna Ekermans och Falks divisioner finns endast protokoll t.o.m. 

23 juni. 
2 Ibid ., sid. 60. För definition av vademål och besvärsrnål se bl.a. J. E. Almqvist, 

Den svenska processrättens historia, Stockholm 1950, sid. 61 ff. I 1734 års lag, RB 25 kap., 
stadgas am laga vad och besvär. 

a Är 1791 förekommer i enstaka fall »Lilla rummet». 
4 N. östman, a.a., sid. 43, utgår tydligen från att förordningen följts vid rådhusrätten. 

BoHhius-Sundberg, a.a., sid. 11, tar inte ställning till saken. 
5 Vårsessionen inleddes med predikan i Storkyrkan den 14 februari detta år (Sekre

terarens ekonomiprotokoll 1781) . 
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Enligt förordningen skulle civilmål och ärenden handläggas i de tre rum
men allt efter sin art. Denna begränsade undersökning har inte givit besked 
om att systemet över huvud taget genomfördes under 1700-talet. Undersök
ningen av 1781 års två protokollserier över civila mål visar emellertid att 
förordningen då inte tillämpades vad gäller dessa mål.6 Under de korta 
tidsperioder, som en division satt på ett rum, hann de olika målen inte av
dömas. Resultatet skulle, om förordningen följts i alla delar, ha blivit att 
så gott som varje mål behandlats av samtliga divisioner innan det var slut
fört. Givetvis skulle ett sådant förfarande ha blivit alltför tidsödande. 

Vid en uppföljning av sex konkursmål 1781 har det visat sig dels, att 
målen flyttade med divisionerna från rum till rum, dels att man i görligaste 
mån försökt ordna det så att notarierna följde upp målen, så att dessa 
inte i onödan splittrades på flera protokollförare. Från år 1777 är det i 
uppropsprotokollen vid första inställelsedagen (gäller konkursmål) även 
antecknat vilken notarie som tilldelats målet. 

Handläggningen av målen med förhör, referat och dom har i regel skötts 
av samma division. Däremot förekom det att ansökan om konkurs be
handlades och första uppropet företogs aven annan division än den som 
hade själva målet om hand. Det har även visat sig att rummens beteckning 
inte haft med handläggningen att göra. 

Sex uppföljda mål 1781: 

Mål I Division· I Rum** I Notarie 

Pasch -borgenärer Falk St.r., Ref.r. Hochschild 
Döling -borgenärer Ekerman St.r., Ref.r., Kon.r. Hochschild, Redin 
Ekorn ---JJorgenärer Sebaldt Kon.r., St.r. Hochschild 
Krietz -borgenärer Ekerman Kon.r., Ref.r., St.r. Hochschild, Wennberg 
Lundvig-borgenärer Sebaldt St.r ., Ref.r., Kon.r. Hochschild, Wennberg 
Bought -borgenärer Ekerman Kon.r., Ref.r. Hochschild 

* Division som handlade målet. 
** Uppropen till samtliga mål skedde i Stora rummet. 

Det inträffade ibland att en notarie samma dag omväxlande förde proto
koll vid alla tre divisionernas sammanträden i de olika rummen.7 Orsaken 
torde ha varit det ovan omnämnda förhållandet att samma notarie skulle, 
om möjligt, protokollföra hela handläggningen av ett och samma mål 
alltså fungera varje gång saken var före i rätten. Det verkar emellertid att 
ha varit en komplicerad procedur, som inte alltid gått att genomföra. Därför 

6 Vissa civilmål (olika sjörättsmål och besvärsrnål) förekommer i sekreterarens och 
notariens ekonomiprotokoll, se nedan sid. 95, dessa protokoll har inte rumsangivelse 
varför man inte kan fastställa var de sammanträdde. 

7 Se bl.a. notarie Hochschilds protokoll 1781, notarie Hanquists dito 1781, 1791 samt 
notarie Wennbergs dito 1781 och 1791. 
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händer det att ett mål återfinnes i flera jämsides löpande protokoll för 

samma år, förda av olika notarier. 
Rådhusrättens indelning av arbetet på tre divisioner fortsatte ända fram 

till omorganisationen 1850. 

De viktigare serierna i magistratens och rådhusrättens arkiv: 

uppkomst och innehåll 
Att redogöra för uppkomsten av de före 1720 bildade serierna har. ansetts 
gå utanför ramen för denna uppsats. De i tabellbilagan upptagna sener, som 
existerade före 1720, var tre protokollserier: civilprotokoll, uppbudspr.ot~kol~ 
och uppropsprotokoll. Av diarier och register fanns före 1720: dzarz~r l 
vademål, register över inteckningar (upprättade efter person), kommu~lka
tionsprotokoll samt domböcker och dom listor. Vidare f~nns resolutwns
böcker domböcker i civila mål och Stockholms stads reglstratur (sekrete
rarens' och notariens registratur i tabellbilagan). Aktseriernas nuvarande 
indelning är i huvudsak ett resultat av ordningsarbeten under 1900-talet.

8 

Protokollserier och registratur 

Den ursprungliga civilprotokollserien uppdelades 1720 i två serier: proto

koll i civilmål och ekonomiprotokoll.9 

Enlicrt beslut av magistraten den 23 december 1721 skulle ärendena 
b . 

fördelas sålunda mellan stadssekreteraren och stadsnotanen: 
»Och aldenstund alla Criminalia som Notarien här wid Rätten tillförene 

haft under sin Expedition efftet förordningen af d: 6 Julij 1720 äro läm
nade under Cämnärs Rättens afgjörande, ock det altså är nödigt, aU det 
öfrige arbetet blifwer emillan Secreteraren och Not~rien så f~rdelt att 
ingenthera må altför mycket beswäras utan dem emIllan en nagor~~n~a 
jämlikhet warda träffad, så att expedition:rne m~ge m~d al mOJehg 
skyndesamhet kunna förrättas, hwilket thengenom Icke nnga befor~ras 
att hwar och en wet hwad honom egenteligen tillkommer att expedIera, 
alt för den skuld så i anseende till detta såsom till förekommande af den 
oreda uti sysslornes förrättande, som lätteligen hända kan, när arbetet 
icke är fördelt emillan dem som hafwa Expeditionen omhänder, fan Ma
gistraten godt att emillan Secreteraren och Notarien ~är wid Rätten uti 
sysslorne, gjöra följande fördelning. Secreteraren expedIerar alla fulm~~ter, 
attester, Testemoniee, si ö- och andre pass, Certificater, fasle- och bordz
bref, recommendationer, Promotarialer, skatning, contributions- samt up-

8 Boethius~Sundberg, a.a., sid. 13. . . 
9 Se tabell sid. 95, vilken visar förekomsten av viktigare mål och ärenden l dessa sener. 
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bodssedlar, inteckningar, Citationer uti siö- och wexelsaker, upsätter alla 
domar, Publique förordningar och de anmärckningar som wid projecterade 
förordningar gjöras kunna, samt förklaringar uti alla dessa måhl. Förer 
och Protocollet såwäl uti alt hwaruppå de nu uprepade expeditioner sig 
grunda, såsom och då Hans Excell :ce H:r öfwerståthållaren är till städes 
samt expedierar alt hwad då kan förefalla och blifwa resolwerat. Förer ock 
Correspondencen i gemen. Notarien förer Protocollet uti oeconomie saker 
undantagandes när Hans Excell :ce H:r öfwerståthållaren är tillstädes och 
Expedierar alla där af flytande resolutioner, Extracta Protocolli och Publica
tioner, därnäst uti alla hyrestwister och där wid förfallande Citationer och 
resolutioner, alla Supplications saker såwäl uti upbodztwister samt annat, 
hwilket eij kommer igenom domar att Expedieras upsätjandes däröfwer 
resolution utfärdar alla förordningar till wärderingar och resolutioner till 
frikjöp samt burskapsbref. Håller Protocollet öfwer alt detta som nu up
räclmat är och upsätter förklaringar öfwer alt det som af samma måhl 
kan härröra. Men när Secreteraren är borta eller förhindrad så företräder 
Notarien hans vices och uti alt giör dess bestälning .. Ock som Magistraten 
hållit före att arbetet och sysslorne på detta sättet bäst kunnat bestridas 
och förrättas så hafwa och wederbörande sig därefter att rätta.»1 

Denna fördelning av ärendena mellan stadssekreteraren och stadsnotarien 
följdes sedan i stort. Långt ifrån alla ärenden som förekom vid magistraten 
och rådhusrätten är dock nämnda.2 

Ur civilprotokollen utbröts en fristående protokollserie, förd av stads
notarien, från början kallad Stockholms stads Oeconomieprotokoll. Från 
1740 kallas protokollen, enligt ryggtiteln, endast ekonomiprotokoll. Under 
perioden 1781-1818 är notariens protokoll serie med något undantag be
nämnd magistratens protokoll. Därefter protokoll, utslag och registratur i 
ekonomiemål. 

Från år 1730 bildades ännu en självständig serie ekonomiprotokoll förd 
av stadssekreteraren. Från år 1817 kallas denna serie magistratens pro
tokoll. 

Ärenden och mål i den gamla huvudserien över civilmål blev således år 
1721 uppdelade mellan stadssekreterarens och stadsnotariens expeditioner. 
Civilprotokollen är fr.o.m. 1738, med några undantag, bundna årsvis med 
de två expeditionerna för sig, ofta i skilda volymer. Från år 1741 utbröts 
intecknings ärendena ur sviten civilprotokoll och bildade en självständig 
serie.3 Vid 1760-talets mitt hade civilmålen ökat starkt, och redan 1758 
lades ytterligare en fristående serie upp, protokoll och domar i konkurs- och 

1 Stockholms ekonomiprotokoll 1721, 23 dec., fol. 593 v ff. 
2 En del ärenden avgjordes i kollegierna, för deras fördelning se 1672 års förordning 

»Öfwer Stockholms Stad z Styrelse» §§ 2-5. 
3 Boethius-Sundberg, a.a., sid .. 11, anger felaktigt år 1729. 
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hyresmål. Ar 1800 slutligen utbröts för sista gången en större serie ur civil
protokollen, nämligen protokoll och domar i vädjade må1.4 

Notariens ekonomiprotokoll och registratur 

Under de första decennierna efter 1721, då ekonomiprotokollen av notarien 
fördes för sig i en särskild serie, enligt den arbetsfördelning som bestämts, 
har notarien tydligen inte gjort någon större skillnad på ärendena i denna 
serie och i civilprotokollen, frånsett att ärenden av administrativ och ekono
misk art huvudsakligen förekommer i ekonomiprotokollen. 

Flera ärenden och mål, som senare enbart förekommer i civilprotokollen, 
kan i början av perioden återfinnas i ekonomiprotokollen (se tabell sid. 95). 
Genom att samtliga magistratsärenden fördes i ekonomiprotokollen under 
tiden 1720-1730 får man för de åren givetvis där söka de ärenden som 
efter 1730 återfinnas i sekreterarens ekonomiprotokoll.5 

Några mål, som enligt 1721 års fördelning borde höra till sekreterarens 
expedition, har återfunnits i det av notarien förda ekonomi protokollet, så 
exempelvis inteckningar, växelrnål och sjöförklaringar. Detta kan ha sin 
förklaring i att stadsnotarien i stadssekreterarens frånvaro skulle föra pro
tokollet vid sammanträdena i magistraten och rådhusrätten. Notarien har 
troligen renskrivit alla sina protokoll årsvis, utan att särskilja de protokoll, 
som egentligen hörde till stadssekreterarens expedition. 

Enligt uppgift skulle civilprotokollen, efter det att ekonomipro~okoll
serierna bildats, endast innehålla domstolsärenden medan ekonomIproto
kollen ägnades åt magistrats- och supplikärenden.6 Så hade antagligen varit 
meningen, men genom att notarien under periodens förra del blandade 
ihop expeditionsärendena i sina två serier kan man även finna rena dom
stolsrnål i notariens ekonomiprotokoll (se tabell sid. 95). Så långt fram 
i tiden som år 1789 träffar man på hyrestvister, konkursmål, instämda mål 
samt nabo- och viderboendetvister i ekonomiprotokollen. Dessutom före
kommer under hela perioden besvärsmål i notariens ekonomiprotokoll. 
Besvärsrnål rörande justitiekollegiets och handelskollegiets utslag7 åter
finns dock i civilprotokollen under den här aktuella tidsperioden. Orsaken 
till denna fördelning av besvärsrnålen har inte gått att säkert fastställa. 
Troligt är dock, att det rörde sig om två olika slags besvärsrnål, dels besvär 

4 1805-1810 kallades serien protokoll i lagvadda mål. 
5 Då endast en protokoll serie över ekonomiärenden förekommer .17~0-1730, ~v sam

tiden kallad Stockholms stads ekonomiprotokoll, har det ansetts nktigast att l tabell
bilagan inte redovisa denna serie som notariens ekonomiprotokoll: Denna se;ie borde, 
logiskt sett, inte benämnas som notariens innan det finns tv~ sener ekonomiprotokoll, 
selcreterm'ens och notariens (jämför Boethius>-Sundberg, a.a., SId. 11). 

6 Boethius-Sundberg, a.a., sid. 11. ..' 
7 Besvärsrnålen i civilprotokollen över handelskollegiets utslag ror huvudsakligen sjö-

rättssaker, justitiekollegiets mestadels förmynderskaps- eller arvsärenden. 
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enligt processrätten, dels besvär enligt förvaltningsrätten.8 Detta förmodande 
styrks även av de för tiden 1809-1845 bevarade diarierna för 1:e stads
notariekontoret. Vid besvärsrnålen står däri antecknat om det är magistrats
mål eller rådhusrättsmål. 

Serien av notariens ekonomiprotokoll uppvisar flera luckor mellan 
1738 och 1797. För vissa år finns emellertid konceptprotokoll (inte registre
rade) bevarade. Även flera av de renskrivna protokollsvolymerna salmar 
register, särskilt under 1800-talet. En viss hjälp för forskaren är de ovan 
omnämnda diarierna för l:e stadsnotariekontoret. Dessa diarier är registre
rade och innehåller parternas namn, insinuationsdatum och kommunika
tionsdatum samt upplysning om målets art. 

Notariens registratur lades fr.o.m. år 1722 om efter arbetets uppdelning 
1721 (se ovan sid. 60). Tidigare innehöll denna serie huvudsakligen re
gistratur till kriminalprotokollen. Under den närmaste tiden efter 1721 
finner man främst utgående brev från notariens expedition, förklaringar, 
fullmakter och konstitutorial, citationer, publikationer och kungörelser. 
På 1740-talet tillkom resolutioner till upplåtelsebrev (att staden upplät ofri 
tomt och grund till någon gentemot erläggande av tomtören) . Fr.o.m. 1758 
förekommer även resolutioner till friköp. Burskapsresolutioner9, d.v.s. bevis 
på uppsagda burskap, har återfunnits i denna serie fr.o.m. 1774. Skydds
brev (se bild sid. 102) för i Stockholm bosatta judar, vilka önskade idka 
handel i staden, förekommer i registraturen från år 1793. 

Sekreterarens ekonomiprotokoll och registratur 

Som ovan omtalats bildades ytterligare en ekonomi protokoll serie år 1730, 
sekreterarens ekonomiprotokoll. I denna serie återfinns de ärenden som 
behandlats då borgerskapets äldste! var närvarande. Likaså finns i denna 
serie samtliga val, riksdagsmannaval, rådmansval, val av taxeringsmän etc. 
Avlagda tjänste- och ämbetseder samt en del borgare der är upptagna i 
denna serie. 

Utom de administrativa ärendena förekommer främst s.k. sjöärenden, 
d.v.s. sjöcertifikat2, sjöförklaringar och mätbrev. Sjöförklaringarna kallas 
t.o.m. 1738 i protokollens register för sjöprotester.3 Dessa tre grupper av 
ärenden återfinns inte namnregistrerade i protokollen under åren 1734-
1761 utan är sammanförda i grupper under respektive bokstav - C = certi-

8 Se förklaring av i uppsatsen använda juridiska termer, sid. 120. 
9 Under senare delen av perioden benämnda burpass. 
! Under den tidigare delen av perioden var de 48, fr.o.m. den 10 februari 1768 utökades 

de till 50 . 
• 2 I certifikaten verifierades genom edsformulär en redares vissa andelar i ett namn

gIvet fartyg. 
3 För åren 1739-1741 saknas register. 1742 kallas de sjöförklaringar i registret. 
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• Ovan: Protokoll hållet den 19 augusti 1772 eftermiddag. Efter det att Gustaf III genomfört 
en statskupp på förmiddagen den 19 augusti lät han sammankalla Stockholms borgmästare 
och råd i stora rådhussalen. Sedan Gustaf III mottagits av underståthållaren och magistraten 
höll han ett tal vari han bl.a. bad magistraten och borgerskapet om stöd. Magistraten gav 
honom detta genom att svära tro- och huldhetsed. Sekreterarens ekonomiprotokoll 1712 . 

• T.h.: Gustaf lII:s konfirmationsbrev på vissa hederstecken för officerare av Stockholms 
borgerskaps militärkårer för visad trohet under statsvälvningen den 19 augusti 1712. Ställt till 
Stockholms magistrat och borgerskap, daterat den 24 januari 1713. 

5-0401460 
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fikat, M = mätbrev, och S = sjöförklaring.4 Protokollsvolymerna för år~.n 
1762-1779 saknar register, med undantag för året 1776. Protokollen for 
år 1776 och fr.o .m. år 1780 är endast namnregistrerade. 

Från år 1770 är emellertid protokoll i sjöärenden utbrutna ur de löpande 
ekonomiprotokollen och av sekreteraren förda. separat. Prot~kollen i sjö
.. enden är dock sammanbundna med ekonomiprotokollen (1 regel place-
ar ) .. d 
rade efter ekonomiprotokollet men före registraturet i varje volym an a 
rH år 1805 då en fristående serie bildades, kallad protokoll i sjöförkla
rIingar m.m. Mätbreven hade redan år 1779 skilts ut ti~l en ny serie, benä~~d 
skeppsmätareböcker.5 Anledning till denna uppdelnmg var Kungl. Maj .ts 
reglemente för skeppsmätare av den 11 mars 1778. I 12 § av detta regle
mente heter det: » ... hwarefter Mätare-bref utfärdas, och den af Skepps
Mätaren författade och pröfwade Caleul derwid bilägges, at altid pro Inven
tario i Fartyget förwaras; äfwen som uti en serskild, så hos Magistr~ten, 
som på Siö-Tulls-Kamaren warande inbunden, paginerad och med RegIster 
försedd Mätare-bok desse Calculer ordenteligen böra inskrifwas.»6 

Under 1805-1849 innehåller denna ekonomi protokoll serie i stort enbart 
magistratsärenden av ekonomisk och admi~istrati: nat~r. Serien är i regel 
registrerad, men några luckor finns. I regIstren fmns Ibland hänvisningar 
klumpvis under vissa beteckningar, såsom de tidigare nämnda olika sjö
ärendena, val och edgång. 

I sekreterarens registratur återfinnes, utom magistratens och rå~l1Us

rättens utgående skrivelser, i första hand börds brev, fastebrev, fribrev, 
citationer, utfärdad proklama, fullmakter och avsked samt atte~ter. Fas~e
och fribrev återfinns LO.m. 1846 i registraturen, bördsbreven daremot for
svinner redan 1784.7 Citationer utfärdade genom stadssekreterarens expe
dition har påträffats LO.m. 1830. T.o.m. 1760 finns i registraturen utfärdad 
proklama. År 1767 stadgades att proklama skulle k~ngöras i ~osttidningarna 
så snart den anslagits (se ovan sid. 56). Orsal{en hll att utfardad proklama 
endast upptas i de två registraturserierna till 1758 (notarie~s) respektive 
1760 (sekreterarens) har inte kunnat fastställas. Däremot fmns anslagna 
proklama upptagna i kommunikationsprotokollen t.o.m. 1767, varför tyd
ligen kommunicering genom rådhusrätten skedde LO.m. detta år eller 
till den nya förordningen trädde i kraft. Sekreterarens registratur är, med 
några luckor, registrerat t.o.m. 1790. 

4 I 1732 års register är alla certifikat och memorial från kollegierna upptagna sist i 

registret. .. k"'ld f" d' t ds 
5 I förteckningarna över sjöärenden, upprättade av O. Jagers 10., orvara e l s a -

arkivets forskarexpedition, lämnas utförliga beskrivningar av serIernas uppkomst och 

in~egt~~ag utur alla ... utkomne Publique Handlingar ... , Tom XI, sid. 399. f~, Kongl. 
Maj :ts nädiga Reglemente, hwarefter Skep~s-!'fätare, :,:"id förefallande Matl1lngar af 
Handels-Skepp och Fartyg, sig hafwa i underdamghet at ratta. 

7 Fastebreven bildar egen serie frän 1847. 
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Civilprotokollserierna 

Den ursprungliga serien protokoll i civilmål är förd både av stadssekrete
raren och stadsnotarien. Ärendenas fördelning mellan dessa två vid perio
dens början har tidigare omtalats. Under perioden ökades antalet stads
notarier. Enligt kungl. brev skulle från 1758 två stadsnotarier tjänstgöra 
vid rådhusrätten. Från år 1785 är en tredje stadsnotarie upptagen i 
Stockholms stads avlöningsstater, till en början med personligt arvode, se
nare med lön på stat. Denne tredje notarie hade tidigare några år tjänst
gjort utan lön.8 

I stadens avlöningsstat år 1832 redogörs för de tre notariernas åliggan
den: Förste stadsnotarien skulle bl.a. handlägga börds- och naborätts
tvister, besvärsmål, memorial från kollegierna, olika taxor och andra 
ärenden av ekonomisk art samt expediera en del brev. Andre stadsnotarien 
skulle ha hand om konkursmål och tredje stadsnotarien om vädjade mål.9 

Under åren 1720- 1730 innehåller civilprotokollen några av de mål och 
ärenden som efter 1730 förekommer i sekreterarens ekonomiprotokoll, bl.a. 
administrativa ärenden och sjöförklaringar. Huvudparten av dessa ärenden 
ingick dock i notariens ekonomiprotokoll före 1730. 

I civilprotokollen återfinnes under perioden flerparten av de mål och 
ärenden som rör fastigheter, såsom uppbuds- och lagfartstvister, börds
och arvstvister, hemulstvister, tvister angående inteckningar, värderingart, 
utbrytningar och handsträckningar. 

Vidare finns i denna serie protokoll över växelmål, hyrestvister och som 
framkommit ovan (sid. 62) en del besvärsmål. Man finner i denna serie 
protokoll över vademål, tvistemål, memorial från kollegierna samt suppliker. 
T.o.m. år 1757 förekommer mesta delen av vid rätten handlagda proklama
och konkursmål i civilprotokollen. Inteckningal' av fast och lös egendom 
samt reverser återfinnes i civilprotokollen t.o.m. 1740. Bland civilprotokollen 
har enstaka tomt- och avvägningskartor (främst under 1800-talet) återfun
nits inbundna som bilagor till protokollen (se bild sid. 77). Volymerna är i 
regel registrerade, men serien uppvisar luckor, flera volymer saknar re
gister. Som framgår av tabellbilagan finns för några år före 1765 endast 
konceptprotokollen bevarade i rådhusrättens arkiv. Dessa saknar register. 
Omkring 1760 börjar civilprotokollen att bindas separat, man skiljer nu 
inte bara på stadssekreterarens och stadsnotariens protokoll utan även på 

8 Stockholms stads avlöningsstater 17'58\---.1812. Stadskamrerarens arkiv. 
9 Sekreterarens registratur 1832. 
1 Den av det styrande hattpartiet förorsakade ekonomiska krisen i Sverige under 1700-

talets mitt framträder bl.a. i civilprotokollet för är 1763 dä extremt många fastighets
värderingar begärdes av bankerna i Stockholm. För det ekonomiska läget under 175Or-
1760-talen se bl.a. E. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia frän Gustav Vasa, II: 2, 
passim ; C. Hallendorff, Sveriges Riksbank II, sid. 265 ff; A. Montgomery, Sveriges Riks
bank III, sid. 31 ff; C. D. Skogman, Anteckningar om Rikets ständers bank, Stockholm 
1845, samt S. Fritz, Studier i svenskt bankväsen 1772>--11789, Stockholm 1967, sid. 14 ff. 
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de olika notarierna. Det bör därför observeras att ett mål kan, om också 
sällan, förekomma i flera volymer samma år. 

Som redan nämnts ökades antalet civilmål starkt under andra hälften av 
1700-talet, vilket resulterade i att flera ärenden utbröts ur civilprotokollen 
och bildade fristående serier. Uppbuds- och lagfarts protokollen hade utbru
tits före 17,20. Denna serie förekommer som fristående i magistratens och 
rådhusrättens arkiv från år 1694. 

" 

Inteckningsprotokollen finns som egen serie bevarad i koncept från 1741 
och i renskrift från 1744.2 Utom inteckningsärenden finns äktenskapsförord 
i inteckningsprotokollen från 1752. Från år 1781 fördes i denna serie sär
skilda protokoll över dödande av inteckningar, vilka inbundits årsvis efter 
de vanliga inteckningsprotokollen. Under åren 1782-1805 och 1807-1830 
är en del av civilprotokollen som behandlar mål i fastighetsärenden in
bundna årsvis i inteckningsprotokollen. Dessa är i regel registrerade. 

I magistratens och rådhusrättens arkiv finns ytterligare en liten serie för 
tiden 1819-1850, kallad protokoll över inteckningar vid annan domstol. s 

I denna protokoll serie finns upptagna inteckningar som uppvisats till för
nyelse vid andra domstolar. 

Till inteckningsprotokollen finns tre olika register uppgjorda.4 

Uppbuds- och lagfartsprotokollen5 är namnregistrerade. Utom fast egen
dom är även lösöre och panter uppbudna. Panter har påträffats för första 
gången år 1732, under pantlånarens namn. Först från år 1801 finns även 
panternas ägare nämnda i uppbudsprotokollen. I uppbuds- och lagfarts
protokoUen ser man att rätten i fråga om dessa ärenden höll sommar
uppehål,l t.o .m. 1736. Vid höstsessionens första uppbudsdag 1736, den 6 sep
tember; fi,nns antecknat »Upbud efter Nya Lagen».6 Från år 1738 är alma
nacka inbunden vid varje års protokoll. 

I marginalen har, vid första uppbudet, av stadsarkivet antecknats ett 
nummer. De akter, som finns bevarade är därefter avbockade i marginalen 
och respektive nummer har påförts akterna. Detta system är genomfört 
t.o.m. 16 juni 1783. I uppbudsprotokollens marginal återfinns anteckning 
om protest samt om och när extractum protocolli utfärdats. Från år 1848 
har vid uppbud av fast egendom i marginalen även antecknats kvarter 
och tomtnummer. 

Fr.o.m. ,år 1758 tillkom ytterligare en fristående serie, protokoll i konkurs
och hyresrnål. Som påpekas av Boethius skedde detta troligen i samband 

2 Uppbuds- och lagfartsprotokollen samt inteckningsprotokollen har ingående behand-
lats av L. Wikström i uppsatsen »Fastighetsforslming i stadsarkivet» i SSAÅ 1968. 

3 Denna serie är inte upptagen i tabellbilagan. 
4 Dessa beskrivs närmare av L. 'Wikström, a.a.~ sid. 44. 
5 Protokoll serien kallades ursprungligen uppbudsprotokoll. Fr.o.m. år 1732 ändras be

nämningen på bandens ryggtitel till lagfartsprotokoll. På titelbladet i volymerna använ
des dock benämningen uppbudsprotokoll hela perioden ut. 

6 Uppbudsprotokoll 1736, sid. 314. 
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•. UpPslag .~r registr.~t. över inteck!1ingar 1740. Innan inteckningarna samlades i en fristående 
s~ne 1741 fordes utforhga antecknmgar om inteckningsärenden i registren. På detta uppslag 
namns bl.a. hovslagareåldermannen Mårten Triewald, som givit namn åt en gata i Staden 
mellan broarna. 



70 Bih. nr 33 år 1970 

med att rådhusrätten från detta år var uppdelad i två divisioner och en ny 
notarietjänst inrättats.7 Flertalet hyrestvister och konkursmål återfinnes 
hädanefter i denna serie även om enstaka mål fortfarande förekom i nota
riens ekonomiprotokoll fram till 1789. Serien innehåller dock inte enbart 
konkurs- och hyresrnål samt därmed likställda ärenden, såsom föreirädes
tvister, urarvamål och andra arvstvister samt utflyttningsmål utan även 
(ända fram till ca år 1800) varjehanda rättegångsmål, främst vade- och 
tvistemål, enstaka besvärsmål och växelmål. Fram till år 1827, då vid råd
husrätten avlagda eder införts i separata protokoll, förekommer borgenärs
eder i denna serie. Akter har påträffats inbundna bland protokollen, likaså 
är domarna i regel bundna i salllIna volym som protokollen. Denna svit är 
den mest omfattande serien i arkivet. Från att under 1760-talet ha om
fattat två till tre volymer per år innehåller serien från år 1772 fyra till 
fem volymer per år.8 Protokollen är bundna efter respektive protokollförare, 
som - det har redan påpekats - följde upp målen vid rätten. Registrering 
av protokollen förekommer sparsamt, flertalet volymer saknar register. I 
de fall register inte finns kan man via uppropsprotokollen få reda på vilken 
notarie som varit protokollförande vid målens handläggande. (Se nedan 
sid. 75). 

Är 1798 uppkom en ny serie kallad bolagsprotokoll. I Kungl. Maj :ts för
ordning av den 28 juni 1798 angående bolag och firmor stadgades, att 
varje bolag, som antingen består av andra personer än de, som är namn
givna i bolagets antagna firma, eller vill använda redan avlidna personers 
namn, måste inom tre månader vid vite av 300 rd specie till magistraten 
skriftligen uppge rätta namnen på de personer som har del i bolaget och 
är ansvariga för firman. Denna anmälan skulle intagas i inteckningsproto
kollet.9 De protokoll som förts mellan 15 augusti och 31 december är in
bundna i 1798 års inteckningsprotokoll. Från år 1799 bildar de en egen 
serie i magistratens och rådhusrättens arkiv. 

Den sista större protokollserie som skildes ut ur civilprotokollen var 
protokoll i vädjade mål. Denna serie är bevarad från år 1800 och inne
håller som framgår av dess benämning protokoll i vädjade och lagvadda 
mål. T.o.m. år 1829 och fr.o.m. 1836 finns i varje volym både protokoll 
och domar, under de mellanliggande åren är dessa bundna var för sig. 
Volymerna är registrerade t.o.m. år 1818. Man finner även akter inbundna 
bland protokollen. 

7 Boethius-Sundberg, a.a., sid. Il. 
8 För det ekonomiska läget i Stockholm 1772,........,1790 och om lwnlmrsakterna som källa 

se S. Fritz, a.a., passim. 
9 Kong!. Maj :ts nådiga förordning »Angående Hwad Bolag j akt taga böra, som under 

så kallad Firma eller serskild antagen Handtelming wilja Handels- och Fabriquesrörelse 
idka». Given i Stockholms slott den 28 juni 1798. 
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Som framgått av den ovan angivna arbetsfördelningen (1832) hörde de 
tre större civilmåls serierna, civilprotokollen, vadernålsprotokoll och proto
kollen i konkurs- och hyresrnål, under var sitt stadsnotariekontor. 

Arkivets serier av inkomna handlingar1 

Innehållet i flertalet av magistratens och rådhusrättens under senare 
år uppordnade olika serier av handlingar och akter framgår av seriernas 
benämning såsom akter i besvärsmål, akter i vademål2, konkursakter, 

. 1 De ~lika brevseriern~ har int~. behandlats i uppsatsen då de i regel är registrerade och 
mte erbjuder några svårIgheter for forskaren. Vissa smärre serier täckande endast korta 
perioder, har ocl,så förbigåtts. ' 

2 Det uppordnade bevarade aktmaterialet före 1726 är inte stort. Däremot finns en 
liten u~derserie ~Relationer till saknade akter i vademål», 16841-1726, samt några en
staka for senare hd. Dessa kan användas som komplement till huvudserien. 

~"unbttiPrtf..-Jfbttrarar Mtmtb Itlib @;ub od,! 
rxma {)diga @bOl1gtlium, titJ1\ ~ ~ ~de4i 
om77~dntr fom åt bl)Bb.i <W~_ c.ft!"-T 
~a , Cravcl, od} nu fbtt~ 4f steppartn od) ~orgartn 
b~~~.,~ojltt e>~rmlln odj 
~tfdttnina ,eWålltta unbttf&tare" de O'tfcJ ........--, 
er----- dlIena til~6rig/ od) at ingttt 

annalt fan mlnbrt n&gon (rdmmanbt unber nagon 
'rim! rUtr Iltn btn ringallt bd uti btr6rbt ef~ 
l>al'tl>tt; om at ~ .... mtrandmbt <if'~ 
rU~t nagon bd; Mraf !il hagon annan ict~ IM fbr~ , 
fdTla, mtb mtnbtt~--J' ~4nt I1.lrbtr~6r4nbt 
Jdagiftrat 6t~bdgen tiltdnna ~i""rrl ra fant fl{J 
Q}ub ~jdpt tit lif od) e>j4l. 'Stockholm,. b. 
177 

uJ, 
~~[ 
(~);t-~J. 
:-r: . 

• Ed~!ormulär, s.k. redared, enligt vilken redarna verifierade sina andelar i ett fartyg. I detta 
formular verifierade den 17 maj 1786 de kända stockholmsfirmorna Tottie & Arfwedson 
WahrendorH & Co., Hebbe och söner samt C. G. Kusel sina andelar i snauen (brigg med 
briggseglet på snaumast) Agneta Elisabeth. 
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inneliggande handlingar i konkurs- och hyresmål, inneliggande handlingar 
i växelmål, inneliggande handlingar i fastighetsmål, fastighetsvärderingar, 
uppbuds- och lagfartshandlingar, inteckningshandlingar, suppliker, memo
rial till magistraten, varucertifikat mJl. 

Serien attester till sjöexpeditionel' innehåller främst handlingar till de 
av magistraten utfärdade fribreven såsom skeppsmätareattestel', edsformu
lär, s.k. redareder (se bild sid. 71), intyg om besättningsmäns hemvist, 
intyg av skeppsbyggare om att fartygen är riktigt betalda, etc. Några för
teckningar av fartygens kaptener över manskap finns förvarade i den~a 
serie. Skeppsmätareattester eller kalkyler, som de även kallades, låg hll 
grund för de av magistraten utfärdade mätbreven. 

De serier som vållar problem för forskaren är utan tvivel de från äldre 
tid bestående tre serierna med diverse inneliggande handlingar, samt en 
mindre serie med diverse handlingar till stadssekreterarens protokoll.3 

JIIJ agistratens diverse inneliggande handlingar innehåller suppliker, en
staka memorial, ansökningar om laga utbrytning och värderingar samt in
givna skrifter av administrativ eller ekonomisk art, d.v.s. främst ansök
ningar rörande tjänster, auskultering och löner. 

Rådhusrättens diverse inneliggande handlingar består till största delen 
av besvärsakter, uppbudshandlingar, handlingar i instämda mål och cau
tioner. 

I serien Akter och andra handlingar finns avlagda eder, tjänstehandlingar 
och inkomna skrivelser med ansökningar till de av magistraten och råd
husrätten förvaltade stipendiefonderna. Där återfinns även olika protokolls
utdrag från andra rätter samt handlingar rörande utflyttnings- och hyres
mål. 

Slutligen finns serien Diverse handlingar till stadssekreterarens protokoll. 
Benämningen är något missvisande. En undersölming av innehållet i serien 
under 1720- 1750 visade att målen till vilka flertalet av akterna hörde 
förekom i notariens ekonomiprotokoll. Endast några enstaka akter har 
kunnat hänföras till sekreterarens expedition.4 Stickprov har visat, att under 
senare delen av perioden är akterna mer fördelade mellan sekreterarens 
och notariens expeditioner. 

Till sist några ord om två smärre serier, vilka inte är upptagna i tabell
bilagan. Den ena kallas förfallna, återkallade och avslagna konkursansök
ningar, 1768-1802. Den andra är en supplementserie i konkursakter för 
1727-1802. Den första serien innehåller endast ett fåtal ansökningar per 
år. Akterna i supplementserien är insorterade årsvis efter det nummer 

3 Ett uppordnande av dessa serier är planerat. AI,terna kommer då att insorteras i 
respektive ämnesserier. 

4 För år 1732 finns 14 akter bevarade, varav 12 hörde till ärendena i notariens ekonomi
protolwll och 2 till civilprotokollet. 
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handlingen ursprungligen tilldelats vid insinuationen. Flertalet av dessa 
akter ingivna 1727-1767 har ånyo tagits upp till behandling 1768, vilket 
framgår av att en ny referent är antecknad på akten med utsatt datum då 
målet lottats. Det förekommer även att ytterligare nya referenter lottats på 
målen under 1770-1780-talen innan målen slutligen avgjorts. 

Anledning till uppläggandet av dessa två serier torde närmast vara den 
kungl. förklaringen angående konkurs- och cessionsmål, som kom 1767, 
samt Svea hovrätts två brev från 1768. I 1767 års förklaring stadgades 
att tvister rörande konkurs skulle så snart möjligt var handläggas och 
avgöras vid domstolarna.5 I Svea hovrätts brev av den 25 oktober 1768 
anmodades de under hovrätten lydande rätterna att till hovrätten inlämna 
förteckningar, enligt bilagt formulär, över avgjorda konkursmål. Dessa 
skulle inlevereras till hovrätten före sista januari 1769 vid vite av 50 d 
smt.6 Den 31 oktober 1768 utgavs Svea hovrätts brev om »skyndesamt 
afgörande af Cessions- och ConcUl'stwister ... », vilket var en påminnelse 
med anledning av den kungl. förklaringen 1767.7 I referentprotokollen 
den 23 december 1768 har vid lottningen en uppdelning skett i gamla akter 
och nya akter. 8 

De flesta akter i vade- och besvärsmål samt konkursakterna har påteck
nats av protokollföraren när de föredragits och handlagts i rätten samt när 
dom eller resolution utfärdats. Namnet på referenten är ofta noterat. 
Akterna i besvärs- och vademål är insorterade efter insinuationsdatum. 
Handlingar rörande uppbud och lagfart samt inteckningar är sorterade efter 
datum för första uppbudet respektive datum för inteckningens handläg
gande vid rätten. Attester till sjöexpeditioner, varucertifikat och värde
ringar är placerade efter datum för utfärdandet. Memorial till magistraten 
och konkursakter sökes på de nummer, vilka är angivna i memorialböckerna9 

respektive registren till konkursakter och konkursmål,1 

Till god hjälp för forskaren är den förteckning över diarier och liggare 
uppställda i forskarsalen i stadsarkivets rådhusdepå, som ål' 1936 upp
rättats av dåvarande stadsarkivarien Bertil Boethius. Denna förteckning in
nehåller (sid. 8-24) utförliga anvisningar om var man skall söka efter 
ovannämnda akter och handlingar i magistratens och rådhusrättens arkiv. 

5 Utdrag utur alla ... utkomne PubJique Handlingar ... , Tom VIII, sid. 7661, I{ongl. 
Maj :ts Förklaring, hwad wid Fallismenter samt Cessions- och Concours twister hädanefter 
bör i akt tagas. 

6 Utdrag utur alla ... utlwmne Publique Handlingar ... , Tom IX, sid. 43, Kong!. Swea 
Hofrätls Bref tiI derunder hörande Domstolar, at inkomma med förteckningar på oaf
gjorde concursmål. 

7 Ibid., sid. 44. 
8 Referentprotokoll, vol. 1, 175()'-1773, sid. 297 ff. 
9 Se L. Wikström, a.a., sid. 45. 
1 Förvarade i stadsarkivets forskarexpedition. 
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• Proklama utfärdad av Stockholms borgmästare och råd för hovsekreteraren och skalden 
Carl Michael Bellman. Daterad den 14 juli 1794. Handlingarna rörande Bellmans konkurs har 
utbrutits ur rådhusrättens arkiv och inbundits i ett separat skinnband. 
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Diarier och liggare 

Liksom förhållandet var med flertalet av magistratens och rådhusrättens 
serier av akter och handlingar ger även benämningarna på diarier och lig
gare hänvisning till innehållet. Dessa kräver således inte en närmare för
Idaring.2 

Några av magistratens och rådhusrättens serier, vilka närmast kan lik
ställas med diarier har i samtiden kallats protokoll, såsom kommunikations
protokoll, uppropsprotokoll och referentprotokoll. En närmare förklaring 
till innehållet i dessa hittills sällan utnyttjade serier, har ansetts vara av 
behovet. 

Uppropsprotokollen är förda kronologiskt vid varje tillfälle då rätten för
rättade upprop. Protokollen är inte registrerade. Förutom parternas namn 
finns infört notiser om målens art (ex. besvärsrnål, bördstvist, sjörättssak', 
vadernål, växelrnål), om dilation, libell, exceptio, duplik och replik. Vidare 
är noterat om någon av parterna var frånvarande. Vid konkursmålens 
första upprop är antecknat vilka borgenärer som borde ge sig tillkänna samt 
om dessa infunnit sig. Fr.o.m. år 1777 är vid första uppropet noterat vilken 
notarie som tilldelats konkursmålet. Det är även antecknat vilka borgenärer 
som avlagt ed. Från år 1768 till år 1816 är en almanacka inbunden, på 
vilken konkurser är antecknade vid första uppropstillfället.3 Under åren 
1774-1798 är uppropsprotokollen paginerade. Samtliga proklama är an
tecknade främst i volymerna. Under den period protokollen är paginerade 
finns sidhänvisning vid proklama-notisen till uppropen. Slutligen är sysslo
man noterad vid första uppropet fr.o.m. 1831. 

Kommunikationsprotokollen är namnregistrerade. De innehåller anteck
ningar om inkomna handlingar, vilka skulle kommuniceras. Det är främst 
besvärsakter, suppliker och insinuerade skrifter, bl.a. lagfartsprotester. 
Under perioden 1728-1821 är även referenternas relationer av vadernål 
och besvärsrnål upptagna. På protokollens vänstra sidor är insinuations
datum, akt och parter antecknade. Den högra sidan är reserverad för 
notiser om när akten eller relationen utlämnats och återkommit samt even
tuellt återgått till referenten eller lagts ad acta. Under åren 1727-1767 är 
proklama infört i dessa protokoll. Därefter antecknades dessa, som ovan 
nämnts, endast i uppropsprotokollen. I kommunikationsprotokollen före
kommer även de akter som remitterades till de olika kollegierna etc. De 
bevarade jämsides med kommunikationsprotokollen förda remissböckerna 
innehåller däremot till magistraten och rådhusrätten inkomna remisser. 
Även denna serie är namnregistrerad. Remissböckerna innehåller upplys
ningar om vilken instans vid rätten de inkomna remisserna hänvisats till 
samt om svar inkommit, etc. 

2 För beståndet se tabellbilagan sid. l 06--1>1 l. 
3 Almanacka utan noterade konkurser finns även efter 1816. 
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Fr.o.m. år 1824 slås kommunikationsprotokollen ihop med remiss
böckerna till en serie kallad kommunikations- och remissböcker. Denna 
serie är namnregistrerad LO.m. 1830, därefter har register endast åter-

funnits i enstaka band. 
Det finns i arkivet register över besvärsmål från kollegierna. Dessa re-

gister är emellertid endast förda i alfabetisk ordning t.o.m. 1763. Därefter 
är de förda enbart i kronologisk ordning, för varje kollegium för sig, utan 
namnregister. Då kommunikationsprolokollen, som upptar samtliga be
svärsakter, även om de av olika anledningar inte åtgärdades, är namn
registrerade, kan denna serie användas som komplement till registren 
över besvärsmål. Den typ av besvärsmål, som hänvisades till civilproto
kollen återfinns t.O.m. 1739 i vademålsdiariet. Inte heller detta diarium är 

namnregistreraL 
Referentprotokollen har vid tidigare ordningsarbete i arkivet sammanförts 

till serien referentdiarier. De har nu utbrutits och bildar egen serie. 
Referentprotokoll finns bevarade för perioden 1750-1821. De är namn

registrerade och innehåller notiser om mål, datum för lottning, vilken 
referent som fått målet på sin lott samt om någon annan referent övertagit 
målet. Vidare finns efter 1768 noterat om målet avgjorts och i så fall 

datum för detta. 
Referentdiarierna (referentböckerna) är däremot förda efter borgmästare 

och rådman. överst på sidan står rådmannens namn och därefter vilka 
mål som lottats på honom. De innehåller namn på parterna i målet samt 
datum för referat, förhör och dom. Det äldsta bevarade referentdiariet är 

från 1777. Endast några av volymerna är registrerade. 

* * 
* 

För att belysa handläggningen och gången vid rätten under den aktuella 
perioden har några olika mål följts upp och sammanställts i schematiska 
framställningar. För att ge en så vid belysning som möjligt har mål valts 

från början, mitten och slutet av perioden . 

• Avvägningskarta, ritad av stadsingenjören Hieronymus von der Burg d.y. Kartan visar kvar
teret Lagerbärsbladet beläget vid Gamla Kungsholmsbrogatan och Klara norra kyrkogata. In-
bunden som bilaga till civilprotokollet 1821 . 

Bih. nr 33 år 1970 77 



78 Bih. nr 33 år 1970 

Vademål 1731 

Den 22 juli 1731 avsades i Södra förstadens kämnärsrätt dom i tvistemålet 
mellan överstelöjtnant Carl Rotkirch och generalmajoren, baron Anders 
Lagercrona. Tvisten gällde ersättning aven häst med mundering, tillhörig 
överstelöjtnant Rotkirch. Denne anklagade generalmajor Lagercrona för 
att under slaget vid Poltava ha tagit hästen från Rotkirchs dräng och sedan 
inte återlämnat den. Rotkirch begärde 197 rd i ersättning. Kämnärsrätten 
dömde Lagercrona att ersätta Rotkirch för hästen. Baron Lagercrona erlade 
vad mot domen och tillsades att notificera sin vederpart därom samt den 
6 september kl. 8 förmiddagen inkomma med sina besvär vid Stockholms 
rådhusrätt. 

överstelöjtnant Rotkirch hade, enligt attest aven stadstjänare, i rätt tid 
underrättats om Lagercronas erlagda vad. Trots detta var Rotkirch från
varande vid rätten och hade inte mottagit kopia av Lagercronas skrift, var
för han förlorade sin rätt att höras i målet. Rådhusrätten lät uppläsa 
kämnärsrättens protokoll i målet och förhörde muntligt Lagercrona. Rätten 
fann dock inte några skäl att ändra kämnärsrättens beslut utan gillade 
och stadfäste den av kämnärsrätten avsagda domen. 
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Vademål från Södra förstadens kämnärsrätt 1731 

Generalmajor Anders Lagercrona, kärande 

emot 

överstelöjtnant Carl Rotkirch, svarande 

Dom 22.7.1731 
i 

Södra Förstadens 
kämnärsrätt 

l 
Stiimning genom 

laga vad 
ing. 6.9.1731 

akten i vademål 

Diarium 
i 

vadE'mål 
6.9.1731 

l 
Svaranden har ej mottagit kopia 

Referent: 
rådman 
Grubb 

17.1.2.17311 

l 
1.3.1732 relation 
8.3.1732 lwnferens 

15.3.1732 prot.upl. 
~0.3.173,2 dom a vs. 

Civ.prot. 1732 

l 
Dom 20.3.1732 

Stockholms stads 
dombok 1732 

l Referentprotolwll och diarium saknas men referent antecknad på libellen. 

79 



80 Bih. nr 33 år 1970 

Proklamamål 1731-1733 

Körsnären Johan Michael Grosse anhöll i en supplik om proklama de bene
ficio cessionis bonorum med stöd av den kungl. förordningen 1687.1 Ma
gistraten beviljade Grosse proklama, och datum utsattes till 18 mars 1732. 
Vid första uppropstillfället inlämnade Grosse sin libell. Av kreditorerna, 
som enligt en förteckning var nio, anmälde sig fyra vid l:a uppropet och 
emottog Grosses libell. Vid 2:a uppropet infann sig endast en av borge
närerna. Vid 3:e och 4:e uppropet var samtliga borgenärer frånvarande. 
Ingen av dem exciperade. Då inte någon av borgenärerna bestridit Grosses 
ansökan om benificium cessionis bonorum och Grosse enligt rättens under
sökning inte var »wållande till den uti råkade fattigdom»2, fann rätten skäligt 
att bevilja Grosse beneficium cessionis bonorum. 

1 Kong!. May:ts Resolution och Förklaring öfwel' Lagsens rätte förstånd uti åtskillige 
mål, angående giäldzbetalning emellan Ächta Folck, samt Debitorers sökte anstånd och 
befrielse, Gifwen i Stockholm then 28 Maji Anno 1687, 

2 Stockholms stads dombok 1733, fo!. 5 r. 
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Proklamamål1731-1733 

Körsnären Johan Michael Grosse 

emot 

samtliga sina kreditorer 

Supplik 
ins. 11.9.1731 

Akter i konkursmål 

Proklama 
bev. 18.9.1931 

Sekr. registratur 
1731 

1 
Samtliga 

kreditorer 
kommuni-

cerades 29.9.1731 

Kom.prot. 1731 

1 
18.3.1732 libell 
1.4.1732 ingen exc. 

22.4.1732 alla 4 kred. absens 
29.4.1732 alla 4 kred. absens 

Uppropsprot. 1732 

Målet är inte återfunnet i protokollen. 
På akten har stadssekr. antecknat att 

supp!. upplästs 18.9.17311 

Dom 17.3.1733 

Stockholms stads 
dombok 1733 

i 
2.3.1733 målet föredrogs 
9.3.1733 målet avgjort 

81 

Referent: 
rådman 
Törner 

3.7.17322 
~ ---+ ---+1--------------------------1 

Civ.prot.konc. 1733 

l Av anteckningens omfång och utformning på akten får man det intrycket att akten 
påtecknades i st. f. protokollering. 

2 Referentprotokoll och diarium saknas men referent antecknad på libellen. 

6--0401460 
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Bördestvist I 1755 

BördestvisteI' kunde vara av olika art och förekommer därför såväl i sekre
terarens som notariens expedition. Det nedan relaterade målet är ett s.k. 
fastighetsärende, varför det återfinns i notariens protokoll och registratur, 
då däremot den andra i de schematiska framställningarna relaterade bör
destvisten från 1755 är ett s.k. sjöärende, förekommer det i sekreterarens 
protokoll och registratur. 

Sekreteraren Jonas Malmborg ansökte den 15 september 1755 om stäm
ning på svärmodern Christina Walleria och svågern ingenjör Nils Adolf 
Pontelius. Fru Walleria hade enligt köpebrev av den 7 juli 1755 försålt 
sin del aven grav på S :ta Clara kyrkogård till sin svärson, Pontelius. 
Malmborg ansåg, att hans barn såsom arvingar efter sin avlidna moder 
ägde laga bördsrätt till svärmoderns del i graven. Ansökan upplästes i 
rätten samma dag, och stämning utfärdades till den 24 september. 

Den 20 september ingav Pontelius ansökan om genstämning å egen och 
svärmoderns vägnar, vilken rätten biföll. Parterna lämnade in libell, ex
ceptio och replik varefter skriftväxlingen slutades. Rätten fann att Malm
borgs barn ägde bördsrätt till halva svärmoderns gravplats. Malmborg 
ålades dock att avlägga ed inför rätten, att enbart barnen skulle nyttja 
graven. Den 26 november meddelade Pontelius rätten, att han och hans 
svärmoder ansåg, att den ålagda edsavläggelsen inte var nödvändig, var
efter saken slutades vid rådhusrätten. 
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Bördestvist 1755, fastighetsärende 

(angående del i gravplats på S :ta Clara kyrkogård) 

Sekreterare Jonas Malmborg 

emot 

fru Christina Walleria och ingenjör Nils Pontelius 

Supplik 
om 

stämning 
15.9.::17551 

15.9.1755 
supplik up!. 

Civ.prot. not.exp. 1755 

15.9.17'55 
stämning 
utfärdad 

Not.reg. 1755 

20.9.1755 
up!. supplik 

om genstämning 

Civ.prot. not.exp. 1755 

20.9.1755 
genstämning 

utfärdad 

Not.reg. 1755 

~ 

26.11.1755 
Malmborg 

edgång 

Civ.prot. 
not.exp. 1755 

i 
Dom. 10.11.1755 

Civ.prot. 
not.exp. 17552 

i 
4.10.1755 föredrogs 

215.10.1755 konferens 
8.11.1755 avgjord 

Civ.prot. not.exp. 1755 

i 
24.9. 1755 libell 
1.10.1755 exceptio 
8.10.1755 replik 

15.10.1755 skrift-
väx!.avs!. 

Uppropsprot. 1755 

1 Suppliken inte återfunnen bland aktmaterialet. 
2 Domarna inbundna i protokollsvolymen. 

~ 

akterna 
bevarade 

Rådhusrättens 
div. inne!. hand. 
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Bördestvist II 1755 

(Se även texten till bördestvist I 1755) 

Enligt sekreterarens ekonomiprotokoll verifierade ägarna av fregatt
skeppet »Stockholm» sina parter i skeppet den 1 september 1755. Bland 
dessa förekom även handelsmannen Johan David Habicht, som av den 
avlidne handelsmannen Hans Degermans arvingar inköpt 1/9 part i »Stock
holm». Den 8 september 1755 ingav handelsmannen Peter Magnus Zelling 
å egna och medredarnas vägnar ansökan om stämning på Johan David 
Habicht. Stämningen utfärdades till den 15 september. Parterna inlämnade 
libell och exceptio. I kommunikationsprolokollet för år 1755 är antecknat, 
att skriftväxlingen mellan Zelling och Habicht överlämnats till stadssekre
terare Segerwall den 3 oktober detta år. Anteckningen visar, att målet hörde 
till sekreterarens expedition. 

Efter att ha förhört parterna den 18 februari 1756, då Habicht anhöll 
om snart slut i saken, stannade rätten i följande beslut. Rederiet hade inte 
inom den tid sjölagen, V kap. redare-balken, föreskriver gjort vederbörlig 
anstalt om inlösen av den 1/9 part av »Stockholm», som Habicht inhandlat. 
Rederiet kunde därför varken föra talan mot köpare eller säljare. 
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Bördestvist 1755, sjöärende 

(p.g.a. ett köp av 1/9 part i skeppet Stockholm) 

Handelsman Petter Magnus Zelling, kärande 

emot 

handelsman Johan David Habicht, m.fl., svarande 

1.9.1755 
verifierade 

ägarna parter 
i skeppet Stockholm 

Sekr.elwn. prot. 17'55 

l 
Supplik 

om stämning 
8.9.17551 

l 
8.9.1755 stämning 

utfärdad 

Sekr. reg. 1755 

l 
15.9.1755 libell 
22.9.1755 exceptio 

I-------------------I~ 

Uppropsprot.1755 

3.10.1755 skrift-
växlingar till 

stadssekreteraren ) 

Kom.prot.175'5 

) 

libell och 
exceptio 
bevarad 

Rådhusrättens 
div. inne!. hand. 

) ) ) 

1 Suppliken inte bevarad i rådhusarkivet. 

) ) 

Dom 
6.3.17562 

i 
18.2.1756 konferens 
5.3.1756 utslag 

Civ. prot. konc. 
Sekr.exp. 1756 
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2 Utslag saknas, akten påtecknad den 6 mars 1756, likaså säger civilprotokollet att ut
slaget skulle utgivas till parterna den 6 mars. 
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Konkursmål 1753-1755 

Färgaren Georg Fredrik Singöhl hade enligt köpebrev den 10 augusti 1751 
inköpt en fastighet i kvarteret Gösen nr 18 för 6000 d kmt. Den 22 april 
1752 begärde Singöhl inteckning i fastigheten för 6000 d kmt för Civil
statens Änke- och Pupillkassas räkning. Den 20 november samma år be
gärde kassör Dröscher inteckning i Singöhls fastighet på 2000 d kmt för 
en obetald skuld. Slutligen begärde fastighetens förre ägare, kamrer Hoen
stedt, den 3 september 1753 inteckning för den resterande delen av köpe
skillingen 2 250 d kmt, som Singöhl inte betalt. 

Två veckor senare anhöll Singöhl om proklama hos rådhusrätten, vilken 
biföll begäran. Rätten lät uppkalla borgenärerna, vilka godkände att Singöhls 
fasta och lösa egendom försåldes dock helst utom auktion till någon färgare. 
Fastigheten uppbjöds emellertid den 18 februari att säljas å auktion den 
7 mars 1754. 

Proklama utfärdades den 24 november 1753 till den 25 maj 1754. Upp
ropen ägde rum, som framgår av den schematiska framställningen, under 
tiden 25 maj till 31 november 1754. Singöhl inlämnade libell och replik, 
borgenärerna, av vilka 18 av 21 stycken angivit sig vid l:a uppropet, ingav 
exceptio och duplik. 

Den 23 december 1754 lottades rådman Soth som referent. Handlägg
ningen av målet har inte återfunnits i de bevarade protokollen, men av 
domen framgår, att flera borgenärer bestred Singöh~s rätt till att, sedan 
llan avstått all sin egendom, vara befriad från borgenärernas vidare till
tal. Borgenärerna var sinsemellan inte eniga om förmånsrätten. Rådhus
rätten ansåg dock efter övervägande, att Singöhl måtte, efter det han nu 
överlämnat all sin egendom till borgenärerna, i framtiden vara befriad från 
borgenärernas vidare tilltal. Rätten fastställde även förmånsrätten varvid 
de tre borgenärer. som ägde inteckning i Singöhls fasta egendom placerades 
fr~mst efter inteckningarnas datum. Kamrer Hoenstedt hävdade, att han 
skulle placeras först i egenskap av säljare av egendomen. Rätten fann 
.emellertid inte hans ansökan vara befogad, allra helst som Hoenstedt inte 
protestera~ vid lagfarten utan låtit laga ståndstiden passera, innan han be
,gärde inteckning i fastigheten. 

På den bevarade akten är antecknat, att vad erlagts mot domen och 
målet förts vidare till hovrätten. Vem som vädjade framgår inte av det här 
lörvarade materialet. Enligt uppbudsprotokoll den 6 september 1756 skulle 
.enligt Svea hovrätts dom den 12 augusti 1756 Singöhls fasta egendom för
:säljas å stadsauktion den 7 oktober samma år. 

Ansökan 
om proklama 

ingiven 
17.9.17531 

1 
Suppliken upl. 

och proklama bev. 
22.9.1753 

Civ. prot. konc. 1753 

1 
Proklama utfärdad 

24.11.1753 

Not. registratur 1753 

1 
25.5. 1754 libell 
10.6. 1754 exceptio 
26.6. 1754 exceptio 
16.9. 1754 exceptio 
30.9. 1754 replik 
14.10.1754 duplik 
30.10.1754 duplik 
13.11.1754 duplik 
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Konkursmål 1753-1755 

Färgaren Georg Fredrik Singöhl 

emot 

samtliga kreditorer 

Utgavs extr. 
prot. att S-s 
fasta egendom 
skull e försälj a s 

Civ. prot. konc. 1753 

1 
18.2.1754 1 :a uppb. 
25.2.1754 2:a uppb. 

4.3.1754 3:e uppb. 

Uppbudsprot. 1754 

1 
22.6.17542 

Kom.prot. 1754 

I------------------I~--~)~~~-+)~ ) ) 

Uppropsprot. 1754 

Vad till Svea hovrätt 

i 
Dom 30.6.1755 

Domar och utslag 
i civ.mål 1755 

i 
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28.6.1755 dom just. 
30.6.175'5 dom avsades3 

Civ.prot. 
sekr. expo 1755 

i 
Referent: 

rådman Soth 
23.12.1754 

Referentprot. 1754 

t Suppliken saknas men datum antecknat på konkurshandlingarna. 
2 Ingiven skrift aven av borgenärerna, generalauditör P. Graner, med förfrågan om de 

övriga borgenärerna vill emot hyra till honom överlåta Singöhls fasta egendom. 
S Handläggningen av målet med förhör etc. har inte återfunnits i de bevarade proto

kollen. Konkursmålens handläggning över huvud taget saknas i protokollen för 1755. 
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Vademål t 780 

Vid Stockholms Norra förstads östra kämnärsrätt avgavs den 22 november 
1780 dom i tvistemålet mellan svärdfejarna Johan Petter Holm och Nils 
Almgren. Tvisten gällde betalning av tio stycken pallascher l , som Holm 
förfärdigat och levererat till livgardet till häst. Kämnärsrätten dömde 
Almgren att till Holm betala 26 rdr 30 sk. 4 runst. specie för de tio 
pallascher han överlämnat till förbandet och för vilka Almgren redan er
hållit betalning av major Lorentz Peter Almfelt. Då domen avsagts, erlade 
Almgren vad emot denna, varför det ålåg honom att den 11 december före 
kl. 12 angiva vad vid Stockholms rådhusrätt. 

Almgren vädjade i rätt tid vid rådhusrätten, varefter upprop i målet be
stämdes till den 18 december. Vid uppropen inlämnade parterna libell 
och exceptio. Den 16 februari 1781 lottades rådman Risberg som referent.2 
Efter förhör med parterna fastställde rådhusrätten kämnärsrättens dom. 

l Pallasch, en tung huggvärja, som nyttjas vid kavalleriet. Klingan är ungefär 1 meter 
lång samt försedd med korgfäste. (Nordisk familjebok, 19,14, del 20, spalt 1332). 

2 I referentprotokollet står även noterat, att domen avsades 19 mars och att Hanquist 
var protokollförare. Denna notis är värdefull vid den fortsatta undersölmingen i proto
kollen, då dessa, som framkommit i uppsatsen, var bundna efter notarie. 
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Vademål från Norra Förstadens Ost ra kämnärsrätt t 780 

Svärdfejaren Nils Almgren, kärande 

emot 

svärdfejaren Johan Petter Holm, svarande 

Dom 22.11.1780 
i 

Norra Förstadens 
Östra kämnärsrätt 

Akter i vademål 

l 
Anhållan om vad 

ingiven 
11.12.1780 

Akter i varlemål 

l 
18.12.1780 libell 
8. 1.1781 exceptio 

Uppropsprot. 1780-81 

l 
Heferent: 

Hådman Hisberg1 

16.2.1781 

Dom 19.3.1781 

Pro t. i konkurs
o. hyresrnål 17813 

i 
12.3.1781 rel. upI. 
14.3.1781 konferens 
19.3.1781 avgjord 

Prot. i konkurs
o. hyresrnål 178.1 2 

i Relation 
bilagd 
akten 
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24.2.1781 relation kom. 
7.3.1781 åter ref. 

~ ~I--------------------I 
-------------------1 1-----------------__ 1 

Referentprot. 1781 }{om. prot. 1781 

l Protokollförare notarie Hanquist. 
2 Borgmästare Falcks division, notarie Hanquist protokollförare. 
3 Dom inbunden i protokollsvolymen. 

Akter i 
vadernål 
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Naborättstvist 1821 

Enligt köpebrev daterat den 17 juli 1820 försålde löjtnant Jacob Kraft och 
hans hustru Hedvig Emerentia Lindgren sin tomt, belägen i kvarteret 
Lagerbärsträdet nr 3, till sejiarenI Petter Anders Hoffman. På köpebrevet 
är noterat, att grannarna (nämnda vid namn) var underrättade om för
säljningen den 28 juli 1820. 

P. A. Hoffman anhöll därefter hos justitiekollegiet och förmyndarekam
maren om bevis, att inte någon omyndigs äganderätt hindrade honom att 
lagfara köpet. Efter det han erhållit bevis därom, lät han uppbjuda fastig
heten. Den 4 januari 1821 ingav en av naborna, trädgårdsmästareålderman 
Carl Petter Ekberg, protest mot köpet. Stämning utfärdades till den 5 
februari. Målet var före ett flertal gånger under våren 1821. Bl.a. fick 
stadsingenjören Hieronymus von der Burg till rätten lämna in ämbets
berättelse och en avvägningskarta över kvarteret, vilka är bilagda proto
kollet (se bild sid. 77). Rätten fann, att Ekberg inte hade någon rättighet 
till inlösen av den omtvistade tomten. 

Domen utgavs till parterna den 16 juli 1821, och C. P. Ekberg erlade 
samma dag vad mot domen. Det har antecknats att Ekberg »i rätter tid 
erlagt Vad, till fullföljande hwaraf honom åligger ... Onsdagen den Fem
tonde (15de) nästkommande Augusti sin Inlaga till ändrings sökande hos 
Kongl. Maj :ts och Rikets Högloft Svea Hofrätt tvefalt ingifva jemte 
Borgen af tvänne Löftesmän, ... ». 

! Scjlare = repslagare. 
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Uppbud 1820 - Naborättstvist 1821 

Trädgårdsmästarålderman Carl Petter Ekberg, kärande 

emot 

sejIaren Petter Anders Hoffman, svarande 

Köpebrev daterat 
17.7.1820 

LagfartshandI. 1820 

15.8.1820 
utfärdat bevis 

Just. koll. o. fkm 
prot. 1820 

28.8. 1820 1 :a uppbud 
25.9. 1820 2:a uppbud 
23.10.1820 3:e uppbud 

Uppbudsprot. 1820 

4.1.1821 protest 
ingiven 

Protest ing. 
4.1.1821, 

---------1--> citation 

Uppbudsprot. 1820 

5.2.1821 
12.2182.1 

5.2.1821 

l:e stadsnot. 
kont. d iarium 1821 

Vad till Svea hovrätt 

i 
Dom 16.7.1821 

16.7.1821 kärande 
erlade vad mot dom 

Civ. prot. 1821 

i 
målet före! 
5.2.18,21 

12.2.1821 
14.5.182,1 
17.5.1821 

2.6.1821 
4.6.1821 
6.6 .1821 
2.7 .1821 
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16.7.1821 avgjord 
I------------------I--~>-~_~)---+---+---~I-----------

Uppr opsprot. 1821 
Civ. prot. 1821 

! Borgmästare Hallqvists division, m å let föredrogs både i stora rummet, konkursrum
m et och referentrummet. 
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Besvärsmål1841 

Den 26 januari 1841 meddelade justitiekollegiet utslag. i tvistemålet mellan 
jungfru Brita Lovisa Wennbergs arvingar på fäderne- och mödernesidan. 
Tvisten gällde fördelningen av jungfru Wennbergs efterlämnade fjärdedel 
i Landsorts fyrbåk samt hennes del av fyrbåksavgiften. Hennes arvingar på 
fädernet, protonotarieänkan Ulrika Fredrika Wennberg och dennas omyn
diga döttrar, doktor Erik Samuel Wennberg, magister Fredrik Wennberg, 
magister Ture Gustaf Wennberg och Anna Maria Dahlerus, född Wenn
berg, ansåg, att fyrbåken skulle räknas som fast egendom och skiftas enligt 
landsrätt, d.v.s. fäderne skulle ha dubbel lott. Arvingarna på möderne
sidan, kronoinspektörsänkan Sophia Albertina Berglund, avliden under 
rättegången vid rådhusrätten, och komministeränkan Adriana Bredberg, 
ansåg för sin del den vara lös egendom, vilken skulle skiftas efter stadsrätt. 

Med stöd av kgl. brev av den 26 juli 1669 angående Landsorts fyrbåk 
och dess förvaltning stannade justitiekollegiet i det beslut, att jungfru Wenn
bergs andel skulle anses såsom lös egendom och skiftas efter stadsrätt. 
Arvingarna på fädernet inlämnade besvär över justitiekollegiets utslag vid 
Stockholms rådhusrätt. Efter muntligt förhör av parterna och sedan råd
husrätten låtit sig föredraga handlingarna, togs målet under övervägande. 

Rätten fann inte skäl att ändra justitiekollegiets beslut. 

-
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Besvärsmål 1841 

Ulrika Fredrika Wennberg m.fl. 
emot 

Sophia Albertina Berglund och Adriana Bredberg 

Utslag 26.1.1841 
i 

justitiekollegiet och fkm 

1 
Besvär ingivet 

12.2.1841 

Akter i besvärmål 

1 
19.4.1841 föredraget 
21.4.1841 libell 
24.4.1841 förklaring! 

Diarium l:e 
stadSllOt. kont. 

1 
Referent: 

rådman Almgren 

Utslag daterat 
1'5.12.1841 

not. Beurling 

Civ. prot. 1841 

i 
24.5. 1841 

21.5.1841 

I-------------------------J~ ~~ 
7.6. 1841 

23.10.1841 
25.10.1841 
22.1'1.1841 2 

Referentdiarium 

93 
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I tabellerna använda förkortningar : 

Civ. prot. 
Civ. prot. konc. 
Div. innel. hand. 
Fkm 
l:e stadsnot. kont. 
Just. koll. 
Kom. prot. 
Not. expo 
Not. reg. 
Sekr. ekon. prot. 
Sekr. expo 
Sekr. reg. 
avs. 
avsl. 
bev. 
exc. 
extr. pro t. 
just. 
kom. 
kred. 
rer. 
rel. 
upl. 
uppb. 

Civilprotokoll, renskrivna 
Civilprotokoll, koncept . 
Diverse inneliggande handbngar 
Förmyndarekammaren 
1 :e stadsnotariekontoret 
Justitiekollegiet 
Kommunikationsprotokoll 
Notariens expedition 
Notariens registratur 
Sekreterarens ekonomi protokoll 
Sekreterarens expedition 
Sekreterarens registratur 

avsades 
avslutad 
beviljad 
exceptio 
extractum protocolli 
justerad 
kommunicerad 
kreditorer 
referenten 
relation 
uppläst 
uppbud 
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Mål och ärenden i magistratens och rådhusrättens protokoll och registraturl 

Not. ekon. Sekr. ekon. Civil prot. Not. regis- Sekr. re- Särskilda 
Ärenden och mAl prot. (t.o.m. prot. (fr.o.m. (t.o.m.1847) tratur gistratur serier 

1846) 1730) (t.o.m.1847) 

Administrativa ären-
den .. ... ......... l.o.m.1786 X + 

Attester eller bevis .. enstaka X 
Avskcd ... .. ... .. .. .. X 
BesvärsmAl o •• •• • • •• • X X 2 
BodmerimAl . . .. .. .. X 
Borgerskapet, de 48 

(50) äldste .. .. . .. . + X 
Burskapsresolutioner fr.o.m. 1808 1774-1807 
Bördsbrev 0 . 0 • • • • •• • t.o.m. 1783 
Bördstvister . . . . . .. . enstaka X 

LO.m. 1789 
Citation er . ... . . . . .. LO.m. 1792 LO.m. 1830 
Eder (borgare-) • 0.0 •• X a 1730- 1750 enstaka 
Eder (tjänste-) . .... . + X 
Ekonomiska ärenden . . X4 fr.o.m.1771 
FastighetsmAl .. . ... X 
Fastebrev ...... .... 1720~1846 

Fribrev o •••• • • •• •• • 1720- 1846 
Friköp ......... .. ... X fr .o.m.1758 
Fullmakter och kon-

stitutorialer ...... X X 
Handsträckningar .. .. X 
Hemulstvister . .. ... X 
Hyrestvister . . .. .. .. 1720- 1789 ca 1750- fr.o.m. 1758 

1758 
Instämda mål .. .... enstaka X 

t.o.m.1789 
Inteckningar ..... . .. 1720- 17405 1720- 1740 fr.o.m. 1741 
Konkurs- och urarva-

mål .... -. ... .. ... enstaka 1720- 1757 fr.o.m . 1758 
LO.m. 1789 

Memorial från kolle-
gier .... ..... .... . X X 

Mätbrev .. .. .. .... . . + Lo.m. I778 fr.o.m. 1779 
Nabo- och viderboen-

detvister o • • • • •• • 1720 - 1789 fr.o.m. 
ca 1750 

Proklama (utfärdad) 1749- 1758 1720 - 1760 6 

Proklamamål .... . . 1720- 1757 fr .o.m. 1758 
Skatteärenden o • ••• • + X 
Skyddsbrev . ... .... fr.o.m . 1793 

X = hela perioden. 
+ = 172Q-.1730, innan sekreterarens ekonomiprotokollserie tillkommiL 
1 Tabellen gör ej anspråk på fullständighet. Flera serier uppvisar, som tidigare nämnts, 

luckor, och delar av protokollsviterna saknar register. Det har ansetts alltför tidskrävande 
att genomgå samtliga volymer, varför tabellen kommer att kompletteras då arkivet färdig
ordnats. 

2 Besvär över justitiekollegiets och handelskollegiets utslag. 
3 Från 1803 förteckning i notariens ekonomiprotokoll över borgare som avlagt ed . 
4 Ärendenas antal minskar starkt under 1800-talets första hälft. 
5 I samband med tvist. 
6 I kommunikationsprotokollen 1727 - 1767, i uppropsprotokollen 1768- 1817. 
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Not. elwn. Sekr. ekon. Civil prot. 
Not. regis- Sekr. re- Särskilda 

prot. (t.o.m. prot. (fr.o.m. (t.o.m. 1847) tratur gistratur serier Ärenden oeh mål 
1846) 1730) (t.o.m. 1847) 

t.o.m.1804 fr.o.m.1805 [Sjö]eertifikat .. .... + 
fr.o.m.18a5 + t.o.m.1804 + Sjöförklaringar ... . 

Sjörättsmål ........ X 
Suppliker ........ .. X X X 
Taxor (på varor etc.) X 
Tvistemål .... . ..... 172(}-ea X 

1750 
Uppbuds- oeh lagfarts-

tvister .......... 1720-ea X 
1740 

fr.o.m.1746 Upplåtelsebrev .. . .. . 
1720- 1799 1758-17997 Vadernål .••••.•. 0.0. 1720-ea 

1750 fr.o.m. 1800 

+ " Val ete. ............ " 
Värderingar . ....... 1720-ea X 

1760 
Växelrnål •• , 0 .0. 0'0 17,20--1730 X 

7 Vädjade mål förekommer 1758-1800 även i serien »Protokoll i konkurs- oeh hyres
rnål». 
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Under tidsperioden 1720-1849 utgivna viktigare resolutioner, förordningar, förkla
ringar, beslut och brev, aktuella för rådhusrätten 

Rörande rättegång: 

1720, 6 juli. 

1727,2 aug. 

1759, 10 jan. 

1759, 20 nov. 

1760, 19 mars. 

1767,29 jan. 

1772, 10 sept. 

177 3, 20 dec. 

1774,20 maj. 

1818,15 juni. 

1823, 10 sept. 

1830, 12 mars. 

7- 0401460 

Resolution över några mål, angående processen vid 
instanserna i Stockholm. 

Förordning om processens förkortande uti åtskilliga 
förefallande tvistigheter och rättegångsmål. 

Kongl. Maj :ts förordning, angående fatalier politi
och ekonomimål. 

Svea hovrätts brev, angående att domare vid utslag 
uti invändningsmål, som röra rättegången, böra under
rätta parten om missnöjes förklarande. 

KOIl1merskollegii brev till magistraterna, att under 
utslag. och resolutioner i politi- och ekonomimål efter 
däröver förklarat missnöje utsätta tiden till besvärs 
anförande. 

Svea hovrätts brev, angående arbetsmetoden och rätte
gångssättets förkortande. 

Svea hovrätts brev, angående bevis över erlagt vad och 
tillkännagivet missnöje. 

Kongl. Maj :ts förklaring, angående magistraternas ut
slag i politi- och ekonomimål. 

Svea hovrätLs universal, angående tid för svarande 
parter till anmälande av förfall i vädjade mål. 

Kongl. Maj :ls förordning, om ändring av 2 och 3 mom. 
1 § 23 kap. rättegångsbalken. 

Kongl. Maj: ts förordning, angående ändring 5 och 
7 §§ av 24 kap. rätlegångsbalken. 

Kong!. Maj :ts förordning, angående ändring av 25 
kap. 1 § och 12 kap. 2 § rättegångsbalken. 
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Rörande stämning: 

1725, 19 mars. 

180.8, 1 febr. 

1830.,7 jan. 

Rörande besvär: 

1812, 1 okt. 

Rörande växelmål: 

[1671, lO. mars. 

1727, 3 juli. 

1732,8 maj. 

1748, 21 jan. 

1835, 20. maj. 
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Svea hovrätts brev, angående stämningar uti rätte
gångsmål till de sterbhus, varest åtskilliga intressen-

ter finnas. 

Kammarkollegii kungörelse, huru resolutioner och ut
slag uti ekonomi- och politimål, som rör~ menighet~r, 
skola dem kungöras samt kommunikahonsresolutlO-

ner dem tillställas. 

Kongl. Maj :ts kungörelse angående avskaffande ay 
muntligt stämningssätt i tvistemål. 

Kongl. Maj :ts kungörelse, om ett noga iakttagan~e av 
vad lag och författningar påbjuda vid besvärsskrIfters 

och ansökningars ingivande. 

Växelrätt och stadga uppå nästförlidne riksdag av 
samtliga Rikets Ständer vedertagen.] 

Svea hovrätts universal, angående besvär över råd
stugurättens utslag i växel- och sjörättssaker. 

Kongl. hovrättens brev, angående fataliers förkortande 

i växel- och sjörättsmål. 

Förnyad växelstadga, av Rikets Ständer vedertagen. 

Lag för inrikes växlar. 

Rörande konkursmål: 

1730.,6 juli. 

1750.,19 okt. 

Kongl. Maj :ts förordning, huru med debitorer, som för 
gäld rymma ur riket, förhållas skall, så ock om det 
rättegångssätt, som vid alla cessions- och konkurs-

saker iakttagas bör. 

Kongl. Maj :ts förklaring, angående lagens rätta för
stånd uti 5 kap. 10. § utsökningsbalken, om gäldenärs 

bysättning. 

I 

1767,8 maj. 

1768, 24 mars. 

1768, 25 okt. 

1768, 31 okt. 

1770., 23 mars. 

1773, 26 aug. 

1776, 12 juni. 

1780., 13 dec. 

1798, 28 juni. 

1818, 13 juli. 

1823, 18 dec. 

1830., 12 mars. 
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Kongl. Maj :ts förklaring, om vad vid fallissementer 
samt cessions- och konkurstvister hädanefter bör iakt
tagas. 

Kongl. Maj :ts ytterligare förklaring om cessions- och 
konkurstvister. 

Svea hovrätts brev till samtliga därunder lydande dom
stolar att inkomma med förteckningar på avgjorda 
konkursmål. 

Svea hovrätts brev om skyndsamt avgörande av ces
sions- och konkurstvister . 

Kongl. Maj :ts förklaring om vad vid fallissements
samt cessions- och konkurstvister hädanefter bör iakt
tagas. 

Kongl. Maj :ts förnyade stadga, angående avträdes
och förmåns- samt boskillnads- och urarvamål. 

Svea hovrätts universal, angående förklaring i Kongl. 
Maj :ts stadga, rörande avträdes- och förmänstvister. 

Svea hovrätts universal, angående huru med utrikes 
vistande borgenärers inkallande uti här i · riket före
fallande konkursmål förhållas skall. 

Kongl. Maj :ts förnyade stadga, angående avträdes
och förmåns- samt boskillnads- och urarvamål. 

Konkurslag. 

Kongl. Maj :ts förordning, angående vad vid borg.enä
rers kallande i konkursmål iakttagas bör. 

Konkurslag. 

Rörande inteckningsmål och ärenden: 

1730., 11 nov. 

1740., 27 juni. 

7*-0401460 

Förordning om inteckningar. 

Förklaring om lagens rätta mening och förstånd, an
gående tiden till inteckningars förnyelse. 
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1757, 17 dec. 

1776, 13 dec. 

1810,15 okt. 

1818, 13 juli. 

Bih. nr 33 år 1970 

Svea hovrätts brev, angående vittnesbörder, om de 
egendomars tillstånd, som ägarna LiIl pantsättning i 
banken låta inteckna. 

Svea hovrätts universal, angående inteckningars för
nyande. 

Kongl. Maj :ts förordning, angående vissa omständig
heter i avseende å inteckning i fast egendom. 

Kongl. Maj :ts förordning, angående inteckning fast 
egendom. 

Rörande nabo- och viderboenderätt: 

1721, 20 dec. 

1732, 21 dec. 

1812, 29 juli. 

Resolution och förklaringar över lagens rätta för
stånd, angående nabo- eller viderboenderätten i stä
derna. 

Svea hovrätts brev, om börds- och naboräUstvister, 
som under lagfarten hos rådstuvurätten yppas, skola 
immediate höra till bemälde rätters upptagande och 
avgörande ... 

Kongl. Maj :ts förordning om ändring i 7 kap. jorda
balken, angående nabos rätt till lösen av försålt hus 
eller tomt i staden. 

Rörande uppbud och lagfart: 

1758, 22 febr. 

1768, 9 mars. 

1805, 14 maj . 

Svea hovrätts brev, angående särskilt protokolls hål
lande över förmynderskapsmål och detsammas jämte 
lagfartsprotokollens tidiga insändande. 

Svea hovrätts brev till underdomare att icke tiUåta 
uppbud och lagfart, banken oveterligen, uppå där pant
satta egendomar. 

Kongl. Maj :ts förklaring, angående lagens rätta för
stånd och tillämpning i mål, som röra klander å fast 
egendom, samt vad ytterligare vid lagfarLs beviljande 
bör iakttagas. 

1833, 27 sept. 
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Svea ho-:rätts universal, angående underdomares ålig
gande vId lagfart av fastigheter, varuti Stockholms 
stads sparbanl, äger inteckningsrätt. 

Övriga förordningar etc. rörande fastighetsmål: 

1748, 17 febr. 

1749, 15 dec. 

1820, 29 mars. 

Lagsamlingar etc. 

1598 

1618 

1734 

Förordning, angående gäldbunden fast egendom, som 
igenom offentligt utrop försäljes. 

Förklaring över förordningen av den 17 februari 
1748 ... 

Svea hovrätts cirkulär om iakttagande av erforderlid 
fullständighet vid utfärdandet av gravationsbevis å 
fast egendom. 

Stadga om rättegångar. 

Sveriges rikes stadslag, (1665 reviderad angående rät
tegångsprocess ). 

Sveriges rikes lag. 

. För övrigt hänvisas allmänt till N. H. Quiding, »Svenskt Allmänt Författ
nmgsregister, för tiden från år 1522 till och med år 1862», Stockholm 1865. 
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Bih. nr 33 år 1970 

• Skyddspass, utfärdat av magistraten i Stockholm, för juden Simon Isaac Kallcker, vilken 
ansökt om att i staden få idka nipper- och diversehandel i öppen bod. I notariens registratur 

1793. 

Bill. 'nr 33 år 1970 

Protokollsviter i Stockholms magistrats och rådhusrätts arkiv 1720-1849 
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Ovriga serier i Stockholms magistrats och rådhusrätts arkiv 1720-1849 

1720 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

1730 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

1740 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

1750 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 

27 

1760 
61 
62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 
69 

1770 
71 
72 
73 
74 

75 
76 
77 
78 
79 

1780 
81 
82 
83 
84 

85 
86 
87 
88 
89 

1790 
91 
92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 

______ heldragen linje = protokoll i renskrift . 

.... ..... ........ ...... streckad linje = protokoll endast i koncept. 

26 

30 

I 27 

~27 

27 
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Tabellbilagans noter: 

1 Återfinnes tidigare i civilprotokollen. 
2 Delar av 1764 års protokoll i konkursmål inbundet i civilprotokollet. 
3 Finns endast för vårsessionen. 
4 Sammanbundet med civilprotokollet. 

119 

5 Före 1779 finns skeppsmätningarna i sekreterarens ekonomiprotokolL 
6 För tiden 1782-1830 finns en del av civilprotokollen inbundna i inteckningsproto-

kollens volymer. 
1 Endast en del av protokollet bevarat. 
8 För 1792 och 1795 finns endast utslag bevarade. 
o 1798 års bolagsprotokoll inbundet med detta års inteckningsprotokolL 

10 Tidigare i sekreterarens ekonomiprotokoll. 
11 1819-1849 finns även en svit »Protokoll över inteckningar vid annan domstol». 
12 Sammanbundet med civil protokollet 1846. 
13 Referentprotokoll finns 1720t-1776. 
14 Gemensam dombok 1720--1776. 
15 Referentdiarium från 1777. 
16 Gemensam dombok 1720---4776. 
17 Serien endast ordnad t.o.m. 1730. 
18 Enstaka akter finns för 1720-1750. 
19 Serien ännu ej färdigordnad. 
20 Enstaka värderingar finns för 1720 -1760. 
21 Enstaka handlingar finns för 17201---<1730. 
22 Enstaka handlingar 17,2()"'-'17.29. 
23 Serien ännu ej färdigordnad. 
24 Enstaka handlingar finns dessutom för 1759-1799. 
25 Endast enstaka handlingar bevarade för 1789~1799. 
26 Serien upphör; domar, resolutioner och utslag bundna årsvis de olika protokoll-

serierna. 
27 Registratur inbundna i protokollsvolymerna. 
28 Registratur 1760-1762 inbundna i protokollsvolymerna. 
29 Serien upphör, registratur härefter inbundna i ekonomiprotokollens volymer. 
30 Serien fortgår hela perioden t.o.m. 1849. 
31 Fr.o.m. 1808 återfinnes registratur i notariens ekonomiprotokolL 1846 och 1847 års 

registratur återfinnes i dessa års civilprotokoll. 
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Förklaring av i uppsatsen använda juridiska termer: 

Appellabei 

Besvär 

Bodmeri 

Bördsrätt 

Caution 

Cessio bonorum 

Cession 

Citation 

Conference 

Dilation 

Duplik 

jur. som berättigar till vad till högre instans eller som 
får underkastas dylikt vad. (Nord. Fam.) 

1. processrätt. Det normala rättsmedlet mot judiciell 
domstols beslut. 

2. förvaltningsrätt. Det rättsmedel som står till buds 
vid varje av offentlig ämbetsmyndighet fattat beslut, 
varigenom myndigheten på bindande sätt slutligen 
avgjort en förvaltningssak. Rätt att anföra besvär till
kommer i allmänhet den som beslutet rör. (Eek, m.fl.) 

en i äldre rätt förekommande form för pantförskriv
ning av fartyg, frakt eller last, som fartygets befäl
havare kunde företa i främmande hamn för att i nöd
tillfälle kunna fortsätta resan eller bevara lasten. 
(Eek, m.fl.) 

lagbestämd företrädesrätt för släktingar till den, som 
sålt eller pantsatt jord, att förvärva egendomen. (Eek, 
m.fl.) 

skuldförbindelse, försäkran. (Nord. Fam.) 

en gäldenärs frivilliga överlämnande av sin egendom 
till borgenärerna. (Eek, m.fl.) 

civilrätt. överlåtelse av fordran hos viss gäldenär till 
tredje man. (Eek, m.fl.) 

kallelse eller stämning inför domstol. (Nord. Fam.) 

se muntligt förhör. 

uppskov. (Nord. Fam.) 

benämning på svarandens andra skrift, vilken utgör 
svar på kärandens replik. (Eek, m.fl.) 

[De till rätten ingivna skrifterna i ett mål benämndes 
sålunda: 
1) libell (käranden), 2) exceptio (svaranden), 3) re
plik (käranden), 4) duplik (svaranden). 
(Förordning över Stockholms stads styrelse 1672 § 8)] 

Exceptio 

Fastebrev 

Fullmakt 

Förklarande 

Förmånsrätt 

Gravationsbevis 

Handsträckning 

Hemul 

Instämda mål 

Libell 

Muntligt förhör 

Nabo 

Naborätt 
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invändning. Exception, vadesvarandens genmäle mot 
vadekärandens vadeinlaga. Se även duplik. (Eek, mJI.) 

se uppbud. 

statsrätt. Bevis om utnämning till en s.k. fullmakts
tjänst d.v.s. en ordinarie statlig befattning, vilken 
finns uppförd på ordinarie stat och vars innehavare, 
om befattningen inte är en förtroendesyssla, kan av
sättas endast genom domstols utslag. (Eek, m.fl.) 

som speciell processrättslig term motparten till den 
som anfört besvär över domstols avgörande. Förkla
ring. F:s inlaga till domstolen. (Eek, m.fl.) 

vissa fordringars företrädesrätt framför andra till be
talning ur gäldenärs egendom, främst vid konkurs. 
(Eek, m.fl.) 

utfärdat bevis angående de inteckningar m.m. som be
svärat· viss egendom. (Eek, m.fl.) 

se uppbud. 

en fångesmans ansvar gentemot förvärvaren för att 
den överlåtna egendomen tillhörde honom. (Eek, m.fl.) 

ej remitterade från annan instans. (Nord. Fam.) 

1. kärandens första skriftliga inlaga i mål. 
2. vadeinlaga. Se även duplik. (Nord. Fam.) 

äldre term conference. Förhör inför referent i ett mål 
under behandling ... som kan förekomma inom ramen 
för en eljest skriftlig förberedelse. (Eek, m.fl.) 

kallas man i förhållande till en annan, för så vida 
man i slad äger hus eller tomt, som omedelbart grän
sar intill den andres hus eller tomt. I lagspråket sättes 
nabo sålunda huvudsakligen i motsats till viderboende, 
vilket åter betecknar den, som med en annan har del 
i samma hus eller tomt i staden. (Nord. Fam.) 

och viderboenderätt. I 1734 års lag, jordabalken VII 
Cap. 1 § stadgas »Hafwer man ldöpt hus eller tomt 
i staden; tå skal han the n åt widerboenden och nabon 
hembjuda, förr än ther å upbud tages». 
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Preferens 

Preklusion 

Proklama 

Påstående 

Replik 

Sjöattest 

Sjöförklaring 

Sjöprotest 

Skeppsmätning 

Syssloman 

Uppbud 
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företräde, förmånsrätt. (Nord. Fam.) 

upphörandet aven rätt till fordran, talan m.m. sedan 
efter ett offentligt kallelseförfarande viss tid förflutit 
utan att rättsinnehavaren låtit sig avhöra för att göra 
sin rätt gällande. (Eek, m.fI.) 

kallelse å okända borgenärer i samband med preklu
sion. (Eek, m.fI.) 

som speciell processrättslig term detsamma som yr
kande. (Eek, mJl.) 

benämning på kärandens andra skrift, vilken utgör 
ett svar på svarandens första skrift (exceptio). Se 
även duplik. (Eek, m.fI.) 

se skeppsmätning. 

i äldre tid även kallad sjöprotest. Förklaring som far
tygsbefälhavare avger inför myndighet angående 
olyckshändelse, som träffat fartyget, dess last eller 
ombordvarande personer. (Eek, m.fl.) 

se sjöförklaring. 

uppmätning av ett fartygs storlek och invändiga rymd. 
Skeppsmätaren utfärdade skeppsmätareattest eller sjö
attest, som den även kallades under 1700-talet. (Nord. 
Fam.) 

person som är förordnad att förvalta egendom, som 
är föremål för utsölmingsåtgärd. (Eek, m.fl.) 

av fast egendom, varmed enligt vår äldre rätt, köp, 
skifte (byte) och gåva, ävensom förfallen pant skulle 
lagfaras. Nämnda överlåtelser skedde ursprungligen 
offentligen på tinget eller på rådstugan, efter före
gående erbjudande, »uppbjudande», åt de börds- eller 
lösningsberättigade att inom viss tid övertaga egen
domen. Sedan överlåtelsens offentlighet inför dom
stolen upphört och i dess ställe kommit enskilt upp
rättade avtal, blev det köparen och ej överlåtaren, som 
för att få lagfart måste låta fångeshandlingen (köpe
brevet) i stadgad ordning vid domstolen uppvisas och 
uppbjuda egendomen. (Nord. Fam.) 1734 års lag, 
Jordabalken, IV Cap. 2 § säger om köp av hus, gård 

fastebrev 

lzandsträckning 

Vad 

Viderboende 

Eek, m.fl. 

Nord. Fam. 

1734 års lag 
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eller tomt i staden att »Jord, hus och tomt i staden, 
som säljes, skal ock offenteliga wid öppna dörar å 
Rådstufwu tre måndagar upbjudas, fyra wekor emel
~an hwart upbud ... Kommer ej klander å thet kiöp, 
mom .tolf wekor ifrån tridie upbudet; ware the t tå lag
ståndlt, och sedan friskilling gifwen är, skal thet med 
Rättens fastebref bekräfftas. Ej må fastebref ut
gifwas i staden förr än säljaren sielf, eller genom full
mäc~tig, in för Rätten handstreckning giordt hafwer, 
och hlstått kiöpeskillingen betald wara. I fastebrefwet 
skal nämnas, huru många alnar then gård eller tomt 
är bred och lång, så ock i hwilket qwarter och fier
dung, och emellan hwilka gator och gränder, then 
belägen är. Om skifte och gåfwo ware lag samma. 
3. §. I alla upbud skal summan nämnas, för hwilken 
then jord, hus eller tomt upbiudes.» 

rättsmedlet mot underrätts dom i tviste- eller brottmål. 
(Eek, m.f1.) 

se nabo. 

»J~ridikens termen utg. av Hilding Eek, Svante Berg
strom och Frans Arnheim. Stockholm 1958. 

Nordisk Familjebok, 2:a uppl., Stockholm 1904-1926. 

Sweriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen 
Åhr 1734. Stockholm 1736. 
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